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Η γλώσσα ως κόσμος, Σο Παράδειγμα της Ελληνικής  

Υανταστείτε‖ έναν‖ άνθρωπο‖ που‖ ξυπνά‖ το‖ πρωί,‖ πλησιάζει‖ τη‖ θάλασσα,‖ κοιτά‖ το‖ ελληνικό‖ αρχιπέλαγος‖ και‖ νιώθει‖

απέραντη‖ψυχική‖ευφορία‖και‖την‖ανάγκη‖να‖περιγράψει‖ό,τι‖βλέπει.‖Μόλις‖γυρίζει‖στο‖σπίτι‖του1,‖βρίσκεται‖ανάμεσα‖στους‖

δικούς‖του‖και‖θέλει‖να‖μιλήσει‖για‖την‖εμπειρία‖αυτή...‖Είναι‖όμως‖αδύνατον.‖Νιώθει‖αδύναμος‖να‖εκφραστεί‖με‖πληρότητα‖

και‖ακρίβεια. 

Από‖ το‖ λεξιλόγιό‖ του‖ λείπουν‖ λέξεις‖ όπως:‖ "θάλασσα",‖ "πέλαγος",‖ "πόντος",‖

"αρχιπέλαγος",‖"κύμα",‖"φλοίσβος",‖"αιγιαλός",‖"αλς",‖"ίσαλος",‖"γιαλός",‖"παραλία",‖

"πλέω",‖ "εισπλέω",‖ "καταπλέω",‖ "αποπλέω",‖ "εκπλέω",‖ "διαπλέω",‖ "περιπλέω",‖

"συμπλέω",‖ "επιπλέω",‖ "αναπλέω"‖ και‖ τόσες‖ ακόμη‖ άλλες‖ που‖ παραμένουν‖ ίδιες‖

εδώ‖και‖4.000‖χρόνια,‖από‖τις‖πρώτες‖γραπτές‖πινακίδες‖της‖ελληνικής‖σε‖γραμμική‖

A'‖και‖B'‖έως‖τα‖κείμενα‖της‖νέας‖ελληνικής‖γλώσσας.‖ 

Ο‖ άνθρωπος‖ της‖ ιστορίας‖ που‖ περιγράψαμε‖ δεν‖ είναι‖ ξένος‖ σε‖ εμάς.‖ Όλοι‖ τού‖

μοιάζουμε‖από‖καιρού‖εις‖καιρόν,‖καθώς‖τα‖όρια‖της‖γλώσσας‖μας‖σημαίνουν‖τα‖

όρια‖του‖κόσμου‖μας2.‖Για‖να‖γνωρίσουμε‖καλύτερα‖τη‖γλώσσα‖μας‖δεν‖υπάρχουν‖

μαγικές‖ συνταγές,‖ αρκεί‖ το‖ να‖ ενδιαφερθούμε‖ γι'‖ αυτήν.‖Να‖ ενδιαφερθούμε‖ για‖

τους‖περισσότερους‖από‖200‖διαφορετικούς‖τύπους‖του‖ελληνικού‖ρήματος‖και‖τους‖

12‖ τύπους‖ του‖ ονόματος‖ (υπολογίζουμε‖ και‖ το‖ δυϊκό‖ αριθμό)‖ ανοίγοντας‖ μία‖ οποιαδήποτε‖ Γραμματική‖ Σέχνη3.‖ Να‖

ενδιαφερθούμε‖ για‖ τα‖ σημασιολογικά‖ και‖ τα‖ ετυμολογικά‖ πεδία‖ των‖ λέξεων‖ ανοίγοντας‖ ένα‖ Λεξικό‖ Βιβλίο3.‖ Είναι‖

ενδιαφέρον,‖όταν‖η‖περιρρέουσα‖ατμόσφαιρα‖είναι‖χρησιμοθηρική‖και‖εξειδικευμένη‖στην παραμικρή‖της‖λεπτομέρεια‖να‖

ασχοληθούμε‖λίγο‖παραπάνω‖με‖τη‖γλωσσική‖θεωρία‖και‖να‖τη‖συνδέσουμε‖με‖την‖καθημερινή‖πρακτική.‖Θα‖μας‖λύσει‖

προβλήματα‖ στη‖ μεταξύ‖ μας‖ επικοινωνία‖ και‖ στον‖ τρόπο‖ με‖ τον‖ οποίο‖ αντιλαμβανόμαστε‖ τον‖ κόσμο‖ μας.‖ Πολλώ‖ δε‖

μάλλον‖ όταν‖πρόκειται‖ για‖ την‖ ελληνική‖γλώσσα,‖ η‖ οποία‖ είναι‖ κρυστάλλινη‖στα‖νοήματα‖και‖ τις‖ σημασίες‖ της4,‖ αρκεί‖

βέβαια‖ να‖ την‖ γνωρίσει‖ κανείς.‖ Να‖ "συστηθεί"‖ με‖ τις‖ σημασίες‖ των‖ λέξεών‖ της.‖ Όσο‖ για‖ το κέρδος‖ της‖ γνώσεως‖ είναι‖

καλύτερα‖να‖μιλήσει‖γι'‖αυτό‖ένας‖γεωμέτρης,‖άνθρωπος‖πρακτικός‖και‖θετικός,‖παρά‖κάποιος‖θεωρητικός‖της‖γλωσσικής‖

επιστήμης:‖"Παρ'‖Εὐκλείδη‖τις‖ἀρξάμενος‖γεωμετρεῖν,‖ὡς‖τὸ‖πρῶτον‖θεώρημα‖ἔμαθεν,‖ἤρετο‖τὸν‖Εὐκλείδη:‖"Σί‖δέ‖μοι‖πλέον‖

ἔσται‖ταῦτα‖μαθόντι;"‖καὶ‖ ὁ‖Εὐκλείδης‖τὸν‖παῖδα‖καλέσας‖ "Δός",‖ ἔφη,‖ "αὐτῷ‖τριώβολον,‖ἐπειδὴ‖δεῖ‖ αὐτῷ‖ἐξ‖ὧν‖μανθάνει‖

κερδαίνειν".‖τοβαίου‖«Ανθολόγιον»‖2.31.114.2‖ 

Ελεύθερη απόδοση:‖ «Κάποιος‖ που‖ είχε‖ αρχίσει‖ να‖ διδάσκεται‖ γεωμετρία‖ δίπλα‖ στον‖ Ευκλείδη,‖ μόλις‖ έμαθε‖ το‖ πρώτο‖

θεώρημα‖τον‖ρώτησε:‖"Σί‖περισσότερο‖θα‖κερδίσω‖αν‖τα‖μάθω‖όλα‖αυτά;"‖Σότε‖ο‖Ευκλείδης‖φώναξε‖το‖δούλο‖του‖και‖του‖

είπε:‖"Δώσε‖παιδί‖μου‖σε‖αυτόν‖τρεις‖οβολούς,‖διότι‖έχει‖ανάγκη‖να‖κερδίζει‖κάτι‖από‖ό,τι‖μαθαίνει».‖ 

Νίκος Βασιλάκος 

  

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΓΡΑΥΗ 

«ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ ΚΑΙ ΓΡΑΥΗ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙ, 

ΚΑΘΨ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΗΜΕ ΣΗ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ», TOY A. Γ. ΚΡΑΑΝΑΚΗ 

 

1. Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ &  ΓΡΑΥΗ 

 

1.‖ Η‖ ελληνική‖ γλώσσα‖ και‖ η‖ ελληνική‖ γραφή‖ δεν‖ είναι‖ μόνο‖ από‖ τις‖ παλιότερες‖ του‖ κόσμου‖ και‖ της‖ Ευρώπης,‖ όπως‖

μαρτυρούν‖τα‖γραπτά‖τους‖μνημεία,‖αλλά‖είναι‖και‖η‖γλώσσα‖και‖η‖γραφή‖της‖έκφρασης‖του‖ανθρώπινου‖πνεύματος‖‖στις‖

πρώτες‖‖μεγάλες‖στιγμές‖της‖δημιουργίας‖του.  

2.‖ Σο‖ ελληνικό‖ αλφάβητο‖ είναι‖ κεφαλαιώδους‖ σημασίας‖για‖την‖παγκόσμια‖

γραφή‖ και‖ πολιτισμό,‖ όχι‖ μόνο‖ γιατί‖ χρησίμευσε‖ να‖ καταγράψει‖ την‖ πιο‖

καλλιεργημένη‖και‖φιλοσοφημένη‖σκέψη‖του‖αρχαίου‖ κόσμου,‖ που‖ σήμερα‖ μας‖

καθοδηγεί, όπως‖ πολύ‖ σωστά‖ παρατηρεί‖ ο‖ γλωσσολόγος‖ Charles 

Higounet,‖αλλά‖και‖γιατί‖‖πάνω‖σ΄‖αυτό‖στηρίζεται‖όχι‖ μόνο‖ η‖ νέα‖ ελληνική‖γραφή,‖

αλλά‖και‖μια‖σειρά‖άλλων‖γραφών, όπως‖οι‖γραφές‖με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες‖

(αγγλική,‖ ιταλική,‖ γαλλική,‖ γερμανική‖ κ.α.),‖ οι‖ σλαβικές‖ γραφές‖

(βουλγαρική,‖ ‖ ρωσική‖ κ.α.)‖ κ.α.,‖ όπως‖ θα‖ δούμε‖ πιο‖ κάτω,‖ άρα‖ το‖ μεγαλύτερο‖

ποσοστό‖των‖σημερινών‖γραφών.. 

http://www.in.gr/books/arxaia/kosmos.htm#1
http://www.in.gr/books/arxaia/kosmos.htm#1
http://www.in.gr/books/arxaia/kosmos.htm#1
http://www.in.gr/books/arxaia/kosmos.htm#1
http://www.in.gr/books/arxaia/kosmos.htm#1
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3.‖Η‖ελληνική‖γλώσσα‖είναι‖κεφαλαιώδους‖σημασίας‖για‖την‖παγκόσμια‖γλώσσα‖και‖πολιτισμό, όχι‖μόνο‖γιατί‖χρησίμευσε‖

να‖εκφράσει‖την‖πιο‖καλλιεργημένη‖και‖φιλοσοφημένη‖σκέψη‖του‖αρχαίου‖κόσμου,‖αλλά‖και‖γιατί‖πάνω‖της‖στηρίζεται‖όχι‖

μόνο‖ η‖ νέα‖ ελληνική‖ γλώσσα,‖ αλλά‖ και‖ μια‖ σειρά‖ άλλων,‖ όπως‖ η‖ λατινική‖ και‖ οι‖ καλούμενες‖ λατινογενείς‖ γλώσσες‖

(ιταλική,‖αγγλική,‖γαλλική‖κ.α.).‖ Δεν‖υπάρχει‖γλώσσα‖σήμερα‖που‖να‖μην‖έχει‖ελληνικές‖λέξεις και‖γι‖ αυτό‖και‖δικαίως‖‖

πολλοί‖τη‖θεωρούν‖ως‖τη‖μητρική‖γλώσσα‖των‖άλλων.‖Μεταφράζοντας‖ οι‖ άλλοι‖λαοί‖τα‖αρχαία‖ελληνικά‖επιστημονικά,‖

λογοτεχνικά‖κ.τ.λ.‖συγγράμματα‖μετέφεραν‖στις‖γλώσσες‖τους‖εκτός‖από‖το‖ελληνικό‖πνεύμα‖και‖πάρα‖πολλές‖ελληνικές‖

λέξεις.‖Αμέτρητες‖ είναι‖ οι‖ διεθνείς‖ ελληνικές‖λέξεις.‖Η‖διεθνής‖ αγγλική‖γλώσσα,‖για‖παράδειγμα,  χρησιμοποιεί‖ σήμερα‖

πάνω‖ από‖ 50.000‖ λέξεις,‖ όπως‖ υπολογίζεται,‖ ελληνικής‖ καταγωγής,‖ όπως‖ οι:‖ Ευρώπη - Europe, αλφάβητο - alphabet, 

Γραμματική- Grammar, συλλαβή - syllabus, γράμμα - grammar,  δίφθογγοι - diphthongs, Άγγελος- Angel, Βίβλος- Bible, 

Βιβλιογραφία- Bibliography,  Κύβος- Cube, Διάλογος- Dialogue, Εθνικός- Ethnic, Υαντασία- Fantasy, Γεωγραφία- Geography, Ιστορία 

- History, Είδωλο- Idol, Φιλιόμετρο- Kilometer< 4. Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖ελληνική‖γραφή‖είναι‖αυτές‖που‖γέννησαν‖και‖

ανέπτυξαν‖ τις‖ επιστήμες‖ και‖ τις‖ τέχνες.  Ανακαλύπτοντας‖ οι‖ Έλληνες‖ πρώτοι‖ το‖ απλό,‖ όμως‖ τέλειο‖ ελληνικό‖σύστημα‖‖

γραφής,‖όπως‖θα‖δούμε‖πιο‖κάτω,‖επομένως‖έχοντας‖τη‖δυνατότητα‖όχι‖μόνο‖να‖αποταμιεύουν‖άνετα‖την‖εμπειρία‖τους,‖‖

αλλά‖και‖να‖τη‖μελετούν‖στη‖συνέχεια,‖πέρασαν‖πρώτοι‖στα‖γράμματα,‖στις‖τέχνες‖και‖στις‖επιστήμες:‖Όμηρος,‖Ησίοδος,‖‖

Ηρόδοτος,‖Θουκυδίδης,‖Ηράκλειτος,‖Δημόκριτος‖Πλάτωνας,‖Αριστοτέλης,‖Αισχύλος,‖οφοκλής,‖Ευριπίδης,....‖‖ 

Σα‖πρώτα‖κείμενα‖Μαθηματικών,‖Υυσικής,‖Αστρονομίας,‖Νομικής,‖Ιατρικής,‖Ιστορίας,‖Γλωσσολογίας‖κ.τ.λ.‖γράφτηκαν‖στην‖

ελληνική‖γλώσσα‖και‖ γραφή.‖ Σα‖πρώτα‖ θεατρικά‖ έργα,‖ καθώς‖και‖ τα‖βυζαντινά‖λογοτεχνικά‖ έργα‖ έχουν‖γραφτεί‖ στην‖

ελληνική‖γλώσσα. 

5.  Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖ελληνική‖γραφή έγιναν‖διεθνείς‖πρώτες‖επί‖Μεγάλου‖Αλέξανδρου‖‖και‖Ελληνιστικών‖χρόνων.‖

Επίσης‖ήταν‖διεθνείς‖και‖επί‖Ρωμαϊκής‖και‖Βυζαντινής‖αυτοκρατορίας,‖ενώ‖πολλοί‖Ρωμαίοι‖έρχονταν‖στην‖Αθήνα,‖ για‖να‖

μάθουν‖ελληνικά. 

6. Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖ελληνική‖γραφή‖είναι‖αυτές‖με‖τις‖οποίες‖γράφτηκαν‖- διαδόθηκαν  οι‖μεγαλύτερες‖θρησκείες‖του‖

κόσμου.‖ Δηλαδή‖ αυτή‖ των‖ θεών‖ του‖ Ολύμπου‖ και‖ η‖ ‖ Φριστιανική‖ (της‖ Καινής‖ Διαθήκης).‖ Οι‖ περισσότεροι‖ Απόστολοι:‖‖

Παύλος,‖ ‖ Ιωάννης,‖Λουκάς.....‖ ‖όπως‖και‖πολλοί‖άλλοι‖Εβραίοι‖είχαν‖ελληνική‖μόρφωση‖και‖ήταν‖γνώστες‖της‖ελληνικής‖

γλώσσας‖και‖γραφής‖και‖γι'‖αυτό‖έγραψαν‖τα‖Ευαγγέλια  κατ’‖ευθείαν‖στην‖ελληνική‖με‖σκοπό‖να‖γίνουν‖γνωστά‖σε‖όλο‖

τον‖κόσμο.‖‖ 

Επίσης‖η‖‖Παλαιά Διαθήκη‖έγινε‖γνωστή‖στον‖κόσμο‖μετά‖από‖τη‖μετάφρασή‖της‖από‖τους‖‖Ο’‖στην‖ελληνική.‖ 

7.‖Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖ελληνική‖γραφή‖είναι‖αυτές‖που‖βοήθησαν‖στην‖αποκρυπτογράφηση‖πολλών‖αρχαίων‖γραφών.‖

Αυτό‖έγινε,‖επειδή‖επί‖μεγάλου‖Αλεξάνδρου‖και‖εξής‖η‖‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖ελληνική‖γραφή‖ήταν‖διεθνείς‖και‖πολλές‖

πινακίδες‖τότε‖είχαν‖‖γραφεί‖δίγλωσσα,‖όπως‖π.χ.‖η‖στήλη‖της‖Ροζέτας‖με‖ελληνικά‖‖και‖αιγυπτιακά,‖η‖επιγραφή‖Ράμπαδ‖

στο‖Alep με‖ελληνικά,‖συριακά‖και‖αραβικά,‖η‖επιγραφή‖Αρράν‖στο‖Αουράν‖με‖ελληνικά και‖Αραβικά. 

 

χετικά‖με‖την‖αξία‖της‖ελληνικής‖γλώσσας: 

1) O Κικέρων‖είπε‖πως‖αν‖μιλούσαν‖οι‖θεοί‖θα‖χρησιμοποιούσαν‖την‖Ελληνική‖Γλώσσα.‖ 

2) O Γερμανός‖Γκαίτε‖είπε‖ότι‖άκουσε‖το‖Ευαγγέλιο‖σε‖διάφορες‖γλώσσες,‖όμως,‖όταν‖το‖άκουσε‖στην‖Ελληνική‖του‖φάνηκε‖

πως‖παρουσιάστηκε‖το‖φεγγάρι‖στον‖έναστρο‖ουρανό.‖ 

3)‖ Ο‖ Γάλλος‖ Ακαδημαϊκός‖ και‖ ποιητής‖ Claude Fauriel (Κλαύδιος‖ Υωριέλ,‖ 1772-1844)‖ είπε‖ ότι‖ η‖ ελληνική‖ γλώσσα‖

συγκεντρώνει‖τον‖πλούτο‖και‖την‖ομοιογένεια‖της‖Γερμανικής,‖τη‖σαφήνεια‖της‖Γαλλικής,‖τη‖λυγεράδα‖της‖Ισπανικής‖και‖

τη‖μουσικότητα‖της‖Ιταλικής.‖ 

 4)‖Η‖διάσημη‖τυφλή‖Αμερικανίδα‖συγγραφέας‖Ελεν‖Κέλλερ‖παρομοίασε‖τη‖μέσω‖της‖Ελληνικής‖Γλώσσας‖τελειότητα‖της‖

εκφράσεως‖της‖ανθρώπινης‖σκέψεως‖με‖το‖τελειότερο‖των‖μουσικών‖οργάνων,‖το‖βιολί. 

5)‖ Η‖ Γαλλίδα‖ συγγραφέας‖ και‖ ακαδημαϊκός‖Μargarite Yourceyar είπε:‖ Αγάπησα‖ αυτή‖ τη‖ γλώσσα‖ την‖ ελληνική‖ για‖ την‖

εύρωστη‖πλαστικότητά‖της,‖που‖η‖κάθε‖της‖λέξη‖πιστοποιεί‖την‖άμεση‖και‖διαφορετική‖επαφή‖της‖με‖τις‖αλήθειες‖και‖γιατί‖

ό,τι‖έχει‖λεχθεί‖καλό‖από‖τον‖άνθρωπο,‖έχει‖ως‖επί‖το‖πλείστον‖λεχθεί‖σ’‖αυτή‖τη‖γλώσσα. 

6)‖Ο‖ποιητής‖και‖ακαδημαϊκός‖Βρεττάκος‖είπε:‖Όταν‖πεθάνω‖και‖πάω‖στους‖ουρανούς‖θα‖μιλήσω‖στους‖αγγέλους‖ελληνικά,‖

γιατί‖αυτοί‖δε‖γνωρίζουν‖άλλη‖γλώσσα‖από‖τη‖γλώσσα‖της‖μουσικής. 

7)‖Ο‖Γερμανός‖ποιητής,‖ιστορικός‖και‖φιλόσοφος‖Schiller είπε:‖Καταραμένε‖Έλληνα,‖τα‖βρήκες‖όλα,‖φιλοσοφία,‖γεωμετρία,‖

φυσική,‖αστρονομία’‖τίποτε‖δεν‖άφησε‖για‖μας. 

 

Και κατόπιν όλων αυτών, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραφή πρέπει να τύχουν της παγκόσμιας  προσοχής 

και προστασίας. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΕΞΕΙ 

 

Ο‖ πρώην‖ πρωθυπουργός‖ και‖ καθηγητής‖ Ξενοφών‖ Ζολώτας‖ είχε‖ εκφωνήσει‖ δύο‖ λόγους‖ στην‖ Ουάσιγκτον‖ (στις‖ 26‖

επτεμβρίου‖ 1957‖ και‖ στις‖ 2‖ Οκτωβρίου‖ 1959),‖ οι‖ οποίοι‖ έμειναν‖ μνημειώδεις‖ (από‖ το‖ διεθνή‖ τύπο‖ χαρακτηρίστηκε‖

«Γλωσσικός Άθλος - Glossic Athlos!»).  Αιτία‖ως‖προς‖αυτό‖δεν‖ήταν‖μόνο‖το‖περιεχόμενό‖τους‖αλλά‖και‖η‖γλώσσα‖τους.‖

Τποτίθεται‖ ότι‖ η‖ γλώσσα‖ των‖λόγων‖ήταν‖η‖αγγλική.‖Κατ'‖ ουσία‖ όμως,‖με‖ την‖αφαίρεση‖λίγων‖συνδέσμων,‖άρθρων‖και‖

προθέσεων‖ η‖ γλώσσα‖ είναι‖ η‖ Ελληνική.‖ Σο‖ ακροατήριό‖ του‖ αποτελούσαν‖ οι‖ σύνεδροι‖ της‖ Διεθνούς‖ Σράπεζας‖

Ανασυγκρότησης‖και‖Ανάπτυξης‖και‖δεν‖αντιμετώπισαν‖τότε‖κανένα‖πρόβλημα‖στην‖κατανόηση‖του‖προφορικού‖κειμένου‖

που‖ανέγνωσε‖ο‖Έλληνας‖καθηγητής. 



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

5 

 

O λόγοs της 26 επτεμβρίου 1957 

 «Πάντοτε‖ήθελα‖να‖εκφωνήσω‖το‖υμβούλιο‖στα‖Ελληνικά,‖αλλά‖αντιλήφθηκα‖ότι‖θα‖ήταν‖πράγματι‖δυσνόητη‖σε‖όλους‖

τους‖ παρευρισκομένους‖ σε‖ αυτή‖ την‖ αίθουσα.‖ Ανακάλυψα‖ όμως,‖ ότι‖ θα‖ μπορούσα‖ να‖ εκφωνούσα‖ την‖ ομιλία‖ μου‖ στα‖

Ελληνικά‖ και‖ παραταύτα‖ αυτή‖ θα‖ ήταν‖ ευκολονόητη‖ σε‖ όλους.‖ Με‖ την‖ άδειά‖ σας‖ Κύριε‖ Πρόεδρε,‖ θα‖ το‖ κάνω‖ τώρα,‖

χρησιμοποιώντας,‖με‖εξαίρεση‖ορισμένα‖άρθρα,‖μόνο‖Ελληνικές‖λέξεις. 

Κύριοι, 

Ευλογώ‖ τους‖ άρχοντες‖ του‖ Διεθνούς‖ Νομισματικού‖ Σαμείου‖ και‖ την‖ Οικουμενική‖ Σράπεζα‖ για‖ την‖ ορθοδοξία‖ των‖

αξιωμάτων,‖μεθόδων‖και‖πολιτικών,‖παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖υπάρχει‖ένα‖επεισόδιο‖κακοφωνίας‖της‖Σράπεζας‖με‖την‖Ελλάδα.‖  

Με‖ενθουσιασμό‖διαλεγόμαστε‖και‖συναγωνιζόμαστε‖στις‖συνόδους‖των‖διδύμων‖Οργανισμών‖των‖οποίων‖τις‖πολύμορφες‖

οικονομικές‖ ιδέες‖ και‖ δόγματα‖ αναλύουμε‖ και‖ συνθέτουμε.‖ Σα‖ κρίσιμα‖ προβλήματά‖ μας‖ όπως‖ η‖ νομισματική‖ πληθώρα‖

παράγουν‖ κάποια‖ αγωνία‖ και‖ μελαγχολία.‖ Αυτό‖ το‖ φαινόμενο‖ είναι‖ χαρακτηριστικό‖ της‖ εποχής‖ μας.‖ 

Αλλά,‖η‖θέση‖μου‖είναι‖ότι‖έχουμε‖τον‖δυναμισμό‖να‖προγραμματίσουμε‖θεραπευτικές‖πρακτικές‖σαν‖μέτρο‖προφύλαξης‖

από‖το‖χάος‖και‖την‖καταστροφή.‖Παράλληλα‖μια‖παγκόσμια‖ανυπόκριτως‖οικονομική‖συνέργεια‖και‖εναρμόνιση‖σε‖ένα‖

δημοκρατικό‖κλίμα‖είναι‖βασική.‖Απολογούμαι‖για‖τον‖εκκεντρικό‖μου‖μονόλογο.‖Εκφράζω‖με‖έμφαση‖την‖ευχαριστία‖μου‖

σε‖ εσένα‖ Κύριε,‖ στο‖ ευγενικό‖ και‖ γενναιόδωρο‖ Αμερικανικό‖ Έθνος‖ και‖ στους‖ οργανισμούς‖ και‖ πρωταγωνιστές‖ της‖

Αμφικτιονίας‖και‖του‖γαστρονομικού‖υμποσίου.» 

O λόγοs της 2ας Οκτωβρίου 1959 

 

Κύριοι,‖ 

Είναι‖"Διός‖ανάθεμα"‖στην‖εποχή‖μας‖και‖αίρεση‖της‖οικονομικής‖μας‖μεθόδου‖και‖της‖οικονομικής‖μας‖πολιτικής‖το‖ότι‖θα‖

φέρναμε‖σε‖αγωνία‖την‖κύλλα‖του‖νομισματικού‖πληθωρισμού‖και‖τη‖Φάρυβδη‖της‖οικονομικής‖μας‖αναιμίας.  

Δεν‖είναι‖στην‖ ιδιοσυγκρασία‖μου‖να‖είμαι‖ειρωνικός‖ή‖σαρκαστικός‖αλλά‖η‖διάγνωσή‖μου‖θα‖ήταν‖ότι‖οι‖πολιτικοί‖ είναι‖

μάλλον‖κρυπτοπληθωριστές.‖ 

Αν‖ και‖ με‖ έμφαση‖ στιγματίζουν‖ τον‖ νομισματικό‖ πληθωρισμό,‖ τον‖ ενεργοποιούν‖ μέσω‖ της‖ τακτικής‖ τους‖ και‖ των‖

πρακτικών‖τους.‖ 

Η‖πολιτική‖μας‖θα‖έπρεπε‖να‖βασίζεται‖περισσότερο‖σε‖οικονομικά‖και‖λιγότερο‖σε‖πολιτικά‖κριτήρια.‖ 

Γνώμων‖μας‖πρέπει‖να‖είναι‖ένα‖μέτρο‖μεταξύ‖οικονομικής‖στρατηγικής‖και‖φιλανθρωπικής‖σκοπιάς. 

ε‖ μια‖ εποχή‖ που‖ χαρακτηρίζεται‖ από‖ μονοπώλια,‖ ολιγοπώλια,‖ μονοπωλιακό‖ ανταγωνισμό‖ και‖ πολύμορφες‖

ανελαστικότητες,‖οι‖πολιτικές‖μας‖πρέπει‖να‖είναι‖πιο‖ ορθολογιστικές,‖αλλά‖αυτό‖ δεν‖θα‖έπρεπε‖να‖μεταμορφώνεται‖σε‖

πληθωροφοβία,‖η‖οποία‖είναι‖ενδημική‖στους‖ακαδημαϊκούς‖οικονομολόγους. 

Η‖νομισματική‖συμμετρία‖δεν‖θα‖έπρεπε‖να‖ανταγωνίζεται‖την‖οικονομική‖ακμή.‖Μια‖μεγαλύτερη‖εναρμόνιση‖μεταξύ‖των‖

πρακτικών‖των‖οικονομικών‖και‖νομισματικών‖αρχόντων‖είναι‖βασική. 

Παράλληλα‖ με‖ αυτό,‖ πρέπει‖ να‖ εκσυγχρονίσουμε‖ και‖ να‖ εναρμονίσουμε‖ όλο‖ και‖ περισσότερο‖ τις‖ οικονομικές‖ και‖

νομισματικές‖ μας‖ πρακτικές‖ πανεθνικώς.‖ Αυτές‖ οι‖ θεωρήσεις‖ είναι‖ πιο‖ εφαρμόσιμες‖ τώρα,‖ όταν‖ τα‖ προγνωστικά‖ του‖

πολιτικού‖και‖οικονομικού‖βαρομέτρου‖είναι‖αλκυονίδων‖ημερών‖αίθρια. 

Η‖ιστορία‖της‖δίδυμης‖οργάνωσης‖σε‖αυτήν‖την‖σφαίρα‖είναι‖διδακτική‖και‖οι‖γνωστικές‖τους‖εφαρμογές‖θα‖είναι‖πάντα‖ένα‖

τονωτικό‖στις‖πολυώνυμες‖και‖ιδιόμορφες‖εθνικές‖οικονομίες.‖Η γένεση‖μιας‖προγραμματισμένης‖οργάνωσης‖θα‖ενισχύσει‖

αυτές‖τις‖πολιτικές. 

Γι'‖αυτόν‖το‖λόγο‖αντιμετωπίζω‖με‖συμπάθεια,‖αλλά‖όχι‖χωρίς‖κριτική‖διάθεση,‖ένα‖ή‖δύο‖θέματα‖με‖τους‖αποστόλους‖της‖

ιεραρχίας‖των‖οργάνων‖μας‖στον‖ζήλο‖τους‖να‖προγραμματίσουν‖ορθόδοξες‖οικονομικές‖και‖νομισματικές‖πολιτικές. 

Απολογούμαι‖που‖σας‖τυράννησα‖με‖την‖ελληνική‖μου‖φρασεολογία.‖ 

τον‖επίλογό‖μου‖δίνω‖έμφαση‖στην‖ευλογία‖μου,‖προς‖τους‖φιλόξενους‖αυτόχθονες‖αυτής‖της‖κοσμοπολίτικης‖μητρόπολης‖

καθώς‖και‖το‖εγκώμιό‖μου‖προς‖εσάς,‖κύριοι‖στενογράφοι. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΕΞΕΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ 

 

A. abyss, academy, acme = ακμή, δόξα, acrobat, acropolis, aegis, aerial, aerodrome, aeronautics, aeroplane, aesthetic, air, all, 

allegory, allergy, alphabet, amalgam, ambrosia, amethyst, amnesia, amphibian, amphitheatre, amphora, anachronism. 

B. bacterium, baptism, barbarian, baritone, barometer, basic, basil, bathos, basis, Bible, bibliography, bigamy, biochemistry, 

biography, biology, biplane, blasphemy, botany.  

C. call = καλώ, calando,  callus, calyx, canon, captain, card, cartography, castor, cataclysm, catacombs, catalogue, catalyst, catapult, 

cataract, catarrh, catastrophe, catechism, category, cathedral, cathode. 

D. deacon = διάκων, decade, Decalogue, delta, demagogic, democracy, demography, demon, demotic, dermatology, diabetes, 

diabolic, diadem diaeresis (διαλυτικά), diagnosis, diagonal, diagram, dialect, dialogue, diameter, diamond, diaphanous, 

diaphragm, diatribe, dichotomy, dictator, didactic, diet, dilemma, dinosaur, dioxide, diorama, diphtheria, diphthong, diploma, 
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diplomat, disaster, disc, dolphin, dose, double, draconian, dragon, drama, drastic, dynamic, dynamite, dynasty, dyspepsia, 

disharmony< 

E. eccentric, ecclesiastic, echo, eclectic, eclipse, ecology, economic, ecstasy, ecumenical, ecumenical, eczema, egoism, elastic, electric, 

elegiac, elephant, elliptic, emblem, embryo, emetic, emphasis, empiric, emporium, encyclopaedia, endemic, energy< 

F.fable=φαύλος-μύθος, fanatic, fantasy, father, frenetic=φρενήρης<.. 

G. galaxy, gastronomy, general, genesis, genus, genitive = γενική, George, geo, geography, geometry, geocentric, geophysics, 

geopolitics, geology, geometry, gerontology, gigantic, glycerine, gyro, government, grammatical, gramophone, graphic, 

gymnasium, Gregorian, gynaecology<.. 

H. hagiology, halcyon = αλκυών, harmony = αρμονία, hecatomb, hectare, hedonism, hegemony, helicopter, heliotrope, helium, 

helot, hemisphere, haemorrhage=αιμορραγία, haemorrhoids, hepatitis, heretic, hermaphrodite, hermetic< 

I. iamb, icon, iconoclast, idea, ideogram, ideology, idiot, idiolect, idiom, idiosyncrasy, idyllic, ironic, isobar, isosceles, isotope, 

isthmus.  

K. kaleidoscope, kilo, kilocycle, kilogram, kilometre, kilolitre, kinetic, kleptomania<...‖ 

l. labyrinth, laconic, laic, lachrymal = δάκρυσμα, larynx, lava, lesbian, lethargy, leukaemia, lexical, lithography, logarithm, logic, 

logistics, lynx, lyre, lyric <.. 

M. macrobiotic, macrocosm, magic, magnet, mania, mathematics, mechanic, medal, megacycle, megalith, megalomania, 

megaphone, megaton <.. 

N. narcissism, narcotic, nautical, nautilus, necromancy, necropolis, nectar, nemesis, Neolithic, neologism, neon, news, nerve, 

neoplasm, nephritis, neuralgia, neurasthenia, nominative =‖ïíïì{óôéêÞ,‖nostalgia, nymph. 

O. oasis, ocean, octagon, octane, octave, octogenarian, octopus, ode (ωδή), odyssey, oesophagus, Oedipus complex, orgy, 

oligarchy, Olympiad, Olympic.‖<.. 

P. pachyderm, pagan=παγανιστής-ειδωλολάτρης, Paleolithic, paleontology, palm, panacea, panchromatic, pancreas, pandemic, 

pandemonium, panegyric=πανηγυρική ομιλία, panic, panoply, panorama, pantechnicon, pantheism <.. 

Q = k: qoppa – Kappa < 

R.‖radio,‖Reyna,‖rhyme,‖rhythm<.. 

S. sandal, sarcasm, sarcophagus, sardonic, satyr, scene, skeptic, schematic, schism, schizophrenia, scholar, scholastic, school, scoria, 

scorpion, Scylla, seismic <.. 

T. tactic, talent, tantalize = Σάνταλος, tartar, tautology, taxidermy, technique, technocracy, technology, telegram, telegraph, 

telemetry, teleology, telepathy <.. 

U. unanimous, anonymous,‖Uranus,‖uranium<< 

V = W = B(β): basic, barbarian..  

X. xenophobe,‖xylophone,‖xenia,‖xenon‖<.. 

y. hypo - hyper , super = υπό - υπέρ<.. 

Z. Zeus = Ζευς,‖zephyr,‖zeugma,‖zodiac,‖zone,‖zoology<.. 

 

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΥΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΕΤΚΟΛΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 

Α. Σο ψεύδος της δύσκολης και ιστορικής ελληνικής γραφής 

 

1.‖ύμφωνα‖με‖κάποιους‖Έλληνες‖«γλωσσολόγους»‖το‖ελληνικό‖αλφάβητο‖και‖η‖ελληνική‖γραφή‖πρέπει‖να‖αντικαταστούν‖

με‖το‖λατινικό‖αλφάβητο‖και‖λατινική‖γραφή,‖επειδή‖στην‖ελληνική‖γραφή‖υπάρχουν‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖ο‖&‖ω,‖ε‖&‖

αι<.‖που‖είναι‖φοβερά‖δύσκολο‖να‖θυμάται‖κάποιος‖ποια‖λέξη‖γράφεται‖ π.χ.‖με‖το‖ο‖και‖ποια‖με‖το‖ω,‖ποια‖με‖το‖ε‖και‖ποια‖

με‖το‖αι<. 

2.‖ ύμφωνα‖ με‖ κάποιους‖ παλιούς‖ ξένους‖ (Έρασμο,‖ Saussure κ.α.),‖ τα‖ διάφορα‖ μαθησιακά‖ προβλήματα‖ (δυσλεξία,‖

αναλφαβητισμός‖‖κ.τ.λ.)‖οφείλονται‖στη‖δυσκολία‖εκμάθησης‖που‖απαιτούν‖οι‖σημερινές‖γραφές‖(=‖ελληνική‖και‖αυτές‖με‖

λατινικούς‖ χαρακτήρες:‖ αγγλική,‖ γαλλική,‖ ολλανδική‖ κ.α.),‖ λόγω‖ ιστορικής‖ γραφής‖ και‖ ως‖ απ΄‖ αυτό‖ προτείνουν‖ την‖

κατάργησή‖τους‖και‖καθιέρωση‖μιας‖νέας‖γραφής‖που‖να‖έχει‖μόνο‖τόσα‖γράμματα‖όσοι‖και‖οι‖φθόγγοι. 

Για‖την‖ελληνική‖γραφή‖λένε‖ότι‖εκεί‖υπάρχουν‖τα‖ ομόφωνα‖γράμματα:‖ο‖&‖ω,‖ε‖&‖αι<.‖που‖είναι‖δύσκολο‖να‖θυμάται‖

κάποιος‖ποια‖λέξη‖γράφεται‖‖π.χ.‖με‖το‖ο‖και‖ποια‖με‖το‖ω,‖ποια‖με‖το‖ε‖και‖ποια‖με‖το‖αι<‖ 

Για‖ τις‖ γραφές‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες‖ λένε‖ ότι‖ εκεί‖ οι‖ λέξεις,‖ ενώ‖ ‖ προφέρονται‖ αλλιώς‖

γράφονται,‖ αλλιώς‖ (‖ πρβ‖ π.χ.‖ η‖ αγγλική‖ λέξη‖ με‖ προφορά‖ «αϊντίa»‖ γράφεται‖ idea,‖ ενώ‖ αυτή‖ η‖

καταγραφή‖ μας‖ δείχνει‖ προφορά‖ «ιντέα»)‖ με‖ αποτέλεσμα‖ και‖ τη‖ σωστή‖ προφορά‖ να‖ μην‖

υποδείχνουμε‖ και‖ να‖ απαιτείται‖ ο‖ μαθητής‖ να‖ αποστηθίσει‖ μια-μια την‖ γραφή‖ των‖ λέξεων,‖

επομένως‖κάτι‖πάρα‖πολύ‖δύσκολο‖κ.τ.λ. 

 

Ψστόσο‖οι‖ως‖άνω‖απόψεις‖έχουν‖τα‖εξής‖λάθη: 

α) Αν‖ γράφουμε‖ τις‖ λέξεις‖ μόνο‖ φθογγικά,‖ δηλαδή‖ χωρίς‖ τα‖ ομόφωνα‖ ω,‖ η,‖ ‖ υ<,‖ ‖ δε‖ θα‖ είναι‖

δυνατόν‖ να‖ διακρίνονται‖ οι‖ ομόηχες‖ λέξεις‖ στα‖ λεξικά,‖ πινακίδες‖ και‖ σε‖ μη‖ τέλεια‖ συντακτικά‖

έγγραφα,‖πρβ‖π.χ.:‖«κλίσι» = κλήση & κλίση, «αφτί» = αυτοί & αυτή & αυτί..  Οι κριτικοί είπαν να μη 

γίνει αυτό & Οι Κρητικοί είπαν να μη γίνει αυτό< 

β)  Η‖ελληνική‖γραφή‖δεν‖είναι‖ιστορική‖(βλέπε‖και‖στο‖βιβλίο‖«Χεύδη‖– αίσχη‖για‖την‖ελληνική‖
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γλώσσα‖και‖γραφή»,‖Α.‖Κρασανάκη)‖παρά‖μόνο‖οι‖γραφές‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες‖(αγγλική,‖γαλλική,‖ολλανδική‖κ.α.),‖

άρα‖αυτές‖είναι‖ δύσκολες‖στην‖εκμάθησή‖τους‖και‖αυτές‖θέλουν‖κατάργηση‖πρβ‖π.χ.,‖ ελληνικά:‖ ιδέα,‖Ευρώπη,‖τιτάν<‖=‖

αγγλικά: idea, Europe, titan<‖‖ 

την‖ελληνική‖γραφή‖οι‖λέξεις‖καταγράφονται‖και‖μάλιστα‖μετά‖μεγάλης‖ευκολίας‖όπως‖ακριβώς‖προφέρονται‖και‖συνάμα‖

ανάλογα‖με‖την‖ετυμολογία‖τους‖χρησιμοποιώντας‖με‖κανόνες‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖ο‖&‖ω,‖η‖&‖ι‖&‖υ<,‖ώστε‖να‖έχουμε‖

βοήθεια‖και‖στην‖κατανόησή‖τους‖(εύρεση‖ετυμολογίας)‖‖και‖διάκριση‖των‖ομοήχων,‖πρβ‖π.χ.:‖καλώ‖&‖καλό,‖καλοί‖&‖καλεί‖

&‖καλοί< 

 

ΤΓΚΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΥΗ ΜΕ ΣΙ ΛΑΣΙΝΟΓΕΝΕΙ 

 

Παρατηρώντας‖ τις‖ σημερινές‖ γραφές‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες‖ (αγγλική, γαλλική,...) βλέπουμε‖ ότι‖ εκεί‖ οι‖ λέξεις‖

γράφονται‖άλλες,‖ως‖έχουν‖φθογγικά‖με‖το‖λατινικό‖αλφάβητο‖και‖οι‖υπόλοιπες,‖ως‖εξής: 

1) Οι‖λέξεις‖που‖προέρχονται‖από‖ την‖ ελληνική‖και‖ λατινική‖γραφή‖γράφονται‖ όπως‖ έχουν‖ εκεί‖ (φωτογραφικά),‖ δηλαδή‖

ιστορικά, άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως αλλιώς, πρβ:  

ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυπώ(νω),  Ολυμπία,  φιλοσοφία, τηλέφωνο......   

&‖ αγγλική: problem (‚πρόμπλεμ»),‖ titan(«ταϊταν»),  Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), type  («τάϊπ»), Olympia, philosophy, 

telephone,...   

ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, υριανός, Λατίνος...  

&‖γαλλική: action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»), Latin («λατάν»)... 

λατινική: cluba (κλούμπα -κλούβα), cupa (κούπα), America, pluς (πλους), imperial («ιμπέριαλ»), lina («λίνα»), douo > double 

(«ντουπλέ»)<. 

&‖αγγλική: club («κλάμπ»), cup («κάπ»), America, plus («πλας»), imperial («ιμπίριαλ»), line («λάϊν»), double ("ντάμπλ")<. 

2) Η‖λέξη‖που‖είναι‖ομόηχη‖με‖κάποια‖άλλη‖παίρνει‖επιπρόσθετα‖ένα‖γράμμα‖(τυχαίο‖ή‖σύμφωνα‖με‖τη‖σκέψη‖εκείνου‖που‖

την‖καθιέρωσε‖γραφικά)‖και‖που,‖αν‖και‖γράφεται,‖δεν‖προφέρεται,‖πρβ‖π.χ.‖την‖αγγλική‖λέξη‖John (προφορά‖«τζων»),‖όπου‖

παίρνει‖το‖γράμμα‖h,‖‖επειδή‖στην‖εβραϊκή‖προφορά‖υπάρχει‖ο‖φθόγγος‖‖χ:‖Ιωάννης‖=‖Ιοχάναν. 

γαλλική: grave (στον‖ενικό)‖&‖graves (στον‖‖πληθ.).‖Εδώ‖το‖ -es δεν‖προφέρεται,‖αλλά‖μπαίνει‖για‖διάκριση‖του‖πληθυντικού‖‖

από‖τον‖ομόηχο‖ενικό.‖ 

αγγλική: to & t(w)o & to(o), rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h).. Εδώ τα:‖w, o, w, e, g, h δεν‖προφέρονται,‖μπήκαν‖για‖ διάκριση‖των‖ 

ομόφωνων‖λέξεων. 

Ομοίως:  sent & cent & scent,    pare & pair & pear,   boy & buoy,  no & know, sail & sale, grown & groan, fought & fort, war &  wore, side &  

sighed, made & maid, night & knight, soared &   surd, hole & whole, morning & mourning ..... 

3) Οι‖ παράγωγες‖ λέξεις‖ γράφονται‖ στο‖ θέμα‖ όμοια‖ με‖ τις‖ πρωτότυπές‖ τους,‖ δηλαδή‖ διατηρούν‖ την‖ ιστορική‖ τους‖

ορθογραφία,‖άσχετα‖αν‖καμιά‖φορά‖η‖προφορά‖‖της‖παράγωγης‖λέξης‖αλλάζει‖λόγω‖φθογγικού‖πάθους‖(συναίρεσης‖κ.α.),‖

πρβ‖π.χ.‖στην‖αγγλική‖την‖πρωτότυπη‖λέξη‖‖volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ) και την παράγωγη volcanic (προφορά 

«βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») > business (“μπίζνες»), day (“ντέι”) > Sanday 

(“σάντι”), live («λάϊβ») >living  ("λίβινκ")<  

 

 ημειώνεται ότι: 

1)‖Η‖γραφή‖μιας‖λέξης‖με‖τον‖ως‖άνω‖τρόπο‖παραμένει‖στο‖χρόνο‖ακόμη‖και‖‖αν‖η‖προφορά‖της‖αλλάξει‖ή‖αν‖η‖λέξη‖λέγεται‖

με‖δυο‖ή‖περισσότερες‖προφορές.‖Πρβ‖π.χ.‖στην‖γαλλική &‖αγγλική‖που‖ενώ‖άλλοι‖λένε‖π.χ.:‖"δε λαντον, μπάτι, σον κόνερ, 

ουάτ..." και‖άλλοι‖"δι  λόντον  μπόντι, σιν κόνερι, χουάτ ή γουάτ..",‖ωστόσο‖και‖οι‖μεν‖και‖οι‖δε‖γράφουν‖‖‖ίδια,‖δηλ.:‖the London, 

body, Sean Coneri, what..   

2) τη‖γραφή‖αυτήν‖μια‖γραπτή‖λέξη‖μπορεί‖να‖προφέρεται‖αλλιώς‖σε‖μια‖γλώσσα‖και‖αλλιώς‖‖ σε‖μια‖άλλη,‖πρβ‖π.χ.‖τις‖

λέξεις:‖BEAUTE = αγγλική‖προφορά‖‖«μπιούτι» και‖γαλλική‖«μποτέ». 

3)‖Με‖την‖ελληνική‖ή‖λατινική‖ορθογραφία‖γράφονται‖και‖οι‖λέξεις‖άλλων‖γλωσσών‖(αραβικές,‖εβραϊκές....‖)‖που‖πέρασαν‖

στις‖γραφές‖αυτές‖μέσω‖της‖ελληνικής‖ή‖της‖λατινικής,‖πρβ: 

ελληνικά:‖άλγεβρα,‖Εμμανουήλ,‖Δανιήλ....‖ 

=‖‖αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel.... 

4)‖Όλα‖τα‖πιο‖πάνω‖είναι‖και‖η‖αιτία‖που‖στις‖σημερινές‖γραφές‖με‖τους‖λατινικούς‖χαρακτήρες: 

(1)‖‖Τπάρχει‖δυσαρμονία‖μεταξύ‖γραφής‖και‖προφοράς.‖Εδώ‖λέμε‖- προφέρουμε‖άλλα‖και‖‖άλλα‖γράφουμε‖ή‖άλλα‖βλέπουμε‖

και‖‖άλλα‖προφέρουμε.‖Παρουσιάζεται‖το‖φαινόμενο‖για‖το‖ίδιο‖γράμμα‖να‖έχουμε‖πέντε,‖έξι‖κ.τ.λ.‖προφορές‖(να‖παριστά‖

ακόμη‖και‖συλλαβές)‖και‖όχι‖μια,‖όπως‖‖στην‖‖‖ελληνική‖και‖λατινική.‖Παρέβαλε‖π.χ.‖στην‖‖αγγλική‖τις‖αγγλικές‖λέξεις‖go, 

one, on, come, to<,‖όπου‖το‖γράμμα‖Ο‖προφέρεται‖άλλοτε‖Ο,‖άλλοτε‖ΟΟΤ,‖άλλοτε‖ΟΤΑ,‖άλλοτε‖Α,‖άλλοτε‖ΟΤ<‖Ομοίως‖

στις‖λέξεις:  was  (γουόζ), Αmerica (αμέρικα), hand (χέντ),  table (τέϊμπλ)....  το‖γράμμα‖ a =‖εϊ‖=‖α‖=‖ε=‖ouo.. Ομοίως‖στις λέξεις: 

titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl (γκέρλ),    pig (πιγκ), ability  (αμπίλιτι)< το‖γράμμα‖i = αϊ = ι = ε< Ομοίως‖τα‖υπόλοιπα. 

την‖αγγλική‖γραφή‖σε‖πολλές‖λέξεις‖τα‖γράμματα‖έχουν‖την‖ίδια‖προφορά‖‖που‖έχουν‖και‖τα‖αντίστοιχα‖λατινικά,‖π.χ.:‖

Athens (άθενς), Italy (ίταλι)..... και στις άλλες,‖ στις‖περισσότερες,‖ τα‖ ίδια‖γράμματα‖ είναι‖ αδύνατο‖ ‖ να‖πεις‖ποια‖ ακριβώς‖

προφορά‖έχουν‖ή‖βγαίνει‖μόνο‖εάν‖ξέρεις‖η‖όλη‖λέξη‖πώς‖προφέρεται.‖ 

(2)‖"Ορθογραφία"‖είναι‖η‖δημιουργία‖για‖κάθε‖λέξη‖ενός‖‖ορισμένου‖"οπτικού‖ινδάλματος",‖το‖οποίο‖γι'‖αυτούς‖που‖ξέρουν‖

από‖γραφή‖αποτελεί‖την‖"ιδεατή‖‖εικόνα"‖γραφής‖κάθε‖λέξης.‖Η‖ιδεατή‖‖αυτή‖εικόνα‖συνάπτεται‖στο‖νου‖του‖ομιλούντος‖

προς‖‖την‖‖‖ακουστική‖"εικόνα,‖δηλ.‖προς‖τον‖τρόπο‖προφοράς‖μιας‖δεδομένης‖λέξεως,‖καθώς‖και‖προς‖τη‖σημασία‖της.‖‖ 
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(3)‖Ο‖χρόνος‖που‖απαιτείται‖για‖την‖εκμάθηση‖της‖γραφής‖είναι‖τόσος,‖όσος‖χρειάζεται‖για‖να‖‖απομνημονεύσει‖ο‖μαθητής‖

μια-μια‖τη‖γραφή‖όλων‖των‖‖λέξεων,‖επομένως‖κάτι‖πάρα‖πολύ‖δύσκολο‖και‖χρονοβόρο.‖ 

Υυσικά‖το‖να‖γράφεις‖τις‖λέξεις‖ως‖έχουν‖σε‖μια‖άλλη‖γραφή,‖κάτι‖ως‖γίνεται‖π.χ.‖στην‖αγγλική‖(που‖γράφει‖τις‖πιο‖πολλές‖

λέξεις‖ως‖έχουν‖φωτογραφικά‖στη‖λατινική‖και‖ελληνική)‖είναι‖κάτι‖πολύ‖πιο‖δύσκολο‖από‖το‖να‖γράφεις‖τις‖λέξεις‖‖με‖τα‖

ομόφωνα‖γράμματα:‖Ψ‖&‖Ο,‖Η‖&‖Τ‖&‖Ι‖<‖‖και‖βάσει‖κανόνων,‖γιατί‖έτσι‖έχεις‖να‖θυμάσαι‖απλώς‖και‖μόνο‖λίγους‖κανόνες‖

και‖όχι‖μια-μια‖την‖ορθή‖γραφή‖των‖λέξεων,‖αφού‖έτσι‖πρέπει‖να‖απομνημονεύσεις‖μια-μια‖την‖ορθή‖ιστορική‖γραφή‖των‖

λέξεων.‖ 

(4)‖Δεν‖μπορεί‖κάποιος‖όχι‖μόνο‖να‖καταγράψει,‖αλλά‖και να‖υποδείξει‖οποιαδήποτε‖προφορά.‖Για‖να‖υποδειχθεί‖η‖σωστή‖

πρ‖ οφορά‖ των‖ λέξεων‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες‖ στα‖ διάφορα‖ λεξικά‖ – χρησιμοποιούνται‖ παράλληλα‖ τα‖ καλούμενα‖

φωνητικά‖σύμβολα‖(Phonetic symbols).  Δηλαδή‖εδώ‖έχουμε‖μια‖γραφή‖ως‖βοηθητική‖μιας‖άλλης γραφής!! 

Αυτά‖είναι‖και‖η‖αιτία‖που‖πολλοί‖ (Saussure κ.α.)‖ ‖ ζητούν‖την‖κατάργηση‖της‖γραφής‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες‖και‖ την‖

καθιέρωση‖μιας‖άλλης‖ ‖που‖να‖έχει‖τόσα‖γράμματα‖όσοι‖και‖οι‖φθόγγοι.‖Κάτι,‖όμως,‖που‖είναι‖λάθος,‖γιατί‖με‖τη‖γραφή‖

αυτή‖ δεν‖ είναι δυνατόν‖ να‖ διακρίνουμε‖ τις‖ ομόηχες‖ λέξεις.‖ Η μόνη και η καλύτερη λύση είναι η καθιέρωση της 

ελληνικής γραφής ως διεθνούς.   

 

Η ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΓΡΑΥΗ, ΣΑ PHONETICS 

& Η ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΥΗ 

 

1.‖τη‖λατινική‖γραφή,‖ως‖γνωστόν,‖οι‖λέξεις‖καταγράφονται‖όπως‖περίπου‖στην‖ελληνική,‖όμως‖με‖λιγότερη‖ορθογραφία.‖

Δηλαδή‖και‖εδώ‖οι‖λέξεις‖γράφονται‖ως‖έχουν‖φθογγικά‖και‖συνάμα‖ως‖έχουν‖ετυμολογικά‖με‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖e & 

ae, i & y, m & mm<.,‖πρβ‖π.χ.:‖ Γραικία - Graecia, Υοινίκη – Phoenicia,  Γραμματική - Grammatica<  Απλώς‖στη‖λατινική‖γραφή‖

δεν‖υπάρχουν‖τα ορθογραφικά‖σημεία‖(τονικό‖σημάδι,‖απόστροφος‖κ.τ.λ.)‖και‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖Ψ‖Η,‖ΕΙ,‖ΤΙ<‖επειδή‖οι‖

Λατίνοι‖ αντέγραψαν‖ το‖ ελληνικό‖αλφάβητο‖πριν‖ επινοηθούν‖ αυτά‖ – ο‖λόγος‖ και‖ για‖ τον‖ οποίο‖ η‖ λατινική‖ είναι‖ εύκολη‖

γραφή,‖όμως‖κατώτερης‖αξίας‖από‖την‖ελληνική.‖την‖ίδια‖γραφή‖δεν‖υπάρχουν‖και‖γράμματα‖για‖τους‖φθόγγους‖δ,‖γ,‖θ,‖

επειδή‖οι‖φθόγγοι‖αυτοί‖δε‖συνηθίζονται‖και‖τόσο‖στη‖λατινική‖γλώσσα.‖ 

2.‖ Οι‖ σημερινές‖ γραφές‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες,‖ όπως‖ η‖ διεθνής‖ σήμερα‖ αγγλική,‖ είναι‖ ιστορικές‖ γραφές‖ και‖ ως‖ εκ‖

τούτου:α)‖ είναι‖ ‖ δύσκολες‖ στην‖ εκμάθησή‖ τους,‖ β)‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ καταγράψουν‖ πιστά‖ τον‖ προφορικό‖ λόγο,‖ γ)‖ για‖ να‖

υποδείξουν‖τη‖πιστή‖προφορά‖μιας‖λέξης‖χρησιμοποιούν‖τα‖καλούμενα‖«PHONETICS SYMBOLS».  

Ψστόσο‖τα‖σύμβολα‖αυτά‖είναι‖αφενός‖πάρα‖πολλά‖ (κάπου‖40‖και‖αυτό‖συμβαίνει,‖ επειδή‖οι‖ξένοι‖δεν‖έχουν‖καταλάβει‖

ακόμη‖την‖αξία‖των‖ορθογραφικών‖σημείων‖(διαλυτικών,‖τονικού‖σημαδιού‖και‖αποστρόφου),‖άρα‖δύσκολα‖στην‖εκμάθησή‖

τους‖και‖αφετέρου‖πιο‖εύκολη‖και‖πιο‖απλή‖λύση‖είναι‖η‖χρησιμοποίηση‖της‖ελληνικής‖γραφής,‖για‖τους‖εξής‖λόγους: 

Α)‖Με‖μόνο‖τα‖20‖γράμματα‖του‖ελληνικού‖αλφάβητου,‖τα:‖α,‖ε,‖ο,‖ι,‖ου‖=‖u,‖τ,‖δ,‖θ,‖π,‖β,‖φ,‖κ,‖γ,‖χ,‖μ,‖ν,‖λ,‖ρ,‖σ,‖ζ υποδείχνουμε‖

πιστότατα‖την‖προφορά‖ (τους‖φθόγγους)‖των‖λέξεων,‖π.χ.:‖ «καλό, ψιλί».‖Αυτός‖είναι‖και‖ο‖λόγος‖που‖πολλά‖ξένα‖λεξικά‖

υποδείχνουν‖ την‖ προφορά‖ των‖ αγγλικών‖ κ.α.‖ λέξεων‖ με‖ ελληνικούς‖ ‖ χαρακτήρες‖ και‖ τα‖ ορθογραφικά‖ σημεία‖ (τονικό‖

σημάδι,‖ διαλυτικά‖ κ.τ.λ.)‖ και‖ όχι‖ με‖ τα‖ phonetics,‖ γράφοντας‖ π.χ.‖ corrosive (προφορά:‖ κορόουζιβ»<),‖ body (μπόντι),‖ dog 

(ντογκ)<‖‖ 

Β)‖Με‖τα‖κεφαλαία‖και‖μικρά‖γράμματα:‖Α(α),‖Β(β),‖Γ(γ)<‖,‖καθώς‖και‖με‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα‖:‖Ο(ο)‖&‖Ψ(ω),‖Η(η)‖&‖Ι(ι)‖&‖

Τ(υ)<,‖βάσει‖κανόνων‖(γράφοντας‖π.χ.‖τα‖θηλυκά‖με‖–η,‖τα‖ουδέτερα‖με‖–ο,ι,‖τα‖ρήματα‖με‖–ω,ει..‖ ‖κ.τ.λ.),‖υποδείχνουμε-

καταγράφουμε‖ ‖ και‖ την‖πιστή‖προφορά‖και‖ την‖ ετυμολογία‖ (μέρος‖λόγου,‖ τύπο‖κ.τ.λ.)‖ των‖λέξεων,‖άρα‖ έτσι‖ έχουμε‖και‖

βοήθεια‖στην‖κατανόηση‖και‖διάκριση‖των‖ομοήχων,‖πρβ‖π.χ.: καλό & καλώ, αγαθή & Αγαθή & αγαθοί, ψιλή & ψιλοί & ψηλοί 

& ψηλή<  

Έτσι‖και‖π.χ.‖η‖προφορά‖της‖αγγλικής‖ομόφωνης‖λέξης‖«ράϊτ»‖(=‖write, right, rite)‖στην‖ελληνική‖γραφή‖θα‖γράφονταν‖είτε‖

με‖ διαφορετικό‖ ομόφωνο‖ γράμμα‖ η‖ κάθε‖ μια,‖ π.χ.‖ <<‖ ράϊτ,‖ ‖ ‖ ράητ,‖ ράϋτ‖ >>‖ είτε‖ με‖ διαφορετικό‖ τονικό‖ σημάδι‖ για‖ κάθε‖

περίπτωση‖‖και‖όχι‖με‖πρόσθεση‖τυχαίου‖γράμματος‖ή‖ιστορικά,‖δηλαδή‖ (w)rite &  ri(gh)t & rite....‖όπως‖γίνεται‖στην‖αγγλική. 

Γ)‖Με‖τα‖ορθογραφικά‖σημεία‖(τονικό‖σημάδι,‖απόστροφο‖κ.τ.λ.)‖υποδείχνουμε‖και‖τις‖τονισμένες‖και‖άτονες‖συλλαβές,‖την‖

προφορά‖με‖συναίρεση,‖συνίζηση,‖έκθλιψη‖κ.τ.λ.,‖πρβ‖π.χ.:‖σ’ όλα & σε όλα & σόλα, κάλος & καλός & καλώς, καλώ, μία & μια, 

θείος & θεϊκός< 

 

Επομένως η ελληνική γραφή είναι η μόνη που αξίζει  να γίνει παγκόσμια και η επίσημη γραφή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μάλιστα,‖επειδή‖η‖ελληνική‖γραφή είναι‖και‖πανεύκολη‖και‖τέλεια,‖η‖παγκοσμιοποίησή‖της‖όχι‖μόνο‖θα‖μειώσει‖

τάχιστα‖τον‖παγκόσμιο‖αναλφαβητισμό,‖αλλά‖θα‖αναπτύξει‖ακόμη‖περισσότερο‖τα‖γράμματα,‖τις‖επιστήμες‖και‖τις‖τέχνες’‖

τον‖παγκόσμιο‖πολιτισμό. 

 

Β. Η ελληνική γραφή είναι η πιο τέλεια του κόσμου - είναι η μόνη στον κόσμο που 

καταγράφει τις λέξεις όπως το μαγνητόφωνο και κάτι παραπάνω! 

 

 Η‖γραφή‖μπορεί‖να‖είναι‖μια‖πανάρχαια‖ανθρώπινη‖εφεύρεση,‖όμως‖εκείνοι‖που‖έκαναν‖το‖

τελευταίο‖βήμα‖σ’‖αυτήν‖‖και‖μάλιστα‖το‖σπουδαιότερο‖είναι‖οι‖ ‖Έλληνες‖με‖την‖επινόηση‖

ενός‖ συστήματος‖ γραφής‖ που‖ καταγράφει‖ τον‖ προφορικό‖ λόγο‖ όχι‖ μόνο‖ ως‖ το‖

μαγνητόφωνο,‖κάτι‖που‖μπορεί‖να‖κάνουν‖και‖άλλα‖συστήματα‖γραφής,‖αλλά‖και‖κάτι‖παραπάνω,‖ετυμολογικά,‖ώστε‖να‖

μη‖γίνονται‖παρανοήσεις‖με‖τις‖ομόηχες‖λέξεις.‖Ειδικότερα‖στο‖ελληνικό‖σύστημα‖γραφής‖υπάρχουν‖τα‖εξής‖γράμματα‖και‖
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σημεία,‖που‖αφενός‖δεν‖υπάρχουν‖σε‖καμιά‖άλλη‖γραφή‖και‖αφετέρου‖αναπαριστούν‖το‖λόγο‖όχι‖μόνο‖φωνητικά,‖αλλά‖και‖

ετυμολογικά: 

Α) Σα κεφαλαία: Α, Β, Γ<  και μικρά γράμματα: α, β, γ<  

Σα‖ μικρά‖ γράμματα:‖ α,‖ β,‖ γ<‖ δεν‖ είναι‖ για‖ απλοποίηση‖ («επισεσυρμένη‖ γραφή»)‖ της‖ γραφής,‖ όπως‖ λέγεται,‖ αλλά‖

επινοήθηκαν‖για‖να‖υποδείχνουν‖στον‖αναγνώστη‖ότι‖η‖λέξη‖που‖αρχίζει‖από‖τέτοιο‖γράμμα‖‖δεν‖εκφράζει‖κύριο‖πρόσωπο,‖

αλλά‖κοινό,‖πρβ‖π.Φ.:‖νίκη‖&‖Νίκη,‖κριτικός‖&‖Κρητικός,‖αγαθή‖&‖Αγαθή<‖‖ 

Σα‖κεφαλαία‖γράμματα:‖Α,‖Β,‖Γ<‖δεν‖είναι‖τα‖κανονικά‖γράμματα‖του‖ελληνικού‖αλφάβητου,‖όπως‖λέγεται,‖αλλά‖ομόφωνα‖

με‖τα‖μικρά,‖γράμματα‖που‖επινοήθηκαν‖για‖να‖βοηθούν‖τον‖αναγνώστη‖στην‖υπόδειξη- διάκριση‖αφενός‖των‖προτάσεων 

ενός‖κειμένου‖(γράφοντας‖μ’‖αυτά‖το‖πρώτο‖γράμμα‖κάθε‖πρότασης)‖και‖αφετέρου‖των‖κυρίων‖ονομάτων‖για‖διάκρισή‖τους‖

από‖τα‖κοινά‖και‖τις‖κοινές‖λέξεις,‖πρβ‖‖π.χ.‖νίκη‖&‖Νίκη,‖κόκκινος‖&‖κ.‖Κόκκινος<‖‖ 

Β) Σα ορθογραφικά σημεία (= η απόστροφος, το τονικό σημάδι και τα διαλυτικά)  

Σα‖ ορθογραφικά‖ σημεία‖ δεν‖ είναι‖ σημεία‖ που‖ υποδείκνυαν‖ παλιά‖ προσωδία‖ (τη‖ μουσικότητα‖ της‖ αρχαίας‖ ελληνικής‖

γλώσσας),‖όπως‖λέγεται,‖αλλά‖τις‖ειδικές‖προφορές‖που‖γίνονται‖κατά‖την‖εκφώνηση‖του‖λόγου,‖δηλαδή‖τις‖τονισμένες‖και‖

άτονες‖συλλαβές,‖καθώς‖και‖τη‖προφορά‖με‖συναίρεση,‖συνίζηση,‖έκθλιψη‖κ.τ.λ.,‖π.χ.:‖σ’ όλα & σόλα, μία & μια, θεϊκός & 

θείος, έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό), σόλα (παπουτσιού) & σ’ όλα (έκθλιψη) = σε όλα, μία (δυο συλλαβές) & μια (μια 

συλλαβή με συνίζηση), θεϊκός (ασυναίρετα, το εϊ = δυο φθόγγοι) & θείος (συνηρημένα, το ει = ένας φθόγγος)).  Ομοίως: ποίος & 

ποιος, πότε & ποτέ, σ’ όλα = σε όλα & σόλα, λίγα από όλα & λίγ’ απ όλα< 

Γ) Σα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) & Ψ(Ψ), Ε(ε) & ΑΙ(αι), Η(η) & Τ(υ) & Ι(Ι)<   

Σα‖γράμματα‖Η(η),‖Ψ(ω),‖Τ(υ)<‖‖δεν‖είναι‖γράμματα‖που‖παρίσταναν‖αρχαίους‖φθόγγους‖που‖σήμερα‖συνέπεσαν‖με‖τους‖Ι,‖

Ο,‖ όπως‖ κακώς‖ λέγεται,‖ αλλά‖ γράμματα‖ που‖ προέκυψαν‖ από‖ παραποίηση‖ του‖ σχήματος‖ των‖ ‖ Ι(ι),‖ Ο(ο),‖ με‖ σκοπό‖ να‖

δημιουργηθούν‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖Ο(ο)‖&‖Ψ(ω),‖Η(η)‖&‖Τ(υ)‖&‖Ι(ι)‖&‖ΟΙ(οι)<‖με‖τα‖οποία,‖βάσει‖κανόνων,‖γίνεται‖στη‖‖

γραφή‖η‖υπόδειξη‖της‖ετυμολογίας‖(μέρους‖λόγου,‖τύπου,‖γένους,‖αριθμού,‖κ.τ.λ.),‖άρα‖του‖ακριβούς‖νοήματος‖των‖λέξεων‖

(γράφοντας‖π.χ.‖τα‖θηλυκά‖με‖–η,‖τα‖ουδέτερα‖με‖–ι‖κ.τ.λ.)‖και‖έτσι‖να‖έχουμε‖βοήθεια‖και‖στην‖κατανόηση‖των‖λέξεων‖και‖

στην‖διάκριση‖των‖ομοήχων,‖πρβ‖π.χ.:‖κουτί & κουτή & κουτοί, λύρα & λίρα.  

Πιο‖απλά‖με‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα:‖Ο(ο)‖&‖Ψ(ω),‖Η(η)‖&‖Τ(υ)‖&‖Ι(ι)<‖υποδείχνουμε‖στην‖κατάληξη‖το‖μέρος‖λόγου‖ή‖τον‖

τύπο‖του‖σημαινόμενου‖που‖φανερώνει‖η‖λέξη,‖γράφοντας‖π.χ.:‖με‖–ο,η,ι τον‖ενικό‖των‖πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, 

σύκο, φιλί,<, με‖–ω,ει τον‖ενικό‖των‖ρημάτων:‖καλώ, γελώ, τρέχω, σήκω, καλεί,<. (Ομοίως τα υπόλοιπα μέρη λόγου, γένη, 

αριθμοί κ.τ.λ.) και στο‖θέμα‖είτε‖τη‖ρίζα‖είτε‖την‖πρωτότυπη‖λέξη‖μιας‖παράγωγης,‖πρβ‖π.χ.‖:  κρίνω, κριτής  >  κριτικός (με –

ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η)<συν-μαθητής > συμμαθητής (με δυο μμ) & έμεινα (με ένα μ)< , ώστε‖ ο‖αναγνώστης‖ να‖ έχει‖

βοήθεια‖ και‖ στην‖κατανόηση‖ των‖λέξεων‖ ‖και διάκριση‖των‖ομοήχων,‖πρβ‖π.χ.,‖φθογγικά:‖ «ι‖παραγογί‖ τις‖ κρίτις»,‖ «ίνε‖ ι‖

αδελφί‖σου»‖‖=‖ορθογραφικά: Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης. Είναι οι αδελφοί σου. & Είναι η αδελφή 

σου. Υθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...."  =‖ ορθογραφικά: καλό, καλή, καλής, καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επίθετο)  &  

καλώ, καλεί, καλείς..(με -ω,ει, αν μιλούμε για ρήμα)<       

Ομοίως:‖αγαθή & Αγαθή & αγαθοί, ψιλή‖&‖ψιλοί‖&‖ψηλοί‖&‖ψηλή,‖λίρα & λύρα, κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη & λυπεί 

& λοιπή & λοιποί 

Όπως  βλέπουμε‖από‖τα‖πιο‖πάνω‖παραδείγματα‖με‖τη‖βοήθεια‖των‖ομόφωνων‖γραμμάτων:Ο(ο)‖&‖Ψ(ω),‖Η(η)‖&‖Τ(υ)‖&‖Ι(ι)<‖

,‖ αλλά‖και‖ των‖ ορθογραφικών‖σημείων‖ διακρίνουμε‖ οπτικά‖και‖ τάχιστα‖ τις‖ ομόηχες‖λέξεις‖ή‖ καταλαβαίνουμε‖για‖ το‖ αν‖

μιλούμε‖για‖ρήμα‖ή‖ουσιαστικό ή‖επίθετο‖κ.τ.λ.‖ή‖αρσενικό‖ή‖θηλυκό‖ή‖κύριο‖ή‖κοινό‖όνομα‖κ.τ.λ.  Επομένως‖τα‖γράμματα‖Ψ,‖

Η,‖Τ‖δεν‖είναι‖κατάλοιπα‖αρχαίων‖φθόγγων,‖όπως‖λέγεται,‖αλλά‖ομόφωνα‖των‖Ο,‖Ι‖για‖τους‖λόγους‖που‖προαναφέραμε.‖ 

  

Επομένως: 

1)‖‖Οι‖Έλληνες,‖με‖την‖επινόηση‖των‖κεφαλαίων‖και‖μικρών‖γραμμάτων,‖καθώς‖και‖των‖ορθογραφικών‖σημείων,‖αλλά‖και‖

των‖ ομόφωνων‖γραμμάτων,‖αν‖προσέξουμε,‖ θα‖ δούμε‖ ότι‖ γράφουν‖ και‖μάλιστα‖μετά‖μεγάλης‖ ευκολίας όχι‖μόνο‖ως‖ το‖

μαγνητόφωνο,‖αλλά‖και‖κάτι‖παραπάνω.‖Με‖το‖μαγνητόφωνο‖μπορεί‖να‖γίνει‖παρανόηση‖λόγω‖των‖ομόηχων‖λέξεων,‖ενώ‖

με‖την‖ελληνική‖γραφή‖αποκλείεται,‖γιατί με αυτήν καταγράφουμε όχι μόνο ό,τι λέμε φθογγικά, αλλά και ό,τι εννοούμε 

ετυμολογικά (σε‖μέρος‖ λόγου,‖ τύπο‖κ.τ.λ.).‖ με‖ τη‖ βοήθεια‖ ‖ των‖ ομόφωνων‖ και‖ των‖ κεφαλαίων‖ και‖ μικρών‖ γραμμάτων.‖

Παρέβαλε‖π.χ.:‖Αγαθή & αγαθή & αγαθοί, σε όλα & σόλα & σ’ όλα, ποία & ποια & πια, κουτί & κουτοί & κουτή, κλίση & κλήση 

& κλείσει& κλίσει<. 

2)‖ Επειδή‖ το‖ ελληνικό‖ σύστημα‖ γραφής‖ γράφει‖ τις‖ λέξεις‖ ως‖ έχουν‖ επακριβώς‖ φθογγικά‖ και‖ συνάμα‖ ανάλογα‖ με‖ την‖

ετυμολογία‖τους‖τη‖στιγμή‖που‖γράφουμε,‖‖ανατρέχοντας‖στα‖αρχαία‖ελληνικά‖γραπτά‖‖κείμενα‖μπορούμε‖να‖δούμε‖πώς‖

ήταν‖επακριβώς‖οι‖‖ελληνικές‖λέξεις‖σε‖κάθε‖περίοδο‖της‖ελληνικής‖γλώσσας.‖Κάτι‖που‖δε‖μπορεί‖να‖γίνει‖σε‖καμιά‖από‖τις‖

άλλες‖ γραφές,‖ γιατί‖ οι‖ άλλες‖ γραφές‖ άλλες‖ καταγράφουν‖ τις‖ λέξεις‖ ιστορικά‖ (οι‖ γραφές‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες:‖

αγγλική,‖γαλλική‖κ.α.),‖άλλες‖ιδεογραφικά‖(κινέζικη,‖ιαπωνική‖κ.α.)‖και‖άλλες‖συμφωνικά‖(αραβική,‖περσική‖κ.α.). 

3)‖Αν‖οι‖Έλληνες‖είχαν‖‖ανακαλύψει‖στη‖γραφή‖μόνο‖τα‖γράμματα‖των‖φωνηέντων,‖όπως‖ισχυρίζονται‖κάποιοι,‖δεν‖θα‖ήταν‖

κάτι‖και‖τόσο‖ το‖σημαντικό‖ (απλώς‖είναι‖κάτι‖πιο‖απλό),‖αφού‖αντί‖αυτών‖στις‖γραφές‖που‖δεν‖έχουν‖γράμματα‖για‖τα‖

φωνήεντα‖υπάρχουν‖ενδεικτικά‖σημάδια‖που‖μπαίνουν,‖αν‖απαιτηθεί‖πάνω‖ή‖κάτω‖από‖τα σύμφωνα‖που‖έχουν‖φωνήεν‖για‖

διευκρίνηση.‖Σο‖σημαντικό‖στην‖ιστορία‖της‖γραφής‖είναι‖και‖η‖επινόηση‖των‖ομόφωνων‖γραμμάτων‖(‖ο‖&‖ω,‖η‖&‖ι‖&‖ι<)‖και‖

η‖ επινόηση‖ των‖ ορθογραφικών‖ σημείων‖ ‖ (τονικό‖ σημάδι,‖ απόστροφος,‖ διαλυτικά)‖ και‖ η‖ επινόηση‖ των‖ κανόνων‖

ορθογραφίας.‖αφώς‖οι‖κανόνες‖με‖τους‖οποίους‖μπαίνουν‖στη‖γραφή‖τα‖ορθογραφικά‖σημεία‖και‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα‖

στις‖λέξεις‖(=‖το‖να‖γράφουμε‖π.χ.‖τα‖θηλυκά‖με‖–η,‖τα‖ουδέτερα‖με‖–ι,ο,‖τα‖ρήματα‖με‖–ω,ει<)‖είναι‖και‖αυτό‖κάτι‖το‖πολύ‖
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σημαντικό,‖γιατί,‖αν‖αυτά‖έμπαιναν‖στην‖τύχη,‖τότε‖η‖ελληνική‖γραφή‖θα‖γινόταν‖πάρα‖πολύ‖δύσκολη‖και‖χρονοβόρα‖στην‖

εκμάθησή‖της.   

4)‖ε‖όλες‖τις‖γλώσσες‖του‖κόσμου‖υπάρχουν‖ομόηχες‖λέξεις,‖τονισμένες‖και‖άτονες‖συλλαβές,‖ ‖προφορά‖με‖έκθλιψη,‖με‖

συνίζηση,‖ με‖ συναίρεση‖ κ.τ.λ..‖ Ψστόσο‖ στις‖ γραφές‖ των‖ άλλων‖ λαών‖ (ινδικές,‖ σημιτικές‖ κ.τ.λ.)‖ αυτά‖ δε‖ σημειώνονται‖ – 

υποδείχνονται,‖ αφού‖ εκεί‖ δεν‖ υπάρχουν‖ ούτε‖ ορθογραφικά‖ σημεία‖ (τονικό‖ σημάδι,‖ απόστροφος‖ κ.τ.λ.)‖ ούτε‖ ‖ ομόφωνα‖

γράμματα‖(=‖τα:‖Ψ(ω)‖&‖Ο(ο),‖Η(η)‖&‖Τ(υ)‖&‖Ι(ι)<)‖ούτε‖‖κεφαλαία‖και‖μικρά‖γράμματα,‖ ‖με‖τα‖οποία‖σημειώνονται‖αυτά.‖

τη‖λατινική‖και‖στις‖σημερινές‖γραφές‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες‖(αγγλική,‖γαλλική‖κ.τ.λ.)‖υπάρχουν‖μόνο‖τα‖κεφαλαία‖

και‖τα‖μικρά‖γράμματα.‖Επομένως‖όλες‖οι‖άλλες‖γραφές‖είναι,‖λίγο‖ή‖πολύ,‖‖κατώτερες‖σε‖αξία‖της‖ελληνικής.‖ 

5)‖Άλλο‖οι‖δίφθογγοι: οϋ,‖αϊ,‖ εϊ,‖οϊ,‖υϊ‖=‖δυο‖φθόγγοι‖και‖άλλο‖τα‖ δίψηφα‖γράμματα:‖ου,‖αι,‖ ει,‖οι,‖υι‖=‖ένας‖φθόγγος.‖τη‖

γραφή‖οι‖δίφθογγοι‖διακρίνονται‖από‖τα‖δίψηφα‖γράμματα‖με‖τα‖διαλυτικά‖και‖τονικό‖σημάδι:‖άι‖=‖αϊ,‖αί‖=‖ε.. 

6)‖Παρατηρώντας‖την‖ελληνική‖γραφή,‖αρχαία‖και‖νέα,‖βλέπουμε‖ότι‖εκεί‖αφ’‖ενός‖τα‖γράμματα‖είναι‖απλά‖και‖σταθερού‖

σχήματος,‖ άρα‖ εύκολα‖ στην‖ καταγραφή‖ (ζωγράφισμα)‖ και‖ ευδιάκριτα‖ στην‖ ανάγνωσή‖ τους‖ και‖ αφ’‖ ετέρου‖ οι‖ λέξεις‖

γράφονται‖με‖τόσα‖διαφορετικά‖γράμματα όσοι‖και‖οι‖διαφορετικοί‖φθόγγοι‖των‖λέξεων,‖σύμφωνα‖και‖φωνήεντα,‖κάτι‖που‖

σου‖ δίνει‖ την‖ δυνατότητα‖ να‖ γράψεις‖ οποιαδήποτε‖ λέξη‖ ή‖ οποιοδήποτε‖ ήχο,‖ π.χ.:‖ ε,‖ α,‖ αέρας,‖ εε,‖ εαα<‖ Κάτι‖ που‖ δεν‖

συμβαίνει‖ στις‖ άλλες‖ γραφές.‖ Παράβαλε‖ π.χ.‖ ότι‖ τα‖ γράμματα‖ στην‖Αιγυπτιακή‖ γραφή‖ ‖ είναι‖ πιστές‖ εικόνες‖ όντων‖ με‖

συνέπεια‖εκεί‖να‖απαιτείται‖και‖κάποιο‖εικαστικό‖ταλέντο‖για‖το‖ζωγράφισμά‖τους.‖την‖σφηνοειδή‖και‖γραμμική‖γραφή‖τα‖

γράμματα‖έχουν‖περίπλοκα‖σχήματα‖με‖συνέπεια‖και‖εκεί‖να‖απαιτείται‖και‖πάρα‖πολύς‖χρόνος‖εξοικείωσης‖- εκμάθησης‖

και‖κάποιο‖εικαστικό‖ταλέντο‖για‖το‖ζωγράφισμά‖τους.‖τις‖ινδικές‖και‖αραβικές‖γραφές‖τα‖γράμματα‖αφ’‖ενός‖κολλούνε‖

μεταξύ‖ ‖τους‖και‖αφ’‖ετέρου‖δεν‖έχουν‖σταθερό‖σχήμα‖με‖συνέπεια‖και‖εκεί‖να‖απαιτείται‖κάποιο‖εικαστικό‖ταλέντο‖και‖

πάρα‖πολύς‖χρόνος‖εξοικείωσης‖– εκμάθησης‖ 

7)‖Από‖τα‖ομόφωνα‖γράμματα‖Ο(ο)‖&‖Ψ(ω),‖Ε(ε)‖&‖ΑΙ(αι),‖Η(η)‖&‖Τ(υ)‖&‖Ι(ι)‖&‖ΟΙ(οι)<.‖που‖έχουν‖επινοηθεί‖στην‖ελληνική‖

γραφή‖ για‖ τους‖ λόγους‖ που‖προαναφέραμε,‖ τα‖Ψ(ω),‖ Η(η)‖ είναι‖ επινόηση‖ των‖ Ιώνων‖ απ’‖ όπου‖ και‖ τα‖ γράμματα‖ αυτά,‖

προφανώς,‖λέγονται‖ ιωνικά‖από‖τους‖άλλους‖Έλληνες‖και‖ δεν‖είναι‖έτσι‖ως‖τα‖εξέλαβε‖ (και‖σύμφωνα‖με‖αυτά‖ ‖που‖του‖

είπαν)‖ο‖Ηρόδοτος. 

8)‖το‖ελληνικό‖αλφάβητο‖– σύστημα‖γραφής‖χρειάζονται‖ακόμη‖να‖γίνουν‖κάποιες‖μικρές‖βελτιώσεις,‖όπως:‖Σο‖δίψηφο‖

γράμμα‖ΟΤ(ου)‖να‖γράφεται‖με‖ένα‖μόνο‖ψηφίο‖και‖να‖απλοποιηθούν‖ - ολιγοστεύσουν‖οι‖ορθογραφικοί‖κανόνες,‖όμως‖με‖

μελέτη‖ και‖ όχι‖ τυχαία,‖ ώστε‖η‖ γραφή‖ να‖ γίνει‖ ακόμη‖ ‖ ευκολότερη.‖Όχι‖π.χ.‖ στα:‖ οδεύω,‖ κλαδεύω,‖παύω<,‖ αλλά‖ οδέβω,‖

κλαδέβω,‖πάβω<‖Ομοίως:‖ βράδι (αντί βράδυ), μπράντι (αντί μπράντυ),.. (να‖γράφονται‖με‖–ι όπως‖και‖τα‖άλλα‖ουδέτερα‖σε‖-

ι:‖τυρί, ψωμί, παιδί...). 

 

Γ. Η ελληνική γραφή δεν είναι μόνο η πιο τέλεια, αλλά και η πιο εύκολη του κόσμου, αφού μαθαίνεται μόλις σε 30’ 

λεπτά! 

 

Σο‖ελληνικό‖σύστημα‖γραφής,‖εκτός‖από‖το‖ότι‖είναι‖το‖τελειότερο‖του‖κόσμου,‖όπως‖είδαμε‖πιο‖πριν,‖είναι‖το‖ευκολότερο,‖

αφού‖ο‖χρόνος‖εκμάθησής‖του‖είναι‖τόσος,‖όσος‖χρειάζεται,‖για‖να‖‖μάθεις:‖ 

α) Σο‖αλφάβητο,‖δηλαδή‖την‖αντιστοιχία‖‖των‖20‖φθόγγων:‖α ε ο u ι κ γ χ τ δ θ π β φ μ ν λ ρ σ ζ  με‖τα‖αντίστοιχα‖γράμματά‖

τους,‖π.χ.:   Α(α) = *α+, ΑΙ(αι) = Ε(ε) = *ε+, Ο(ο) = Ψ(ω) = *ο+, ΟΤ(ου) = *u+...‖‖Κάτι‖που‖δε‖χρειάζεται‖πάνω‖από‖10‖– 20‖λεπτά.‖‖ 

β) Σους‖κανόνες‖με‖τους‖οποίους‖χρησιμοποιούμε‖στη‖γραφή‖των‖λέξεων‖τα‖‖ομόφωνα‖γράμματα:‖ω‖&‖ο,‖ε‖&‖αι,‖μμ‖&‖μ....,‖

όπως‖το‖ότι:‖Σα‖ρήματα‖με‖ -ω,ει:  καλ-ώ,είς,εί, σήκ-ω,< Σα‖θηλυκά‖με‖ -η:‖ ‖καλή,ής,‖νίκη,‖τιμή...‖Σα‖ουδέτερα‖με‖ο/ι:‖ ‖καλ-ό, 

κακό, φυτό... τυρί, ψωμί<.. Κάτι‖που‖δε‖χρειάζεται‖πάνω‖από‖20‖– 30‖λεπτά.‖ 

Εκτός‖εάν‖πρόκειται‖για‖μικρά‖παιδιά‖ή‖για‖αλλοδαπούς,‖που‖δε‖γνωρίζουν‖τη‖γλώσσα,‖οπότε‖η‖δυσκολία‖έγκειται‖στο‖να‖

μάθεις‖τη‖γλώσσα‖και‖όχι‖το‖σύστημα‖γραφής,‖ή‖για‖διδασκαλία‖οπτική‖ή‖εμπειρική‖του‖τύπου‖π.χ.:‖ ‖"καλή‖μάνα"‖‖με‖ -η,‖‖‖

ενώ‖‖"καλοί‖άνθρωποι"‖‖‖με‖-οι,‖‖‖"καλό‖πράγμα"‖‖‖‖με‖-ο,‖‖‖‖ενώ‖‖"καλώ‖τον‖Άρη"‖‖με‖-ω,‖‖"καλός‖άνθρωπος"‖με‖-ο,‖ενώ‖‖"καλώς‖

τον‖Άρη"‖με‖-ω,.... 

 Άρα‖μάθηση‖χρονοβόρα‖και‖ τότε‖μόνο‖ επιτυγχάνεται,‖ όταν‖ "κόψει"‖ στο‖μαθητή‖ ότι‖ η‖ ‖γραφή‖ ‖ γίνεται‖ανάλογα‖ με‖ το‖ τι‖

μέρους‖λόγου,‖τύπου‖και‖παραγωγής ή‖σύνθεσης‖είναι‖η‖λέξη‖και‖όχι‖μ’‖αυτά‖που‖λέει‖η‖σχολική‖γραμματική:‖καλ-ή,‖‖με‖-η,‖‖

αν‖είναι‖θηλυκό,‖όπως‖όλα‖τ'‖άλλα:‖νίκη, τιμή.... , καλ-εί,  με‖ει,‖‖αν‖είναι‖ρήμα,‖όπως‖όλα‖τ'‖άλλα: θέλει, λέγει< καλ-ό,‖‖με‖-ο,‖‖‖

αν‖είναι‖επίθετο‖,‖όπως‖όλα‖τ'‖άλλα: κακό, σοφό,< καλ-ώ,‖με‖-ω,‖‖‖αν‖είναι‖ρήμα‖,‖όπως‖‖και‖τ'‖άλλα:‖λέγω, τιμώ.... 

 

ημαντικότατες παρατηρήσεις: 

1)‖Σο‖ελληνικό‖σύστημα‖γραφής‖είναι‖το‖ευκολότερο‖του‖κόσμου,‖όμως‖μόνο‖αν‖διδαχθεί‖όπως‖πρέπει,‖δηλαδή‖μαθαίνοντας‖

στο‖μαθητή‖το‖αλφάβητο‖και‖τους‖κανόνες‖του,‖άλλως‖φαίνεται‖λαβύρινθος‖ή‖κάτι‖ως‖η‖κινέζικη‖γραφή.‖Και‖αυτό,‖γιατί‖

πολλοί,‖ μόλις‖ δουν‖ ότι‖ στην‖ ελληνική‖ γραφή‖ ‖ υπάρχουν‖ πολλά‖ γράμματα,‖ που‖ ενώ‖ είναι‖ διαφορετικά‖ στο‖ σχήμα,‖

προφέρονται‖ ‖ ίδια,‖ ‖αμέσως‖πελαγώνουν‖με‖τη‖σκέψη‖ότι‖δεν‖είναι‖ δυνατόν‖να‖θυμούνται‖ποια‖λέξη‖γράφεται‖με‖το‖τάδε‖

γράμμα‖και‖ποια‖με‖το‖άλλο‖κ.τ.λ.‖και‖εγκαταλείπουν‖την‖προσπάθεια‖εκμάθησή‖της.‖Ψστόσο‖αυτό‖είναι‖μια‖επιφανειακή‖

και‖ως‖εκ‖τούτου‖λάθος‖εκτίμηση. 

αφώς‖η‖‖ελληνική‖γραφή‖έχει‖πάρα‖πολλά‖ομόηχα‖γράμματα,‖τα:‖ο‖&‖ω,‖ε‖&‖αι,‖υ‖&‖η‖&‖ι...‖και‖έτσι‖φαίνεται‖δύσκολη‖και‖

χρονοβόρα‖στην‖εκμάθησή‖της.‖Που‖να‖θυμάμαι,‖σου‖λέει‖ο‖άλλος,‖ποια‖λέξη‖γράφεται‖π.χ.‖με‖ω‖και‖ποια‖με‖ο,‖ποια‖με‖αι‖

και‖ποια‖με‖ε‖κ.τ.λ..‖‖Ψστόσο‖αυτό‖είναι‖για‖τους‖αμύητους,‖‖γι‖αυτούς‖που‖βλέπουν‖επιφανειακά‖την‖ελληνική‖γραφή,‖αφού‖

τα‖ομόφωνα‖γράμματα‖αυτά‖δεν‖μπαίνουν‖στις‖λέξεις‖που‖γράφουμε‖τυχαία‖ή‖ιστορικά,‖όπως‖γίνεται‖η‖ορθογραφία‖των‖

λέξεων‖στις‖γραφές‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες,‖αλλά‖με‖λίγους‖και‖συγκεκριμένους‖κανόνες,‖όπως‖τους‖εξής:‖‖Σα‖ρήματα‖με‖
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-ω,ει,:‖σήκω,‖φοιτώ,‖καλώ,‖καλεί,‖καλείς,....‖,‖τα‖ουδέτερα‖με‖–ο,ι:‖σύκο,‖φυτό,‖καλό,‖φύλο,<‖φύλλο,‖φιλί,‖...,‖τα‖θηλυκά‖‖με‖–η:‖

καλή,‖καλής,..‖κ.τ.λ.‖Επομένως,‖αν‖θυμούμαστε‖αυτούς‖τους‖κανόνες‖η‖ελληνική‖γραφή‖γίνεται‖πανεύκολη. 

2)‖Παλιότερα‖η‖ελληνική‖γραφή‖ήταν‖πιο‖πολύ‖δύσκολη,‖γιατί‖έπρεπε‖να‖θυμάσαι‖και‖ ‖ τους‖ορθογραφικούς‖κανόνες‖των‖

πνευμάτων‖ και‖ των‖ τονικών‖ σημαδιών‖ ή‖ να‖ απομνημονεύσεις‖ μια-μια‖ την‖ ορθή‖ γραφή‖ (με‖ τα‖ ανάλογα‖ πνεύματα‖ και‖

τονικά‖ σημάδια)‖ πάρα‖ πολλών‖ λέξεων.‖ ‖ ήμερα,‖ με‖ την‖ τροποποίησή‖ της‖ από‖ ‖ τους‖ δημοτικιστές‖ ‖ γλωσσολόγους,‖ η‖

ελληνική‖γραφή‖έγινε‖πραγματικά‖πανεύκολη.‖‖ 

3)‖την‖ελληνική‖και‖λατινική‖γραφή,‖επειδή‖τα‖γράμματα‖έχουν‖μια‖και‖μόνη‖προφορά,‖και‖λάθος‖να‖γράψεις‖τις‖λέξεις,‖

πάλι‖λες‖πιστά‖την‖προφορά‖της‖λέξης‖και‖ο‖άλλος‖θα‖καταλάβει,‖πρβ‖π.χ.‖ότι‖είτε‖γράψεις‖«αφτι‖ ίνε‖κακί‖σίντροφι»‖είτε‖

γράψεις‖«αυτύ‖ήναι‖κακή‖σύντροφει»‖είτε‖γράψεις‖«αυτοί‖είναι‖κακοί‖σύντροφοι»‖κ.τ.λ.‖‖λες‖τη‖σωστή‖προφορά‖και‖το‖νόημα‖

βγαίνει.‖Η‖μόνη‖περίπτωση‖να‖μη‖βγει‖νόημα‖είναι‖να‖μιλήσουμε‖μονολεκτικά‖και‖συνάμα‖να‖τύχει‖να‖έχουμε‖ομόηχη‖λέξη‖

(κάτι‖ως‖γίνεται‖στα‖λεξικά‖και‖επιγραφές),‖επειδή‖τότε‖ναι‖μεν‖λέμε‖τη‖σωστή‖προφορά‖της‖λέξης,‖όμως‖δε‖βγαίνει‖νόημα‖

λόγω‖ ομόφωνης‖ λέξης,‖ πρβ‖ π.χ.‖ «αφτί»‖ =‖ αφτί‖ ή‖ αυτί‖ &‖ αυτοί‖ &‖ αυτή. Αντίθετα,‖ στη‖ σημερινή‖ γραφή‖ με‖ λατινικούς‖

χαρακτήρες,‖ λόγω‖ ιστορικής‖γραφής,‖αν‖ δε‖ γράψουμε‖σωστά‖ ορθογραφικά‖ τις‖ λέξεις‖ (την‖καθιερωμένη‖ τους‖γραφή),‖ δε‖

βγαίνει‖ νόημα,‖ επειδή‖ εκεί‖η‖ κάθε‖γραπτή‖λέξη‖ είναι‖ως‖μια‖ εικόνα‖που‖ της‖αποδόθηκε‖μια‖συγκεκριμένη  προφορά‖και‖

σημασία,‖οπότε‖αν‖της‖χαλάσεις‖την‖εικόνα,‖φαίνεται‖αγνώριστη.‖Παρέβαλε‖π.χ.‖στην‖αγγλική‖τις‖λέξεις:‖ to & too & two.. 

που‖ενώ‖τα‖γράμματά‖τους‖δεν‖υποδείχνουν‖την‖ορθή‖προφορά‖τους,‖αν‖τους‖αφαιρέσουμε‖ή‖αλλάξουμε‖κάποιο‖από‖τα‖

γράμματά‖τους, κατόπιν‖δε‖θα‖φανερώνουν‖τη‖σημασία‖τους. 

 

Η‖Ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖Ελληνική‖(αλφαβητική)‖γραφή‖είναι‖‖αφενός‖το‖μέσο‖έκφρασης‖του‖ανθρώπινου‖πνεύματος‖‖στις‖

πρώτες‖ ‖μεγάλες‖στιγμές‖της‖δημιουργίας‖του,‖όπως‖μαρτυρούν‖οι‖ επιστημονικές‖πηγές,‖και‖αφετέρου‖η  βάση‖πάνω‖στη‖

οποία‖στηρίζονται‖οι‖περισσότερες‖από‖τις‖άλλες.‖‖Ειδικότερα,‖η‖Ελληνική‖γλώσσα<.. 

 

 Ελληνική γλώσσα έχει πανεύκολη και απεριόριστη παραγωγική ικανότητα λέξεων. 

 

Παρατηρώντας‖τις‖λέξεις‖της‖Ελληνικής‖γλώσσας‖βλέπουμε‖ ‖από‖τη‖μια‖ότι‖ άλλες‖είναι‖απλές‖και‖άλλες‖σύνθετες,‖π.χ.:‖

γράφω,‖δια-γράφω,‖εξ-υπ-ακούγεται<‖και‖από‖την‖άλλη‖να‖αποτελούνται‖όλες‖(πλην‖των‖άρθρων,‖των‖συνδέσμων‖και‖των‖

προθέσεων)‖ από‖ συγκεκριμένα‖ συστατικά‖ στοιχεία,‖ τα‖ γνωστά:‖ ρίζα,‖ πρόθεμα,‖ θέμα,‖ τόνος,‖ κατάληξη‖παραγωγική‖ και‖

κατάληξη‖πτωτική,‖που‖κάθε‖ένα‖από‖αυτά‖δίδει‖και‖μια‖ανάλογη‖έννοια‖στη‖λέξη,‖πρβ:‖γράφ-ω‖(=‖ρήμα,‖α‖πρόσωπο),‖έ-

γραφ-ε,‖(=‖ρήμα,‖αόριστος‖β’‖πρόσωπο)‖,‖διαγραφ-ή‖(σύνθετη‖λέξη,‖ουσιαστικό)<‖εξ-έχ-ω,‖εξ-οχ-ή,‖έξ-οχ-η..‖ 

Θέμα‖λέγεται‖μια‖ομάδα‖φθόγγων‖που‖είναι‖κοινή‖σε‖πολλές‖απλές‖λέξεις,‖όπως‖π.χ.‖το‖θέμα‖«γραφ-«‖στις‖λέξεις:‖γραφ-ω,‖

γραφ-ή<‖Σο‖θέμα‖σχετίζεται‖με‖τους‖ήχους,‖της‖φύσης‖και‖είναι‖είτε‖αυτούσιος‖ήχος‖κάποιου‖όντος‖είτε‖κατεργασμένος‖

(κάτι‖ως‖το‖μάρμαρο‖και‖το‖άγμαλμα),‖πρβ‖κρα-κρα<‖>‖κράζ-ω,‖τρ<‖>‖τρίζω,‖τρίβω,‖τριβή< 

Παραγωγική‖και‖ κλητική‖κατάληξη‖λέγονται‖ οι‖ συγκεκριμένοι‖φθόγγοι‖με‖ τους‖ οποίους‖από‖ τη‖μια‖παράγουμε‖τα‖μέρη‖

λόγου‖(=‖τα‖ουσιαστικό,‖τα‖επίθετο,‖τα‖ρήματα‖κλπ)‖και‖από‖την‖άλλη‖κλίνουμε‖τις‖λέξεις‖(σχηματίζουμε‖τον‖ενικό‖ ή‖τον‖

πληθυντικό,‖καθώς‖και‖την‖ονομαστική,‖γενική‖κλπ),‖ο‖συνδυασμός‖φθόγγων‖με‖τον‖οποίον‖φανερώνουμε-υποδηλώνουμε‖

το‖μέρος‖λόγου‖ή‖τον‖τύπο‖του‖σημαινόμενου,‖δηλαδή‖εκείνου‖που‖θέλουμε‖να‖εκφράσουμε,‖π.χ.‖θέμα‖γραφ- και‖λέξεις:‖

γράφ-ω,‖ γραφ-έας,‖ γραφ-είς,‖ γραφ-ή,‖ γραφ-ές,‖ γραφ-είο,‖ γραφ-ικ-ός,ή,ο,‖ ‖ γραφ-ομεν-ος,η,ο<.Επομένως‖ από‖ τη‖ μια‖ οι‖

Ελληνικές‖λέξεις‖ έχουν‖συνάφεια,‖ αιτιώδη‖σχέση,‖ και‖ έκφραση‖και‖από‖ την‖ άλλη‖η‖Ελληνική‖γλώσσα‖ έχει‖απεριόριστες‖

δυνατότητες‖για‖την‖παραγωγή‖νέων‖λέξεων.Αντίθετα,‖στις άλλες‖γλώσσες‖κατά‖βάση‖δεν‖υπάρχουν‖συστατικά‖στοιχεία‖

λέξεων,‖αλλά‖μια‖ορισμένη‖ποσότητα‖λέξεων‖που‖με‖σύνθεση‖των‖λέξεων‖αυτών‖(σωστότερα‖με‖σύνταξη‖κατά‖παράθεση)‖

γίνεται‖η‖έκφραση‖(ο‖προφορικός‖λόγος). 

Παρατηρώντας‖π.χ.‖το‖λεξιλόγιο‖της‖κινέζικης‖γλώσσας‖ (κάπου‖μεταξύ‖Ελληνικής‖και‖κινέζικης‖γλώσσας‖είναι‖οι‖άλλες)‖

βλέπουμε‖ότι‖σ’‖αυτό‖υπάρχουν‖όλες‖κι‖όλες‖328‖απλές‖και‖άκλιτες‖μονοσύλλαβες‖λέξεις‖(‖κάτι‖όπως‖οι‖Ελληνικές‖άκλιτες‖

λέξεις:‖με,‖σε,‖επί,‖συν,‖δια,‖μετά<),‖από‖τις‖οποίες‖με‖απλή‖σύνθεση‖και‖ανεβοκατέβασμα‖στον‖προφορικό‖λόγο‖‖της‖φωνής‖

προκύπτουν‖οι‖υπόλοιπες,‖πρβ‖π.χ.‖τις‖πιο‖κάτω‖κινέζικες‖λέξεις:‖«πε»‖=‖κύπελλο,‖«τσιμ»‖=‖χρυσός,η,ο,‖«τσιμ‖πε»‖=‖χρυσό‖

κύπελλο,‖«τσάου»‖=‖μέρα,‖«νι‖τσάου»‖=‖καλημέρα,‖«σιαμ-σουέ»‖=‖το‖‖άρωμα‖(το‖αρωματόνερο),‖«σεν»‖=‖ο‖θεός,‖«σί-λά»‖=‖η‖

Ελλάδα,‖ «τσούν-κούο»‖ =‖ η‖ Κίνα,‖ «μέϊ-κό»‖ =‖ η‖ ‖ Αμερική<‖ ‖ Παρατηρώντας‖ επίσης‖ τις‖ διάφορες‖ σημερινές‖ Ευρωπαϊκές‖

γλώσσες‖(αγγλική,‖γαλλική,‖ισπανική‖κλπ‖)‖βλέπουμε‖ότι‖‖όλες‖κατά‖βάση‖δεν‖έχουν‖κάποιο‖γλωσσικό‖παραγωγικό‖κώδικα‖

επικοινωνίας,‖ αλλά‖ από‖ τη‖ μια‖ κάνουν‖ ότι‖ κάνει‖ και‖ η‖ κινέζικη‖ γλώσσα,‖ δηλαδή‖ εκφράζονται‖ με‖ την‖ κατά‖ παράθεση‖

σύνταξη‖λέξεων,‖πρβ‖π.χ.‖στην‖αγγλική:‖I go, go on,‖<‖‖I love, you love,  the love, of love<‖=‖ελληνικά‖πάω,‖προχωρώ,‖αγαπώ,‖

αγάπη<‖και‖από‖την‖άλλη‖‖δεν‖έχουμε‖μόνο‖328‖λέξεις,‖αλλά‖πάρα‖πολλές‖που‖άλλες‖παράγονται‖με‖καταλήξεις,‖πρβ‖π.χ.‖

στην‖αγγλική:‖Lovely, loveless, lovelies<.‖και‖άλλες‖είναι‖Ελληνικές‖ή‖ ‖Λατινικές‖κλπ,‖πρβ‖π.χ.:‖Ευρώπη‖(Europ),‖ τιτάνας‖

(titan),‖πρόβλημα‖(problem)<Και‖επειδή‖στις‖άλλες‖γλώσσες,‖λίγο‖ή‖πολύ,‖οι‖λέξεις‖δεν‖έχουν‖συστατικά‖στοιχεία,‖οι‖λέξεις‖

είναι‖συνήθως‖ολιγοσύλλαβες‖και‖χωρίς‖μεγάλη‖παραγωγική‖ικανότητα,‖ενώ‖αντίθετα‖η‖Ελληνική‖γλώσσα‖σε‖σχέση‖προς‖

τις‖άλλες‖έχει‖και‖πανεύκολη‖και‖απεριόριστη‖παραγωγική‖ικανότητα‖λέξεων. 

 

 

Αυτά είναι και ο λόγος για τον οποίο: 

α)‖Η‖Ελληνική‖γλώσσα‖έχει‖το‖πλουσιότερο‖λεξιλόγιο‖από‖όλες‖τις‖άλλες, 



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

12 

β)‖Οι‖άλλες‖γλώσσες‖δανείζονται‖λέξεις‖από‖άλλες‖γλώσσες‖(συνήθως‖από‖την‖Ελληνική‖και‖Λατινική)‖‖ή‖‖φτιάχνουν‖λέξεις‖

με‖Ελληνικά‖και‖Λατινικά‖συστατικά‖στοιχεία‖λέξεων,‖ όπως‖π.χ.‖ οι:‖ τηλέφωνο‖ - telephone (τηλε‖ +‖φων-ή),‖πρωτοτυπία‖ >‖

prototype (‖πρώτος‖+‖τύπος),‖photo types....  

 

Β. Η Ελληνική γλώσσα έχει σαφήνεια και έκφραση 

 

Επειδή‖οι‖λέξεις‖της‖Ελληνικής‖γλώσσας‖αποτελούνται‖από‖συγκεκριμένα‖συστατικά‖στοιχεία‖ ‖ (ρίζα‖ή‖θέμα‖+‖κατάληξη‖

κ.τ.λ.)‖και‖συνάμα‖το‖καθένα‖από‖αυτά‖εκφράζει‖με‖λογική‖ορθότητα‖κάτι‖το‖συγκεκριμένο‖για‖το‖σημαινόμενο‖(το‖πρόθεμα‖

ε- εκφράζει‖πράξη‖παρελθόντος,‖ οι‖ καταλήξεις‖ εκφράζουν‖ το‖μέρος‖λόγου‖ή‖ τον‖ τύπο‖ του‖σημαινόμενου,‖ δηλαδή‖αν‖ το‖

σημαινόμενο‖είναι‖ενέργεια‖ή‖πάθηση,‖ουσιαστικό‖ή‖επίθετο,‖αρσενικό‖ή‖θηλυκό‖κ.τ.λ..),‖γι‖αυτό‖και: 

Α)‖Οι‖Ελληνικές‖λέξεις‖είναι‖και‖εκφραστικές‖και‖απόλυτα‖σαφείς‖στην‖έννοιά‖τους‖και‖εύκολες‖στην‖κατανόηση‖- έκφρασή‖

τους.‖Σο‖νόημά‖τους‖βγαίνει‖κάνοντας‖απλώς‖ανάλυση‖στα‖συστατικά‖τους‖στοιχεία,‖πρβ:‖λύν-ω,‖έ-λυσ-α,‖γράφ-ω,‖γραφέ-

ας,‖γραπτ-ός,‖γραφ-ική..,.‖ 

Παρέβαλε‖‖και‖π.χ.‖ότι‖η‖λέξη‖«ρήμα»‖της‖Ελληνικής‖γλώσσας‖εκτός‖των‖άλλων‖με‖την‖κατάληξή‖του‖φανερώνει‖: 

α)‖ποιο‖ακριβώς‖είναι‖το‖ ‖υποκείμενό‖του‖ ‖ως‖πρόσωπο‖λόγου‖ (δηλ.‖αν‖το‖υποκείμενο‖ ‖είναι‖ ο‖ ομιλητής‖ή‖ ‖ο‖ακροατής‖ή‖

τρίτος):‖αγαπώ,‖‖‖ενν.‖εγώ‖=‖ο‖ομιλητής‖=‖υποκείμενο,‖αγαπάς‖‖ενν.‖εσύ‖=‖ο‖ακροατής‖=‖υποκείμενο,‖αγαπά,‖ενν.‖αυτός,ή,ο‖=‖ο‖

τρίτος‖=‖υποκείμενο<, 

β)‖τη‖φωνή‖(το‖αν‖έχουμε‖ενέργεια‖ή‖πάθηση):‖αγαπώ‖(το‖Γιάννη<)‖=‖ενέργεια,‖&‖αγαπιέμαι‖(από‖το‖Γιάννη,..)‖=‖πάθηση, 

γ)‖το‖χρόνο‖(το‖παρόν,‖το‖παρελθόν‖και‖το‖‖μέλλον)‖της‖ενέργειας‖ή‖πάθησης:‖λύν-ω‖=‖ενέργεια‖τώρα‖&‖έλυσ-α‖=‖ενέργεια‖

στο‖παρελθόν<.‖‖Κάτι‖που‖για‖να‖γίνει‖στις‖άλλες‖γλώσσες‖θα‖πρέπει‖να‖πούμε‖μαζί‖και‖άλλες‖λέξεις,‖πρβ‖π.χ.:‖αγαπώ,ας,α‖

= I love, you love, he loves<‖αγαπιέμαι‖=‖I am loved by John. 

 

Β)‖Τπάρχει‖ η‖ δυνατότητα‖ στην‖ Ελληνική‖ γλώσσα‖ για‖ σχηματισμό‖ πάρα‖ πολλών‖ ρητορικών‖και‖ συντακτικών‖ σχημάτων‖

λόγου‖με‖ σκοπό‖ την‖ όπως‖ πρέπει‖ έκφραση‖ ή‖ τονισμό‖ του‖ νοήματος‖ του‖ λόγου,‖πρβ‖ π.χ.:‖ ‖ _Σο‖ τραίνο‖ οδηγείται‖ από‖ το‖

Γιώργο.‖=‖παθητική‖σύνταξη,‖Ο‖Γιώργος‖οδηγεί‖το‖τραίνο.‖=‖ενεργητική‖σύνταξη,‖ ‖Ο‖Γιώργος‖είναι‖ οδηγός‖του‖τραίνου.‖=‖

κατηγορηματική‖σύνταξη.‖‖ 

Ο Γιώργος‖όχι‖μόνο‖πήγε,‖αλλά‖κτύπησε‖και‖τον‖Άρη‖=‖Ο‖Γιώργος‖εκτός‖του‖ότι‖πήγε,‖κτύπησε‖και‖τον‖Άρη.‖‖αντί‖απλά:‖Ο‖

Γιώργος‖πήγε‖και‖κτύπησε‖τον‖Άρη.την‖κινέζικη‖γλώσσα‖(κάπου‖μεταξύ‖Ελληνικής‖και‖κινέζικης‖γλώσσας‖είναι‖οι‖άλλες),‖

επειδή‖οι‖λέξεις‖δεν‖έχουν‖συστατικά‖στοιχεία‖(καταλήξεις‖κ.τ.λ.),‖έχουν‖πολλές‖έννοιες‖ή‖ανήκουν‖σε‖πολλά‖μέρη‖λόγου‖

(είναι‖κάτι‖ως‖τα‖θέματα:‖γραφ-,‖καλ-,‖αγαπ-..‖στην‖Ελληνική)‖‖και‖η‖έννοια‖τους‖κανονίζεται:‖ 

α)‖από‖την‖ένταση‖του‖τόνου,‖π.χ.:‖κινέζικα:‖ "κιό"‖ (πολύ‖τονισμένα)‖=‖νερό‖&‖"κιο"‖ (πιο‖άτονα)‖=‖ερωτώ...‖ ,‖κάτι‖ως‖και‖ οι‖

Ελληνικές‖άκλιτες‖λέξεις:‖η‖&‖ή‖(τις‖άκλιτες‖πολυσύλλαβες‖λέξεις‖η‖έννοια‖καθορίζεται‖και‖ανάλογα‖από‖το‖ποια‖συλλαβή‖

τους‖τονίζεται,‖πρβ‖π.χ.‖και‖στην‖Ελληνική:‖πότε‖&‖ποτέ<‖) β)‖από‖τη‖θέση‖που‖έχει‖η‖εν‖λόγω‖λέξη‖μέσα‖στην‖πρόταση‖(ή‖

από‖τι‖άλλη‖λέξη‖έχει‖πριν‖ή‖μετά‖από‖αυτήν).‖Παρέβαλε‖π.χ.‖στην‖αγγλική‖τη‖λέξη‖ love,‖όπου‖η‖λέξη‖αυτή‖(ή‖οποιαδήποτε‖

άλλη),‖αν‖ειπωθεί‖με‖αντωνυμία‖‖γίνεται‖ρήμα:‖i love =‖αγαπώ,‖αν‖ειπωθεί‖με‖το‖άρθρο‖«the»‖‖γίνεται‖ουσιαστικό:‖the love =‖η‖

αγάπη<‖αν‖ειπωθεί‖με‖τη‖λέξη‖«of»‖γίνεται‖γενική‖ουσιαστικού:‖of love =‖της‖αγάπης‖κ.τ.λ.‖Δηλαδή‖αυτό‖που‖φανερώνουμε‖

με‖τις‖καταλήξεις,‖παραγωγικές‖και‖κλιτικές,‖στην‖Ελληνική‖γλώσσα,‖το‖κάνουμε‖στις‖άλλες‖γλώσσες‖βάζοντας‖πριν‖ή‖μετά‖

από‖την‖εν‖λόγω‖λέξη‖μια‖άλλη‖λέξη.‖ 

 

Αυτός είναι και ο λόγος που: 

α)‖την‖Ελληνική‖γλώσσα‖ακόμη‖και‖αν‖μιλήσουμε‖μονολεκτικά,‖γινόμαστε‖απόλυτα‖κατανοητοί‖ή‖σαφείς,‖πρβ‖π.χ.:‖αγαπ-

ώ,‖αγάπ-η,‖αγαπ-άς,‖αγαπ-ά.. 

β)‖τις‖άλλες‖γλώσσες,‖για‖να‖γίνουμε‖κατανοητοί‖ή‖απόλυτα‖σαφείς,‖θα‖πρέπει‖να‖μιλήσουμε‖με‖πλήρεις‖προτάσεις‖του‖

τύπου:‖Τ‖+‖Ρ‖+‖Α‖ή‖Κ‖,‖όπου‖Τ‖=‖υποκείμενο,‖Ρ‖=‖ρήμα,‖Α‖=‖αντικείμενο,‖Κ‖=‖κατηγορούμενο:‖I love you. He loves me. Mary loves 

books. Love is a  good thing. 

 

 

Η ΓΛΨΑ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗ ΓΛΨΑ, Σου‖Καθηγητή‖Υιλολογίας‖αράντου‖Ι.‖Καργάκου 

 

Είχα‖ την‖ τιμή‖ της‖συμμετοχής‖σε‖ ένα‖ διήμερο‖ εκπαιδευτικό‖συνέδριο‖στη‖Θεσσαλονίκη,‖που‖ οργάνωσαν‖ τα‖φιλοπρόοδα‖

Εκπαιδευτήρια‖Μαντουλίδη,‖σε‖συνεργασία‖με‖τα‖επίσης‖φιλοπρόοδα‖βιβλιοπωλεία‖"Ιανός"‖κι‖είχα τη‖χαρά‖να‖πω‖πολλά‖

και‖να‖ακούσω‖πιο‖πολλά.‖Ένας‖από‖τους‖ομιλητές‖αναφέρθηκε‖στη‖σχέση‖του‖λόγου‖και‖της‖σκέψης.‖Μνημόνευσε‖μάλιστα‖

και‖ τα‖ ονόματα‖ του‖ Πλάτωνος‖ και‖ του‖ Γ.‖ Φατζιδάκη,‖ πατέρα‖ της‖ Ελληνικής‖ γλωσσολογίας,‖ τον‖ οποίο‖ η‖ προοδευτική‖

διανόηση‖έχει‖θάψει.‖έβομαι‖και‖τιμώ‖αφάνταστα‖και‖τους‖λόγους‖του‖Πλάτωνος‖και‖τους‖λόγους‖του‖Φατζιδάκη.‖Όμως‖

αυτό‖ δεν‖ με‖ εμποδίζει‖ να‖ εκφράζω‖ μια‖ κάπως‖ διαφοροποιημένη‖ άποψη‖ από‖ τις‖ δικές‖ τους‖ απόψεις.‖ Λέει‖ ο‖ Ξένος‖ στον‖

Θεαίτητο‖ στον‖ περίφημο‖ πλατωνικό‖ διάλογο‖ "οφιστής"‖ την‖ ακόλουθη‖ βαθυστόχαστη‖ φράση:‖ "Ουκούν‖ διάνοια‖ μεν‖ και‖

λόγος‖ταυτόν"(263ε).‖Και‖αμέσως‖παρακάτω‖ερωτηματικά,‖αλλά‖πάντως‖καταφατικά,‖προσθέτει‖ότι‖η‖διάνοια‖είναι‖εσωτερι-

κός‖διάλογος‖που‖χωρίς‖φωνή‖κάνει‖η‖ψυχή‖με τον‖εαυτό‖της.‖Και‖συμφωνεί‖απόλυτα‖ο‖Θεαίτητος,‖ενώ‖ο‖Ξένος‖ολοκληρώνει‖

τη‖σκέψη‖του‖λέγοντας‖πως‖αυτό‖που‖έχει‖ονομασθεί‖λόγος‖είναι‖ένα‖ρεύμα‖που‖εκπηγάζει‖από‖τη‖διάνοια‖και‖εξέρχεται‖δια‖
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του‖ στόματος‖ μετασχηματισμένο‖ σε‖ φθόγγο‖ ("Σο‖ δε‖ γ'‖ απ'‖ εκείνης‖ ρεύμα‖ δια‖ του‖ στόματος‖ ιόν‖ μετά‖ φθόγγου‖κέκληται‖

λόγος;"). 

Η‖ δική‖ μου‖ ένσταση‖ ίσως‖ δεν‖ αφορά‖ στο‖ πλατωνικό‖ κείμενο‖ αλλά‖ στην‖ ερμηνεία‖ του‖ κειμένου‖που‖ κάνουν‖ πολλοί.‖ Σο‖

"ταυτόν"‖κατ'‖εμέ‖δεν‖σημαίνει‖ισοδύναμο.‖υμφωνώ‖ότι‖ο‖λόγος‖είναι‖εκχύλισμα‖του‖διαλόγου‖που‖κάνει‖η‖διάνοια‖με‖τον‖

εαυτό‖της,‖αποδέχομαι‖ακόμη‖ότι‖υπάρχει‖μια‖διαλεκτική‖σχέση‖ανάμεσα‖στο‖λόγο‖και‖στη‖σκέψη‖αλλά‖δεν‖δέχομαι‖πως‖

είναι‖ισοδύναμα‖μεγέθη.‖Σα‖όρια‖της‖γλώσσας‖μου‖δεν‖είναι‖και‖όρια‖της‖σκέψης‖μου.‖Ασφαλώς‖και‖τα‖δύο εξελίσσονται‖και‖

αλληλοεπηρεάζονται‖σ'‖ αυτή την‖αέναη‖εξέλιξη,‖αμοιβαίως‖τροφοδοτημένα,‖αλλά‖η‖εξέλιξη‖της‖γλώσσας‖ακολουθεί‖μια‖

μαθηματική‖ πρόοδο,‖ ενώ‖ η‖ σκέψη‖ πορεύεται‖ κατά‖ γεωμετρική πρόοδο.‖ Κι‖ ίσως‖ τούτο‖ να‖ οφείλεται‖ στην‖ ταχύτητα‖ της‖

σκέψης‖που‖τρέχει‖- μάλλον‖πετάει‖- πιο‖γρήγορα‖από‖το‖λόγο‖και‖γι'‖αυτό‖συχνά‖αυτό‖που‖σκεφτόμαστε,‖αδυνατούμε‖να‖το‖

εκφράσουμε‖κι‖αν‖δεν‖το‖εκφράσουμε‖υπάρχει‖κίνδυνος‖να‖το‖ξεχάσουμε,‖γιατί‖μια‖άλλη‖σκέψη‖εισβάλλει‖ορμητικά‖και‖το‖

αποδιώχνει.‖ Κι‖ ίσως‖ τούτο‖ να‖ γίνεται‖ και‖ για‖ μια‖ άλλη‖ αιτία.‖Όλοι οι άνθρωποι της γης σκεφτόμαστε μι: τον ίδιο τρόπο 

περίποι τα ίδια πράγματα περίπου. Και‖ο‖Αφρικανός‖και‖ο‖Ευρωπαίος,‖παρόλο‖που‖έχουν‖διαμορφώσει‖άλλο‖τρόπο‖σκέψης, 

τουλάχιστον‖στα‖πιο‖βασικά‖πράγματα‖σκέφτονται‖με‖τον‖ίδιο‖τρόπο.‖Σο‖"θέλω‖να‖φάω",‖και‖ο‖Αφρικανός‖και‖ο‖Ευρωπαίος‖

το‖σκέφτονται‖με‖τον‖ίδιο‖τρόπο.‖Η‖διαφοροποίηση‖έγκειται‖στο‖ότι‖κάποτε‖ο‖Αφρικανός‖μπορούσε,‖για‖να‖ικανοποιήσει‖το‖

ένστικτο‖της‖πείνας,‖να‖φάει‖έναν‖Ευρωπαίο‖(που‖δεν‖τρώγεται‖με‖τί 

ποτα), ενώ‖σήμερα‖σίγουρα‖ο‖Ευρωπαίος‖τρώει‖τον‖Αφρικανό‖και‖όχι‖μόνο‖έναν‖και‖ όχι‖μόνο‖με‖τα‖δόντια.‖Σο‖πρόβλημα‖

βρίσκεται‖στο‖εξής,‖αυτό που, grosso modo, όλοι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε να το εκφράσουμε λεκτικά με τον 

ίδιο τρόπο, αλλά το εκφράζουμε με χιλιάδες γλώσσες. Γιατί,‖ενώ‖στη‖σκέψη‖έχουμε‖ - αν‖όχι‖μοναρχία‖- πάντως‖ολιγαρχία,‖

στη‖ γλώσσα‖ έχουμε‖πολυγλωσσία.‖ ε‖ ένα‖ χαμηλό‖ επίπεδο‖ σκέψης‖ οι‖ άνθρωποι‖ σε‖ όλα‖ τα‖ μέρη‖ της‖γης‖μπορούσαν‖ να‖

μιλάνε‖περίπου‖όμοια,‖μια‖και‖ο‖λόγος‖τους‖ήταν‖παραλλαγή‖του‖γρυλλισμού,‖της‖κραυγής,‖του‖επιφωνήματος.‖Τποθέτω‖

ότι‖πριν‖από‖100.000‖χρόνια‖(για‖να‖αναφερθούμε‖σε‖μία‖"εξελιγμένη"‖εποχή)‖οι‖άνθρωποι‖της‖τότε‖Αφρικής,‖αν‖είχαν‖τα‖

ίδια‖ακούσματα,‖άνετα‖μπορούσαν‖να‖συνεννοηθούν‖με‖τους‖τότε‖κατοίκους‖της‖Αμερικής. 

Η‖γλωσσική‖διαφοροποίηση‖είναι‖απότοκος‖της‖τεχνικής‖προόδου‖σε‖όποιο‖επίπεδο‖κι‖αν‖συντελείται‖αυτή.‖Αυτό‖άλλωστε‖

φαίνεται‖και‖από‖τη‖θρησκευτική‖παράδοση‖του‖Πύργου‖της‖Βαβέλ.‖Όλοι‖οι‖άνθρωποι‖σκέφτηκαν‖να‖κάνουν‖κάτι‖που‖για‖

όλους‖ήταν‖το‖ίδιο.‖Και‖που‖όλοι‖αρχικά,‖πριν‖το‖φτιάξουν,‖το‖έλεγαν‖με‖τον‖ίδιο‖τρόπο.‖Κι‖όταν‖άρχισαν‖να‖το‖φτιάχνουν,‖

τότε‖άρχισαν‖να‖το‖εκφράζουν‖κατά‖διαφορετικό‖τρόπο.‖Και‖μπερδεύτηκαν.‖Κι‖έτσι,‖ενώ‖η‖σκέψη‖είχε‖πάει‖πιο‖μπροστά‖και‖

πιο‖ψηλά,‖το‖έργο‖έμεινε‖στα‖χαμηλά,‖γιατί‖δεν‖αρκούσε‖η‖αρχική‖μία‖γλώσσα‖να‖εκφράσει‖αυτό‖που‖έπρεπε‖οι‖άνθρωποι‖να‖

κάνουν‖για‖να‖λάβει‖υπόσταση‖αυτό‖που‖η‖σκέψη‖όλων‖είχε‖συλλάβει. 

Έτσι‖ η‖ σκέψη‖ προχώρησε‖ και‖ εκφράστηκε‖ με‖ γλώσσες‖ πολλές‖ που‖ άλλες‖ εξελίχθηκαν‖ περισσότερο‖ κι‖ άλλες‖ λιγότερο,‖

ανάλογα‖με‖τις‖συνθήκες‖που‖οι‖άνθρωποι‖αντιμετώπιζαν‖κατά‖χρόνο‖και‖χώρο.‖Πάντα‖όμως,‖η‖σκέψη‖είχε‖μία‖προπόρευση‖

έναντι‖του‖λόγου‖έστω‖κι‖αν‖κατά‖καιρούς‖εμφανίζονται‖περιπτώσεις‖ανθρώπων‖με‖πλουσιότατο,‖χάρη‖στη‖παιδεία‖τους,‖

λόγο,‖αλλά‖με‖πενιχρότατη‖σκέψη.‖Η‖παιδεία‖αναπτύσσει‖ασφαλώς‖και‖το‖λόγο‖και‖τη‖σκέψη.‖Κι‖αν‖δεν‖υπηρετεί‖και‖τα‖δύο‖

και‖υπηρετεί‖μόνο‖το‖λόγο,‖είναι‖δηλαδή‖παιδεία‖λόγων,‖τότε‖η‖σκέψη‖μένει‖ατροφική.‖Είναι‖ενδεικτικό‖ότι‖οι‖πιο‖υψηλές‖

διανοητικές‖συλλήψεις‖γίνονται‖εν‖σιωπή.‖Ας‖θυμηθούμε‖τον‖"κεπτόμενο"‖του‖Ροντέν.‖Έναν‖σκεπτόμενο‖που‖ομιλεί‖χωρίς‖

να‖ομιλεί,‖και‖που‖για‖να‖ομιλεί‖έτσι‖όπως‖ομιλεί,‖πρέπει‖να‖έχει‖σφικτά,‖συμπιεσμένο‖με‖τη‖γροθιά,‖κλεισμένο‖το‖στόμα‖

του.‖ Κι‖ αφού‖ το‖ νόημα‖ συλληφθεί,‖ τότε‖ αρχίζει‖ ο‖ βασανισμός‖ της‖ σκέψης‖ να‖ το‖ εκφράσει.‖ Υυσικά,‖ μια‖ ανεβασμένη‖

γλωσσικά‖παιδεία‖διευκολύνει‖αφάνταστα‖τη‖σκέψη,‖διότι‖δίνει‖έτοιμα‖σχήματα.‖Οι‖φράσεις‖είναι‖καλούπια,‖για‖να‖μπουν‖

μέσα‖ σ'‖ αυτές‖ τα‖ νοήματα.‖ Όσο‖ κι‖ αν‖ λέμε‖ ότι‖ σκεπτόμαστε‖ με‖ λέξεις,‖ στην‖ πραγματικότητα‖ σκεπτόμαστε‖ με‖ κάτι‖

περισσότερο‖από‖τις‖λέξεις.‖κεπτόμαστε‖και‖με‖φράσεις‖που‖είναι‖ένα‖σύνθετο‖νόημα.‖Η‖διάνοια‖είναι‖πιο‖πλούσια‖και‖πιο‖

παραγωγική‖από‖τη‖γλώσσα‖μας.‖Γι'‖αυτό‖πάντα‖πρέπει‖να‖φροντίζουμε‖να‖δίνουμε‖όσο‖γίνεται‖πιο‖πλούσιο‖λεξιλόγιο,‖πιο‖

πλούσια‖εκφραστικά‖μέσα‖στη‖νέα‖γενιά,‖για‖να‖μπορεί‖να‖ντύνει‖λεκτικά‖τα‖νοήματα‖της.‖Κι‖από‖την‖άποψη‖αυτή,‖εμείς‖οι‖

Έλληνες‖είμαστε‖τυχεροί,‖γιατί‖διαθέτουμε‖την‖πιο‖πλούσια‖και‖την‖πιο‖εκφραστική‖γλώσσα‖του‖κόσμου.‖Σο‖"φτώχεμά"‖της‖

θα‖φέρει‖και‖το‖"φτώχεμα"‖της‖σκέψης.‖Και‖το‖έφερε. 

Πάντα‖υπήρχε‖το‖πρόβλημα‖της‖συμπόρευσης‖λόγου‖και‖σκέψης.‖Γι'‖αυτό‖διαμορφώθηκαν‖από‖την‖αρχαία‖εποχή‖δύο‖τύποι‖

λόγου‖ο λόγος με λόγια και ο λόγος μι: αριθμούς. Ο‖λόγος‖με‖λόγια‖μπορεί‖να‖εκφέρεται‖και‖χωρίς‖σκέψη.‖Πόσο‖σκεπτόμαστε‖

την‖ώρα‖που‖τραγουδάμε;‖Και‖μήπως‖συχνά,‖δεν‖τραγουδάμε‖για‖να‖μη‖σκεπτόμαστε;‖Ο‖λόγος‖όμως‖με‖αριθμούς‖απαιτεί‖

σκέψη.‖Και‖γι'‖αυτό‖χρειάστηκε‖να‖αποτυπώνονται‖όχι‖μόνο‖στο‖μυαλό‖,‖αλλά‖και‖σε‖μια‖γραφική‖ύλη‖με ποικίλα‖σύμβολα‖

αριθμητικά.‖IV αυτό‖- και‖νομίζω‖πως‖6ε‖σφάλλω‖σ'‖αυτό‖- τα‖πρώτα‖συστήματα‖γραφής‖επινοήθηκαν‖για‖να‖αποτυπωθεί‖ο‖

λόγος‖των‖αριθμών‖που‖είναι‖γλώσσα‖του‖μυαλού‖και‖όχι‖ο‖λόγος‖με‖λόγια,‖που‖μπορεί‖να‖είναι‖λόγος‖του‖ένστικτου‖και‖του‖

συναισθήματος.‖Σα‖μαθηματικά,‖λοιπόν,‖με‖την‖ευρεία‖χρήση‖τους‖σε‖όλες‖τις‖επιστήμες,‖είναι‖μια‖γλώσσα‖που‖ασφαλώς‖

μιλιέται,‖ που‖ ασφαλώς‖ γράφεται‖ αλλά‖ και‖ που‖ γράφεται‖ χωρίς‖ να‖ μιλιέται‖ και‖ που‖ για‖ να‖ βγει‖ προς‖ τα‖ έξω‖ απαιτεί‖

σύμβολα‖και‖αριθμούς‖που‖λένε‖πολύ‖περισσότερα‖από‖αυτά‖που‖"λένε".‖Π.χ.‖το‖να‖εκφράσω‖σε‖"λόγο‖με‖λόγια"‖μια‖απλή‖

μαθηματική‖ εξίσωση‖που‖ ενδεχομένως‖περιέχει‖ τρία‖σύμβολα‖ (‖π.χ.‖Ε‖ =‖m?c2)‖ θα‖χρειαστώ‖μια‖πολύωρη‖ομιλία‖ και‖μια‖

πολυσέλιδη‖γραπτή‖εργασία.‖Οι‖αριθμοί‖είναι‖συμπυκνωμένοι‖σε‖σύμβολα‖σκέψης.‖Γι'‖αυτό‖με‖τους‖δέκα‖αριθμούς‖μπορώ‖

σε‖επίπεδο‖επιστημονικής‖σκέψης‖να‖εκφράσω‖περισσότερα‖από‖τα‖24‖(ή‖και‖περισσότερα)‖γράμματα‖του‖αλφαβήτου,‖αν‖

αυτά‖αποτυπώνουν‖μόνο‖λόγο‖με‖λόγια‖και‖όχι‖λόγο‖με‖αριθμούς. 

Παρ'‖όλη‖την‖προπόρευση‖της‖σκέψης‖μέχρι‖τουλάχιστον‖τη‖δική‖μας‖εποχή,‖το‖άρμα‖της‖γενικής‖πνευματικής‖προόδου‖ - 

παρά‖τα‖κατά‖καιρούς‖ολισθήματα‖- προχώρησε,‖αν‖όχι‖πάντα‖καλά,‖πάντως‖υποφερτά.‖ε‖γενικές‖γραμμές,‖μπορέσαμε‖και‖

εκφράσαμε‖ με‖ λέξεις‖ αυτά‖ που‖ σκεπτόμαστε‖ και‖ αισθανόμαστε‖ ή‖ και‖ αυτά‖ που‖ φανταζόμαστε.‖ Κι‖ αυτές‖ οι‖ λέξεις‖

δυνάμωναν‖ ακόμη‖ περισσότερο‖ τη‖ σκέψη.‖ Όταν‖ λέω‖ "νερό"‖ σκέπτομαι‖ τη‖ δίψα,‖ σκέπτομαι‖ τη‖ δροσιά,‖ σκέπτομαι‖ τις‖

νεράιδες,‖ την‖ κόλαση‖ ("Νερό,‖ την‖ κόλαση‖ να‖ σβήσω").‖Όταν‖ λέω‖ "ύδωρ"‖ σκέπτομαι έναν‖ χημικό‖ τύπο,‖ μια‖ φιλοσοφική‖
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θεωρία‖ (του‖Θαλή),‖ σκέπτομαι‖ ένα‖μεταφορικό‖μέσο‖ (υδροπλάνο),‖ σκέπτομαι‖ ΐον‖πλούτο‖ (υδάτινος‖πλούτος),‖ ένα‖ δοχείο‖

(κλεψύδρα,‖ υδρία),‖ σκέπτομαι‖ ένα‖ όργανο‖ (υδρόμετρο)‖ και‖ περίπου‖ 200‖ άλλα‖ "πράγματα",‖ από‖ τον‖ υδραυλικό‖ μέχρι‖ το‖

καρπούζι‖ (υδροπέπων).‖ Και‖ σκέπτομαι‖ πόσο‖ ξερή‖ θα‖ ήταν‖ η‖ σκέψη‖μας,‖ αν‖ έλειπε‖ αυτός‖ ο‖ "αρδευόμενος"‖ από‖ το‖ ύδωρ‖

γλωσσικός‖πλούτος‖και‖περιοριζόμαστε‖μόνο‖στο‖...νερό! 

Σώρα,‖όμως,‖πιστεύω‖ότι‖έχουμε‖φτάσει‖στο‖όριο‖των‖καιρών.‖Σο‖σήμερα‖δεν‖είναι‖χτες.‖Και‖πολύ‖περισσότερο‖δε‖θα‖είναι‖το‖

αύριο.‖ ε‖ παλαιότερες‖ εποχές‖ ο‖ άνθρωπος‖ εξελισσόταν‖ πιο‖ αργά‖ και‖ ο‖ χωροχρόνος‖ εν‖ πολλοίς‖ του‖ ήταν‖ γνωστός.‖ Σο‖

σήμερα‖έμοιαζε‖με‖το‖χθες,‖όσο‖κι‖αν‖δεν‖ίσχυσε‖ποτέ‖σε‖απόλυτο‖βαθμό‖η‖Καβαφική‖"Μονοτονία".  

 

Σην μια μονότονη μέρα άλλη 

μονότονη απαράλλακτη ακολουθεί, 

θα γίνουν 

τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι 

Και καταντά το αύριο πια σαν αύριο να μη μοιάζει. 

 

Σο‖ δικό‖ μας‖ αυριανό‖ "αύριο"‖ δεν‖ θα‖ μοιάζει‖ καθόλου‖ με‖ το‖ "χθεσινό‖ χθες".‖ Σα‖ πράγματα‖ δεν‖ θα‖ είναι‖ ίδια,‖ όπως‖ ποτέ‖

άλλωστε‖ δεν‖ήσαν‖ ίδια.‖Αύριο‖ όμως,‖ θα‖ είναι‖πολύ‖λιγότερο‖ ίδια‖ απ'‖ ότι‖ στο‖παρελθόν.‖Κι‖ αυτό‖ οπωσδήποτε‖γεννά‖μια‖

αγονία,‖ένα‖φόβο.‖Πορευόμαστε‖προς‖ένα‖σχεδόν‖άγνωστο‖χώρο.‖Σα‖προβλήματα‖θα‖είναι‖αύριο‖πιο‖πολλά.‖Και‖-κατ'‖εμέ‖‖το‖

πιο‖μεγάλο‖πρόβλημα‖θα‖είναι‖η‖αλεξία.‖Όχι‖πως‖δε‖θα‖έχουμε‖λέξεις,‖θα‖έχουμε,‖αλλά‖οι‖λέξεις‖αυτές‖δε‖θα‖είναι‖επαρκείς‖

ή‖ θα‖ είναι‖ ανεπαρκείς‖ για‖ να‖ εκφράσουν‖ αυτό‖ που‖ η‖ διάνοια‖ θα‖ φέρει.‖ Σα‖ όρια‖ της‖ γλώσσας‖ φαίνεται‖ πως‖ έχουν‖

εξαντληθεί.‖Σης‖σκέψης‖όχι.‖Η‖σκέψη‖απέριορη‖και‖απεριόριστη.‖Όμοια‖και‖η‖γλώσσα‖βέβαια,‖αλλά‖όχι‖με‖τον‖καλπαστικό‖

ρυθμό‖της‖σκέψης.‖κέπτομαι‖περισσότερα‖απ'‖όσα‖μπορώ‖να‖λέγω).‖Κι‖αύριο‖αυτό‖θα‖γίνει‖με‖ταχύτερο‖ρυθμό.‖Και‖τότε,‖

πώς‖θα‖εκφραστούν‖αυτά‖τα‖ιόντα‖και‖προϊόντα‖της‖σκέψης;‖Αυτό‖τουλάχιστον‖σε‖μένα‖προκαλεί‖αμηχανία,‖που‖σημαίνει‖

αδυναμία‖να‖σκεφτώ.‖Απλώς‖διερωτώμαι. 

Διερωτώμαι,‖αίφνης,‖για‖το‖εξής,‖πώς θα ονομασθώ όλο το πλήθος των επινοήσεων που θα γεννήσει η παγκόσμια σκέψη; Η‖

σκέψη‖είναι‖σαν‖τη‖μήτρα‖της‖γυναίκας‖που‖γεννά‖παιδιά.‖Δεν‖αρκεί‖να‖υπάρχουν‖ "νονοί"‖για‖να‖δώσουν‖κάποιο‖όνομα.‖

Πρέπει‖το‖όνομα‖να‖είναι‖καινούργιο.‖Οι‖επινοήσεις‖και‖τα‖επιστημο- 

νικά‖επιτεύγματα‖δεν‖είναι‖πρόβατα‖που‖δεν‖έχουν‖όνομα‖ (αν‖και‖μερικά‖έχουν),‖ούτε‖παιδιά,‖που‖μπορεί‖να‖είναι‖συνο-

νόματα.‖ Κάθε‖ καινούργια‖ ανακάλυψη‖ θέλει‖ καινούργιο‖ όνομα.‖ Αν‖ υπολογίζω‖καλά,‖ κατά‖ διάρκεια‖ του‖ 21‖ ου‖ αιώνα‖ θα‖

έχουμε‖πάνω‖από‖30.000‖ανακαλύψεις,‖επιτεύξεις,‖θεωρίες‖κ.λ.π.‖Πώς‖να‖ονομασθούν‖αυτά;‖Που‖θα‖βρεθούν‖λέξεις; 

Η‖ παλαιά‖ λατινική,‖ ως‖ γλώσσα‖ της‖ επιστήμης,‖ έχει‖ προ‖ πολλού‖ εξαντλήσει‖ τα‖ όρια‖ της.‖ Ούτε‖ στη‖ βοτανολογία‖ δεν‖

χρησιμοποιείται‖ πια.‖ Η‖ γαλλική‖ ομοίως.‖ Μένει‖ η‖ αγγλική,‖ αλλά‖ και‖ αυτή‖ έχει‖ "κουραστεί".‖ Βρίσκεται‖ στο‖ όριο‖ της‖ ε-

ξάντλησης.‖Και‖γι'‖αυτό‖υδροδοτείται‖συνεχώς‖από‖την‖ελληνική,‖που‖δυστυχώς‖χρησιμοποιείται‖σαν‖"βαστάζος",‖επειδή‖ο‖

λαός‖που‖τη‖χρησιμοποιεί‖ως‖μητρική‖έπαψε‖να‖δημιουργεί‖κάτι‖σημαντικό‖στη‖γλώσσα‖αυτή.‖Όμως,‖όσο‖κι‖αν‖η‖ελληνική‖

με‖την‖αστείρευτη‖αναπαραγωγική‖και‖αναπλαστική‖ικανότητα‖που‖διαθέτει,‖τροφοδοτεί‖τον‖παγκόσμιο‖επιστημονικό‖λόγο‖

με‖το‖δικό‖της‖λεξιλόγιο,‖ούτε‖και‖αυτή‖τελικά‖θα‖μπορέσει‖να‖ανταποκριθεί‖στη‖διαρκώς‖αυξανόμενη‖ζήτηση‖λέξεων.‖Και‖

τότε‖φοβάμαι‖ότι‖θα‖γίνει‖κάτι‖που‖άρχισε‖ήδη‖να‖γίνεται‖από‖πολύ‖καιρό,‖πρώτα‖στην‖Αμερική‖όπου‖εκεί‖λόγω‖έλλειψης‖

μεγάλων‖γλωσσικών‖κοιτασμάτων‖διαμορφώθηκε‖μια‖γλώσσα‖φτιαχτή,‖κωδική.‖Εννοώ‖ότι‖θα‖φτιαχτούν‖λέξεις‖που‖δεν‖θα‖

είναι‖ λέξεις,‖ αλλά‖ ακρωνύμια‖ ή‖ αρκτικόλεξα,‖ λέξεις‖ δηλαδή‖ που‖ σχηματίζονται‖ από‖ τα‖ αρχικά‖ γράμματα‖ ή‖ τις‖ αρχικές‖

συλλαβές‖άλλων‖λέξεων,‖που‖σε‖παλαιότερη‖εποχή‖λέγονταν‖βραχυγραφίες‖ή‖συντομογραφίες. 

Έτσι‖σήμερα‖χρησιμοποιούμε‖λέξεις‖που από μόνες‖τους‖δεν‖είναι,‖όπως‖είναι‖φυσικό‖να‖είναι,‖εννοηματημένες‖λέξεις‖αλλά‖

ανόητες‖λέξεις.‖Νόημα‖λαμβάνουν‖όταν‖συμπεριληφθούν‖τα‖νοήματα‖και‖των άλλων‖λέξεων‖από‖τα‖αρχικά‖των‖οποίων‖

σχηματίσθηκαν.‖Παίρνω‖για‖παράδειγμα‖τις‖ευρύτατα‖χρησιμοποιούμενες‖λέξεις‖ "λέιζερ"‖από‖το‖αγγλικό‖ laser που‖είναι‖

ακρωνύμιο‖ της‖ έκφρασης‖ Lighl Amplification by Stimulated Emission of Radiation (=ενίσχυ-ση‖ φωτός με‖ εξαναγκασμένη‖

ακτινοβολία),‖ τη‖λέξη‖ "νάυλον"‖που‖πιθανόν‖προέκυψε‖από‖ το‖συμφυρμό‖ των‖ δεύτερων‖συλλαβών‖που‖περιέχονται‖ στις‖

λέξεις‖vinyl (βινύλιο)‖και‖rayon (ραϊγιόν),‖τη‖λέξη‖ναζί-ναζής‖που‖είναι‖επίσης‖συμ-φυρμός‖της‖αρχικής‖συλλαβής‖της‖λέξης‖

National (=εθνικός)‖και‖της‖δεύτερης‖συλλαβής‖της‖λέξεως‖sozialist,‖τη‖λέξη‖γιάπης-γιαπάκι,‖που‖είναι‖ακρωνύμιο‖(yuppy-

yuppie)‖των‖αγγλικών‖λέξεων‖young (νέος)‖urban (αστικός)‖professional (επιχειρηματίας).‖Βέβαια,‖το‖φαινόμενο‖είναι‖πολύ‖

παλαιό.‖υντομογρα-φίες‖και‖βραχυγραφίες‖είχαμε‖από‖την‖αρχαία‖εποχή,‖όπως‖το‖λατινικό‖SPOR (Senatus Populi Romani = 

ύγκλητος‖του‖Ρωμαϊκού‖λαού)‖ή‖το‖ "σνομπ"‖(snob)‖από‖το‖sine nobilitate (=‖χωρίς‖ευγένεια).‖την‖Αμερική‖γίνεται‖κατά-

χρηση‖τέτοιων‖λέξεων,‖επειδή,‖όπως‖είπαμε,‖οι‖άνθρωποι‖εκεί‖δεν‖έχουν‖πλούσιο‖γλωσσικό‖υπέδαφος.‖Ακόμη‖και‖η‖λέξη‖

Γιάνκης‖(yankee)‖είναι‖συμπροφορά‖του‖Jan Kees (αγγλικά‖John Cheese)‖που‖δόθηκε‖στους‖Αγγλους‖αποίκους‖της‖Αμερικής‖

από‖τους‖παλαιότερους‖Ολλανδούς‖αποίκους. 

ήμερα‖ όμως,‖που‖η‖Αμερική‖ προηγείται‖ σε‖ όλους‖ τους‖ τομείς‖ (οικονομία,‖ επιστήμη,‖πολιτική,‖ ένοπλες‖ δυνάμεις,‖ΜΜΕ,‖

διαφήμιση,‖αθλητισμός,‖έγκλημα,‖ναρκωτικά‖κ.λ.π.)‖χρειάζεται‖να‖χρησιμοποιεί‖σχεδόν‖καθημερινά‖νέες‖λέξεις,‖όπως‖π.χ.‖

το‖ έιτζ‖ (AIDS)‖ που‖ είναι‖ ακρώνυμο‖ του‖ Aquired Immune Deficiency Syndrome (=‖ ύνδρομο‖ Επίκτητης‖ Ανοσιολογικής‖

Ανεπάρκειας),‖οι‖οποίες‖τέτοιες‖λέξεις‖,σαν‖το‖έιτζ,‖μεταδίδονται‖σε‖όλες‖τις‖γλώσσες‖της‖γης,‖και‖σιγά-σιγά‖απαρτίζουν‖μια‖

βαβελική‖κατασκευή.‖Ποιος,‖παραδείγματος‖χάριν,‖Έλληνας‖μπορεί‖να‖καταλάβει‖ότι‖το‖"νεοελληνικότατο"‖Ε.Ι.Σ.Φ.Δ.‖(εϊτου-

χουδού)‖ είναι‖ το‖ Ερευνητικό‖ Ινστιτούτο‖ Σεχνικών‖ Φημικών‖ Διεργασιών;‖ Και‖ τί,‖ τέλος‖ πάντων,‖ σημαίνει‖ Π.Ι.Κ.Π.Α.‖ που‖

ακούμε‖τόσο‖συχνά; 
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Υοβάμαι‖ ότι‖ στο‖ μέλλον‖ η‖ κατασκευή‖ τέτοιων‖ "λέξεων"‖ θα‖ είναι‖ πιο‖ πυκνή,‖ οπωσδήποτε‖ εξυπηρετική‖ στις‖ άμεσες‖ και‖

πιεστικές‖ανάγκες‖της‖ζωής,‖αλλά‖μακροπρόθεσμα‖επιβλαβής‖για‖την‖υπόσταση‖όλων‖των‖γλωσσών‖της‖γης,‖επιβλαβής‖

ακόμα‖ και‖ για‖ τη‖ πνευματική‖ ζωή‖που‖ δεν‖ είναι‖ δυνατόν‖ να‖ εκφραστεί‖ με‖ λέξεις‖ τεχνητής‖ κατασκευής.‖ Κι‖ όμως,‖ είναι‖

ανάγκη‖να‖δημιουργούνται‖συνεχώς‖νέες‖λέξεις,‖που‖η‖εκμάθηση‖τους‖θα‖είναι‖αδύνατη‖και‖που‖για‖να‖συνεννοηθούμε‖θα‖

πρέπει‖να‖έχουμε‖απαραιτήτως‖μαζί‖μας‖έντυπο‖ή‖ηλεκτρονικό‖λεξικό.‖Κάθε‖επιστημονικός‖τομέας‖θα‖ δημιουργεί‖νέους‖

όρους‖που‖θα‖είναι‖ακατάληπτοι‖στους‖μη‖ειδικούς,‖στους‖μη‖ανήκοντες‖στον‖τομέα.‖ήμερα,‖ένας‖κλασικός‖φιλόλογος‖της‖

δικής‖μου‖εποχής,‖αδυνατεί,‖παρόλο‖που‖έχει‖διδαχθεί‖γλωσσολογία,‖να‖κατανοήσει‖τη‖νέα‖ορολογία‖της‖γλωσσολογίας.‖Οι‖

νέοι‖αυτοί‖όροι‖δίνουν‖τη‖δυνατότητα‖στην‖επιστημονική‖σκέψη‖να‖πάει‖ακόμη‖πιο‖βαθιά,‖αλλ'‖έτσι,‖προχωρώντας‖όλοι‖στο‖

βάθος,‖δεν‖"βλεπόμαστε",‖δεν‖"συναγροικιόμαστε",‖κι‖αύριο‖θα‖έχουμε‖αδυναμία‖να‖συνεννοηθούμε.‖Δεν‖θα‖μπορούμε‖να‖

κατανοούμε‖ το‖ τι‖ λέει‖ και‖ το‖ τι‖ γράφει‖ ο‖ άλλος.‖ Κι‖ ενώ‖ θα‖ πλουτίζεται‖ το‖ επιστημονικό‖ λεξιλόγιο‖ μας,‖ θα‖ φυραίνει‖ το‖

λεξιλόγιο‖ της‖καθημερινής‖ επικοινωνίας,‖ θα‖πέφτει‖ χαμηλά‖ το‖γλωσσικό‖ επίπεδο‖ του‖ τύπου,‖ έντυπου‖και‖ ηλεκτρονικού,‖

που‖ήδη‖έχει‖πέσει‖αισθητά,‖θα‖κοπεί‖η‖επαφή‖των‖ανθρώπων‖με‖τα‖μεγάλα‖γλωσσικά‖τους‖μνημεία‖και‖θα‖εμποδιστεί‖η‖

ανάδυση‖και‖ανάδειξη‖νέων‖μεγάλων‖μορφών‖λογοτεχνίας.‖Εκτός‖πια‖κι‖αν‖παραχθεί‖άλλου‖τύπου‖λογοτεχνία‖με‖κ(οδικές‖

λέξεις. 

Δεν‖νομίζω‖ότι‖στο‖πρόβλημα‖που‖θα‖προκύψει‖μπορεί‖να‖δοθεί‖μια‖λύση.‖Λύσεις‖οποιασδήποτε‖θα‖βρεθούν.‖Κάποτε‖από‖

τον‖Βιλφρέντο‖Παρέτο‖ είχε‖προταθεί‖ η‖αριθμογλώσσα,‖αλλά‖ δεν‖πήρε‖ κανένα‖σχηματισμό.‖Ο‖Σζώρτζ‖Όργουελ‖με‖ το‖ υ-

ποθετικό‖ "Νιουσπικ"‖(=‖Καινογλώσσα)‖βρέθηκε‖πιο‖κοντά‖στη‖μεταπολεμική‖γλωσσική‖πραγματικότητα.‖Δεν‖χρειάζονται‖

λέξεις‖που‖θα‖εκφράζουν‖συναισθήματα,‖στοχασμό,‖ηθικές‖ποιότητες,‖συγκινήσεις,‖ευαισθησίες.‖Μια‖μαθηματική‖γλώσσα‖

θα‖ έδινε‖ απλές‖ λύσεις.‖ Γιατί‖ π.χ.‖ να‖ λέμε‖ καλός‖ και‖ κακός;‖ Αρκεί‖ το‖ καλός‖ και‖ το‖ "πλην‖καλός"‖ που‖ γράφεται‖ και‖ πιο‖

σύντομα‖- καλόςΐ Γιατί‖καλός‖και‖καλύτερος;‖Αρκεί‖το‖"καλός‖στη‖δευτέρα"‖(καλός2).‖Και‖αυτή‖η‖αριθμοποίηση‖των‖λέξεων‖

βολεύει,‖γιατί‖ αποφεύγεται‖ η‖σύγκριση‖που‖ είναι‖ η‖ δημοκρατία‖ της‖σκέψης.‖Οι‖ λαοί‖μελλοντικά‖θα‖ ζήσουν‖με‖λιγότερη‖

δημοκρατία.‖Η‖συμμετοχή‖τους‖στα‖κοινωνικά‖δρώμενα‖και‖η‖παρέμβαση‖τους‖στα‖κέντρα‖εξουσίας‖θα‖είναι‖ανεπαίσθητη.‖

Η‖ ζωή‖ θα‖ περιορισθεί‖ σε‖ ένα‖ διώροφο‖ σύστημα,‖ παραγωγή - κατανάλωση. Φωρίς‖ πάντα‖ η‖ κατανάλωση‖ να‖ σημαίνει‖

απόλαυση‖και‖χωρίς‖πάντα‖η‖απόλαυση‖να‖σημαίνει‖χαρά,‖πρωτίστως‖αισθητική.‖Όσο‖θα‖προχωρούμε‖στο‖χρόνο,‖τόσο‖θα‖

διαπιστώνεται‖πως‖η‖δημοκρατία‖είναι‖ένα‖ανέφικτο,‖αλλά‖και‖όχι‖ευκταίο‖πολίτευμα.‖Οι‖αριθμάνθρωποι‖του‖μέλλοντος‖θα‖

ζήσουν‖χωρίς‖δημοκρατία. 

Αυτό‖ που‖ ίσως‖ εκ‖ των‖ πραγμάτων‖ θα‖ προκύψει‖ σαν‖ (όχι‖ ως)‖ λύση‖ στο‖ γλωσσικό‖ ζήτημα‖ είναι‖ μια‖ πολύγλωσσα.‖ Μια‖

γλώσσα‖ πολυγλωσσική,‖ σχηματισμένη‖ από‖ λέξεις‖ όλων‖ των‖ λαών‖ της‖ γης‖ που‖ συμμετέχουν‖ στην‖ παραγωγή‖ του‖ σύγ-

χρονου‖πολιτισμού,‖στο‖βαθμό‖που‖ο‖παραγόμενος‖σήμερα‖πολιτισμός‖μπορεί‖να‖θεωρηθεί‖πολιτισμός.‖ε‖ένα‖σύγχρονο‖

λεξικό‖που‖καταγράφει,‖στο‖βαθμό‖που‖αυτό‖είναι‖ δυνατό,‖τις‖σήμερα‖χρησιμοποιούμενες‖λέξεις‖παρατηρώ‖ότι‖ κατά‖ένα‖

ποσοστό,‖που‖υπερβαίνει‖το‖ένα‖ τρίτο,‖οι‖λέξεις‖αυτές‖είναι‖αγγλικές‖ή‖ελληνοποιημένες‖τουρκικές,‖γαλλικές,‖αλβανικές‖

κ.λ.π.‖ Πρόσφατα,‖ χάρη‖ στον‖ κινηματογράφο‖ (ταινίες‖ "Νίντζα"),‖ χάρη‖ στις‖ μοτοσικλέτες,‖ τα‖ αυτοκίνητα‖ και‖ άλλα‖

ηλεκτρονικά‖μηχανήματα‖κι‖ακόμη‖χάρη‖στη‖διάδοση‖των‖λεγόμενων‖"πολεμικών‖τεχνών"‖έχουμε‖στη‖χώρα‖μας‖εισαγωγή‖

λέξεων‖και‖από‖τη‖χώρα‖του‖"Ανατέλλοντος‖Ηλίου",‖όπως‖το‖"καράτΓ.",‖"ζίου-ζίτσου"‖"γιαμάχα",‖"μαζντάκι".‖Ψστόσο,‖παρά‖

την‖ αναμφί-σβητη‖ πρόοδο‖ των‖ Ιαπώνων‖ σε‖ κλειστούς‖ τομείς,‖ ελάχιστα‖ η‖γλώσσα‖ τους‖ έχει‖ "μπολιάσει"‖ την‖παγκόσμια‖

γλώσσα‖με‖λέξεις‖ιαπωνικής‖κατασκευής.‖Δεν‖είναι‖τόσο‖η‖δυσκολία‖της‖προφοράς.‖Είναι‖γιατί‖οι‖Ιάπωνες‖από‖την‖αρχή‖της‖

βιομηχανικής‖ τους‖ ανάπτυξης‖ επί‖ αυτοκράτορα‖ Μούτσου‖ Φίτο,‖ είχαν‖ ένα‖ δυτι-κόστροφο‖ προσανατολισμό.‖ Για‖ να‖ δι-

εισδύσουν‖στη‖Δύση‖χρησιμοποιούν‖γλωσσική‖αμφίεση‖δυτική.‖Δεν‖παρατηρείται‖ιαπωνικός‖γλωσσικός‖ιμπεριαλισμός. 

Σο‖πρόβλημα‖όμως‖θα‖πάρει‖άλλη‖μορφή,‖όταν‖μετά‖από‖20‖χρόνια‖θα‖αρχίσει‖η‖εκτίναξη‖της‖κινεζικής‖βιομηχανίας‖σε‖ύψη‖

που‖θα‖ξεπερνούν‖σε‖μεγέθη‖παραγωγής‖την‖ιαπωνική‖και‖την‖αμερικάνικη,‖φυσικά‖και‖την‖ευρωπαϊκή‖βιομηχανία.‖Και‖το‖

πιο‖ σημαντικό:‖ το‖ κόστος‖ παραγωγής θα‖ είναι‖ απίστευτα χαμηλό. Οι‖ Κινέζοι,‖ φυσικά,‖ καθώς‖ είναι‖ υπερήφανοι‖ για‖ τη‖

γλωσσική‖ τους‖παράδοση‖ (η‖κινεζική‖και‖ η‖ ελληνική‖ είναι‖ οι‖πιο‖ "συντηρητικές",‖ δηλαδή‖συνδεδεμένες‖με‖ τις‖ ρίζες‖ τους‖

γλώσσες),‖ θα‖ ονοματίζουν‖ τα‖ προϊόντα‖ τους,‖ τεχνικά,‖ καλλιτεχνικά,‖ πνευματικά‖ κ.λ.π.‖ με‖ δικές‖ τους‖ λέξεις.‖ Καθώς‖ τα‖

"προϊόντα"‖αυτά‖θα‖εκτοπίζουν‖τα‖αμερικάνικα,‖ευρωπαϊκά‖και‖ιαπωνικά,‖θα‖εκτοπίζουν‖και‖τις‖λέξεις‖που‖τα‖εκφράζουν.‖

Αυτό‖που‖ο‖άμιουελ‖Φάντιγκτον‖ονομάζει‖"σύγκρουση‖πολιτισμών",‖εγώ‖το‖ονομάζω‖"σύγκρουση‖γλωσσών",‖παρόλο 

που‖στο‖βάθος‖κρύβεται‖η‖σύγκρουση‖των‖οικονομιών.‖Περί‖τα‖τέλη‖του‖21ου‖αιώνα‖η‖κινεζική‖θα‖τείνει‖να‖εξελιχθεί‖σε‖

παγκόσμια‖γλώσσα,‖αφού‖ήδη‖την‖ομιλεί‖το‖?‖των‖κατοίκων‖της‖γης. 

Η‖κινεζική‖όμως‖δεν‖είναι‖απλώς‖μια‖άλλη‖γλώσσα,‖είναι‖και‖ένας‖άλλος‖τρόπος‖σκέψης.‖Λίγο‖ως‖πολύ‖όλες‖οι‖ευρωπαϊκές‖

(εννοώ‖τις‖δυτικοευρωπαϊκές)‖γλώσσες‖έχουν‖ένα‖κοινό‖παρανομαστή,‖ένα‖κοινό‖γλωσσικό‖υπέδαφος,‖κυρίως‖ελληνικό‖και‖

λατινικό.‖Και‖ για‖ να‖γίνω‖πιο‖ κατανοητός,‖ ένας·‖ απόφοιτος‖ του‖παλαιού‖ ελληνικού‖γυμνασίου,‖που‖ διδάχθηκε‖λατινικά,‖

έστω‖ κι‖ αν‖ δεν‖ διδάχθηκε‖ καθόλου‖ αγγλικά‖ ή‖ γαλλικά,‖ μπορεί‖ να‖ αναγνωρίσει‖ σε‖ μια‖ ευρωπαϊκή‖ εφημερίδα‖ (κυρίως‖

αγγλική,‖γαλλική,‖ιταλική,‖ισπανική)‖πάνω‖από‖2000‖λέξεις,‖πράγμα‖που‖τον‖κάνει‖μερικώς‖"μέτοχο"‖της‖ξένης‖γλώσσας,‖

έστω‖κι‖αν‖συνολικά‖την‖αγνοεί. Με‖την‖κινεζική‖όμως‖και‖στην‖προφορική‖και‖στην‖έντυπη‖μορφή‖της‖δεν‖ισχύει‖το‖ίδιο. 

Ένας‖δυτικοευρωπαίος‖έχει‖δυσκολίες‖να‖διαβάσει‖μια‖ρωσική‖ή‖βουλγαρική‖ή‖σερβική‖εφημερίδα,‖όχι‖μόνο‖γιατί‖η‖σλαβική‖

ανήκει‖σε‖άλλη‖γλωσσική‖κατηγορία,‖αλλά‖και‖λόγω‖της‖γραφής.‖Για‖τον‖Έλληνα‖όμως‖η‖δυσκολία‖είναι‖πιο‖μικρή‖γιατί‖η‖

σλαβική,‖ ή‖ λεγόμενη‖ "κυριλλική",‖ είναι‖ παραλλαγή‖ της‖ παλαιάς‖ μεγαλογράμματης‖ ελληνικής‖ γραφής.‖ Οι‖ Ρώσοι‖ δεν‖

φαίνονται‖πρόθυμοι,‖στο‖όνομα‖κάποιου‖επιδερμικού‖εξευρωπαϊσμού,‖να‖θυσιάσουν‖τη‖γλώσσα‖τους‖και‖τη‖γραφή‖τους,‖

όπως‖έκαναν‖στα‖χρόνια‖των‖τσάρων,‖όπου‖η‖γαλλική,‖ως‖επίσημη‖γλώσσα,‖είχε‖υποκαταστήσει‖τη‖ρωσική‖ακόμα‖και‖στα‖

αστικά‖ σαλόνια,‖ ακόμη‖ και‖ στη‖γλώσσα‖ των‖ αξιωματικών.‖Μετά‖ από‖ 10‖ χρόνια‖ η‖ Ρωσία‖ θα‖ ξαναμπεί‖ στο‖ παιχνίδι‖ της‖

παγκόσμιας‖κυριαρχίας.‖Καμία‖χώρα‖της‖γης‖δεν‖έχει‖τις‖εκτάσεις‖της,‖τα‖ορυκτά‖της,‖τον‖δασικό‖και‖αλιευτικό‖της‖πλούτο,‖

κυρίως‖τα‖νερά‖της,‖που‖μελλοντικά‖θα‖είναι‖κάτι‖πιο‖πολύτιμο‖κι‖από‖το‖πετρέλαιο.‖Μελλοντικά‖κι‖εμείς,‖μέσω‖αγωγού‖θα‖
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φέρνουμε‖ νερό‖ από‖ τη‖ Ρωσία.‖ Και‖ ξανά‖ η‖ ρωσική‖ θα‖ ξαναβρεί‖ την‖ αίγλη‖που‖ είχε‖ κατά‖ τις‖ πρώτες‖ δεκαετίες‖ μετά‖ την‖

μπολσεβική‖επανάσταση,‖τότε‖που‖πλούτισε‖το‖παγκόσμιο‖λεξιλόγιο‖με‖πλήθος‖πολιτικού‖χαρακτήρα‖λέξεις.‖Ειδικά‖τη‖δική‖

μας,‖τη‖"φόρτωσε"‖και‖με‖μια‖ ιδιάζουσα‖συντακτική‖δομή:‖η‖ενέργεια‖του‖ρήματος‖να‖μεταφέρεται‖στο‖ουσιαστικό‖και‖να‖

μετατρέπεται‖το‖ουσιαστικό.‖Π.χ.‖"ο‖επαίσχυντος‖τρόπος‖λήψης‖απόφασης",‖αντί‖του‖πραγματικά‖ελληνικού‖"που‖ελήφθη‖ή‖

πάρθηκε‖η‖απόφαση".‖Υυσικά,‖η‖Ρωσία‖τούτη‖τη‖φορά‖δε‖θα‖απλωθεί‖στον‖κόσμο‖μόνο‖δια‖της‖οικονομίας,‖ούτε‖φυσικά‖δια‖

της‖κομμουνιστικής‖ ιδεολογίας,‖που‖παραλίγο‖να‖της‖χαρίσει‖την‖παγκόσμια‖κυριαρχία,‖αλλά‖δια‖του‖πανσλαβισμού‖και‖

της‖ορθοδοξίας.‖Σο‖αυριανό‖κέντρο‖της‖Ορθοδοξίας,‖εφόσον‖θα‖φθίνει‖μέσα‖στην‖τουρκοποίησή‖του‖(πάντες‖οι‖κληρικοί‖του‖

Υαναριού‖είναι‖τούρκοι‖υπήκοοι)‖το‖Πατριαρχείο‖Κωνσταντινούπολης,‖θα‖είναι‖η‖Μόσχα.‖Εκτός‖πια‖κι‖αν‖το‖Πατριαρχείο‖

μετακινηθεί‖ σε‖ μια‖ νέα‖ Κωνσταντινούπολη,‖ μια‖ και‖ η‖ παλιά‖ επισήμως‖ λέγεται‖ Ισταμπούλ.‖ Ο‖ νέος‖ ρόλος‖ της‖ Ρωσίας‖

μελλοντικά‖θα‖δώσει‖νέο‖ρόλο‖και‖νέα‖αποστολή‖στη‖ρωσική‖γλώσσα. 

Ανάλογες‖ σκέψεις‖ μπορούμε‖ να‖ κάνουμε‖ και‖ για‖ το‖ μέλλον‖ της‖ αραβικής,‖ μια‖ και‖ οι‖ Άραβες‖ κρατούν‖ τα‖ κλειδιά‖ του‖

πετρελαίου,‖για‖το‖ρόλο‖της‖ινδικής‖που‖ήδη‖ομιλείται‖από‖ένα‖δισεκατομμύριο‖ανθρώπους‖και‖για‖το‖μέλλον‖της‖ισπανικής‖

και‖ πορτογαλικής,‖ που‖ ομιλούνται‖ ως‖ μητρικές‖ γλώσσες‖ από‖ λαούς‖ που‖ ξεπερνούν‖ σε‖ πληθυσμό‖ τους‖ λαούς‖ που‖

χρησιμοποιούν‖ ως‖ μητρικές‖ την‖ αγγλική‖ και‖ γαλλική.‖ την‖ περίπτωση‖ αυτή,‖ ο‖ κίνδυνος‖ για‖ τη‖ ζώσα‖ διατήρηση‖ των‖

γλωσσών,‖ οι‖ οποίες‖ ομιλούνται‖ από‖πληθυσμό‖μικρού‖ όγκου‖ είναι‖προφανής.‖Και‖ γίνεται‖ ακόμη‖πιο‖προφανής‖για‖ τους‖

λαούς‖εκείνους‖που‖έχουν‖ασθενή‖οικονομική‖και‖πνευματική‖παρουσία‖και‖μειωμένη‖εθνική‖ευαισθησία. 

Προφανής,‖ λοιπόν,‖ είναι‖ ο‖ κίνδυνος‖ και‖ για‖ την‖ ελληνική.‖ Αρκεί‖ να‖ μελετήσουμε‖ και‖ να‖ μετρήσουμε‖ τις‖ ξενόγλωσσες‖

επιγραφές‖για‖να‖αντιληφθούμε‖ότι‖ο‖γλωσσικός‖Αννίβας‖ή‖μάλλον‖Αττίλας‖δεν‖είναι‖ante portas,‖βρίσκεται‖ήδη‖προ‖πολλού‖

εντός‖των‖πυλών.‖Ψστόσο,‖δεν‖ανησυχώ‖για‖το‖μέλλον‖της‖ελληνικής,‖όσο‖ανησυχώ‖για‖το‖μέλλον‖των‖Ελλήνων.‖Λατίνοι‖

σήμερα‖ δεν‖ υπάρχουν‖ κι‖ όμως‖ η‖ λατινική‖ υπάρχει,‖ σπουδάζεται,‖ μορφώνει‖ ανθρώπους.‖Μπορεί‖ να‖ μην‖ ομιλείται‖ αλλά‖

πάντως‖διαρκώς,‖occa-sione data,‖χρησιμοποιείται‖και‖γραπτά‖και‖προφορικά.‖Προβλέπω‖ότι‖στο‖μέλλον‖που‖έρχεται‖ - και‖

έρχεται‖αφάνταστα‖γρήγορα‖- οι‖ελληνικές‖λέξεις‖θα‖χρησιμοποιούνται‖όλο‖και‖πιο‖πολύ,‖λόγω‖αδυναμίας‖άλλων‖γλωσσών‖

να‖γεννήσουν αφθονία‖λέξεων‖ (δεν‖ ξέρω‖ τις‖ δυνατότητες‖ της‖ κινεζικής)‖ στο‖βαθμό‖που‖μπορεί‖ να‖ το‖ κάνει‖ η‖ ελληνική.‖

Παρόλο‖ που‖ βρίσκονται‖ σε‖ κάμψη‖ οι‖ κλασσικές‖ σπουδές,‖ δεν‖ βρίσκεται‖ σε‖ κάμψη‖ η‖ έκδοση‖ ελληνικών‖ λεξικών.‖ Είναι‖

δεξαμενές‖λέξεων.‖Αν‖μέχρι‖τώρα‖υπολογίζονται‖σε‖35.000‖οι‖ελληνικές‖ή‖ελληνό-μορφες‖λέξεις‖που‖έχουν‖εισαχθεί‖στην‖

αγγλική,‖πρέπει‖ένα‖ανάλογο‖ποσό‖να‖υπολογίζουμε‖και‖για‖την‖προσεχή‖εκατονταετία.‖Σόσο‖νομίζω‖ότι‖θα‖είναι‖η‖προ-

σφορά‖ της‖ ελληνικής‖ γλώσσας‖ στο‖ παγκόσμιο‖ γλωσσικό‖ ταμείο.‖ ήμερα‖ - και‖ το‖ πείραμα‖ αυτό‖ έχει‖ κάνει‖ ο‖ Ξενοφών‖

Ζολώτας‖- μπορώ‖να‖ομιλώ‖την‖αγγλική‖με‖ελληνικές‖λέξεις.‖Αύριο‖αυτό‖μπορεί‖να‖γίνει‖ευκολότερα. 

 

Σο‖ζήτημα,‖λοιπόν,‖για‖μένα‖δεν‖είναι‖το‖τι‖θα‖γίνει‖η‖ελληνική,‖αλλά‖το‖τι‖θα‖γίνουν‖οι‖Έλληνες.‖Φωρίς‖τους‖Έλληνες‖η‖

ελληνική‖ θα‖ διατηρηθεί‖ ως‖ γλώσσα‖ σπουδής,‖ ως‖ γλώσσα‖ της‖ επιστήμης,‖ ως‖ γλώσσα‖ μουσειακή,‖ αλλά‖ όχι‖ ως‖ γλώσσα‖

ζωντανή.‖Με‖τους‖Έλληνες‖θα‖συνεχισθεί,‖θα‖αυξηθεί,‖θα‖πλουτιστεί‖και‖θα‖πλουτίζει‖ακόμη‖περισσότερο‖την‖παγκόσμια‖

γλώσσα.‖Αν‖υπολογίσουμε‖ότι‖στο‖διάστημα‖της‖τουρκικής‖δουλείας‖πλάστηκαν‖60.000‖νέες‖ελληνικές‖λέξεις‖και‖ότι‖μετά‖

την‖απελευθέρωση‖οι‖λέξεις‖αυτές‖δεκαπλασιάστηκαν,‖σε‖σημείο‖που‖στο‖Αρχείο‖του‖Λεξικού‖της‖Ακαδημίας‖Αθηνών‖έχουν‖

συγκεντρώσει‖δελτία‖με‖7.000.000‖ρίζες‖λέξεων!‖Π.χ.‖η‖λέξη‖γκρεμός‖ (αρχ.‖κρημνός)‖μας‖δίδει‖117‖τύπους‖λέξεων,‖εκ‖των‖

οποίων‖ οι‖ 79‖ είναι‖ λέξεις‖ παράγωγες‖ και‖ σύνθετες‖ από‖ το‖ γκρεμός‖ (και‖ όχι‖ από‖ το‖ κρημνός),‖ αλλ'‖ οπωσδήποτε‖ λέξεις‖

διαφορετικές.‖Αυτή,‖λοιπόν,‖η‖πολλαπλασιαστική‖και‖αναπλαστική‖ δύναμη‖ της‖ ελληνικής,‖που‖ είναι‖πλούτος και‖ για‖ το‖

παγκόσμιο‖λεξιλόγιο,‖ δεν‖πρέπει‖ να‖χαθεί.‖Και‖φυσικά‖ δεν‖θα‖χαθεί,‖ αν‖ ο‖ ελληνικός‖ κόσμος‖μένει‖ στενά‖ δεμένος‖με‖ τη‖

γλώσσα‖του,‖που‖είναι‖συνάμα‖φορέας‖ενός‖τεράστιου‖πολιτισμού,‖αν‖τη‖σπουδάζει,‖την‖καλλιεργεί‖και‖την‖πλουτίζει. 

Παράλληλα,‖οι νέες‖κατακτήσεις‖στον‖τομέα‖της‖μικροηλεκτρονικής‖απαιτούν‖νέους‖τρόπους‖σκέψης,‖που‖σε‖μεγαλύτερο‖

βαθμό‖από‖τη‖γαλλική‖και‖τη‖γερμανική‖διαθέτει‖η‖δομή‖της‖αρχαίας‖ελληνικής.‖Πιστεύω,‖λοιπόν,‖ότι‖αν‖σταματήσουμε‖να‖

μισούμε‖ ή‖ να‖ περιφρονούμε‖ τη‖ γλώσσα‖ μας,‖ αν‖ συμφιλιωθούμε‖ μαζί‖ της,‖ θα‖ ζήσουμε‖ αύριο‖ σ'‖ ένα‖ πνευματικό‖ και‖

επιστημονικό‖περιβάλλον‖πιο‖φιλικό‖προς‖εμάς 

 

 

 

Η ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΓΡΑΥΗ, ΣΟΤ Α. Γ. ΚΡΑΑΝΑΚΗ  

 

 

Λόγω‖ της‖ ένταξης‖ της‖ Ελλάδας‖ στην‖ Ευρωπαϊκή‖ Ένωση,‖ αλλά‖ και‖ λόγω‖ της‖ συγκυρίας‖ της‖ παγκοσμιοποίησης,‖ της‖

τεχνολογικής‖ εποχής‖ που‖ ζούμε‖ και‖ της‖ ραγδαίας‖ εξάπλωσης‖ και‖ εδραίωσης‖ του‖ διαδικτύου‖ ως‖ ενός‖ ακόμα‖ μέσου‖

επικοινωνίας‖‖στο‖οποίο‖χρησιμοποιούνται‖πάρα‖πολλές‖ξένες‖λέξεις,‖ιδίως‖αγγλικές,‖και‖συνάμα‖πολλές‖ελληνικές‖λέξεις‖

γράφονται‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες,‖κάποιοι‖λένε‖ότι: 

1)‖Η‖ελληνική‖γλώσσα,‖ το‖ελληνικό‖έθνος‖και‖η‖ "καθαρότητα"‖και‖των‖δύο‖κινδυνεύουν‖από‖τους‖

ισχυρούς‖ ξένους‖ και‖ χρειάζονται‖ δραστικά‖ μέτρα‖ -μεταξύ‖ αυτών‖ και‖ μέτρα‖ γλωσσικής‖

αστυνόμευσης-,‖για‖να‖προστατευτεί‖η‖γλωσσική‖και‖πολιτισμική‖καθαρότητα‖του‖έθνους. 

2)‖ Με‖ τη‖ δικαιολογία της‖ δήθεν‖ διευκόλυνσης‖ των‖ Ελλήνων‖ στην‖ παγκόσμια‖ επικοινωνία,‖

επιχειρείται‖ η‖ αντικατάσταση‖ του‖ ελληνικού‖ αλφαβήτου‖ με‖ το‖ λατινικό.‖ Ήδη,‖ επειδή‖ η‖ γραφή‖

φθογγικά‖ ‖ με‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες‖ των‖ ελληνικών‖ λέξεων‖ ‖ (τα‖ λεγόμενα‖ greeklish)‖ είναι‖ ‖ πιο‖

εύκολη,‖ ‖πολλοί‖μαθητές‖άρχισαν‖να‖γίνονται‖οπαδοί‖της.‖  Κάτι‖που‖είναι‖λάθος,‖γιατί‖το‖ελληνικό‖αλφάβητο‖είναι‖ ‖ ένα‖
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κειμήλιο‖του‖παγκόσμιου‖πολιτισμού‖ή‖είναι‖τόσο‖πολύτιμο,‖όσο‖ ο‖Παρθενώνας‖και‖η‖υιοθέτηση‖του‖λατινικού‖αποτελεί‖

εκβαρβαρισμό.‖Η‖εγκατάλειψη‖της‖ιστορικής‖μας‖γραφής‖αχρηστεύει‖ένα‖από‖τα‖θεμελιακά‖στοιχεία‖του‖πολιτισμού‖μας‖

και‖δηλώνει‖άγνοια‖της‖σχέσης‖αλφαβήτου‖και‖γλώσσας.‖ 

3)‖΄‖ένα  παγκοσμιοποιημένο‖περιβάλλον‖είναι‖προφανές‖πως‖η‖ελληνική‖γλώσσα‖διαβαίνει‖μια‖κρίσιμη‖καμπή,‖καθώς‖δε‖

θα‖ ήταν‖ υπερβολή,‖ εάν‖ ισχυριζόμασταν‖ πως‖ η‖ ραγδαία‖ εξάπλωση‖ και‖ εδραίωση‖ του‖ διαδικτύου‖ ως‖ ενός‖ ακόμα‖ μέσου‖

επικοινωνίας‖ όπου‖η‖πλειοψηφία‖των‖ηλεκτρονικών‖σελίδων‖χρησιμοποιούν‖την‖αγγλική‖γλώσσα,‖την‖καθιστούν‖ολοένα‖

και‖πιο‖ευάλωτη.‖ ‖Η‖ελληνική‖γλώσσα‖κινδυνεύει‖να‖συρρικνωθεί‖ή‖να‖αλωθεί‖από‖τις‖ξενόφερτες‖λέξεις‖και‖απ΄αυτό‖να‖

χάσει‖τη‖συνοχή,‖το‖μεγαλείο‖και‖την‖εκφραστικότητά‖της 

4)‖ Σο‖ ελληνικό‖ λεξιλόγιο‖ υπομονεύεται‖ ‖ από‖ την‖ αθρόα‖ εισαγωγή‖ αγγλικών‖ όρων‖ και‖ ‖ εκ‖ τούτου‖ η‖ ελληνική‖ γλώσσα‖

κινδυνεύει‖να‖περιπέσει σε‖απλοποίηση,‖εκφυλισμό‖και‖τελικά‖σε‖αχρησία.‖τη‖θέση‖της‖θα‖σχηματιστεί‖μια‖νέα‖ελληνο-

αγγλική‖διάλεκτος.‖ 

5)‖Η‖ελληνική‖πρέπει‖να‖προστατευτεί,‖γιατί‖με‖την‖ξενολατρία‖που‖διακατέχει‖μερικούς‖υπάρχει‖το‖ενδεχόμενο‖να‖συμβεί‖

ό,τι‖‖είχε‖γίνει‖το‖Μεσαίωνα‖με‖τα‖«φράγκικα»‖που‖είχαν‖εισχωρήσει‖στην‖ελληνική‖γλώσσα.‖ 

6)‖ Αν‖η‖ αγγλική‖ γλώσσα‖ γίνει‖ ισότιμη‖ στην‖ Ελλάδα‖ με‖ την‖ ελληνική,‖ αύριο‖ ‖ μπορεί‖ πολλά‖ μαθήματα‖ να‖ γίνονται‖ στα‖

αγγλικά,‖με‖συνέπεια‖ο‖ελληνικός‖λόγος‖να‖‖πάψει‖να‖χρησιμοποιείται‖και‖να‖καλλιεργείται‖όπως‖πρέπει.‖Και‖αν‖γίνει‖αυτό,‖

η‖ Ελλάδα‖θα‖πάψει‖ να‖παράγει‖πολιτική‖σκέψη‖και‖φιλοσοφία,‖ καθώς‖και‖ ‖ να‖συνεχίσει‖ να‖ εμπλουτίζει‖ την‖παγκόσμια‖

σκέψη‖και‖φιλοσοφία. 

 

Ψστόσο‖αυτά‖είναι‖άλλα‖υπερβολικά‖και‖άλλα‖σε‖λάθος‖βάση,‖γιατί: 

1) Η‖γλώσσα,‖όπως και‖η‖γραφή,‖δεν‖είναι‖κάτι‖το‖έμφυτο,‖αλλά‖το‖επίκτητο.‖Είναι‖κάτι‖που‖το‖κάθε‖παιδί‖μαθαίνει‖λίγο‖

μετά‖τη‖γέννησή‖του‖(μόλις‖αρχίσει‖και‖καταλαβαίνει)‖και‖από‖το‖άμεσο‖περιβάλλον‖του‖(γονείς,‖συγγενείς,‖σχολείο‖κ.τ.λ.)‖

και‖όχι‖όταν‖μεγαλώσει.‖Αυτός‖είναι‖και‖ο‖λόγος‖που‖κάθε‖άνθρωπος‖μιλά‖γλώσσα‖ανάλογη‖με‖το‖περιβάλλον‖του.‖Επίσης‖

χειρίζεται‖ τη‖ γλώσσα‖ ανάλογα‖ με‖ το‖ αν‖ τη‖ διδάχτηκε‖ σωστά‖ ή‖ λανθασμένα.‖ Επομένως,‖ αν‖ οι‖ γονείς‖ και‖ το‖ σχολείο‖

διδάσκουν‖όπως‖πρέπει‖την‖ελληνική‖γλώσσα‖στα‖παιδιά,‖δημιουργείται‖στέρεα‖βάση‖και‖έτσι‖δεν‖απαιτείται‖καμιά‖λήψη‖

μέτρων‖για‖την‖προστασία‖της‖ή‖δεν‖υπάρχει‖κανένας‖κίνδυνος‖για‖την‖άλωση‖ή‖αλλοίωσή‖της‖από‖τις‖ξένες.‖ Η‖μητρική‖

γλώσσα‖- σχολική‖διδασκαλία‖είναι‖το‖παν. 

2) Καμιά‖γλώσσα‖δεν‖κινδυνεύει‖από‖μια‖ισότιμη‖ένωση‖κρατών,‖όπως‖λέει‖η‖λογική‖και‖συνάμα‖έχει‖δείξει‖η‖ιστορία.‖Εκτός‖

και‖ αν‖ η‖ ένωση‖ αυτή,‖ υποχρεώσει‖ τους‖ γονείς‖ και‖ τα‖ σχολεία‖ όλων‖ των‖ κρατών‖ μελών‖ της‖ να‖ διδάσκουν‖ μόνο‖ μια‖

συγκεκριμένη‖γλώσσα.‖Αν,‖όμως,‖δεν‖συμβεί‖κάτι‖τέτοιο‖και‖κάθε‖λαός‖διδάσκει‖στα παιδιά‖του‖- μιλά‖ελεύθερα‖τη‖γλώσσα‖

του,‖το‖μόνο‖που‖πιθανόν‖να‖τύχει‖σημείο‖έριδας‖είναι‖το‖ποια‖ή‖ποιες‖γλώσσες‖θα‖γίνουν‖οι‖επίσημες‖της‖Ένωσης.‖ τη‖

βυζαντινή‖αυτοκρατορία‖π.χ.‖σε‖κάποια‖στιγμή‖έχασε‖η‖λατινική‖και‖κέρδισε‖η‖ελληνική.‖Κατά‖τα‖άλλα‖μια γλώσσα‖με‖την‖

επαφή‖της‖με‖κάποια‖άλλη‖κερδίζει,‖γιατί‖ή‖εμπλουτίζεται‖από‖αυτή‖ή‖βλέπει‖τα‖καλά‖της‖και‖τα‖μιμείται‖βελτιώνοντας‖έτσι‖

τη‖θέση‖της.‖‖Παρέβαλε‖και‖ότι‖η‖‖εβραϊκή‖γλώσσα‖επωφελήθηκε‖από‖την‖επαφή‖της‖με‖την‖ελληνική.‖Η‖ελληνική‖μέσω‖των‖

Ευαγγελίων‖έκανε‖παγκοσμίως‖γνωστά,‖εκτός‖από‖τον‖εβραϊκό‖πολιτισμό‖και‖πολλά‖εβραϊκά‖ονόματα,‖όπως‖τα:‖ Ιωάννης, 

Άννα, Ιάκωβος, Εμμανουήλ....‖Παρέβαλε‖ ομοίως‖ ότι‖ η‖ ελληνική‖ επωφελήθηκε‖από‖ την‖ επαφή‖ της‖με‖ τη‖λατινική,‖αφού‖η‖

λατινική‖‖μέσω‖των‖επιστημών‖και‖των‖‖τεχνών‖έκανε‖παγκοσμίως‖‖γνωστά‖εκτός‖από‖τον‖ελληνικό‖πολιτισμό‖και‖πάρα‖

πολλές‖‖ελληνικές‖λέξεις,‖όπως‖τις: θέατρο > teatro  (λατινικά) > theater (αγγλικά), δίσκος > diskus, diskette,  σκηνή > σκηνικό > 

scenario,  Olympia, alphabet,   photocopy, prototype.....  

3) Επειδή‖η‖κάθε‖γλώσσα‖έχει‖χιλιάδες‖‖σημεία‖(λέξεις),‖‖ενώ‖η‖κάθε‖γραφή‖ελάχιστα‖(έχει‖τόσα‖όσοι‖μόνο‖οι‖φθόγγοι‖συν‖

μερικά‖βοηθητικά‖ακόμη,‖εκτός‖αν‖έχουμε‖ ιδεογραφία)‖ γι‖αυτό‖και‖οι‖γραφές‖αλλάζουν‖εύκολα,‖ενώ‖οι‖γλώσσες‖όχι. τη‖

γνωστή‖μας ιστορία‖πολλές‖γραφές‖αντικαταστάθηκαν,‖επειδή‖ήσαν‖δύσκολες,‖όπως‖π.χ.‖οι‖Σούρκοι‖που‖αντικατέστησαν‖

την‖αραβική‖γραφή‖με‖τη‖λατινική,‖οι‖Πέρσες‖που‖αντικατέστησαν‖τη‖σφηνοειδή‖‖γραφή‖με‖την‖αραβική‖κ.α.‖Αντίθετα‖αυτό‖

δεν‖έγινε‖σε‖καμιά‖από‖τις‖γλώσσες.‖ 

4) Επειδή‖ με‖ το‖ να‖ γράφουμε‖ μόνο‖ φθογγικά‖ (με‖ το‖ λατινικό‖ αλφάβητο)‖ δεν‖ είναι‖ δυνατόν‖ να‖ διακρίνονται‖ οι‖ ομόηχες‖

λέξεις,‖πρβλ‖π.χ.‖στην‖ελληνική:‖«ψιλι»‖=‖ψηλή‖&‖ψηλοί‖&‖ψιλοί‖&‖ψιλή<,‖στην‖αγγλική:‖«του»‖=‖to & too & two<.,‖επομένως‖

ή‖με‖τον‖ελληνικό‖τρόπο (=‖γραφή‖φθογγική‖και‖συνάμα‖ετυμολογική)‖θα‖γράφουμε‖ή‖με‖αυτόν‖των‖άλλων‖Ευρωπαίων‖(=  

γραφές‖ ιστορικές:‖ αγγλική,‖ γαλλική‖ κ.τ.λ.)‖ και‖ τα‖ greeklihs (=‖ η‖ γραφή‖ των‖ λέξεων‖ μόνο‖ φθογγικά‖ ‖ με‖ λατινικούς‖

χαρακτήρες)‖δεν‖πρόκειται‖ποτέ‖να‖καθιερωθούν‖ούτε‖ως διεθνής‖γραφή‖ούτε‖και‖ως‖εθνική‖γραφή‖και‖ως‖απ΄αυτό‖‖ας‖μην‖

ανησυχεί‖ κανείς‖ γι‖ αυτά.‖ Αυτό‖ ήταν‖ μια‖ ανάγκη‖ της‖ στιγμής.‖ Δηλαδή,‖ επειδή‖ ‖ οι‖ υπολογιστές‖ μέχρι‖ πρότινος‖ δεν‖

αναγνώριζαν‖ τους‖ ελληνικούς‖ χαρακτήρες,‖ επινοήθηκαν‖ τα‖ greeklihs.‖ ήμερα,‖ επειδή‖ η‖ τεχνολογία‖ επέτρεψε‖ τη‖ χρήση‖

γλωσσικών‖χαρακτήρων‖για‖όλες‖τις‖γραφές,‖συμπεριλαμβανομένων‖και‖των‖χαρακτήρων‖του‖ελληνικού‖αλφάβητου,‖δεν‖

υπάρχει‖ πια‖ κανένας‖ λόγος‖ να‖ ‖ χρησιμοποιούνται‖ τα‖ greeklihs.‖ Αν‖ συνεχίσουν‖ κάποιοι‖ να‖ τα‖ χρησιμοποιούν,‖ ‖ θα‖

δημιουργήσουν‖πρόβλημα‖όχι‖στη‖γλώσσα‖και‖γραφή,‖αλλά‖στους‖ίδιους‖τους‖εαυτούς‖τους.‖Θα‖ξεχάσουν‖να‖χρησιμοποιούν‖

σωστά‖την‖κανονική‖τους‖‖γραφή‖και‖έτσι‖δε‖θα‖μπορούν‖κάποια‖στιγμή‖να‖κάνουν‖ούτε‖μια‖αίτηση.. 

5) Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖ελληνική‖γραφή‖με‖το‖διαδίκτυο‖τους‖‖δίδεται‖η‖ευκαιρία‖να‖προβάλουν‖– διαφημίσουν‖την‖αξία‖

τους‖ σε‖ όλο‖ τον‖ κόσμο,‖ ώστε‖ να‖ στραφούν‖ και‖ πάλι‖ τα‖ βλέμματα‖ του‖ κόσμου‖ επάνω‖ τους,‖ όπως‖ έγινε‖ παλιά‖ (επί‖

ελληνιστικής‖εποχής,‖επί‖βυζαντινής‖αυτοκρατορίας‖κ.α.).‖Απλώς‖τώρα‖χρειάζονται‖καλές‖ ιστοσελίδες‖που‖με‖ωραίο‖τρόπο‖

να‖ παρουσιάσουν‖ σε‖ όλες‖ τις‖ γλώσσες‖ την‖ αξία‖ (τεχνικές,‖ πλεονεκτήματά‖ κ.τ.λ.)‖ και‖ της‖ ελληνικής‖ γλώσσας‖ και‖ της‖

ελληνικής‖γραφής,‖ώστε‖από‖εκεί‖να‖τις‖εκτιμήσουν‖οι‖ξένοι‖και‖στη‖συνέχεια‖να‖ζητήσουν‖οι‖ίδιοι‖να‖μάθουν‖ελληνικά.‖ 

6) Σο‖ να‖ χρησιμοποιούμε‖ ξένες‖ λέξεις,‖ ενώ‖ υπάρχουν‖ αντίστοιχες‖ εθνικές,‖ δεν‖ είναι‖ σωστό,‖ γιατί‖ έτσι‖ συνηθίζουμε‖ να‖

μιλούμε‖μια‖γλώσσα‖που‖είναι‖και‖αντιαισθητική‖(είναι‖ως‖να‖φορούμε‖κουστούμι‖με‖φέσι‖τούρκικο)‖και‖μη‖κατανοητή‖από‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

18 

πολλούς.‖ Κατά‖ τα‖ άλλα,‖ όταν‖ κάποιος‖ λαός‖ ‖ εισάγει‖ νέα‖ προϊόντα,‖ είναι‖ επόμενο‖ ότι‖ τουλάχιστον‖ σε‖ πρώτη‖ φάση‖ θα‖

χρησιμοποιήσει‖και‖τα‖ξένα‖ονόματά‖τους,‖αφού‖στη‖δική‖του‖γλώσσα‖δεν‖υπάρχουν‖αυτά‖ή‖επειδή‖πιο‖μπροστά‖αυτοί‖που‖

εφεύραν‖τα‖νέα‖προϊόντα,‖τα‖ονομάτισαν‖κιόλας.‖ ‖Ξένες‖λέξεις‖υπάρχουν‖σε‖όλες‖τις‖γλώσσες‖και‖μάλιστα‖αποτελούν‖τη‖

μεγάλη‖πλειοψηφία‖και‖όχι‖τη‖μειοψηφία.‖Απλά‖φαίνεται‖το‖αντίθετο,‖επειδή‖οι‖ξένες‖λέξεις‖σε‖μια‖γλώσσα‖δεν‖μπαίνουν‖

την‖ίδια‖στιγμή,‖αλλά‖σιγά-σιγά,‖οπότε‖τις‖παλιές‖ξένες‖λέξεις‖μετά‖από‖καιρό‖(αφού‖πάθουν‖και‖μικρή‖παραποίηση‖στα‖

τοπικά‖πλαίσια)‖τις‖κάνουμε‖δικές‖μας.‖  

ήμερα‖οι‖λέξεις‖π.χ.‖της‖αγγλικής‖γλώσσας,‖σύμφωνα‖με‖τον‖W.‖Skeat,‖ είναι:‖32%‖γαλλικές,‖18%‖αγγλοσαξονικές,‖14,4%‖

λατινικές,‖12,5%‖ελληνικές,‖23,1%‖από‖άλλες‖γλώσσες.‖Κατ’‖άλλους‖‖οι‖ελληνικές‖λέξεις‖είναι‖ακόμη‖σε‖πιο‖μεγάλο‖(30‖%)‖

ποσοστό. 

Και‖ είναι‖πιο‖πολλές‖ οι‖ ξένες‖λέξεις‖ της‖ κάθε‖γλώσσας,‖ γιατί‖ από‖ τη‖μια‖ τα‖καταναλωτικά‖προϊόντα‖ τα‖ ‖ ονοματίζει‖ το‖

διεθνές‖εμπόριο‖και‖από‖την‖άλλη‖‖τα‖ονόματα‖των‖διαφόρων‖πόλεων,‖βουνών,‖πεδιάδων,‖ιστορικών‖προσώπων,‖φυτών<‖

κ.τ.λ.‖ της‖ κάθε‖ περιοχής‖ μεταφέρονται‖ ίδια‖ σχεδόν‖ σε‖ όλες‖ τις‖ γλώσσες,‖πρβλ‖π.χ.‖ ότι‖ Κρήτη‖ λένε‖ οι‖ Έλληνες,‖ Crete οι‖

Άγγλοι,‖Kreta οι‖Γερμανοί‖κ.τ.λ. 

7) Οι‖ ξενόφερτες‖λέξεις‖ σε‖πρώτη‖φάση‖ δε‖ διώχνουν‖ τις‖ εθνικές,‖ αλλά‖καλύπτουν‖ τα‖κενά.‖Η αριθμητική‖ποσότητα‖ του‖

λεξιλογίου‖ κάθε‖ λαού‖ ακολουθεί‖ την‖ πρόοδο‖ των‖ τεχνών,‖ των‖ επιστημών,‖ του‖ αθλητισμού‖ κ.τ.λ.,‖ ενώ‖ από‖ την‖ άλλη‖ η‖

θρησκεία,‖οι‖επιστήμες,‖οι‖τέχνες‖και‖ο‖αθλητισμός‖‖φτιάχνουν‖- επιβάλλουν‖τις‖δικές‖τους‖ορολογίες,‖ονόματα‖κ.τ.λ.,‖πρβλ‖‖

π.χ.‖στην‖ελληνική‖τα‖χριστιανικά‖εβραϊκά‖ονόματα:‖Μιχαήλ, Μαρία,  Φερουβείμ, Ιακώβ<. , τις‖αθλητικές‖ορολογίες: σέντρα, 

μπακ, πέναλτι <..    

Βέβαια‖τις‖περισσότερες‖από‖αυτές‖τις‖λέξεις‖τις‖έχουν‖φτιάξει‖οι‖επιστήμονες‖και‖οι‖άνθρωποι‖των‖γραμμάτων‖με‖ελληνικά‖

ή‖ λατινικά‖ λεξικά‖ συστατικά‖ στοιχεία‖ (θέμα,‖ κατάληξη),‖ όπως‖ π.χ.‖ οι:‖ ‖ telephone - τηλέφωνο  («τήλε + φωνή), prototype - 

πρωτοτυπία  (πρώτος + τύπος),  αεροπλάνο (αέρας – πλάνο, πλανεύομαι) κ.τ.λ. 

Παρέβαλε‖και‖ότι‖οι‖καθολικοί‖(Ιταλοί,‖Άγγλοι,‖Γάλλοι‖κ.τ.λ.)‖γράφουν‖με‖το‖λατινικό‖αλφάβητο,‖έχουν‖ονόματα‖αγίων‖της‖

καθολικής‖ εκκλησίας‖ ‖ κ.τ.λ.,‖ οι‖ μουσουλμάνοι‖ (Άραβες,‖ Πέρσες‖ κ.τ.λ.)‖ γράφουν‖ με‖ το‖ αραβικό‖ αλφάβητο,‖ έχουν‖

μουσουλμανικά‖ονόματα‖κ.τ.λ.,‖οι‖κουμφουκιστές‖γράφουν‖με την‖ ‖ ιδεογραφία‖ ‖κ.τ.λ.‖Κάτι‖που‖δεν‖είναι‖και‖τόσο‖σωστό,‖

τουλάχιστον‖για‖τη‖γραφή.‖Σο‖σωστό‖είναι‖να‖γράφουμε‖με‖μια‖εύκολη‖και‖τέλεια‖ ‖γραφή,‖κάτι‖ως‖η‖ελληνική‖και‖όχι‖να‖

παιδευόμαστε‖με‖την‖κινέζικη‖γραφή‖ή‖με‖την‖ιστορική‖λατινική‖γραφή‖κ.α.‖ 

8) Δεν είναι‖σωστό‖να‖γίνει‖διεθνής‖η‖πιο‖παλιά‖γλώσσα‖- γραφή‖ή‖αυτή‖που‖χρησιμοποιείται‖από‖τον‖πιο‖πολύ‖κόσμο,‖αλλά‖

αυτή‖που‖είναι‖και‖πιο‖εύκολη‖και‖πιο‖τέλεια,‖αφού‖μόνο‖έτσι‖‖και‖ο‖αναλφαβητισμός‖θα‖μειωθεί‖και‖ο‖πολιτισμός‖θα‖ανέβει‖

και‖ οι‖ άνθρωποι‖ δε‖ θα‖ χάνουν‖ τόσο‖ χρόνο‖ για‖ την‖ εκμάθησή‖ των‖ δύσκολων‖γλωσσών‖ - γραφών‖ και‖ οι‖ μαθητές‖ δε‖ θα‖

βασανίζονται‖με‖περίεργα‖και‖ακατανόητα‖συστήματα‖γραφής‖και<‖και<‖‖Η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖ελληνική‖γραφή‖είναι‖

βεβαίως‖ από‖ τις‖ παλιότερες‖ του‖ κόσμου,‖ η‖ γλώσσα‖ και‖ η‖ γραφή‖ του‖ ανθρωπίνου‖ πνεύματος‖ στις‖ πρώτες‖ στιγμές‖

δημιουργίας‖του,‖όμως‖άλλο‖αυτό‖και‖άλλο‖το‖αν‖αξίζει‖ή‖όχι‖να‖συνεχίσουμε‖να‖τις‖χρησιμοποιούμε‖ή‖να‖γίνουν‖διεθνείς.‖  

Και‖ συγκρίνοντας‖ την‖ ελληνική‖γραφή‖και‖ την‖ ελληνική‖γλώσσα‖ με‖ τις‖ άλλες‖ βλέπουμε‖ ότι‖ οι πρώτες‖ είναι‖ και‖ οι‖ πιο‖

εύκολες‖και‖οι‖πιο‖τέλειες‖του‖κόσμου,‖επομένως‖αυτό‖πρέπει‖να‖έχουν‖ως‖βασικό‖επιχείρημα‖αυτοί‖που‖λένε‖ότι‖αγαπούν‖

την‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖ελληνική‖γραφή‖και‖όχι‖να‖λένε‖ότι,‖επειδή‖και‖μόνο‖κάποτε‖η‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖η‖ελληνική‖

γραφή‖ήταν‖διεθνείς‖ή‖η‖γλώσσα‖και‖η‖γραφή‖του‖Ευαγγελίου‖κ.τ.λ.,‖ντε‖και‖καλά‖πρέπει‖να‖γίνουν‖διεθνείς.  

9) Ενώ‖η δύσκολη‖γραφή‖δημιουργεί‖και‖μαθησιακά‖προβλήματα‖(δυσλεξία)‖και‖ ‖αναλφαβητισμό‖(επομένως‖υπανάπτυξη)‖

και‖δεσμά‖στη‖γλώσσα,‖πολλοί‖λαοί‖δεν έχουν‖δώσει‖την‖πρέπουσα‖σημασία‖στη‖γραφή‖τους.‖‖Τπάρχουν‖γλώσσες‖που,‖ενώ‖

είναι‖καλές‖στη‖βάση‖τους,‖‖οι‖γραφές‖τους,‖όμως,‖είναι‖αιτία‖που‖είναι‖είτε‖δύσκολες‖στην‖εκμάθησή‖τους‖‖είτε‖δεν‖μπορούν‖‖

να‖απλοποιηθούν‖και‖να‖εμπλουτισθούν‖ακόμη‖περισσότερο‖κ.τ.λ.‖Παρέβαλε‖π.χ.‖ότι‖η‖αγγλική‖γραφή‖δεν‖υποδείχνει‖τη‖

σωστή‖προφορά‖της‖κάθε‖λέξης:‖idea (προφορά "αϊντία"), Georgia ("τζόρτζια"), Europe ("γιούροπ"),... και‖έτσι‖εδώ‖ο‖μαθητής,‖

για‖ να‖ μάθει‖ την‖ αγγλική‖ γλώσσα‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ παπαγαλίσει‖ ‖ μια-μια‖ όλες‖ τις‖ λέξεις‖ και‖ στην‖ προφορά‖ και‖ στην‖

ορθογραφία‖(με‖την‖προφορά‖και‖ορθογραφία‖που‖λένε‖τα‖λεξικά),‖οπότε‖έτσι‖απαιτείται‖πάρα‖πολύς‖χρόνος‖και‖γι‖αυτό‖‖οι‖

ξένοι‖μαθητές‖συνήθως‖εγκαταλείπουν‖την‖εκμάθησή‖της. 

Παρέβαλε‖ομοίως‖και‖π.χ.‖ότι‖η‖αγγλική‖λέξη‖‖minute‖προφέρεται‖‚μίνιτς‛,‖όταν‖δηλώνει‖ουσιαστικό‖(το‖λεπτό‖της‖ώρας)‖και‖

‚μινιουτ‖ή‖μαϊνιουτ‛,‖ όταν‖ δηλώνει‖ επίθετο‖ (λεπτομερής)‖ και‖ όμως‖γράφεται‖ ίδια.‖Κάτι‖ τέτοιο‖ ‖ συμβαίνει‖ σε‖πάμπολλες‖

λέξεις.‖Έτσι‖εδώ‖‖δεν‖είναι‖δυνατόν‖να‖υποδειχτούν‖– μελετηθούν‖– προσεχτούν‖τα‖φθογγικά‖πάθη‖που‖γίνονται‖σε‖πολλές‖

λέξεις‖ είτε‖ για‖ λόγους‖ απλοποίησης‖ είτε‖ για‖ λόγους‖ σημασιολογικής‖ διαφοροποίησης‖ ‖ και‖ έτσι‖ η‖ γλώσσα‖ αυτή‖ γίνεται‖

δέσμια‖της‖γραφής‖που‖χρησιμοποιεί,‖δεν‖την‖αφήνει‖να‖ανασάνει‖και‖να‖αναπτυχθεί.   

Παρέβαλε‖ομοίως‖ότι‖η‖κινέζικη‖γραφή‖δεν‖γράφει‖καθόλου‖την‖προφορά‖πλην‖μόνο‖το‖νόημά‖της‖κάτι‖ως‖γίνεται‖με‖τους‖

αριθμούς‖1‖=‖ένα,‖2‖=‖δυο‖κ.τ.λ.,‖οπότε‖εδώ‖συμβαίνει‖κάτι‖πολύ‖χειρότερο. 

10) Είναι‖ λογικό‖η‖γλώσσα‖ του‖λαού‖που‖προοδεύει‖πιο‖πολύ‖από‖ τους‖άλλους‖ να‖ έχει‖πιο‖πολύ‖ ζήτηση‖και‖ συνάμα‖να‖

εξάγει‖λέξεις.‖Ψστόσο‖αυτό‖δεν‖είχε‖εφαρμοστεί‖στο‖παρελθόν,‖επειδή‖οι‖πιο‖πολλές‖γλώσσες‖και‖γραφές‖είναι‖παρά‖πολύ‖

δύσκολες,‖ δεν‖ έχουν‖ παραγωγική‖ ικανότητα‖ λέξεων‖ κ.α.‖ (βλέπε‖ σε‖ άλλο‖ μέρος)‖ και‖ ως‖ διεθνείς‖ ήταν‖ η‖ ελληνική‖ ή‖ η‖

λατινική.‖Κάτι‖που‖καταστρατηγήθηκε‖τελευταία‖και‖λόγω‖των‖τεχνητών‖γλωσσών,‖όπως‖είδαμε‖πιο‖πιο‖πριν. 

 

 

 

Υλερτάρετε με χιούμορ  

Μαρία‖ωνιδου‖(καθημερινή‖20/03/2004) 
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           Σο‖ καλύτερο‖ και‖ πιο‖ αποτελεσματικό‖ όπλο‖ για‖ έναν‖ ελεύθερο‖ άνδρα,‖ που‖

θέλει‖ να‖ κερδίσει‖ το‖ αντικείμενο‖ του‖ πόθου‖ του,‖ είναι‖ το‖ χιούμορ.‖ Είναι‖ κοινό‖

μυστικό‖ ότι‖ το‖ γέλιο‖ χαλαρώνει‖ τους‖ ανθρώπους‖ και‖ τούς‖ κάνει‖ να‖ νιώθουν‖ πιο‖

άνετα,‖γι’ αυτό και‖ο‖ενδιαφερόμενος‖μπορεί‖ευκολότερα‖να‖προσεγγίσει‖τον‖στόχο‖

του.‖ Επιπλέον,‖ αυτό‖ που‖ κάνει‖ τους‖ ανθρώπους‖ να‖ γελούν,‖ τους‖ κάνει‖ και‖ να‖

αισθάνονται‖γοητευτικοί,‖ευτυχισμένοι‖και‖γιατί‖όχι‖και‖ριψοκίνδυνοι‖- στοιχεία‖που‖

βρίσκουν‖απήχηση‖στο‖άλλο‖φύλο.‖ 

            Δυστυχώς,‖όμως,‖δεν‖διαθέτουν‖όλοι‖το‖χάρισμα.‖Κάποιοι,‖ωστόσο,‖μπορεί να‖

τα‖καταφέρουν‖με‖κάποια‖καθοδήγηση·‖κι‖αυτή ακριβώς‖είναι‖η‖βάση‖ενός‖νέου‖εργαστηρίου,‖που‖έχει‖σκοπό‖να‖βοηθήσει‖

τους‖άνδρες‖να‖χρησιμοποιούν‖το‖χιούμορ‖ως‖εργαλείο‖φλερτ.‖Εμπνευστής‖του‖είναι‖ο‖Βρετανός‖κωμικός‖Mαρκ‖Mπλέικ,‖ο‖

οποίος‖άκουγε‖για‖πολλά χρόνια‖γνωστές‖και‖φίλες‖να‖του‖παραπονιούνται‖για‖τις‖αξιοθρήνητες‖προσπάθειες‖των‖ανδρών‖

να‖τους‖πιάσουν‖κουβέντα‖κι‖αποφάσισε‖ότι‖είναι‖η‖κατάλληλη‖στιγμή‖να‖βοηθήσει‖τους‖ομοφύλους‖του.‖Από‖τον‖Απρίλιο,‖

λοιπόν,‖ξεκινά‖τη‖σειρά‖των‖εκπαιδευτικών‖εργαστηρίων‖του,‖από‖το‖κανάλι‖UKTV‖G2,‖μέσω‖του‖οποίου‖θα‖διδάσκει‖τους‖

άνδρες‖να‖κάνουν‖κόρτε‖με‖χιούμορ. 

  

  

 

Δεν γελά ο μωρός, διασκευασμένο‖άρθρο‖του‖Δημήτρη‖Kαστριωτη 

  

Ιστορείται‖ ότι,‖ όταν‖ ο‖ Αμερικανός‖ ποινικολόγος‖ Kλάρενς‖ Nτάροου‖ είχε‖ –στη‖ «δίκη‖ των‖

πιθήκων»‖ για‖ τη‖ νομιμότητα‖ της‖ διδασκαλίας‖ του‖ Δαρβίνου– σατιρίσει‖ ένα‖ χωρίο‖ της‖

Παλαιάς‖ Διαθήκης,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ να‖ οργιστεί‖ ο‖ εισαγγελέας‖ και‖ να‖ τον‖ παρατηρήσει‖ ο‖

δικαστής,‖ο‖μεγάλος‖δικηγόρος‖είχε‖απαντήσει:‖«Κύριε‖πρόεδρε,‖αν‖χάσει‖κανείς‖τη‖δύναμη‖

να‖γελάει,‖χάνει‖τη‖δύναμη‖να‖βλέπει‖καθαρά‖τα‖πράγματα». 

Σο‖γέλιο‖είναι‖αναγκαία‖προϋπόθεση‖για‖να‖μπορεί‖να‖δει‖κανείς‖τα‖πράγματα‖με‖κάποια‖

καθαρότητα...‖ Δεν‖ είναι‖ παράδοξο.‖ Σο‖ χιούμορ‖ βασίζεται‖ πάντοτε‖ στον‖ σαρκασμό‖ –και‖

σαρκασμός‖δεν‖υπάρχει,‖αν‖δεν‖κρύβει‖κάποιον‖αυτοσαρκασμό.‖Οι‖πνευματώδεις‖βρετανικές‖

ατάκες,‖ορισμένες‖των‖οποίων‖οδηγούν‖την‖«τέχνη»‖σε‖επίπεδο‖αριστουργήματος,‖είναι‖ίσως‖

το‖χαρακτηριστικότερο‖παράδειγμα,‖ίχνη‖αυτοσαρκασμού‖βρίσκονται‖όμως‖σε‖κάθε‖χιούμορ.‖

Δεν‖ είναι‖ παράξενη‖ η‖ σύνδεση.‖ Ο‖ σαρκασμός‖ είναι‖ «γελοιοποίηση»‖ ιδιοτήτων‖ και‖ πραγμάτων‖ που‖ προβάλλονται‖ ως‖

σοβαρά.‖Η‖διαβρωτική‖του‖διάσταση‖για‖το‖προβαλλόμενο‖ως‖σοβαρό‖είναι‖σχεδόν‖πάντα‖εντονότερη‖από‖τη‖μομφή‖προς‖

κάποιο‖άλλο‖πρόσωπο.‖Και‖όποιος‖αποκαθηλώνει‖τα‖«σοβαρά»‖για‖τους‖άλλους,‖συνήθως‖έχει‖αρχίσει‖τη‖διαδικασία‖από‖

τον‖εαυτό‖του.‖Όσοι‖πιστεύουν‖πολύ‖στη‖σοβαρότητά‖τους,‖σπάνια‖σαρκάζουν‖τους‖άλλους·‖συνήθως‖απλώς‖τους...‖βρίζουν.  

Έλλειψη‖γέλιου,‖ έλλειψη‖ ευθυκρισίας.‖ Βρετανή‖ φοιτήτρια,‖ διαβάσαμε‖ στην‖ «Κ»,‖ συνελήφθη‖ στο‖ αεροδρόμιο‖ του‖Mαϊάμι,‖

γιατί‖την‖ώρα‖που‖η‖χειραποσκευή‖της‖περνούσε‖από‖τον‖ανιχνευτή‖είπε‖στον‖υπάλληλο‖«προσέξτε,‖έχω‖τρεις‖βόμβες‖εκεί‖

μέσα».‖Ο‖υπάλληλος‖δεν‖απάντησε‖«μην‖ανησυχείτε‖μαντάμ,‖θα‖τις‖έβρισκα‖ούτως‖ή‖άλλως».‖Δεν‖απάντησε‖καν‖«αυτό‖δεν‖

είναι‖αστείο‖στη‖χώρα‖που‖έγινε‖η‖11η‖επτεμβρίου»‖ή‖κάτι‖τέτοιο.‖ήμανε‖συναγερμό,‖έγινε‖χάος,‖η‖φοιτήτρια‖βρέθηκε‖με‖

χειροπέδες‖και‖προσήχθη‖σε‖δικαστή.‖ 

Ξέρω‖ ότι‖ μπορεί‖ να‖ διαφωνήσετε,‖ προσωπικά‖ όμως‖ πιστεύω‖ ότι‖ μόνον‖ η‖ συστηματική‖ επιβολή‖ ενός‖ δημοσίου‖ ύφους‖

στερημένου‖από‖χιούμορ‖μας‖κάνει‖ να‖βλέπουμε‖αυτό‖ το‖περιστατικό‖ως‖ εύλογο.‖ε‖μία‖ αληθινά‖σοβαρή‖ –και‖αληθινά‖

φιλελεύθερη– κοινωνία,‖ θα‖ είχε‖ απολυθεί‖ λόγω‖ βλακείας‖ ο‖ υπάλληλος‖ του‖ αεροδρομίου‖ –και‖ ενδεχομένως‖ λόγω‖

αυταρχισμού‖ο‖εισαγγελέας‖που‖άσκησε‖δίωξη‖για‖τέτοια‖οφθαλμοφανή‖περίπτωση‖(άλλο‖θέμα‖η‖τηλεφωνική‖φάρσα,‖που‖

εύλογα‖προκαλεί‖πανικό‖και‖αναστάτωση).‖ε‖μια‖αληθινά‖σοβαρή‖κοινωνία,‖η‖οποία‖δεν‖θα‖εξαιρούσε‖κανένα‖ζήτημα‖από‖

την‖απογυμνωτική‖κριτική‖ματιά‖που‖προσφέρει‖ο‖σαρκασμός,‖θα‖ήταν‖δυσκολότερο‖να‖χαθεί‖η‖αίσθηση‖του‖μέτρου.‖ 

Η‖ σοβαροφάνεια‖ μας‖ εμποδίζει‖ να‖ βλέπουμε‖ καθαρά‖ τα‖ πράγματα.‖ Σόσο‖ που,‖ αν‖ εφαρμόσει‖ κανείς‖ τα...‖ ρωμαϊκά‖

διδάγματα‖(ένοχος‖είναι‖αυτός‖που‖ωφελείται),‖μπαίνει‖στον‖πειρασμό‖να‖σκεφθεί‖μήπως‖η‖σοβαροφάνεια‖δεν‖είναι‖τυχαία·‖

μήπως‖η‖επιβολή‖της‖επιδιώκεται,‖ακριβώς‖για‖να‖εμποδίζεται‖η‖κριτική‖ματιά.‖ 

  

  

  

Για την ανεξαρτησία του Σύπου, Σου‖ΘΑΝΑΗ‖ΣΕΓΟΠΟΤΛΟΤ 

  

ΟΙ‖ ΓΡΑΜΜΕ‖που‖ ακολουθούν‖ δεν‖ αποτελούν‖ ούτε‖ προσωπογραφία‖ ούτε‖ βιογραφία‖ του‖ Φρήστου‖

Σεγόπουλου.‖ Αναζητούν‖ τη‖ συνισταμένη της‖ δράσης‖ του‖ «ανθρώπου‖ που‖ άλλαξε‖ τον‖ Σύπο»,‖

σύμφωνα‖ με‖ μια‖ φράση‖ που‖ έγινε‖ κλισέ.‖ Σα‖ κλισέ,‖ καμιά‖ φορά,‖ ακόμη‖ και‖ τα‖ επικήδεια,‖

ανταποκρίνονται‖στην‖πραγματικότητα‖και‖τη‖συνοψίζουν. 

ΜΙΛΨΝΣΑ‖ από‖ προνομιούχο‖ θέση,‖ παρ'‖ όλη‖ τη‖ φόρτιση,‖ προτίμησα,‖ αντί‖ εγκωμιασμού,‖ να‖

καταγράψω‖τις‖αρχές,‖τους‖στόχους‖και‖τα‖μέσα‖που‖συγκρότησαν‖τη‖στρατηγική‖και‖τη‖λογική‖του‖

Κίτσου‖ στον‖ αγώνα‖ του‖ για‖ την‖ ανεξαρτησία‖ του‖ Σύπου.‖ Ήταν‖ ο‖ αγώνας‖ που‖ τον‖ ενδιέφερε‖

περισσότερο.‖Ο‖καλύτερος‖και‖ο‖πιο‖αποτελεσματικός. 
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ΗΣΑΝ‖ΑΓΨΝΑ,‖ κατ'‖ εξοχήν,‖ πολιτικός.‖ Πολιτική‖ είναι‖ η‖ σχέση‖ του‖ ατόμου‖ με‖ το‖ σύνολο.‖Η‖ πολιτική‖ήταν‖ πάντα‖ στο‖

μυαλό‖και‖στην‖καρδιά‖του‖Κίτσου.‖Επαναστατική,‖αντιστασιακή,‖κομματική‖χαρακτήρισε‖τη‖νεότητά‖του.‖Η‖εφημερίδα,‖η‖

«Ελευθεροτυπία»,‖ήταν‖η‖εκδήλωση‖της‖ωριμότητάς‖του. 

ΜΕ‖ΣΟΦΟΠΡΟΗΛΨΗ‖που‖ οφείλεται‖ στις‖ ιδεολογικές‖ καταβολές,‖ τη‖μαρξιστική‖παιδεία‖ και‖περισσότερο,‖ ίσως,‖ στην‖

ιδιοσυγκρασία‖του‖αφιέρωσε‖ολόκληρη‖την‖πολιτική‖δράση‖του‖στην‖εφημερίδα,‖στο‖χώρο‖του‖Σύπου.‖Δεν‖θυσίασε‖τίποτε.‖

Απλούστατα‖ δεν‖ υπήρχε‖ τίποτε‖ άλλο‖ γι'‖ αυτόν‖ στην‖ πολιτική. 

 

Η ίδρυση της «Ελευθεροτυπίας» 

  

ΣΗ‖ΤΓΦΡΟΝΗ‖δημοκρατική‖πολιτεία‖η‖ ελευθερία‖ του‖Σύπου‖ είναι‖ κατοχυρωμένη.‖ Σο‖ κλίμα‖ της‖μεταπολίτευσης‖ήταν‖

θετικό‖για‖την‖έκδοση‖μιας‖νέας‖εφημερίδας.‖Σο‖ζήτημα‖ήταν‖πώς‖θα‖μπορούσε‖να‖είναι‖διαφορετική‖από‖τον‖παραδοσιακό‖

Σύπο.‖Η‖διαφορά‖ -κατά‖τον‖Φρήστο‖Σεγόπουλο- δεν‖ήταν‖μόνο‖συνταγή‖κυκλοφοριακής‖επιτυχίας,‖προϋπόθεσης‖για‖κάθε‖

περαιτέρω‖δράση.‖Ήταν‖και‖πολιτική‖προϋπόθεση. 

Η‖ ΔΙΑΣΕΣΑΓΜΕΝΗ‖ δημοσιογραφία‖ από‖ την‖ τοποθέτηση‖ του‖ ιδιοκτήτη,‖ δηλαδή‖ από‖ τα‖ οικονομικά‖ ή‖ κομματικά‖ του‖

συμφέροντα,‖στην‖ουσία‖και‖από‖τα‖δύο,‖περιόριζε στην‖πράξη‖την‖θεωρητικά‖κατοχυρωμένη‖ελευθεροτυπία. 

Η‖ΠΟΛΤΥΨΝΙΑ‖περιοριζόταν‖στη‖σύγκρουση‖των‖πολιτικών,‖έστω,‖συμφερόντων‖των‖ιδιοκτητών‖τους.‖Η‖διαφορά‖της‖νέας‖

εφημερίδας,‖που‖θα‖διεύρυνε‖την‖ελευθερία‖του‖Σύπου,‖θα‖ήταν‖η‖ανεξαρτησία‖της. 

Η‖ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ‖του‖ιδρυτή‖ήταν‖δεδομένη‖και‖ιδιοσυγκρασιακή‖-αλλά‖για‖τον‖εαυτό‖του.‖Η‖ανεξαρτησία των‖

δημοσιογράφων‖απέναντι‖στην‖ιδιοκτησία‖ήταν‖η‖καινοτομία. Ενυπόγραφα‖κείμενα,‖αλογόκριτα,‖ανεξάρτητα.‖Εσωτερική‖

και‖εξωτερική‖πολυφωνία.‖Δεν‖ιδρύθηκε‖μόνο‖μια‖νέα‖εφημερίδα.‖Θεσμοθετήθηκε‖μια‖καινούρια‖μορφή‖ελευθεροτυπίας.‖

Αποδείχθηκε‖-συνοδευόμενη‖και‖με‖άλλες‖επιχειρηματικές‖πρωτοβουλίες- και‖συνταγή‖επιτυχίας. 

 

 Ο σεβασμός του πολίτη 

 

Ο‖ΔΙΑΤΡΜΟ‖του‖πολίτη‖από‖τον‖Σύπο‖ήταν‖για‖τον‖Φρήστο‖Σεγόπουλο,‖ό,τι‖χειρότερο.‖Ο‖Κίτσος‖ήταν‖αντίθετος‖προς‖

κάθε‖ περιορισμό‖ της‖ ελευθερίας‖ του‖ Σύπου,‖ όχι‖ μόνο‖ από‖ το‖ νόμο‖ ή‖ τα‖ δικαστήρια,‖ αλλά‖ ακόμη‖ και‖ από‖ κώδικες‖

δεοντολογίας.‖ Ο‖ σεβασμός‖ του‖ πολίτη‖ ήταν,‖ γι'‖ αυτόν,‖ ζήτημα‖ ισότητας:‖ Δεν‖ χρησιμοποιώ‖ την‖ ισχύ‖ μου‖ εναντίον‖ των‖

απροστάτευτων‖ ιδιωτών.‖ Δεν‖ την‖ έχω‖ και‖ δεν‖ την‖ θέλω,‖ παρά‖ για‖ το‖ σύνολο. 

Δεν‖την‖ασκώ‖για‖σκοπούς‖αλλότριους.‖Ζήτημα‖αρχής,‖βέβαια,‖αλλά‖και‖πολιτικής. 

 Ο‖ ΚΙΣΡΙΝΟ‖ ΣΤΠΟ,‖ όταν‖ γενικεύεται,‖ προκαλεί‖ μέτρα‖ εναντίον‖ όλου‖ του‖ Σύπου.‖ Σίθενται‖ ζητήματα‖ ορίων,‖ σκληροί‖

νόμοι,‖άδικες‖αποφάσεις.‖Ο‖αγώνας‖για‖την‖ελευθερία‖του‖Σύπου‖και‖την‖ανεξαρτησία‖του‖γίνεται‖δυσκολότερος‖απέναντι‖

στις‖εξουσίες.‖υνεχίζεται,‖βέβαια,‖αδιάκοπος,‖αλλά‖υπονομεύεται‖εκ‖των‖ένδον.‖Για‖αθέμιτα,‖πρόσκαιρα‖όμως,‖οφέλη‖των‖

υπονομευτών‖του. 

 Μετά 

ΟΠΨ‖ΥΑΙΝΕΣΑΙ‖από‖διαφήμιση‖για‖το‖«Βήμα‖της‖Κυριακής»‖η‖ανταγωνιστική‖αυτή‖εφημερίδα‖θα‖(παρα)‖πληροφορήσει‖

σήμερα‖ τους‖αναγνώστες‖ της...‖πού‖πηγαίνει‖ η‖ «Ελευθεροτυπία».‖ Εμείς‖ ξέρουμε:‖τη‖γραμμή‖που‖χάραξε‖ ο‖ ιδρυτής‖ της.‖

Απαρέγκλιτα.‖το‖κλίμα‖του‖τηλεοπτικού‖κανιβαλισμού‖της‖κοινής‖γνώμης,‖σε‖καιρούς‖δύσκολους‖για‖όλο‖τον‖Σύπο,‖θα‖

συνεχίσουμε‖ τον‖ αγώνα‖ για‖ την‖ ελευθερία‖ και‖ την‖ ανεξαρτησία‖ του.‖ Δεν‖ είναι‖ μόνο‖ επιθυμία‖ και‖ υπόσχεση.‖ Είναι‖

υποχρέωση. 

 

     Ιστορίες για ελέφαντες (ελαφρά διασκευασμένο)της‖ιας‖Κοσιώνη,‖δημοσιογράφου‖της‖    τηλεόρασης‖του‖ΚΑΪ 

  

τα‖ αθώα‖ πρώτα‖ σχολικά‖ χρόνια‖ βρέθηκα‖ αντιμέτωπη‖ με‖ την‖ πρόκληση‖ του‖ σχεδιασμού‖ ενός‖ πρωτοσέλιδου‖ σχολικής‖

εφημερίδας.‖Η‖είδηση‖ήταν‖ο‖ερχομός‖της‖άνοιξης‖και‖θα‖δινόταν‖μέσα‖από‖ένα‖παιδικό‖τετράστιχο‖ποίημα.‖Σο‖βλέμμα‖μου‖

καρφώθηκε‖σε‖μια‖πρόσκληση‖παιδικού‖παρότι‖σε‖σχήμα‖ελέφαντα.‖Σην‖πήρα‖αμέσως,‖την‖ξεπατίκωσα‖στο‖χαρτί‖και‖μέσα‖

στο‖σχέδιο‖έβαλα‖το‖ποίημα.‖Σι‖σχέση‖έχει‖ο‖ελέφαντας‖με‖την‖άνοιξη;‖Καμία.‖Απλώς‖έπρεπε‖να‖βρω‖κάτι‖εντυπωσιακό,‖

μέσω‖του‖οποίου‖θα‖πωλούσα‖το‖βαρετό‖μου‖ποίημα.‖Όντως,‖οι‖συμμαθητές‖μου‖εντυπωσιάστηκαν‖και‖ασχολήθηκαν‖για‖

ώρα‖με‖ το‖συμπαθέστατο‖ θηλαστικό.‖Όσο‖για‖ το‖ποίημα;‖Ποιος‖το‖πρόσεξε... 

Μικρά‖παιδικά‖κόλπα,‖παιχνίδια‖με‖την‖εικόνα‖ σε‖βάρος‖του‖πεζού‖περιεχομένου‖

της‖πραγματικότητας,‖που‖σ’‖αυτήν‖την‖ηλικία‖ δεν‖ είναι‖ μεμπτά.‖ Παιχνίδια,‖

όμως,‖ που‖ γίνονται‖ επικίνδυνα‖ όταν‖ μεγαλώνεις‖ και‖ αναλαμβάνεις‖

την‖ ευθύνη‖ να‖ ενημερώσεις‖ μία‖ μερίδα‖ πληθυσμού.‖Πόσους‖«ελέφαντες»‖

συναντούμε‖ αλήθεια‖ στα‖ τηλεοπτικά‖ δελτία‖ ειδήσεων; 

Η‖τηλεόραση,‖και‖μέσα‖σ’‖αυτήν‖η‖τηλεοπτική‖ ενημέρωση,‖ πληρώνει‖ την‖

επιπολαιότητα‖ κάτω‖ από‖ την‖ οποία‖ συντελέστηκε‖ η‖ απελευθέρωση.‖

Διότι,‖ την‖ ώρα‖ που‖ άνοιγε‖ τα‖ φτερά‖ της,‖ ταυτόχρονα‖ έπεφτε‖ στα‖

ηλεκτροφόρα‖καλώδια‖ενός‖κράτους‖ανέτοιμου‖ να‖ την‖ υποδεχτεί.‖ Κι‖ εκεί‖ που‖

νόμιζε‖ότι‖απελευθερωνόταν,‖στην‖πραγματικότητα‖αιχμαλωτιζόταν.‖ 

Κάπως‖έτσι,‖σ’‖ένα‖σαθρό‖νομοθετικό‖πλαίσιο,‖χτίστηκε‖ένα‖οικοδόμημα‖με‖δυνατό‖μπετόν,‖αλλά‖προβληματικά‖θεμέλια.‖

Είναι‖εκεί‖ακριβώς‖που‖στηρίζεται‖και‖ευδοκιμεί‖η‖στρέβλωση, μάρτυρες‖της‖οποίας‖γινόμαστε‖όλοι‖μας‖κάθε‖βράδυ.‖τα‖

κεντρικά‖ δελτία‖ ειδήσεων,‖ που‖ ενώ‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ αποτελούν‖ χώρο‖ ευθύνης,‖ μέσα‖ τους‖ κατοικοεδρεύει‖ το πιο‖ σκληρό‖
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πρόσωπο‖του‖ανταγωνισμού‖των‖media.‖την‖πλειονότητά‖τους,‖θυμίζουν‖ρωμαϊκές‖αρένες‖που‖οι‖μονομάχοι‖συγκρούονται‖

επιζητώντας‖τις‖επιδοκιμασίες του‖κοινού.‖Νικητής‖ο‖πιο‖δυνατός,‖ο‖πιο‖φωνακλάς,‖ο‖πιο‖εριστικός.‖Μια‖τηλεοπτική‖αντάρα‖

όπου‖οξύνοες‖και‖ψύχραιμοι‖χάνονται‖ή‖διαλύονται‖ησύχως‖όπως‖προσήλθαν. 

Σο‖πρόβλημα‖ δεν‖είναι‖τα‖παράθυρα,‖αλλά‖το‖περιεχόμενό‖τους.‖Δεν‖είναι‖η‖παραπολιτική,‖αλλά‖η‖απουσία‖της‖πολιτικής.‖

Δεν‖είναι‖το‖παρασκήνιο,‖αλλά‖ο‖αφανισμός του‖προσκηνίου.‖Δεν‖είναι‖οι‖εξαρτήσεις‖–αυτές‖υπάρχουν‖παντού– αλλά‖πώς‖

ισορροπούνται‖Μέσα‖από‖τη‖μάχη‖για‖εντυπωσιασμό‖ξετρυπώνουν‖οι‖εκτροπές.‖Προς‖το‖σύνδρομο‖της‖κλειδαρότρυπας,‖της‖

εμπορευματοποίησης‖ του‖ πόνου,‖ της‖ υπερβολής,‖ της‖ ηδονοβλεψίας.‖ Οτιδήποτε‖ μπορεί‖ να‖ γαργαλήσει‖ τα‖ ένστικτα,‖

οτιδήποτε‖παλεύει‖να‖καταπνίξει‖το‖προνόμιο τού‖να‖διαθέτεις‖νου.‖ . 

Η‖θέση‖στην‖οποία‖βρίσκομαι‖δεν‖με‖εμποδίζει‖από‖το‖να‖σκέφτομαι‖έτσι.‖Αντιθέτως,‖μου‖το‖επιβάλλει.‖Οι‖δημοσιογράφοι‖

δεν‖είναι‖τέρατα.‖Η‖τηλεοπτική‖ενημέρωση‖εκφυλίζεται στο‖άρρωστο‖περιβάλλον‖μέσα‖στο‖οποίο‖γεννήθηκε.‖Μπορούμε‖να‖

αυτορρυθμιστούμε;‖Ή‖θα‖προσθέσουμε‖μπαλώματα‖στους‖τελευταίους‖ορόφους‖ενός‖ουρανοξύστη‖που‖θέλει‖επισκευή‖από‖

τα‖θεμέλια; 

’‖αυτές‖τις‖σελίδες‖προφανώς‖εκπροσωπώ‖μια‖νέα‖γενιά‖δημοσιογράφων.‖Μία‖γενιά‖που‖επέλεξε‖αυτό‖το‖επάγγελμα‖και‖

όχι‖που‖σκόνταψε‖πάνω‖του.‖Που‖το‖σπούδασε,‖μελέτησε‖και‖έθεσε‖τα‖media‖και‖την‖ενημέρωση‖σε‖μία‖επιστημονική‖βάση.‖

Μια‖γενιά‖με‖διαφορετική‖σκέψη,‖που‖ακόμη‖όμως‖δεν‖μπορεί‖να‖υπερηφανεύεται‖για‖διαφορετικές‖δράσεις‖και‖πράξεις στο‖

χώρο.‖Και‖αυτό‖είναι‖το‖μεγάλο‖στοίχημα.‖Υως‖περνάει‖από‖τη‖χαραμάδα,‖θα‖βάλει‖κανείς‖ένα‖χεράκι‖να‖ανοίξουμε‖την‖

πόρτα;‖ 

  

                                                                                                                                            

Η Ελληνική γλώσσα μπροστά στον 21ο αιώνα 

Πώς‖διαγράφεται,‖ η‖μελλοντική‖ εξέλιξη‖ της‖Ελληνικής‖στον‖αιώνα‖που‖ έρχεται;‖ Είναι‖ αλήθεια‖ ότι‖ η‖ Ελληνική‖διατρέχει‖

κινδύνους‖ που‖ μπορεί‖ να‖ την‖ οδηγήσουν‖ σε‖ μια‖ κρεολή‖ (μιγαδοποιημένη)‖ μορφή‖ γλώσσας‖ ή‖ ακόμη‖ και‖ σε‖ εξαφάνιση;‖

Ισχύουν‖τα‖περί‖αγλωσσίας‖των‖νέων‖και‖ο‖κυμαινόμενος‖ ανάλογα‖με‖τους‖«εκτιμητές»‖της‖γλώσσας‖ αριθμός‖των‖λέξεων‖

που‖χρησιμοποιούν‖οι‖νέοι‖από‖100‖έως‖500‖και,‖το‖πολύ,‖1.000‖λέξεις;‖Κινδυνεύει‖πράγματι‖να‖χαθεί‖η‖γλώσσα‖από‖τη‖χρήση‖

των‖ ηλεκτρονικών‖ υπολογιστών;‖ Θα‖ περιθωριοποιηθεί‖ από‖ τις‖ ισχυρές‖ γλώσσες‖ της‖ Κοινότητας;‖ Θα‖ εξαγγλισθεί‖ η‖

Ελληνική‖ μέχρι‖ πλήρους‖ αλλοιώσεως;‖ κ.λπ.‖ κ.λπ.‖ Απ'‖ όσα‖ είπα‖ πιο‖ πάνω‖ είναι‖ φανερό‖ ότι‖ δεν‖ συμμερίζομαι‖ αυτή‖ την‖

κινδυνολογία.‖Σα‖πράγματα,‖η‖βελτίωση‖στη‖χρήση‖της‖γλώσσας‖από‖τη‖δεκαετία‖του‖'70‖στη‖δεκαετία‖του‖'90,‖επιτρέπουν‖

μια‖βάσιμη‖αισιοδοξία‖για‖ακόμη‖μεγαλύτερη‖βελτίωση‖στη‖γλώσσα‖μας‖υπό‖ορισμένες‖προϋποθέσεις.‖Κατ'‖αρχάς‖καμία‖

ζωντανή‖ γλώσσα‖ δεν‖ χάνεται‖ όσο‖ υπάρχουν‖ άνθρωποι‖ που‖ τη‖ μιλούν.‖ Μόνο‖ καταστάσεις‖ στον‖ χώρο‖ της‖ φαντασίας‖

οδηγούν‖σε‖τέτοιες‖«γλωσσικές‖εξαφανίσεις».‖Εκείνο‖που‖πρέπει‖να‖μας‖ανησυχεί‖και‖να‖μας‖κρατάει‖συγχρόνως‖σε‖συνεχή‖

εγρήγορση‖και‖μέριμνα για‖τη‖γλώσσα‖μας‖είναι‖η‖ποιότητα‖των‖Ελληνικών‖που‖χρησιμοποιούμε.‖Αν‖ πιστέψουμε,‖όπως‖

επανειλημμένα‖έχω‖γράψει‖στο‖«Βήμα»,‖ότι‖η‖γλώσσα‖δεν‖είναι‖ένα‖απλό‖εργαλείο επικοινωνίας‖αλλά‖ανθρώπινη‖αξία‖που‖

συνδέεται‖άμεσα‖με‖μια‖βαθύτερη‖έννοια‖εντιμότητας‖στην‖επικοινωνία,‖δηλ.‖με‖το‖πόσο‖ουσιαστικά,‖πόσο‖ειλικρινά,‖πόσο‖

αποκαλυπτικά‖θέλουμε‖να‖συναντήσουμε‖ο‖ένας‖τον‖άλλο‖όταν‖επικοινωνούμε‖είτε‖ως‖δημιουργοί‖λόγου‖(ομιλητές)‖είτε‖ως‖

αποδέκτες‖λόγου‖(ακροατές/αναγνώστες),‖τότε‖θα‖ενδιαφερθούμε‖περισσότερο‖ως‖άτομα‖και‖ως‖κοινωνία‖να‖αποκτήσουμε‖

στέρεη‖γλωσσική‖παιδεία‖και‖να‖αξιοποιήσουμε‖τις‖δυνατότητες‖επιλογών‖(στο‖λεξιλόγιο,‖στη‖σύνταξη,‖στη‖δόμηση‖γενικά‖

του‖λόγου)‖που‖μας‖προσφέρει‖η‖γλώσσα.‖Σότε,‖από‖γνώση‖και‖ευαισθησία‖γλωσσική,‖και‖την‖ξένη‖λέξη‖θα‖αποφύγω‖εκεί‖

που‖μπορώ‖ να‖ χρησιμοποιήσω‖μια‖ ελληνική‖ (αφού‖ δεν‖θα‖ βλέπω τη‖γλώσσα‖ως‖ ευκαιρία‖ επίδειξης)‖ και‖ τις‖ πολλαπλές‖

δυνατότητες‖ του‖ ηλεκτρονικού‖ υπολογιστή‖ θα‖ αξιοποιήσω‖ (ποικίλα‖ λεξικά,‖ γλωσσικά‖ βοηθήματα‖ και‖ οδηγίες‖ για‖ τη‖

σύνταξη‖κειμένου‖κ.λπ.)‖και‖θα‖προσέξω‖να‖μιλήσω‖και‖να‖γράψω‖καλύτερα‖τη‖γλώσσα‖μου.‖Γιατί‖άλλο‖άγνοια‖και‖άλλο‖

βιασύνη‖και‖προχειρότητα.‖Ο‖νέος‖που‖κατηγορούμε‖για‖ τις‖ 500‖ λέξεις‖ δεν‖ είναι‖ ο‖ ίδιος‖ αυτός‖που‖γράφει‖μια‖ κανονική‖

έκθεση‖στο‖σχολείο,‖που‖συναγωνίζεται‖χιλιάδες‖άλλων‖νέων‖στις‖εισαγωγικές‖εξετάσεις‖ή‖που‖εξετάζεται‖προφορικά‖σε‖

διάφορα αντικείμενα,‖ χρησιμοποιώντας‖ πολύ‖ περισσότερες,‖ μερικές‖ χιλιάδες‖ εναλλασσομένων‖ λέξεων;‖ Από‖ αλλού‖ θα‖

έπρεπε,‖λοιπόν,‖να‖ξεκινήσουμε‖και‖άλλο‖να‖είναι‖το‖μέλημά‖μας‖για‖τη‖γλώσσα‖στον‖21ο‖αιώνα.‖Οσο‖καλύτερα‖γνωρίζει‖

κανείς‖ τη‖ γλώσσα‖ του‖ τόσο‖ λιγότερο‖ κινδυνεύει‖ από‖ ξένες‖ επιρροές,‖ από‖ αδυναμίες‖ και‖ από‖ όποια‖ έννοια‖ γλωσσικής‖

εξασθένησης‖ή‖ατονίας.‖Αυτό‖σημαίνει‖πως‖πρέπει‖πρώτα-πρώτα‖να‖αρχίσουμε‖από‖τα‖παιδιά‖που‖πρέπει‖να‖τα‖κάνουμε‖να‖

αγαπήσουν‖ τη‖ γλώσσα.‖ Να‖ διαβάσουν‖ κείμενα:‖ εξωγλωσσικά‖ βιβλία,‖ εφημερίδες,‖ περιοδικά,‖ ποικιλία‖ κειμένων‖ με‖

προσεγμένο‖ λόγο.‖ Να‖ διδάξουμε‖ πιο‖ σωστά‖ και‖ πιο‖ αποτελεσματικά,‖ δηλ.‖ επικοινωνιακά,‖ τη‖ γλώσσα‖ στο‖ σχολείο,‖ τη‖

γραπτή‖αλλά‖και‖την‖  πάντοτε‖παραμελημένη‖ προφορική.‖Να‖διδάξουμε‖παράλληλα‖και‖συμπληρωματικά‖τη‖διαχρονική‖

διάσταση‖ της‖Ελληνικής,‖ τα‖ «παλιότερα‖Ελληνικά»‖μας,‖ και‖ να‖ δώσουμε‖ έμφαση‖κατά‖ τη‖ διδασκαλία‖στην‖ ετυμολογική‖

πλευρά‖ του‖ λεξιλογίου‖ (βασικές‖ ρίζες-σημασίες,‖ οικογένειες‖ λέξεων)‖ και‖ στην‖ επαφή‖ των‖ παιδιών‖ με‖ κείμενα.‖ Να‖

αξιοποιήσουμε‖ τις‖ εκπληκτικές‖ δυνατότητες‖ που‖ προσφέρουν‖ οι‖ ηλεκτρονικοί‖ υπολογιστές‖ με‖ τη‖ σύνταξη‖ έξυπνων,‖

προσεγμένων,‖ έγκυρων,‖ ποιοτικών‖ προγραμμάτων‖ γλώσσας,‖ διευκολύνοντας‖ την‖ πρόσβαση‖ όλων‖ σ'‖ αυτά.‖ Η‖ εξ‖

αποστάσεως‖παιδεία‖για‖μεγάλους‖ και‖μικρούς‖με‖προγράμματα‖γλώσσας,‖ τα‖ οποία‖μπορεί‖ να‖χρησιμοποιήσει‖κανένας‖

σπίτι‖ του‖ όποτε‖ και‖ όσο‖ θέλει,‖ προγράμματα‖ ελκυστικά‖ με‖ αξιοποίηση‖ της‖ σύγχρονης‖ τεχνολογίας‖ των‖ πολυμέσων‖

(κειμένου,‖ήχου,‖εικόνας),‖είναι‖ένα‖άλλο‖όπλο‖που‖μπορεί‖να‖αξιοποιηθεί,‖αφού‖ο‖21ος‖αιώνας‖είναι‖φανερό‖ότι‖θα‖είναι ο‖

αιώνας‖ της‖ πληροφορικής.‖ Η‖ σύγχρονη‖ Ελληνική‖ αναπτύσσεται‖ ραγδαία στις‖ μέρες‖ μας,‖ και‖ στα‖ χρόνια‖ που‖ θα‖

ακολουθήσουν‖ ακόμη‖ περισσότερο.‖ «Σρέχει»‖ ιλιγγιωδώς‖  ανυποστήρικτη‖ κατά‖ κανόνα‖  και‖ αγωνιά‖ να‖ δηλώσει‖ τις‖
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εκατοντάδες‖όρων‖και‖λέξεων‖που‖επιβάλλουν‖η‖σύγχρονη‖τεχνολογία,‖οι‖ασύλληπτοι‖ρυθμοί‖εξέλιξης‖των‖επιστημών‖και‖

οι‖ πολλαπλές‖ επινοήσεις‖ που‖μπαίνουν‖ καθημερινά‖ στη‖ ζωή‖μας.‖Η‖ «κοινοτική‖ Ελληνική»,‖ οι‖ χιλιάδες‖ μεταφρασμένων‖

κοινοτικών‖κειμένων‖και‖οι‖ποταμοί‖πληροφοριών‖που‖μεταφέρονται‖μέσα‖από αυτά‖διαμορφώνουν‖κι‖αυτά‖νέα‖κατάσταση‖

στη‖ γλώσσα‖ μας.‖ Αφού‖ η‖ Ελλάδα‖ δεν‖ είναι‖ παραγωγός‖ τεχνολογίας‖ και‖ αφού‖ δεν‖ βρίσκεται‖ στην‖ πρωτοπορία‖ των‖

επιστημών,‖είναι‖υποχρεωμένη‖να‖παρακολουθεί‖εκ‖των‖υστέρων‖και‖να‖προσπαθεί‖να‖δηλώσει‖ελληνικά‖όρους‖και‖λέξεις‖

που‖πρωτοεμφανίζονται‖σε‖ξένες‖γλώσσες,‖ιδίως‖στην‖Αγγλική.‖Πόσο‖σωστά,‖αποτελεσματικά‖και‖μακροπρόθεσμα‖έχουμε‖

οργανώσει‖ την κάλυψη των‖ νέων‖ αυτών‖ γλωσσικών‖ αναγκών,‖ που‖ τον‖ 21ο‖ αιώνα‖ θα‖ πολλαπλασιάζονται‖ όλο‖ και‖

περισσότερο;‖Τπάρχει‖οργανωμένος‖φορέας‖(κουραστήκαμε‖να‖το‖φωνάζουμε)‖που‖να‖αντιμετωπίζει‖συνολικά,‖υπεύθυνα‖

και‖ συστηματικά‖ τις‖ ανάγκες‖ απόδοσης‖ των‖ ξένων‖ όρων‖ και‖ λέξεων;‖ Οχι.‖ Ολα‖ γίνονται‖  εκτός‖ ελαχίστων‖ χώρων‖  

αποσπασματικά‖και‖εκ‖των‖ενόντων.‖Κι‖όμως‖δεν‖υπάρχει‖πιο‖άμεση‖ανάγκη‖ και‖καλύτερη‖άμυνα‖της‖γλώσσας‖μας‖στους‖

ξενισμούς‖ από‖τη‖θέσπιση‖ενός‖τέτοιου‖φορέα.‖Η‖ευχάριστη‖  εξαιρετικά‖παρήγορη‖  πλευρά‖είναι‖ότι‖τα‖τελευταία‖χρόνια‖

άρχισαν‖να‖βλέπουν‖το‖φως‖αξιόλογα‖έργα‖για‖τη‖γλώσσα‖μας:‖Λεξικά,‖Γραμματικές,‖Βοηθήματα.‖Η‖γλωσσική‖επιστήμη‖

στην‖Ελλάδα‖  το‖έχω‖ξαναγράψει‖από‖«Σο‖Βήμα»‖  έχει‖σημειώσει‖θεαματική‖πρόοδο‖και‖υπόσχεται‖πολλά‖στον‖χώρο‖της‖

επιστημονικής‖σπουδής‖της‖ελληνικής‖γλώσσας,‖έστω‖κι‖αν‖λείπουν‖ακόμη‖οι‖απαραίτητες‖για‖τη‖σύγχρονη‖επιστημονική‖

σπουδή‖της‖γλώσσας‖«ηλεκτρονικές‖τράπεζες‖γλωσσικών‖δεδομένων»‖(γλωσσικά‖corpora).‖Ευτυχώς,‖είναι‖πολλοί‖αυτοί‖που‖

έχουν‖ γνώση‖ των‖ προβλημάτων‖ και‖ των‖ αναγκών‖ της‖ γλώσσας‖ μας‖ και‖ που‖ πιέζουν‖ για‖ να‖ λυθούν.‖ Και‖ οι‖ λύσεις‖ θα‖

έλθουν,‖έστω‖κι‖αν‖αργήσουν.‖Ηδη‖έχουν‖γίνει‖πολλά.‖Πολλά‖που‖επιτρέπουν‖αισιοδοξία‖για‖το‖επίπεδο‖της‖επιστημονικής‖

μελέτης,‖ της‖ διδασκαλίας‖ και‖ της‖ ανάπτυξης‖ της‖ ελληνικής‖γλώσσας‖ στον‖ επί‖ θύραις‖ 21ο‖ αιώνα.‖ Και‖ τι‖ θα‖ γίνει‖ με‖ το‖

μονοτονικό;‖ Ακούω‖ να‖ ξεφυτρώνει‖ η‖ ερώτηση‖  γνήσια‖ και‖ «εκ‖ βαθέων»‖ γι'‖ αυτόν‖ που‖ την‖ θέτει.‖Με‖ όσα‖ είπα‖  είναι‖ η‖

απάντηση‖ προσπάθησα‖να‖δείξω‖ότι‖άλλα‖είναι‖τα‖μείζονα‖και‖πραγματικά‖προβλήματα‖της‖γλώσσας‖μας,‖αν‖μιλάμε‖για‖

την‖εξασφάλιση‖μιας‖ποιοτικής‖ελληνικής‖γλώσσας‖και‖για‖όρους‖επιβίωσης‖και‖ανάπτυξης‖της‖Ελληνικής‖στον‖21ο‖αιώνα.‖

Σο‖πολυτονικό‖  θα‖στενοχωρήσω‖πολλούς‖  δεν‖γυρίζει‖πίσω.‖Οσο‖σκληρή‖είναι‖αυτή‖η‖διαπίστωση,‖άλλο‖τόσο‖αναγκαίος,‖

αυτονόητος‖και‖προϊόν ελευθερίας‖απαραίτητης‖σε‖λεπτά‖πνευματικά‖θέματα‖είναι‖ο‖σεβασμός‖του‖δικαιώματος‖αρκετών‖

Ελλήνων‖ να‖ χρησιμοποιούν‖ στη‖ γραπτή‖ τους‖ έκφραση‖ το‖ πολυτονικό.‖ Αξίζει‖ και‖ πρέπει‖ να‖ σεβαστεί‖ κανείς‖ αυτή‖ την‖

επιλογή,‖που‖έχει‖ ιδιαίτερη‖συχνότητα‖στην‖ευαισθησία‖και‖την‖«αισθητική‖της‖γραφής»‖που‖νιώθουν‖αρκετοί‖άνθρωποι,‖

περισσότερο‖λογοτέχνες‖ και‖ λόγιοι,‖ δεμένοι με‖ την‖αισθητική‖ των‖ τόνων.‖Η‖ ενημέρωση‖και‖ διδασκαλία‖στο‖σχολείο‖ της‖

χρήσης‖ των‖ τόνων‖ σε‖ λόγια‖ και‖ αρχαία‖ κείμενα‖ είναι‖ απαραίτητη.‖ Η‖ καθολική‖ επιστροφή‖ στο‖ πολυτονικό‖ είναι‖

εξωπραγματική,‖όσο‖κι‖αν‖απαιτείται‖βελτίωση‖του‖εν‖χρήσει‖μονοτονικού‖συστήματος.‖ 

Ο‖εφέρης‖γράφει‖κάπου‖ότι‖η‖ελληνική‖γλώσσα‖«για‖καλό‖ή‖για‖κακό‖είναι‖από‖τις‖πιο‖συντηρητικές‖γλώσσες‖του‖κόσμου».‖

Ενώ‖βυθίζεται‖στα‖βάθη‖40‖αιώνων,‖προσθέτουμε‖εμείς,‖η‖σύγχρονη‖Ελληνική‖έχει‖μια‖ευρύτερα‖αναγνωρισμένη‖συνέχεια‖

και‖ συνοχή,‖ μια‖ στενή‖ λεξιλογική‖ και‖ δομική‖ σχέση‖ με‖ τις‖ παλιότερες‖ ιστορικές‖ μορφές‖ της,‖ ακόμη‖ και‖ με‖ την‖ αρχαία‖

Ελληνική.‖ Αυτό‖ σημαίνει,‖ επιβεβαιώνεται‖ και‖ ιστορικά,‖ ότι‖ η‖ Ελληνική‖ 40‖ αιώνες‖ τώρα‖ χωρίς‖ διακοπή‖ και‖ επιβιώνει‖ και‖

εξελίσσεται‖ δυναμικά‖ και‖ λειτουργεί‖ αυτόνομα όπως‖ κάθε‖ άλλη‖ ζωντανή‖ γλώσσα.‖ Σο‖ γεγονός‖ αυτό‖ είναι‖ και‖ η‖ πιο‖

αντικειμενική‖απάντηση‖στο‖ερώτημα‖ποια‖θα‖είναι‖η‖πορεία‖της‖Ελληνικής‖στον‖21ο‖αιώνα.‖.  

Διαλεκτικοί θύλακοι της Ελληνικής, διασκευασμένο κείμενο της Μαρίας Αραποπούλου 

Με‖ τον‖ όρο‖ διαλεκτικοί‖ θύλακοι‖ της‖ ελληνικής‖ αναφερόμαστε‖ σε‖ διαλεκτικές‖ εκδοχές‖ της‖ ελληνικής‖ που‖ επιζούν‖ σε‖

περιοχές‖εκτός‖της‖ελληνικής‖επικράτειας:  ποντιακή‖σε‖περιοχές‖του‖Εύξεινου‖Πόντου·‖κατωιταλική·‖μαριουπολίτικα‖στην‖

Ουκρανία·‖κρητική‖σε‖περιοχές‖της‖υρίας.‖Η‖μελέτη‖αυτών‖των‖γλωσσικών‖νησίδων‖παρουσιάζει‖ιδιαίτερο‖γλωσσολογικό‖

και‖κοινωνιογλωσσολογικό‖ενδιαφέρον,‖αφού‖η‖επαφή‖τους‖με‖άλλες‖ισχυρότερες‖γλώσσες‖τις‖έχει‖επηρεάσει‖σημαντικά:‖

εκτεταμένος‖ δανεισμός‖ σε‖ όλα‖ τα‖ γλωσσικά‖ επίπεδα,‖ χρήση‖ που‖ περιορίζεται‖ σε‖ μη‖ δημόσια‖ πεδία‖ (οικογένεια,‖ φιλικό‖

περιβάλλον)‖και‖ταυτόχρονος‖εξοβελισμός‖τους‖από‖τον‖δημόσιο‖χώρο,‖παθητική‖ή‖μηδενική‖γνώση‖τους‖από‖τις‖νεότερες‖

γενιές.‖ Οι‖ περισσότερες‖ από‖ αυτές‖ αντιμετωπίζουν‖ την‖ ίδια‖ απειλή‖ που‖ αντιμετώπισαν‖ και‖ οι‖ εντός‖ της‖ ελληνικής‖

επικράτειας‖διάλεκτοι‖από‖την‖κοινή‖νέα‖ελληνική:‖την‖εξαφάνιση.‖ 

Η‖ επιβίωση‖ των‖ γλωσσικών‖ θυλάκων‖ εξαρτάται‖ κυρίως‖ από‖ εξωγλωσσικούς‖ παράγοντες.‖ Η‖ επιθυμία‖ των‖ ίδιων‖ των‖

ομιλητών‖για‖διατήρηση‖της‖γλωσσικής‖τους‖ιδιαιτερότητας‖είναι‖επίσης‖σημαντική, αλλά‖υποβόσκει‖πάντοτε‖ο‖κίνδυνος‖να‖

πάρει‖ χαρακτήρα‖ φολκλορικό.‖ ήμερα,‖ καθώς‖ αναπτύσσεται‖ ισχυρός‖ λόγος‖ περί‖ γλωσσικών‖ δικαιωμάτων,‖ ίσως‖ έχουν‖

ωριμάσει‖ οι‖ συνθήκες‖ώστε‖ να‖αντιμετωπιστούν‖ οι‖ διάλεκτοι‖αυτές‖ όχι‖ως‖μνημειακά‖υπολείμματα,‖ αλλά‖ως‖πηγές‖που‖

συμβάλλουν‖στη‖διατήρηση‖του‖πολιτισμικού‖πλούτου‖της‖περιοχής‖όπου‖μιλιούνται. 

Η‖ποντιακή‖είναι‖μία‖από‖τις‖πιο‖σημαντικές‖διαλέκτους‖της‖νέας‖ελληνικής‖-οι‖ενεργοί‖ομιλητές‖της‖υπολογίζεται‖ότι‖είναι‖

πάνω‖από‖300.000.‖Ο‖γεωγραφικός‖χώρος‖που‖καταλαμβάνει‖εκτεινόταν‖κατά‖μήκος‖των‖ακτών‖του‖Εύξεινου‖Πόντου‖σε‖

περισσότερο‖ από‖ 400‖ χιλιόμετρα‖ και‖ προχωρούσε‖ σε‖ βάθος‖ 100‖ χιλιομέτρων‖ στην‖ ορεινή‖ ενδοχώρα.‖ Σον‖ 19ο‖ αιώνα‖

παρουσιάστηκε‖ έντονο‖ μεταναστευτικό‖ ρεύμα‖ προς‖ τη‖ ρωσική‖ αυτοκρατορία,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ την‖ ίδρυση‖ πολυάριθμων‖

ποντιακών‖ κοινοτήτων‖ στον‖ Καύκασο,‖ ενώ‖ το‖ 1924‖ με‖ την‖ ανταλλαγή‖ των‖ πληθυσμών‖ οι‖ χριστιανοί‖Πόντιοι‖ ήρθαν‖ να‖

εγκατασταθούν‖στην‖Ελλάδα.‖ 

H‖ποντιακή‖ εμφανίζει‖ σημαντικές‖ κατά‖ τόπους‖ διαφοροποιήσεις.‖Ορισμένα‖από‖ τα‖κοινά‖χαρακτηριστικά‖ των‖ διαφόρων‖

τοπικών‖ποικιλιών‖είναι:‖η‖διατήρηση‖της‖προφοράς‖του‖η‖ως‖ε,‖π.χ.‖νύφε,‖Γιάννες‖κ.ά.·‖η‖διατήρηση‖του‖τελικού‖ -ν,‖π.χ.‖το‖

πεγάδιν,‖ το‖ στόμαν·‖ η‖ συχνή‖ παράλειψη‖ του‖ άρθρου‖ μπροστά‖ από‖ λέξεις‖ που‖ αρχίζουν‖ από‖ φωνήεν·‖ η‖ παρουσία‖ τριών‖
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ρηματικών‖θεμάτων:‖του‖αορίστου,‖του‖ενεστώτα‖και‖του‖παρατατικού·‖η‖θέση‖των‖αντωνυμιών‖μετά‖το‖ρήμα,‖π.χ.‖την‖ψυχή‖

μ'‖ α‖ δίγω‖ σε·‖ η‖ παρουσία‖ του‖ μορίου‖ -πα,‖ το‖ οποίο‖ διακρίνει‖ το‖ θέμα‖ από‖ το‖ σχόλιο‖ (δηλαδή‖ την‖ παλιά‖ από‖ τη‖ νέα‖

πληροφορία),‖π.χ.‖aso‖kifalim-pa‖'απ'‖το‖κεφάλι‖μου'‖κ.ά.‖το‖επίπεδο‖του‖λεξιλογίου,‖εμφανίζονται‖αρκετά‖δάνεια‖από‖τις‖

γλώσσες‖με‖ τις‖ οποίες‖ ήρθε‖σε‖ επαφή‖ (αρμενική,‖ καρτβελική,‖ τουρκική,‖περσική‖και,‖πιο‖πρόσφατα,‖ ελλαδική‖ ελληνική,‖

ρωσική).‖Η‖μορφολογία‖της‖διαλέκτου,‖ωστόσο,‖διευκολύνει‖την‖ενσωμάτωση‖των‖δανείων. 

            Η‖ σύγχρονη‖ κοινωνιογλωσσική‖ κατάσταση‖ της‖ ποντιακής‖ εμφανίζεται‖ αρκετά‖ περίπλοκη‖ αλλά‖ και‖ πολύ‖

ενδιαφέρουσα:‖ στον‖ ελλαδικό‖ χώρο‖ υπάρχει‖ ήδη‖ διαμορφωμένη‖ μια‖ ποντιακή‖ κοινή‖ -από‖ τους‖ ομιλητές‖ του‖ πρώτου‖

προσφυγικού‖ ρεύματος- ενώ‖ σήμερα‖ ο‖ επαναπατρισμός‖ των‖ Ποντίων‖ της‖ πρώην‖ οβιετικής‖ Ένωσης‖ διαμορφώνει‖ νέα‖

δεδομένα‖με‖σημαντικές‖κοινωνιογλωσσικές‖και‖εκπαιδευτικές‖διαστάσεις.‖ 

  

H παγκόσμια κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας  

 Tα‖αγγλικά‖είναι‖η‖διεθνής γλώσσα‖της‖επικοινωνίας‖που‖μιλιέται‖σχεδόν‖από‖το‖ένα‖τέταρτο‖

των‖κατοίκων‖του‖πλανήτη.‖H‖ανάδειξη‖της‖αγγλικής‖γλώσσας‖στη‖σημερινή‖κυρίαρχη‖θέση‖

της‖ δεν‖ ήταν‖ τυχαία,‖ αλλά‖ το‖ αναπόφευκτο‖ αποτέλεσμα‖ της‖ εξάπλωσης‖ της‖ βρετανικής‖

αυτοκρατορίας‖και,‖μεταγενέστερα,‖της‖επιρροής‖των‖Hνωμένων‖Πολιτειών.‖H‖ ιστορία‖όμως‖

αυτής‖ της‖ ανάδειξης‖ είναι‖ ταυτόχρονα‖ και‖ το‖ χρονικό‖ της‖ πρωτοφανούς‖ επιτυχίας‖ της‖

προπαγάνδας,‖που‖ασκήθηκε‖από‖μια‖ολιγάριθμη ομάδα,‖η‖οποία‖αποφάσισε‖να‖αξιοποιήσει‖

πολιτικά‖τις‖δυνατότητες‖της‖αγγλικής‖γλώσσας. 

Oι‖ δάσκαλοι‖ του‖ 19ου αιώνα‖ είχαν‖ ήδη‖ αντιληφθεί τη‖ σχέση‖ ανάμεσα‖ στη‖ διδασκαλία‖ της‖

αγγλικής‖γλώσσας‖και‖ τη‖ δημιουργία‖φιλοβρετανικών‖ αισθημάτων‖στους‖μαθητές.‖Ψστόσο,‖

μόλις‖μετά‖ τον‖ B΄‖Παγκόσμιο‖Πόλεμο‖ έγινε‖ συνείδηση‖ότι‖ η‖ γλώσσα‖ μπορεί‖ να‖ χρησιμοποιηθεί‖ για‖ προπαγανδιστικούς‖

λόγους,‖γεγονός‖που‖οδήγησε,‖τη‖Bρετανία‖σε‖πρώτη‖φάση‖και‖αργότερα‖τις‖HΠA,‖να‖εκπονήσουν‖σχέδιο‖που‖στόχο‖είχε‖να‖

κάνει‖την‖αγγλική‖γλώσσα‖την‖κυρίαρχη‖του‖πλανήτη. 

O‖οραματιστής‖αυτού‖του‖σχεδίου‖ήταν‖ο‖Pεξ‖Λίπερ,‖ένας‖ευφυής και‖γλωσσομαθής‖Aυστραλός‖–μιλούσε‖πέντε‖γλώσσες– 

που‖ προσελήφθη‖ το‖ 1916‖ στην‖ υπηρεσία‖ προπαγάνδας‖ του‖ υπουργείου‖ Πληροφοριών.‖ Hταν‖ από‖ αυτούς‖ που‖ διέκριναν‖

πρώτοι‖ τον‖ κίνδυνο‖ για‖ την‖ Eυρώπη‖ από‖ την‖ άνοδο‖ του‖ Mουσολίνι‖ και‖ του‖ Xίτλερ‖ και‖ τις‖ βλέψεις‖ του‖ φασιστικού‖

μηχανισμού‖πληροφόρησης.‖Oι‖Nαζί‖γνώριζαν‖ότι‖η‖γλώσσα‖είναι‖όπλο‖και‖προωθούσαν‖το‖όραμά τους‖για‖μια‖παγκόσμια‖

γερμανόφωνη‖αυτοκρατορία.‖O‖Pούντολφ‖Eς‖είχε‖διακηρύξει:‖«Oταν‖το‖Pάιχ‖θα‖γίνει‖εκατό‖χρονώ,‖τα‖αγγλικά‖θα‖έχουν‖

γίνει‖μια‖ασήμαντη‖γερμανική‖διάλεκτος». 

Kατά‖τον‖Λίπερ,‖η‖Bρετανία‖δεν‖αντιλαμβανόταν‖τον‖κίνδυνο.‖Yποστήριξε‖λοιπόν‖τον‖εξοπλισμό‖της,‖αλλά‖πάνω‖απ’‖όλα,‖

συνέλαβε‖ το‖σχέδιο‖ για‖ τον‖ «αγγλικό‖ τρόπο»‖ απάντησης‖στον‖ εχθρό.‖ Tο‖ 1934,‖ ύστερα‖ από‖ εισήγησή του,‖ ιδρύθηκε‖ ένας‖

πολιτιστικός‖ οργανισμός,‖ το‖ Bρετανικό‖ υμβούλιο‖ για‖ τις‖ χέσεις‖ με‖ τις‖ Aλλες‖ Xώρες,‖ με‖ στόχο‖ την‖ «εξάπλωση‖ των‖

βρετανικών‖ιδεών‖και‖του‖αγγλικού‖τρόπου‖ζωής‖και‖την‖ενθάρρυνση‖της‖εκμάθηση‖της‖αγγλικής‖γλώσσας»,‖με‖την‖πειθώ‖

και‖όχι‖με‖προπαγανδιστικά‖μέσα. 

Παρά‖ τις‖ διαβεβαιώσεις,‖ οι‖ στόχοι‖ ήταν‖ σαφώς‖ πολιτικοί.‖ Tα‖ πρώτα‖ γραφεία‖ λειτούργησαν‖ σε‖ περιοχές‖ με‖ στρατηγική‖

σημασία‖για‖το‖Λονδίνο,‖όπως‖στη‖Mέση‖Aνατολή‖όπου‖το‖ουέζ‖ήταν‖το‖πέρασμα‖για‖τις‖αποικίες‖στην‖Aσία.‖Eπισήμως,‖το‖

Bρετανικό‖ υμβούλιο‖ ήταν‖ ανεξάρτητος‖ οργανισμός,‖ αλλά‖ χρηματοδοτούνταν‖ από‖ το‖ κράτος‖ και‖ στην‖ ουσία‖ ήταν‖ το‖

πολιτιστικό‖ τμήμα‖ των‖ πρεσβειών.‖ Υυσικά,‖ η‖ διδασκαλία‖ της‖ αγγλικής‖ γλώσσας‖ ήταν‖ από‖ τις‖ βασικές‖ λειτουργίες‖ του‖

οργανισμού. 

το‖ τέλος‖ του‖πολέμου,‖ τα‖ αγγλικά‖ήταν‖η‖γλώσσα‖ των‖νικητών‖και‖ εκατοντάδες‖ χιλιάδες‖ νέοι‖μαθητές‖ είχαν‖ έρθει‖ σε‖

επαφή‖με‖αυτή.‖«ε‖μια‖γενιά‖τα‖αγγλικά‖μπορούν‖να‖γίνουν‖παγκόσμια‖γλώσσα,‖η‖δεύτερη‖γλώσσα‖σε‖όσες‖χώρες‖δεν‖

είναι‖ήδη‖η‖πρώτη»,‖αναφέρεται‖στο‖έγγραφο‖που‖αποτέλεσε‖την‖αρχή‖του‖μεγαλύτερου‖προγράμματος‖εξάπλωσης‖μιας‖

γλώσσας.‖Tόσο‖ οι‖βρετανικές‖όσο‖και‖ οι‖ αμερικανικές‖κυβερνήσεις‖χρηματοδότησαν‖αδρά‖την‖ ίδρυση‖πανεπιστημίων‖και‖

κέντρων‖γλώσσας‖σε‖ όλο‖ τον‖αναπτυσσόμενο‖κόσμο‖και‖μέχρι‖ τα‖μέσα‖ της‖ δεκαετίας‖ του‖ ’60,‖περίπου‖ 350‖ εκατομμύρια‖

άνθρωποι‖σε‖όλο‖τον κόσμο,‖το‖ένα‖δέκατο‖του‖πληθυσμού‖της‖γης,‖μιλούσε‖αγγλικά. 

H‖Bρετανία‖είχε‖χάσει‖τον‖πολιτικό‖και‖οικονομικό‖έλεγχο,‖αλλά‖πίστευε‖ότι‖μέσω‖της‖γλώσσας‖μπορούσε‖να‖«αποικίσει»‖

στη‖σκέψη.‖Kαι‖όχι‖μόνο‖αυτή.‖ήμερα,‖καθώς‖οι‖νέες‖τεχνικές‖επικοινωνίας‖και‖τα‖οικονομικά‖συστήματα‖φτάνουν‖σε‖κάθε‖

γωνιά‖του‖πλανήτη,‖η‖αγγλική‖γλώσσα‖εξακολουθεί‖να‖κρατά‖τα‖πρωτεία.‖Mολονότι‖η‖γλώσσα‖έχει‖«σπάσει‖τους‖κάβους»‖

και‖ δεν‖ είναι‖ πια‖ αγκυροβολημένη‖ στις‖ μητρικές‖ χώρες‖ της,‖ τη‖ Bρετανία‖ και‖ τις‖ Hνωμένες‖ Πολιτείες,‖ η‖ επίδρασή‖ της‖

εξαπλώνεται‖συνεχώς.‖Περισσότεροι‖από‖1,5‖δισεκατομμύρια‖πολίτες‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο‖είναι‖σε‖θέση‖να‖την‖μιλούν,‖έστω‖

στοιχειωδώς. 

 

 «...αφού αγαπώ την Ελλάδα τόσο πολύ, πρέπει να ξέρω τη γλώσσα πολύ καλά για να μαθαίνω ό,τι έχει σχέση μ' 

αυτήν...»(Απάντηση σπουδαστή στην ερώτηση, γιατί μαθαίνει την ελληνική ως ξένη γλώσσα)  

Δέσποινα Κυριακού - Φιλόλογος, Υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι 

  

"Σα‖προγράμματα‖του‖Πανεπιστημίου‖του‖Ελσίνκι,‖σε‖συνεργασία‖με‖το‖Ινστιτούτο‖Γλωσσών,‖που‖αφορούν‖στη‖διδασκαλία‖

ξένων‖γλωσσών,‖καλύπτουν,‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖τις‖μορφωτικές‖ανησυχίες‖των‖φιλομαθών‖Υιλανδών.‖Ιδιαίτερο‖ενδιαφέρον‖

παρουσιάζει‖η‖μελέτη‖του‖"πληθυσμού"‖των‖υποψηφίων‖Ελληνομαθών,‖αφού‖αυτή‖καθορίζει‖τους‖λόγους‖για‖τους‖οποίους‖

ο‖κάθε‖ενδιαφερόμενος‖επιλέγει‖να‖διδαχθεί‖την‖ελληνική‖ως‖ξένη‖γλώσσα.‖ 
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Ο‖ "πληθυσμός‖ της‖ τάξης"‖ περιλαμβάνει‖ τους‖ σπουδαστές‖ τού‖ τμήματος‖ Κλασικής‖ Υιλολογίας,‖ ηλικίας‖ 18-25‖ χρόνων‖

περίπου,‖που‖θεωρούν‖αυτονόητη‖την‖εκμάθηση‖της‖Νέας‖Ελληνικής‖ως‖συνέχειας‖της‖Αρχαίας. Επιπλέον,‖η‖Νεοελληνική‖

ως‖μάθημα‖επιλογής,‖εξεταζόμενο‖και‖βαθμολογούμενο‖κανονικά,‖τους‖δίνει‖μονάδες‖που‖προσμετρώνται‖στην‖εξαγωγή‖

του‖τελικού‖βαθμού‖του‖πτυχίου.‖ 

Οι‖ σπουδαστές‖ του‖ Ανοικτού‖ Πανεπιστημίου‖ αποτελούν‖ ακόμα‖ μια‖ ενδιαφέρουσα‖ ομάδα.‖ Είναι‖ άτομα‖ επαγγελματικά‖

αποκατεστημένα‖ και‖ κοινωνικά‖ καταξιωμένα,‖ στα‖ οποία‖ μεταδόθηκε‖ ο‖ "ιός"‖ του‖ φιλελληνισμού‖ μετά‖ από‖ τουριστική‖

επίσκεψη‖στην‖Ελλάδα‖είτε‖μετά‖από‖γνωριμία‖με‖τον‖ελληνικό‖πολιτισμό‖και‖τη‖σύγχρονη‖πραγματικότητα‖μέσω‖φίλων‖ή‖

μέσω‖κειμένων ελληνικών,‖μεταφρασμένων‖στη‖Υινλανδική.‖ 

Σο‖Ινστιτούτο‖Γλωσσών‖είναι‖ανεξάρτητος‖φορέας,‖συνεργαζόμενος‖στενά‖με‖το‖Πανεπιστήμιο.‖Η‖ηλικία‖των‖σπουδαστών‖

κυμαίνεται‖μεταξύ‖ 18‖και‖ ...75‖χρόνων.‖Αξιοσημείωτο‖ είναι‖ το‖ γεγονός,‖ ότι‖ η‖ εκμάθηση‖ της‖Ελληνικής,‖ μιας‖γλώσσας‖με‖

περιορισμένη‖ διάδοση,‖ αποτελεί‖ τρίτη‖ επιλογή‖ μετά‖ την‖ Αγγλική,‖ που‖ καταλαμβάνει‖ σταθερά‖ την‖ πρώτη‖ θέση,‖ και‖ τη‖

ουηδική,‖η‖εκμάθηση‖της‖οποίας‖είναι‖σχεδόν‖υποχρεωτική. 

  

Ελληνική Γλώσσα  

Η συμβολή της σε βασικές έννοιες τού Ευρωπαϊκού πολιτισμού  

  Είναι‖ ευρύτερα‖ γνωστό‖ ότι‖ οι‖ περισσότερες‖ γλώσσες τής Ευρώπης ―με‖ εξαίρεση‖ τη‖

Υινλανδική,‖την‖Ουγγρική,‖τη‖Βασκική‖και‖μερικές‖άλλες―‖έχουν‖κοινή‖καταγωγή˙‖ανήκουν‖

στη‖μεγάλη‖(σε‖έκταση‖χρήσεως)‖οικογένεια‖των‖Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.‖Αυτό‖προκύπτει‖

από‖ τη‖ γλωσσολογική‖μελέτη‖ τής‖ (γραμματικής‖ και‖ συντακτικής)‖ δομής‖ και‖ τού‖ λεξιλογίου‖

των‖γλωσσών‖αυτών,‖που‖εμφανίζουν‖μια‖στενότερη‖συγγένεια,‖η‖οποία‖διακρίνει‖τις‖«κλιτές»‖

αυτές‖λεγόμενες‖γλώσσες‖από‖άλλες‖γλωσσικές‖οικογένειες‖ (την‖ Ιαπωνική,‖την‖Κινεζική,‖τις‖

ουραλοαλταϊκές,‖ τις‖αφρικανικές,‖ τις‖ γλώσσες‖ τού‖Ειρηνικού‖κ.λπ.)‖ με‖ διαφορετική‖ δομή‖και‖

διαφορετικό‖λεξιλόγιο. Εορτάζουμε‖εφέτος‖το‖«ευρωπαϊκό‖έτος‖γλωσσών».‖Σιμούμε‖δηλ.‖―με‖

διάφορες‖εκδηλώσεις‖(ομιλίες,‖συζητήσεις,‖μελέτες,‖αναφορές,‖εκτιμήσεις‖κ.λπ.)―‖τις‖γλώσσες‖

που‖ομιλούνται‖στην‖Ευρώπη,‖τιμώντας‖στην‖πραγματικότητα‖τους‖λαούς‖που‖μιλούν‖αυτές‖τις‖γλώσσες‖και‖τον‖πολιτισμό‖

αυτών‖των‖λαών,‖όπως‖δηλώνεται‖μέσα‖από‖τη‖γλώσσα‖τους‖―τα‖γραπτά‖κείμενά‖τους‖‖και‖την‖προφορική‖τους‖παράδοση.‖

Γιατί‖ η‖ γλώσσα‖ είναι‖ το‖ πιο‖ εμφανές‖ γνώρισμα‖ τής‖ εθνικής‖ ταυτότητας‖ και‖ φυσιογνωμίας‖ ενός‖ λαού‖ και,‖ μέσα‖ από‖ τα‖

γραπτά‖κείμενα,‖το‖πιο‖χαρακτηριστικό‖γνώρισμα‖τού‖πολιτισμού‖ενός‖λαού,‖αυτό‖που‖ξεπερνάει‖τον‖χρόνο‖και‖τον‖χώρο.‖Η‖

Ενωμένη‖Ευρώπη,‖η‖οποία‖αποτελεί‖ένα‖κεφαλαιώδες‖πολιτικό‖γεγονός‖τού‖σύγχρονου‖κόσμου‖μετά‖την‖κατάρρευση‖τού‖

ανατολικού‖ συνασπισμού‖ είναι‖ από‖ τη‖ φύση‖ της‖ θεσμός‖ πολυεθνικός,‖ άρα‖ και‖ πολυπολιτισμικός‖ και,‖ κατ’‖ ανάγκην,‖

πολυγλωσσικός.‖Αν‖η‖Ενωμένη‖Ευρώπη‖δεν‖είναι‖χοάνη‖αφομοίωσης‖και‖αποπροσωποποίησης‖των‖λαών‖που‖εντάσσονται‖

σ’‖αυτήν˙‖αν,‖όπως‖πιστεύεται,‖είναι‖ένωση‖και‖συνεργασία‖‖εθνών‖τής‖Ευρώπης‖που‖διατηρούν‖τη‖διαφορετικότητά‖τους‖και‖

τις‖ εθνικές‖ τους‖ επιλογές‖ (στον‖ πολιτισμό,‖ στην‖παιδεία,‖ στον‖ τρόπο‖ ζωής,‖ στη‖ νοοτροπία,‖ στη θρησκευτική‖ τους‖ πίστη‖

κ.λπ.),‖ τότε‖ η‖ Ευρωπαϊκή‖ Ένωση‖ είναι,‖ εξ‖ ορισμού,‖ και‖ χώρος‖ συνάντησης‖ περισσοτέρων‖ γλωσσών,‖ των‖ γλωσσών‖ που‖

μιλούν‖οι‖λαοί‖οι‖οποίοι‖απαρτίζουν‖την‖Ενωμένη‖Ευρώπη.‖Κύρια‖πρόκληση‖για‖τους‖πολίτες‖τής‖Ενωμένης‖Ευρώπης,‖η‖πιο‖

χαρακτηριστική,‖ ‖η‖πιο‖πνευματική‖και‖ηθική,‖η‖πιο‖ανιδιοτελής,‖είναι‖η‖πρόκληση τής πολυγλωσσίας:‖η‖πρόκληση,‖τα‖

κίνητρα‖και‖η‖δημιουργία‖δυνατοτήτων‖να‖μάθουν‖οι‖πολίτες‖τής‖Ευρώπης‖περισσότερες‖γλώσσες,‖ώστε‖να‖γνωρίσουν,‖να‖

καταλάβουν‖‖και‖να‖εκτιμήσουν‖βαθύτερα‖και‖ουσιαστικά,‖μαθαίνοντας‖τη‖γλώσσα‖τους,‖τον‖πολιτισμό,‖τη‖νοοτροπία‖και‖

την‖ανθρώπινη‖διάσταση‖των‖λαών‖με‖τους‖οποίους‖ζουν‖μαζί,‖συνεργάζονται‖και‖συναποφασίζουν‖για‖ποικίλα‖θέματα.‖

Δεν‖υπάρχει‖πιο‖άμεσος,‖πιο‖ουσιαστικός‖και‖πιο‖σύντομος‖δρόμος‖να‖γνωρίσεις‖έναν‖λαό‖από‖το‖να‖μάθεις‖τη‖γλώσσα‖του.‖

Γιατί‖η‖γλώσσα‖κάθε‖λαού‖είναι‖ο‖τρόπος‖που‖βλέπει,‖συλλαμβάνει,‖ταξινομεί‖και‖δηλώνει‖τον‖κόσμο.‖Κάθε‖εθνική‖γλώσσα‖‖

είναι‖και‖μια‖άλλη‖ταξινομία‖τού‖κόσμου,‖μια‖άλλη‖προσέγγιση,‖ένα‖σύνολο‖επιλογών,‖που‖δίνει‖ξεχωριστή‖αξία‖‖σε‖κάθε‖

γλώσσα,‖την‖αξία‖που‖έχει‖καθ’‖εαυτήν‖η‖συλλογική‖έκφραση‖ενός‖λαού,‖η‖εθνική‖του‖λαλιά.‖Κάθε‖εθνική‖γλώσσα‖είναι‖μια‖
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αυταξία,‖ αντικείμενο‖ μελέτης‖ και‖ σεβασμού‖ από‖ τους‖ άλλους‖ λαούς.‖ Και,‖ όπως‖ λέμε‖ οι‖ γλωσσολόγοι,‖ δεν‖ υπάρχουν‖

ανώτερες‖ και‖ κατώτερες‖ γλώσσες˙‖ υπάρχουν‖ διαφορετικοί‖ άνθρωποι‖ που‖ εκφράζονται‖ διαφορετικά‖ ‖ μέσα‖ από‖ τις‖

δυνατότητες‖που‖δίνει‖στον‖άνθρωπο‖το‖κυριότερο‖βιολογικό‖του‖γνώρισμα:‖η‖νόηση‖και‖η‖έκφραση‖τής‖νόησης,‖η‖γλώσσα.‖

Η‖μόνη‖διάκριση,‖που‖από‖την‖πράξη‖μπορεί‖να‖γίνει‖και‖γίνεται‖είναι‖η‖διάκριση‖σε‖πολιτισμικά‖(λογοτεχνικά,‖φιλολογικά‖

και‖επιστημονικά)‖περισσότερο‖ή‖λιγότερο‖καλλιεργημένες‖γλώσσες.‖ε‖γλώσσες,‖οι‖οποίες‖σε‖μια‖περίοδο‖τής‖ιστορίας‖τής‖

χρήσης‖τους,‖έδωσαν‖ή‖πήραν‖γλωσσικά‖στοιχεία‖(λέξεις‖κυρίως‖που‖αποτελούν‖τα‖λεγόμενα‖«λεξιλογικά‖δάνεια»)‖πράγμα‖

που‖συμβαίνει‖πάντοτε‖στη‖συνάντηση‖λαών‖και‖πολιτισμών‖ («language contact»).‖Έτσι‖λ.χ.‖παλιότερα‖η‖Ελληνική‖και‖ η‖

Λατινική,‖πρόσφατα‖η‖Αγγλική‖―για‖να‖αναφερθούμε‖σε‖λίγα‖μόνον‖παραδείγματα‖τέτοιων‖γλωσσών―‖έδωσαν‖ή‖δίνουν‖

λέξεις‖που‖ τις‖ χρησιμοποιούν‖ οι‖ ομιλητές‖άλλων‖γλωσσών.‖Αυτό‖ δεν‖ είναι‖ ούτε‖μειωτικό,‖ ούτε‖ ολέθριο,‖φτάνει‖ μόνο‖να‖

γίνεται‖σε‖περιορισμένη‖έκταση‖ώστε‖να‖μην‖αλλοιώνεται‖η‖σύσταση‖τής‖γλώσσας‖που‖λειτουργεί‖ως‖λήπτης‖και‖να‖γίνεται‖

κατά‖τρόπον‖που‖να‖εξυπηρετεί‖πραγματικές‖επικοινωνιακές‖ανάγκες‖και‖όχι‖επίπλαστες‖(λόγους‖επίδειξης,‖ξενομανίας‖ή‖

γλωσσικού‖ γοήτρου‖ που‖ εξυπηρετούν‖ άλλες‖ σκοπιμότητες). Σέλος,‖ η‖ πρόκληση‖ τής‖ πολυγλωσσίας‖ γίνεται‖ όλο‖ και‖

περισσότερο‖αναγκαία‖σε ευρύτερη‖κλίμακα‖με‖την‖ευρύτερη‖συνάντηση‖των‖λαών‖που‖πραγματοποιείται‖στα‖χρόνια‖μας,‖

με‖την‖περίφημη‖παγκοσμιοποίηση.‖Η‖παγκόσμια‖συνεργασία‖των‖λαών‖στα‖πλαίσια‖τής‖οικονομίας,‖τής‖επικοινωνίας‖με‖

ηλεκτρονικούς‖ υπολογιστές,‖ τής‖ τεχνολογίας,‖ τής‖γνωριμίας‖ με‖ τις‖ διάφορες‖ χώρες‖ και‖ τον‖ πολιτισμό‖ τους‖ αποτελεί‖ το‖

ισχυρότερο‖ κίνητρο‖ για‖ την‖ εκμάθηση‖ περισσοτέρων‖ γλωσσών‖ παράλληλα‖ προς‖ την‖ επιμονή‖ και‖ την‖ προσπάθεια‖ για‖

καλύτερη‖γνώση‖ τής‖μητρικής‖γλώσσας‖που‖παραμένει‖ έργο‖ ζωής.‖ Για‖ να‖μην‖αλλοτριωθείς‖ και‖ αφομοιωθείς‖ γλωσσικά‖

―και‖κατ’‖επέκταση‖πολιτισμικά‖και‖εθνικά―‖μέσα‖στον‖εξισωτισμό‖και‖την‖άμορφη‖αγαλματοποίηση,‖πρέπει‖πρώτα‖και‖

πάνω‖ απ’‖ όλα‖ να‖ έχεις‖ τη‖ δική‖ σου‖ γλωσσική‖ ταυτότητα‖ που‖ είναι‖ συνάμα‖ και‖ κύριο‖ χαρακτηριστικό‖ τής‖ εθνικής‖ σου‖

ταυτότητας.‖Η‖πιο‖ υγιής‖προσέγγιση‖στην‖πραγματικότητα‖ τής‖παγκοσμιοποίησης‖ είναι‖ η‖συνάντηση‖ατόμων‖και‖ λαών‖

μέσα‖από‖τη‖γλωσσική‖πολυμορφία.‖Η‖παγκοσμιοποίηση‖δεν‖μπορεί‖και‖δεν‖πρέπει‖να‖πάρει‖τον‖χαρακτήρα‖τού‖γλωσσικού‖

εξισωτισμού‖ μέσα‖ από‖ την‖ αναγωγή‖ μιας‖ οποιοσδήποτε‖ γλώσσας‖ σε‖ παγκόσμια γλώσσα.‖ Μια‖ τέτοια‖ γλωσσική‖

παγκοσμιοποίηση‖θα‖οδηγούσε‖στον‖ηγεμονισμό‖μιας‖γλώσσας‖εις‖βάρος‖όλων‖των‖άλλων,‖πράγμα‖που‖θα‖ήταν‖ολέθριο‖

για‖ την‖ πολιτισμική‖ πολυμορφία‖ τού‖ κόσμου‖ μας‖ και‖ για‖ την‖ ίδια‖ την‖ έννοια‖ τής‖ παγκοσμιοποίησης,‖ η‖ οποία‖ θα‖

προσλάμβανε‖έτσι‖μορφή‖ανεπίτρεπτης‖γλωσσικής‖και‖πολιτισμικής‖τυραννίας. Είναι‖χαρακτηριστικό‖και‖διδακτικό‖μαζί‖ότι‖

και‖ η‖ Ευρωπαϊκή‖ Κοινότητα‖ πέρασε‖ διάφορα‖ στάδια‖ προβληματισμού‖ ως‖ προς‖ την‖ αντιμετώπιση‖ τής‖ γλωσσικής‖

επικοινωνίας‖ των‖ κρατών-μελών‖ της,‖για‖ να‖υπάρξει‖ οικονομία‖στις‖ σημαντικές‖ δαπάνες‖που‖ απαιτεί‖ η‖μετάφραση‖και‖

διερμηνεία‖τής‖γραπτής‖και‖προφορικής‖επικοινωνίας‖σε‖όλες‖τις‖γλώσσες‖τής‖Κοινότητας‖(Αγγλική,‖Γαλλική,‖Γερμανική,‖

Ιταλική,‖Ισπανική,‖Ελληνική,‖Ολλανδική,‖Δανική,‖Πορτογαλική,‖ουηδική‖και‖Υινλανδική).‖Από‖τη‖σκέψη‖καθιέρωσης‖μιας‖

ενιαίας‖γλώσσας‖ (τής‖Αγγλικής‖ή‖τής‖Γαλλικής),‖περάσαμε‖στη‖σκέψη‖καθιέρωσης‖―ως‖γλωσσών‖εργασίας―‖τεσσάρων‖

ευρωπαϊκών‖ γλωσσών‖ (Αγγλικής,‖ Γαλλικής,‖ Γερμανικής‖ και‖ Ιταλικής),‖ αλλά‖ ‖ ωριμότερη‖ σκέψη‖ έδειξε‖ πως‖ αυτό‖ θα‖

οδηγούσε‖σε‖ανεπίτρεπτες‖διακρίσεις‖γλωσσών,‖δηλ.‖χωρών,‖λαών‖και‖πολιτισμών,‖κι‖έτσι‖παρέμενε‖το‖αρχικό‖καθεστώς,‖

τής‖διατήρησης‖τής‖ισοτιμίας‖στην‖επικοινωνία‖όλων των‖γλωσσών‖τής‖Κοινότητας.‖Έγιναν‖μάλιστα‖και‖περαιτέρω‖βήματα:‖

δημιουργήθηκαν‖ προγράμματα‖ (Lingua)‖ και‖ προοπτικές‖ υποστήριξης‖ τής‖ εκμάθησης‖ περισσοτέρων‖ γλωσσών‖ από‖ τους‖

πολίτες‖τής‖Ευρώπης‖με‖σταδιακά‖δημιουργούμενες‖δυνατότητες‖διδασκαλίας‖όλων‖των‖ευρωπαϊκών‖γλωσσών‖σε‖ορισμένα‖

σχολεία‖ των‖ ευρωπαϊκών‖ χωρών.‖ Η‖ έμφαση‖ που‖ δίδεται‖ σήμερα‖ στη‖ γλωσσική‖ πολυμορφία‖ και‖ στην‖ ισοτιμία‖ των‖

ευρωπαϊκών‖ γλωσσών‖ δηλώνεται‖ και‖ με‖ την‖ οργάνωση‖ τού‖ «ευρωπαϊκού έτους γλωσσών» που‖ είναι‖ η‖ αναφορά,‖ η‖

γνωριμία‖και‖η‖ευρύτερη‖προβολή‖όλων‖των‖γλωσσών‖τής‖Ενωμένης‖Ευρώπης.‖Αυτή‖η‖θέση,‖αυτή‖η‖αποτίμηση‖και‖αυτή‖η‖

οφειλόμενη‖ τιμή‖ προς‖ όλες‖ τις‖ γλώσσες‖ τής‖ Ευρώπης‖ και,‖ κατ’‖ επέκταση,‖ προς‖ όλες‖ τις‖ γλώσσες‖ τού‖ κόσμου,‖ προς‖ τη‖

γλώσσα‖εν‖γένει‖ως‖πολιτισμικό‖μόρφωμα‖και‖προς‖τα‖άτομα‖και‖τους‖λαούς‖που‖χρησιμοποιούν‖τις‖διάφορες‖γλώσσες‖ως 
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μητρικές‖‖ή‖εθνικές‖γλώσσες,‖αυτό‖το‖γλωσσικό‖μήνυμα‖τής‖Ευρώπης‖είναι‖που‖μας‖έφερε‖όλους‖σήμερα‖εδώ‖να‖μιλήσουμε,‖

να‖ακούσουμε‖και‖να‖συζητήσουμε‖για‖τη‖γλώσσα‖και‖για‖τις‖γλώσσες. 

  Ελληνική γλώσσα  

Μετά‖ τις‖ γενικές‖ αυτές‖ θέσεις‖ και‖ εκτιμήσεις,‖ θα‖ αναφερθώ‖ στην‖ ελληνική‖ γλώσσα,‖ στην‖ ιστορική‖ παρουσία‖ και‖ στη‖

συμβολή‖της‖στη‖δήλωση‖βασικών‖εννοιών‖τού‖ευρωπαϊκού‖πολιτισμού‖μέσα‖από‖την‖επίδραση‖τού‖ελληνικού‖στοχασμού‖

στην‖ εξέλιξη‖ τού‖ πολιτισμού‖ στην‖ Ευρώπη.‖ Η‖ ελληνική‖ γλώσσα‖ ―για‖ να‖ αρχίσω‖ με‖ μερικές‖ ιστορικές‖ πληροφορίες―‖

ομιλείται‖στην‖Ελλάδα‖χωρίς‖διακοπή‖επί‖40‖περίπου‖αιώνες.‖Ομιλείται‖τουλάχιστον‖από‖το‖2.000‖π.Φ.‖και‖γράφεται‖από‖τον‖

15ο‖ αιώνα‖ (κείμενα‖ ‖ πινακίδων‖ τής‖ γραμμικής‖γραφής‖Β΄).‖ Από‖ τον‖ 8ο‖ αι.‖ π.Φ.‖ μέχρι‖ σήμερα‖ γράφεται‖ με‖ το‖ «ελληνικό‖

αλφάβητο»,‖ την‖ πρώτη‖ πραγματική‖ αλφαβητική‖ γραφή,‖ αρχίζοντας‖ από‖ τα‖ έπη‖ του‖ Ομήρου‖ και‖ τις‖ πρώτες‖ ελληνικές‖

επιγραφές‖ (τού‖ 8ου‖ αι.‖ π.Φ.)‖ μέχρι‖ τα‖ κείμενα‖ τής‖ σημερινής‖ Ελληνικής.‖ Σο‖ ελληνικό‖ αλφάβητο‖ τής‖ Φαλκίδας‖ (Δυτικό‖

αλφάβητο)‖μεταφέρθηκε‖στη‖Μ.‖Ελλάδα τής‖Ιταλία‖και‖μετεξελίχθηκε‖στο‖γνωστό‖λατινικό αλφάβητο,‖όπως‖και‖τον‖9ο‖αι.‖

μ.Φ.‖ (στη‖Βυζαντινή‖περίοδο),‖ με‖ τον‖ εκχριστιανισμό‖ των‖λάβων‖από‖ τους‖Έλληνες‖μοναχούς‖Κύριλλο‖και‖Μεθόδιο,‖ με‖

βάση‖το‖ελληνικό‖πλάστηκε‖το‖κυριλλικό αλφάβητο που‖χρησιμοποιείται‖και‖σήμερα‖στη‖γραφή‖των‖σλαβικών‖γλωσσών.‖

Σριανταπέντε‖ αιώνες‖ λοιπόν‖ γραπτής‖ παράδοσης‖ και‖ σαράντα‖ τουλάχιστον‖ αιώνες‖ συνεχούς‖ προφορικής‖ παράδοσης‖

εξασφάλισαν‖στην‖ ελληνική‖γλώσσα‖μια‖πρώιμη‖καλλιέργεια‖ τόσο‖ τού‖προφορικού‖ όσο‖και‖ τού‖γραπτού‖λόγου‖ και‖ τής‖

προσέδωσαν‖επίσης‖την‖ιδιαιτερότητα‖να‖είναι‖η‖μόνη‖γλώσσα‖στον‖κόσμο‖―όσο‖γνωρίζω―‖‖που‖χρησιμοποιείται‖από‖την‖

αρχαιότητα‖μέχρι‖σήμερα‖από‖τον‖ ίδιο‖λαό,‖τους‖Έλληνες,‖στον‖ ίδιο‖γεωγραφικό‖χώρο,‖την‖

Ελλάδα,‖με‖μια‖βασική‖δομή‖(γραμματικοσυντακτική)‖και‖μ’‖ένα‖λεξιλόγιο,‖που‖άλλαξαν‖και‖

ανανεώθηκαν,‖ φυσικά,‖ στο‖ πέρασμα‖ των‖ αιώνων,‖ αλλά‖ που‖ λόγω‖ διαφόρων‖ ιστορικών‖

συγκυριών‖(δημιουργία‖αττικιστικής‖παράδοσης,‖επιστροφή‖στις‖πηγές‖τής‖αρχαίας‖γλώσσας‖

κ.λπ.)‖έχουν‖διατηρήσει‖μια‖τέτοια‖συνοχή‖δομής‖και λεξιλογίου,‖ώστε‖να‖αναγνωρίζεται‖από‖

τους‖ μελετητές‖ τής‖ ελληνικής‖ γλώσσας‖ και‖ από‖ τους‖ ίδιους‖ τους‖ σημερινούς‖ ομιλητές‖ ως‖

ενιαία γλώσσα. 

Αυτό‖ που‖ συνέβη‖με‖ την‖ ελληνική‖ γλώσσα‖ως‖ ιστορικό‖ πολιτισμικό‖γεγονός‖ και‖ που‖ δίνει‖

έναν‖ιδιαίτερο‖χαρακτήρα‖σ’‖αυτή τη‖γλώσσα‖είναι‖ότι‖με‖τη‖στροφή‖προς‖τα‖κλασσικά‖γράμματα‖που‖έγινε‖στην‖Ευρώπη‖

ιδίως‖ κατά‖ την‖ Αναγέννηση‖ (14‖ – 17‖ αι.),‖ η‖ Ευρώπη‖ γνώρισε,‖ μελέτησε‖ και‖ επηρεάστηκε‖ από‖ τους‖ μεγάλους‖ Έλληνες‖

στοχαστές‖ τής‖ αρχαιότητας:‖ φιλοσόφους‖ (τον‖Πλάτωνα,‖ τον‖Αριστοτέλη,‖ τους‖Προσωκρατικούς‖ *Ηράκλειτο,‖ Εμπεδοκλή,‖

Δημόκριτο‖ κ.ά.+‖ και‖ τους‖ τωικούς),‖ ποιητές‖ (τον‖ Όμηρο,‖ τον‖ Πίνδαρο,‖ τη‖ απφώ,‖ τον‖ Αλκαίο),‖ τραγικούς‖ θεατρικούς‖

συγγραφείς‖(Αισχύλο,‖οφοκλή,‖Ευριπίδη,‖Αριστοφάνη),‖ιστορικούς‖(Ηρόδοτο,‖Θουκυδίδη,‖Ξενοφώντα,‖Πολύβιο,‖Παυσανία),‖

ιατρούς‖(Ιπποκράτη,‖Γαληνό),‖ρήτορες‖(Δημοσθένη,‖Ισοκράτη‖κ.ά.),‖άλλους‖συγγραφείς‖(Πλούταρχο,‖Λουκιανό,‖Θεόφραστο,‖

Αρχιμήδη,‖ Ευκλείδη,‖ τράβωνα‖ κ.ά.),‖ γραμματικούς‖ (Διονύσιο,‖ Απολλώνιο‖ κ.ά.).‖ Πρόκειται‖ για‖ μεγάλα‖ πνεύματα‖ τού‖

ανθρώπινου‖στοχασμού‖που‖σφράγισαν‖με‖ τα‖ έργα‖ τους‖ τον‖ τρόπο‖ τής‖σκέψης‖στον‖ ευρωπαϊκό‖χώρο,‖ αφού‖για‖ αιώνες‖

αποτελούσαν‖μέρος‖τής‖γενικής‖εκπαίδευσης‖των‖νέων‖στα‖σχολεία‖τής‖Ευρώπης.‖Βασικές‖έννοιες‖με‖τις‖οποίες‖λειτουργεί‖η‖

ανθρώπινη‖σκέψη‖―σε‖μια‖ανθρωποκεντρική‖και‖διαχρονική‖αντίληψη‖τού‖ανθρώπου‖που‖ήταν‖η‖ελληνική‖σκέψη―,‖ιδέες,‖

προβληματισμοί,‖ θεσμοί,‖ αξίες,‖ θέσεις,‖ εκτιμήσεις‖ κ.λπ.,‖ πέρασαν‖ μέσα‖ από‖ τα‖ ‖ κείμενα‖ των‖ μεγάλων‖ συγγραφέων‖ και‖

καθιερώθηκαν‖στις‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες‖μέσα‖από‖τις‖ελληνικές‖λέξεις‖που‖χρησιμοποίησαν‖οι‖Έλληνες.‖Σο‖ίδιο‖συνέβη‖και‖

σ’‖έναν‖άλλο‖εννοιολογικό‖χώρο,‖τον‖χώρο‖τής‖χριστιανικής‖θρησκείας,‖αφού‖η‖Κ.‖Διαθήκη,‖η‖επίσημη‖μετάφραση‖τής‖Π.‖
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Διαθήκης,‖ τα‖ κείμενα‖ των‖Μεγάλων‖Πατέρων‖ τής‖Εκκλησίας,‖η‖Θεία‖Λειτουργία,‖η‖ Βυζαντινή‖ υμνογραφία,‖ όλα‖ είναι‖ σε‖

ελληνική‖γλώσσα. 

Θα‖προσπαθήσω‖εφεξής‖να‖δώσω‖μερικά‖δείγματα‖λέξεων-εννοιών‖τής‖Ελληνικής‖που‖πέρασαν‖στις‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες‖

(Αγγλική,‖Γαλλική,‖Γερμανική,‖Ιταλική,‖Ισπανική‖κ.ά.).‖Για‖πρακτικούς‖λόγους‖(για‖να‖μη‖κουράσω,‖δίνοντας‖τις λέξεις‖στις‖

διάφορες‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες‖ με‖φανερή‖ απώλεια‖ χρόνου),‖ θα‖ αναφέρομαι‖ κυρίως‖ στη‖ μορφή‖που‖πήραν‖ οι‖ ελληνικές‖

λέξεις‖στην‖Αγγλική,‖με‖περιορισμένη‖αναφορά‖σε‖άλλες‖γλώσσες. 

Ευρώπη (Europe). To όνομα‖ τής‖ Ευρώπης είναι‖ η‖ ελληνική‖ ονομασία‖ ενός‖ μυθολογικού‖ προσώπου.‖ Η‖ πιο‖ πιθανή‖

ετυμολογία‖τής‖λέξης‖Ευρώπη είναι‖«αυτή‖που‖έχει‖«ευρείς‖ώπας»,‖μεγάλα‖μάτια».‖Από‖το‖όνομα‖τής‖Ευρώπης προήλθε‖και‖

το‖ όνομα‖ τού‖ ευρωπαϊκού‖νομίσματος‖ euro (ευρω‖από‖ το‖α΄‖ τμήμα‖ τού‖ ονόματος),‖ το‖ οποίο‖μάλιστα‖γράφεται‖πάνω στο‖

χαρτονόμισμα‖ και‖ με‖ την‖ ελληνική‖ γραφή‖ τής‖ λέξης‖ ως‖ ΕΤΡΨ. Ένας‖ εννοιολογικός‖ χώρος‖ όπου‖ οι‖ ελληνικές‖ έννοιες‖

πέρασαν‖ με‖ ελληνικές‖λέξεις‖ στις‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες‖ είναι‖ το‖ εννοιολογικό‖ πεδίο‖ τής‖ πολιτικής,‖ των‖ θεσμών‖και‖ τής‖

ιδεολογίας:πολιτική (politics).‖Η‖λέξη‖προέρχεται‖από‖το‖ελληνικό‖πολιτικός˙ πολιτική τέχνη ή‖επιστήμη ήταν‖η‖τεχνική‖και‖

οι‖ γνώσεις‖ τού‖ πολίτη στη‖ δημοκρατία‖ τής‖ αρχαίας‖ Αθήνας,‖ πώς‖ να‖ ασκεί‖ τα‖ δικαιώματα‖ και‖ τις‖ υποχρεώσεις‖ του:‖ να‖

εκλέγεται‖και‖να‖εκλέγει,‖να‖στρατεύεται,‖να‖γίνεται‖χορηγός,‖χρηματοδότης‖ώστε‖οι‖πολίτες‖να‖παρακολουθούν‖δωρεάν‖τις‖

θεατρικές‖παραστάσεις,‖τις‖αρχαίες‖τραγωδίες‖που‖είχαν‖παιδευτικό‖χαρακτήρα˙‖πολιτική < πολιτικός < πολίτης < πόλις (η‖

πόλη‖– κράτος‖στην‖αρχαία‖δημοκρατία). δημοκρατία (democracy).‖Από‖το‖δήμος «people»‖και‖το‖κράτος «power»:‖δήλωνε‖τη‖

δύναμη,‖την‖εξουσία‖τού‖λαού,‖των‖πολλών,‖των‖πολιτών˙‖αντιτιθέμενο‖προς‖την‖αριστοκρατία,‖τη‖δύναμη,‖την‖εξουσία‖

των‖ αρίστων‖ «elit»,‖ που‖ κατέληγε‖ να‖ είναι‖ η‖ εξουσία‖ των‖ λίγων.‖ Η‖ αθηναϊκή‖ δημοκρατία αποτέλεσε‖ το‖ πρότυπο‖

διακυβερνήσεως‖μιας‖πολιτείας,‖μια‖και‖ήταν‖το‖πολίτευμα‖που‖κατοχύρωνε‖και‖εγγυόταν‖τα‖δημοκρατικά δικαιώματα‖όλων‖

των‖πολιτών.‖Σόσο‖η‖αριστοκρατία όσο‖και‖τα‖πολιτεύματα‖με‖έναν‖άρχοντα,‖η‖μοναρχία (η‖κληρονομική‖εξουσία,‖η‖αρχή 

τού‖ενός‖και‖μόνου‖άρχοντα)‖δεν‖επικράτησαν‖στην‖κλασική‖Ελλάδα,‖όπως‖δεν‖ήταν‖αποδεκτή‖και‖η‖αναρχία (anarchy).‖Σο‖

ίδιο‖ανεπιθύμητες‖ήταν‖αντιδημοκρατικές‖πολιτικές‖καταστάσεις‖απόλυτης‖εξουσίας:‖ο‖δεσποτισμός (< δεσπότης despot, 

«κύριος,‖ απόλυτος‖ άρχοντας»),‖ ο‖ ηγεμονισμός/hegemony/hegemonism ( < ηγεμών «αυταρχικός‖ άρχοντας»)‖ και‖ η‖

τυραννία/tyranny (< τύραννος «απόλυτος,‖αυταρχικός‖άρχοντας»). 

Βάση‖τής‖δημοκρατίας‖ήταν‖ο‖διάλογος (dialogue)‖από‖το‖διαλέγομαι,‖«συνομιλώ,‖συζητώ‖με‖τους‖άλλους‖αναζητώντας‖το‖

σωστό».‖Από‖το‖ίδιο‖ρήμα‖‖προήλθε‖η‖διαλεκτική μέθοδος‖στη‖φιλοσοφία,‖η‖μέθοδος‖αναζήτησης‖τής‖αλήθειας‖μέσα‖από‖

ερωτήσεις‖και‖απαντήσεις,‖μέσα‖από‖τον‖διάλογο.‖Αργότερα,‖σε‖μεσαιωνικούς‖χρόνους,‖πλάστηκε‖και‖ο‖μονόλογος (μόνος + 

λόγος:‖«speaking alone as the only speaker»)‖που‖είχε‖εξαρχής‖αρνητική‖σημασία‖(pejorative). To να‖διαλέγεσαι‖και‖να‖μιλάς‖

σωστά,‖αντικειμενικά,‖πειστικά‖και‖δημιουργικά,‖το‖να‖είσαι‖ρήτωρ (rhetor)‖και‖να‖γνωρίζεις‖τη‖ρητορική τέχνη‖(rhetorics) 

ήταν‖ προτέρημα˙‖ φτάνει‖ να‖ μη‖ παρασύρεις‖ τον‖ δήμο,‖ τον‖ λαό‖ με‖ τη‖ ρητορική‖ σου‖ σε‖ άστοχες‖ αποφάσεις,‖ να‖ μην‖ είσαι‖

δημαγωγός/demagogue (< δήμον + άγω).‖ Όλα‖ αυτά‖ είναι,‖ βεβαίως,‖ θέματα‖ πολιτικής‖ ιδεολογίας/ideology),‖ μιας‖ άλλης‖

γνωστής‖λέξης‖ τού‖πολιτικού‖λεξιλογίου,‖η‖ οποία‖ ξεκινάει‖ από‖ την‖πολύ‖σημαντική ελληνική‖λέξη‖ ιδέα που‖ έδωσε‖στις‖

ευρωπαϊκές‖γλώσσες‖τις‖αντίστοιχες‖λέξεις‖(αγγλ.‖idea,‖γαλλ.‖idée,‖ισπ./ιταλ.‖idea,‖γερμ.‖Idee  κ.λπ.). Η‖αρχική‖σημασία‖τού‖

ιδέα είναι‖«αυτό‖που‖βλέπω‖με‖τον‖νου‖μου,‖που‖συλλαμβάνω‖με‖το‖μυαλό‖μου»,‖η‖όραση‖ως‖πηγή‖γνώσεως.‖Από‖την‖ίδια‖

ρίζα‖τής‖Ελληνικής‖προέρχονται‖δύο‖άλλες‖σημαντικές‖λέξεις,‖η‖ιστορία ( < ίστωρ «ο‖γνώστης»,‖αρχικά‖«αυτός‖που‖βλέπει‖

με‖τα‖μάτια‖του‖και‖γνωρίζει‖καλά»˙‖(π.β.‖αγγλ.‖history και‖story ―μέσω‖τού‖λατινικού―,‖‖γαλλ.‖histoire,‖ ιταλ.‖ istoria, ισπ.‖

historia)‖και‖ «αυτό‖που‖φαίνεται‖ χωρίς‖ και‖ να‖ είναι‖ στην‖πραγματικότητα»,‖ το‖ είδωλο (αγγλ.‖ idol,‖ γαλλ.‖ idole,‖ ισπ./ιταλ.‖

idolo). 
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 Ο‖εννοιολογικός‖χώρος‖τής‖παιδείας‖και‖τής‖τέχνης‖έδωσε‖μια‖άλλη‖σειρά‖βασικών‖λέξεων: θέατρο (theater)˙‖ο‖χώρος‖

όπου‖«θεώμεθα»‖(θέατρο‖<‖θεώμαι «βλέπω»)‖τα‖δρώμενα,‖αυτά‖που‖πράττονται,‖το‖δράμα (< δρω «πράττω),‖που‖μπορεί‖να‖

είναι‖ συγκινητικό‖ ως‖ τραγωδία/tragedy (< τράγος «σάτυρος‖ με‖ μορφή‖ τράγου»‖ (goat) + ωδή «τραγούδι»)‖ ‖ ή‖ σατιρικό‖ ως‖

κωμωδία/comedy (< κώμος «εύθυμη‖ομάδα,‖συντροφιά (νέων)» + ωδή «τραγούδι»). Από‖τις‖‖βασικές‖λέξεις τράγος και‖κώμος 

(σε‖συνάρτηση‖με‖την‖τραγωδία και‖την‖κωμωδία)‖πλάστηκαν‖και‖οι‖λέξεις‖τραγικός (tragic)‖και‖κωμικός (comic).‖Η‖έννοια‖

τού‖ «δημιουργώ»‖ έδωσε‖ από‖ το‖ ρήμα‖ ποιώ «κάνω,‖ δημιουργώ»,‖ το‖ποίημα «γλωσσική‖ δημιουργία»‖ (poem),‖ την‖ποίηση 

(poetry)‖και‖τον‖ποιητή (poet).‖*Ας‖σημειωθεί‖εδώ‖ότι‖τρία‖βασικά‖ρήματα‖τής‖Ελληνικής‖με‖τη‖σημασία‖τού‖«κάνω»‖έδωσαν‖

σειρά‖ λέξεων‖ στις‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες:‖ (i) δρω «εκτελώ»‖ (perform, act) > δράμα (drama), δραματοποιώ (dramatize), 

δραματικός (dramatic)‖και‖δράσις – δραστικός (drastic)˙‖(ii) πράττω (do) > πράξις (praxis), πρακτικός (practical, practice), 

πράγμα > πραγματικός (pragmatic, pragmatism, pragmatist),‖και‖πρόσφατα‖το‖αμερικανικό‖chiropractic˙‖(iii) ενεργώ (operate, 

activate), ενέργεια (energy), ενεργητικός (energetic), ενεργοποιώ (energize)+.‖ Επιστρέφοντας‖ στο‖ θέατρο ας‖ θυμηθούμε‖

μερικές‖θεατρικές‖έννοιες‖που‖έδωσαν‖λαβή‖σε‖σειρά‖ευρωπαϊκών‖λέξεων:‖σκηνή (αγγλ.‖scene,‖γαλλ.‖scène,‖ιταλ.‖scena,‖ισπ. 

scena κ.ά.),‖χαρακτήρ/character (< χαράσσω,‖χαράζω‖στοιχεία‖με‖τα‖οποία‖γνωρίζεται‖κάτι‖/‖κάποιος),‖επεισόδιο/episode «το‖

διαλογικό‖μέρος‖τής‖τραγωδίας‖ανάμεσα‖σε‖δύο‖χορικά),‖πρωταγωνιστής/protagonist (<‖ο‖κύριος,‖ο‖πρώτος‖χαρακτήρας),‖

ορχήστρα/orchestra (αρχική‖ σημασία‖ «ο‖ χώρος‖ τού‖ θεάτρου‖ όπου‖ ορχούντο,‖ χόρευαν).‖ Οι‖ Mούσες,‖ θεές‖ των‖ διαφόρων‖

καλών‖τεχνών,‖έδωσαν‖τη‖λέξη‖μουσική (ενν.‖τέχνη)/music (<‖αρχική‖σημασία‖«ο‖αναφερόμενος‖στις‖Μούσες,‖κάθε‖μορφή‖

τέχνης‖ που‖ προστάτευαν‖ οι‖ Μούσες»:‖ μουσική,‖ ζωγραφική,‖ χορός,‖ ποίηση,‖ πεζογραφία,‖ φιλοσοφία)‖ και‖ τη‖ λέξη‖

μουσείο/museum («χώρος‖ αφιερωμένος‖ στις‖Μούσες‖ και,‖ κατ’‖ επέκταση,‖ στις‖ τέχνες‖που‖προστάτευαν»).‖Με‖ τη‖ μουσική 

συνδέονται‖ και‖ πολλές‖ άλλες‖λέξεις‖ που‖πέρασαν‖ στις‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες.‖ Θυμίζω‖μερικές:‖μελωδία/melody (< μέλος 

«τραγούδι»˙‖ αρχική‖ σημασία:‖ άρθρωση,‖ αρμονική‖ άρθρωση)˙‖ αρμονία/harmony (< αρμός αρχική‖ σημασία‖ «η‖ καλή‖

συναρμογή,‖ η‖ αψεγάδιαστη‖ σύνδεση»)‖ από‖ τη‖ λέξη‖ αρμονία πλάστηκε‖ και‖ το‖ αρμόνιο (harmonium),‖ το‖ εκκλησιαστικό‖

όργανο.‖Οι‖Γάλλοι‖ή οι‖Ιταλοί‖έπλασαν‖από‖την‖αρμονία το‖philarmonique ή‖filarmonico «αυτός‖που‖αγαπάει‖την‖αρμονία»,‖

απ’‖όπου‖το‖αγγλ.‖philharmonic,‖η‖φιλαρμονική (ενν.‖ορχήστρα).‖Έχουμε‖εδώ‖ένα‖παράδειγμα‖μιας‖άλλης‖ενδιαφέρουσας‖

διαδικασίας‖ για‖ την‖ παρουσία‖ ελληνικών‖λέξεων‖ στις‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες:‖ Δεν‖πρόκειται‖ για‖ δανεισμό‖ από‖ λέξεις‖ τής‖

αρχαίας,‖ αλλά‖για‖δημιουργία‖νέων‖λέξεων‖με‖βάση‖την‖ελληνική‖γλώσσα:‖από‖το‖ phil- (φίλος «αυτός‖που‖αγαπάει»‖πβ.‖

philo-sophy, philo-logy, philanthropy)‖και‖το‖harmony πλάστηκε‖το‖philarmonic˙‖από‖το‖phil- και‖το‖ατέλεια «χωρίς‖τέλη»‖(«without 

charge»)‖ το‖ philately/philatelic.‖ Όμοια‖ πλάστηκε‖ και‖ το‖ symphony/symphonic από‖ το‖ ελλην.‖ συμφωνία «αρμονία,‖ αρμονική‖

συνύπαρξη». ρυθμός/rhythm (< ρέω˙‖ αρχική‖ σημ.‖ «η‖ ροή‖ που‖ χαρακτηρίζεται‖ από‖ κανονικότητα,‖ από‖ κανονικώς‖

επαναλαμβανόμενα‖ή‖συνεχόμενα‖στοιχεία»)˙‖τόνος/tone (< τείνω˙‖αρχική‖σημασία‖«ο‖ήχος‖από‖την‖ένταση,‖το‖τέντωμα‖

των‖χορδών‖μουσικού‖οργάνου»)˙‖μέτρο /meter (< μέτρον αρχική‖σημασία‖«μέτρηση‖των‖ρυθμικών‖κομματιών‖στην‖ποίηση,‖

στον‖ έμμετρο‖λόγο»)˙‖συμμετρία/symmetry (< σύν + μέτρον «αυτός‖που‖ έχει‖ σωστές‖αναλογίες»).‖Ας‖σημειωθεί‖ότι‖ και‖ η‖

συναφής‖λέξη‖αναλογία (analogy)‖«η‖αντιστοιχία‖χαρακτηριστικών‖μεταξύ‖δύο‖πραγμάτων»‖έδωσε‖στην‖Αγγλική‖και‖σε‖

άλλες‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες‖τα‖ analogy, analogous, analogue, analogic κ.ά. Από‖τον‖χώρο‖ τής‖παιδείας‖αναφέρω‖ενδεικτικά‖το‖

σχολή (αρχική‖σημασία‖«ελεύθερος‖χρόνος»,‖ο‖οποίος‖στην‖αρχαία‖Αθήνα‖καταναλωνόταν,‖ευτυχώς,‖για‖συζητήσεις‖προς‖

απόκτηση‖γνώσεων‖και‖καλλιέργεια‖τής‖νόησης‖τού‖ανθρώπου),‖ απ’‖όπου‖τα‖λατ.‖ schola,‖ ιταλ.‖schola,‖ ισπ.‖escuela,‖αγγλ.‖

school,‖ ‖γαλλ.‖école,‖γερμ.‖Schule  κ.λπ.˙‖το‖ακαδημία/academy/academic (< Ακαδημία/Ακαδήμεια Πλάτωνος «η‖σχολή‖ ‖τού‖

Πλάτωνος‖στον‖Κολωνό‖που‖βρισκόταν‖στο‖ιερό‖άλσος‖τού‖Ακάδημου < εκάς + δήμος»‖ο απόμακρος,‖ο‖εκτός‖κέντρου‖δήμος»). 

το‖ γυμνάσιο/gymnasium (<  γυμνάζομαι < γυμνός˙‖ αρχική‖ σημασία‖ «τόπος‖ όπου‖ γυμνάζονται‖ οι‖ νέοι‖ γυμνοί,‖ χωρίς‖

ενδυμασία»)˙‖το‖λύκειο/lyceum (<‖το‖γυμνάσιο‖κοντά‖στο‖ιερό‖τού‖Λυκείου‖Απόλλωνος,‖η‖χολή‖όπου‖δίδαξε‖ο‖ωκράτης‖και‖

κυρίως‖ ο‖ Αριστοτέλης).‖ Και‖ μιλώντας‖ για‖ γυμνάσια και‖ γυμναστική ας‖ μη‖ ξεχνάμε‖ τη‖ λέξη‖

αθλητής/αθλητισμός/athlete/athletics‖ (<‖ αθλούμαι‖ <‖ άθλον «βραβείο,‖ έπαθλο»˙‖ αρχική‖ σημασία‖ «αμιλλώμαι‖ με‖ άλλους‖
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διεκδικώντας‖τη‖νίκη,‖τη‖διάκριση,‖το‖βραβείο»).‖Ας σημειώσουμε‖επίσης‖ότι‖η‖μέγιστη‖διάκριση‖των‖αθλητών‖γινόταν‖στους‖

Ολυμπιακούς αγώνες‖ (Olympic games),‖ που‖ ήταν‖ πανελλήνια‖ οργάνωση‖ στην‖ αρχαία‖ Ολυμπία‖ μεγάλου‖ κύρους,‖ ιδίως‖

ηθικού. 

 Αναφέρθηκα‖μέχρι‖τώρα‖σ’‖έναν‖μικρό‖αριθμό‖λέξεων‖σημαντικών‖για‖βασικές‖έννοιες‖τού‖ευρωπαϊκού‖πολιτισμού,‖τις‖

οποίες‖ σχολίασα‖ με‖ ελάχιστα‖ λόγια.‖ Εφεξής,‖ ελλείψει‖ χρόνου,‖ θα‖ αναφερθώ‖ σε‖ μερικές‖ άλλες‖ ομάδες‖ βασικών‖ λέξεων‖

χωρίς‖ εκτενή‖ σχόλια.Πρώτα,‖ μερικές‖ γενικές‖ λέξεις:‖ τάλαντο/ταλέντο (talent)˙‖ αισθητική (aesthetics)˙‖ μύθος (myth)˙‖

φαντασία (fantasy,  fantastic), μαγικός (magic), μυστήριο (mystery), ερωτικός (erotic), ενθουσιασμός (enthusiasm <‖ένθεος‖

«αυτός‖που‖έχει‖μέσα‖του‖τον‖θεό»),‖συμπόσιο (symposium < σύν +πίνω), ήρως (hero)‖και‖ηρωίνη (< heroine «αυτό‖που‖σε‖

κάνει‖να‖αισθάνεσαι‖σαν‖ήρωας,‖να‖αισθάνεσαι‖δύναμη‖και‖ευφορία!),‖στρατηγός/στρατηγική (strategy), τακτική (tactics), 

συμπάθεια (sympathy), απολογία (apology/apologize).Από‖ τον‖ χώρο‖ τής‖ τεχνολογίας/technology˙‖ (αρχική‖ σημασία‖

«γραμματική‖ανάλυση‖των‖λέξεων‖ενός κειμένου»):‖τεχνικός (technical), μηχανή/μηχανικός  (machine/mechanic), ενέργεια 

(energy), ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός (electric/ electronic), αυτο-:αυτόματος (automatic), αυτοκίνητο (automobile), 

αυτόνομος (autonomous), αεροπλάνο (airplane < αήρ +πλανώμαι˙ αρχική‖σημ.‖«πλανώμαι,‖πετώ‖στον‖αέρα»),‖ ελικόπτερο 

(helicopter < έλιξ), τηλε- (τηλέφωνο/telephone (<‖τήλε‖+‖φωνή), τηλεσκόπιο/telescope (< τήλε + σκοπω), ελαστικός (elastic), 

πλαστικός (plastic), σχήμα (scheme), σχέδιο (αγγλ.‖schedule,‖ ιταλ.‖schizzo).Από‖ τον‖χώρο‖ τής‖ ίδιας‖ τής‖γλώσσας‖και‖ τής‖

ανάλυσής‖ της:‖ γραμματική/grammar (< γράμματα,‖ αρχική‖ σημασία‖ «μελέτη‖ τού‖ γραπτού‖ λόγου),‖ σύνταξη/syntax (< 

συντάσσω «τοποθετώ‖μαζί»),‖λεξικό (lexicon), ετυμολογία/ etymology (< έτυμος «αληθινός»˙‖αρχ.‖σημασία‖«αναζήτηση‖τής‖

αληθούς‖ προελεύσεως‖ των‖ λέξεων»),‖σημαντική/semantics (< σημαντικός < σημαίνω), συνώνυμο/synonym (< συν+όνομα), 

σημειωτική/semiotics (< σημείο), φωνητική (phonetics), συλλαβή (syllable), φράση (phrase), κόμμα/comma (< κόπτω), 

παράγραφος (paragraph), αλφάβητο (alphabet), διάλεκτος (dialect). 

 Ιδιαίτερα‖πολλές‖είναι‖οι‖ελληνικές‖λέξεις‖στις‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες‖από‖τον‖χώρο‖τής‖θεολογίας,‖δοθέντος‖ότι,‖όπως‖

είναι‖ γνωστό‖ τα‖κυριότερα‖ ιερά‖κείμενα‖ είναι‖ γραμμένα‖σε‖ ελληνική‖γλώσσα.‖Μερικά‖ δείγματα: Φριστός/Christ (< χρίω˙‖

αρχική‖ σημασία‖ «αυτός‖ που‖ φέρει‖ το‖ χρίσμα‖ τού‖ σωτήρα»),‖ χριστιανός (Christian), Βίβλος (Bible), θεολογία/theology (< 

θεός), αθεϊσμός (atheism), μονοθεϊσμός (monotheism), πολυθεϊσμός (polytheism), εκκλησία (église), κυριακόν *ενν.‖δώμα] 

(church, Kirche), καθέδρα (cathedral), λειτουργία (liturgy), δογματικός (dogmatic), καθολικός (catholic), ορθόδοξος 

(orthodox),                                         προφήτης (prophet), άγγελος (angel), διάβολος (devil), απόστολος (apostle), μοναχός 

(αγγλ.‖monk,‖γαλλ.‖moine), κληρικός (clergy,‖γαλλ.‖clerc), πρεσβύτερος (αγγλ.‖priest, presbyterian,‖γαλλ.‖prêtre), επίσκοπος 

(bishop), λαϊκός (layman), πατριάρχης (patriarch), πάπας (pope), βάπτισμα (baptism), ευλογία (eulogy), ψαλμός (psalm), 

ύμνος (hymn), αίρεση (heresy), σκάνδαλo (scandal), παράδεισος (paradise). 

Από‖ τον‖ χώρο‖ τής‖ φύσης‖ και‖ τής‖ επιστήμης:φύση/φυσικός (physics, physician, plysiognomy, physiotherapy, physiology), 

οίκος (eco-nomy, eco-logy, ecosystem), βίος (bio-logy, bio-graphy, bio-physics, bio-chemistry, bio-ethics), σφαίρα (sphere, 

atmosphere, biosphere), εποχή (epoch), περίοδος (period), φως, φωτός (photograph), βοτάνη (botany), φυτό (phytology), 

κόσμος (cosmology, cosmopolitan, cosmogony), άνθρωπος (anthropology), ζώο (zoology), οξυγόνο (oxygen), υδρογόνο 

(hydrogen).‖Πολλές‖λέξεις‖ελληνικές‖πέρασαν‖από‖την‖επιστήμη‖στην‖καθημερινή‖γλώσσα‖ενός‖πιο‖προσεγμένου‖ύφους.‖

Παραδείγματα: 

θεωρία (theory), πρακτική (practice), εμπειρικός (empirical), λογική (logic) σύστημα (system),  μέθοδος (method), 

κατηγορία (category), ιεραρχία (hierarchy), υπόθεσις (hypothesis), ανάλυσις-σύνθεσις (analysis-synthesis), κριτήρια 

(criteria), πρόβλημα (problem), αξίωμα-αξιωματικός (axiom-axiomatic), όργανο (organ, organise, organism), πρόγραμμα 



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

30 

(program), θέμα  (theme), θέσις (thesis), τόπος/τοπικός (topic), τύπος (type), φάση (phase), παράλληλος (parallel), σκοπός 

(scope), ζώνη (zone), σκεπτικός (sceptic/scepticism), σύμπτωμα (symptom), θεραπεία (therapy), κλίνη/κλινικός (clinic), 

διάγνωσις (diagnosis), φάρμακο (pharmacy), ενδημικός-επιδημικός (endemic-epidemic). Ονόματα‖επιστημών:‖φιλοσοφία 

(philosophy), φιλολογία (philology), ψυχολογία (psychology), φυσιολογία (physiology), μαθηματικά (mathematics), 

αριθμητική (arithmetics), φυσική (physics), γεωμετρία (geometry), γεωγραφία (geography), ιστορία (history), βιολογία 

(biology), οικονομία (economy), αστρονομία (astronomy), χημεία (chemistry). 

Κύρια‖ ονόματα:‖Αλέξανδρος (Alexander/Alex), Ανδρέας (Andrew), Βασίλειος (Basil), Βαρβάρα (Barbara), Φρίστος (Chris), 

Φριστόφορος (Christopher), Κύριλλος (Cyril), Δωροθέα (Dorothy), Ευγένιος (Eugene), Γεώργιος (George), Γρηγόριος 

(Gegory), Νικόλαος (Nicolas), Πέτρος (Peter), Υίλιππος (Philip), Θεόδωρος (Theodor)‖κ.ά. 

 Με‖ λίγα‖ σχετικώς‖ παραδείγματα‖ προσπάθησα‖ να‖ δείξω‖ ποια‖ είναι‖ η‖ παρουσία‖ τής‖ ελληνικής‖ γλώσσας‖ μέσα‖ στον‖

ευρωπαϊκό‖πολιτισμό‖και‖την‖ευρωπαϊκή‖σκέψη,‖όπως‖εκφράζεται‖με‖έννοιες‖και‖με‖λέξεις‖των‖ευρωπαϊκών‖γλωσσών.‖Θα‖

μπορούσα‖να‖αναφέρω‖χιλιάδες‖ελληνικές‖λέξεις,‖που‖είναι‖ήδη‖συγκεντρωμένες‖σε‖ειδικά‖έργα‖γλωσσολόγων,‖φιλολόγων‖

και‖ άλλων‖ επιστημόνων‖και‖που‖μπορεί‖ να‖βρει‖ κανείς‖ σε‖ όλα‖ τα‖ έγκυρα‖λεξικά‖ των‖ επιμέρους‖ ευρωπαϊκών‖γλωσσών.‖

Ψστόσο,‖το‖θέμα‖δεν‖είναι‖ποσοτικό.‖Είναι‖ποιοτικό.‖Όπως‖φάνηκε,‖έννοιες-κλειδιά‖τού‖ευρωπαϊκού‖πολιτισμού‖(επιστήμης‖

και‖ επιμέρους‖ επιστημών,‖ θρησκείας,‖ γραμμάτων,‖ τεχνών,‖ τεχνολογίας,‖ πολιτικής,‖ θεσμών‖κ.λπ.)‖ είναι‖ εκφρασμένες‖ με‖

ελληνικές‖λέξεις‖–και‖δευτερευόντως‖(αλλά‖αυτό‖δεν‖ήταν‖το‖θέμα‖μου)‖―με‖λατινικές.‖Αυτό‖συνέβη,‖όπως‖εξήγησα,‖γιατί‖

τα‖κείμενα‖και‖η‖γλώσσα‖μεγάλων‖Ελλήνων‖συγγραφέων‖και‖διανοητών‖τής‖αρχαιότητας‖και‖τού‖Μεσαίωνα‖καθώς‖και‖τα‖

κείμενα‖τής‖χριστιανικής‖θρησκείας‖και‖παράδοσης‖είναι‖γραμμένα‖σε‖ελληνική‖γλώσσα,‖η‖οποία‖πέρασε‖και‖σφράγισε‖όλη‖

την‖ευρωπαϊκή‖διανόηση‖και‖όλες‖τις‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες. κοπός‖τής‖ομιλίας‖μου‖–θα‖το‖διασαφήσω‖για‖μία‖ακόμη‖φορά– 

δεν‖είναι‖να‖δείξω‖ότι‖η‖ελληνική‖γλώσσα‖υπερέχει‖των‖άλλων.‖Μίλησα‖ήδη‖στην‖αρχή‖τής‖ομιλίας‖μου‖για‖την‖ανάγκη‖τής‖

πολυγλωσσσίας και‖την‖αξία‖όλων‖των‖γλωσσών‖ως‖πολιτισμικών‖μορφωμάτων.‖Αυτό‖που‖θέλησα‖να‖δείξω‖είναι‖πως‖ό,τι‖

ονομάζουμε‖ δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι‖ ένα‖ σύνολο‖ αξιών,‖ θέσεων,‖ γνώσεων‖ και‖ μορφών‖ καλλιέργειας‖ του‖

πνεύματος‖που‖έχει‖προκύψει‖από‖τη‖συμβολή‖–μεγαλύτερη‖ή‖μικρότερη,‖πρώιμη‖ή‖ύστερη‖χρονικώς– όλων‖των‖χωρών‖τής‖

Ευρώπης‖και‖όλων‖των‖λαών‖που‖την‖κατοικούν.‖Ιστορικά‖ένα‖μεγάλο‖μερίδιο‖αυτής‖τής‖συμβολής‖ανήκει‖στις‖λεγόμενες‖

κλασικές γλώσσες (Ελληνική‖ και‖ Λατινική),‖ αφού‖ ο‖ δυτικός‖ ευρωπαϊκός‖ πολιτισμός‖ στηρίχτηκε‖ στα‖ διδάγματα‖ τής‖

ελληνικής‖ορθολογικής‖σκέψης,‖στους‖ρωμαϊκούς‖θεσμούς‖και‖στη‖χριστιανική‖πίστη‖καθώς‖και‖στη‖ζωντάνια‖των‖νεότερων‖

ισχυρών‖ ευρωπαϊκών‖ λαών.‖ Γι’‖ αυτό‖ ―θα‖ το‖ επαναλάβω‖ μ’‖ αυτή‖ την‖ ευκαιρία―‖ θα‖ πρέπει‖ οι‖ κλασικές‖ γλώσσες‖ να‖

ξαναπάρουν‖ μια‖ ουσιαστική‖ θέση‖ στην‖ ευρωπαϊκή‖ παιδεία‖ και‖ εκπαίδευση‖ παράλληλα‖ με‖ τη‖ διδασκαλία‖ όλων‖ των‖

σύγχρονων‖ευρωπαϊκών‖γλωσσών.‖Σο‖μήνυμα‖τού‖«ευρωπαϊκού‖έτους‖γλωσσών»‖που‖γιορτάζουμε‖σήμερα‖είναι‖να‖γίνουν‖

περισσότερο‖γνωστές‖σε‖περισσότερους‖ανθρώπους‖εντός‖και‖εκτός‖τής‖Ευρώπης‖όλες‖οι‖ευρωπαϊκές‖γλώσσες,‖αλλά‖θα‖μου‖

επιτρέψετε‖να‖προσθέσω ότι‖αυτή‖η‖στροφή‖προς‖τη‖γλώσσα‖πρέπει‖να‖γίνει‖η‖αφορμή‖για‖μια‖ευρύτερη‖γνωριμία‖με‖τις‖

γλώσσες‖μεγάλων‖λαών‖πέρα‖από‖τα‖σύνορα‖τής‖Ευρώπης,‖όπως‖η‖γλώσσα‖τής‖χώρας‖που‖μας‖φιλοξενεί‖εδώ‖σήμερα.   

Παιδιά που δεν ξέρουν τι θα πει σχολείο 

Η ετήσια έκθεση της Unicef υπενθυμίζει στους πολιτισμένους τις δεσμεύσεις απέναντι στις 

φτωχές χώρες 

Κείμενο της Έλενας Kαρανάτση από τον ημερήσιο τύπο 

  

Η‖ανθρώπινη‖ευημερία,‖το‖υπέρτατο‖αγαθό‖που‖επαγγέλλεται κάθε‖πολιτική‖εξουσία‖και‖κοινωνία‖

εξαρτάται‖ άμεσα‖από‖ την‖παροχή‖βασικής‖ εκπαίδευσης‖με‖ ίσους‖ όρους‖για‖ όλους.‖Αυτό‖ είναι‖ το‖
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κεντρικό‖συμπέρασμα‖της‖ετήσιας‖έκθεσης‖της‖Unicef‖για‖την‖κατάσταση‖των‖παιδιών‖στον‖κόσμο‖στο‖κατώφλι‖του‖2004,‖η‖

οποία‖παρουσιάζεται‖σήμερα‖με‖αφορμή‖την‖Παγκόσμια‖Ημέρα‖για‖τα‖Δικαιώματα του‖Παιδιού. 

ύμφωνα‖με‖την‖έκθεση,‖η‖παροχή‖ποιοτικής‖εκπαίδευσης‖στα‖κορίτσια‖θα‖βελτίωνε‖σημαντικά‖άλλους‖δείκτες‖ευημερίας, 

καθώς‖σήμερα‖η‖πλειονότητα‖των‖χωρών‖με‖τα‖χαμηλότερα‖ποσοστά‖εγγραφής‖κοριτσιών‖στη‖δευτεροβάθμια‖εκπαίδευση‖

παρουσιάζουν‖τα‖υψηλότερα‖ποσοστά‖παιδικής‖θνησιμότητας,‖όπου‖περισσότερα‖από‖το‖15%‖των‖παιδιών‖χάνουν‖τη‖ζωή‖

τους‖πριν‖συμπληρώσουν‖τα‖πέντε‖τους‖χρόνια.‖Αξίζει‖να‖σημειωθεί‖ότι‖η‖Ελλάδα‖διατηρεί‖ένα‖από‖τα‖χαμηλότερα‖ποσοστά‖

βρεφικής‖και‖παιδικής‖θνησιμότητας‖ (0,5%)‖ενώ τη‖θλιβερή‖πρωτιά‖έχει‖η‖ιέρα‖Λεόνε‖με‖ποσοστό‖28,4%.‖Σο‖προσδόκιμο 

επιβίωσης‖είναι‖ιδιαίτερα‖υψηλό‖στη‖χώρα‖μας‖συγκριτικά‖με‖τον‖υπόλοιπο‖πλανήτη,‖καθώς‖αγγίζει‖τα‖78‖έτη‖ζωής,‖ενώ‖την‖

πρώτη‖θέση‖διατηρούν‖οι‖Ιάπωνες‖(81‖χρόνια),‖ενώ‖μόλις‖τα‖33‖χρόνια φθάνουν‖κατά‖μέσο‖όρο‖οι‖κάτοικοι‖της‖Ζάμπια. 

Από‖ τους‖ υπόλοιπους‖ δείκτες‖ που‖ παρουσιάζει‖ η‖ έκθεση,‖ αξίζει‖ να‖ σημειωθεί‖ ότι‖ μηδενικά‖ ποσοστά‖ αναλφαβητισμού‖

εμφανίζουν‖ μόνο‖ οι‖ χώρες‖ της‖ πρώην‖ οβιετικής‖ Ένωσης‖ και‖ τα‖ νησιά‖ Mπαρμπέιντος,‖ ενώ‖ η‖ Ελλάδα‖ έχει‖ 3% 

αναλφαβητισμό.‖ τον‖ αντίποδα,‖ οι‖ αφρικανικές‖ χώρες‖ υπολείπονται‖ ακόμη‖ αρκετά,‖ με‖ πρώτη‖ σε‖ αναλφαβητισμό‖ τη‖

Νιγηρία‖(84%).‖Από‖τα‖121‖εκατομμύρια‖παιδιά‖που‖απέχουν‖από‖τη‖σχολική‖διαδικασία‖ανά‖τον‖κόσμο,‖τα‖65‖εκατομμύρια‖

είναι‖κορίτσια.‖Τπολογίζεται‖ότι‖το‖83%‖όλων‖των‖κοριτσιών‖που‖δεν‖υπήρξαν‖μαθήτριες‖ζουν‖στην‖Αφρική,‖τη‖Νότια‖Ασία‖

και‖τον‖Ειρηνικό. 

Η‖έκθεση‖δείχνει‖ότι‖τα‖κορίτσια‖που‖αποστερούνται‖εκπαίδευσης‖είναι‖πιο‖ ευάλωτα στη‖φτώχεια,‖την‖πείνα,‖τη‖βία,‖την‖

κακοποίηση,‖την‖εκμετάλλευση‖και‖τη διακίνηση‖και‖διατρέχουν‖μεγαλύτερο‖κίνδυνο‖από‖ασθένειες.‖Διαπιστώνεται‖ότι‖οι‖

περισσότερες‖ ανεπτυγμένες‖ χώρες‖ και‖ τα‖ διεθνή‖ χρηματοοικονομικά‖ ιδρύματα‖ απέτυχαν‖ να‖ σταθούν‖ στο‖ ύψος‖ των‖

δεσμεύσεών τους‖να‖χρηματοδοτήσουν‖την‖εκπαίδευση.‖Αυτό‖πιθανότατα‖αποδίδεται‖στην‖τρέχουσα‖ενασχόληση‖με‖την‖

ασφάλεια,‖η‖οποία‖σχεδόν‖μονοπώλησε‖τα‖επενδυτικά‖προγράμματα. 

Η‖ Unicef,‖ στο‖ πλαίσιο‖ του‖ απολογισμού‖ δράσης‖ της,‖ αναφέρει‖ το‖ παράδειγμα‖ 13‖ χωρών,‖ στις‖ οποίες‖ εφαρμόστηκαν‖

προγράμματα‖με‖στόχο‖ την‖ ισότητα‖ των‖φύλων‖στην‖ εκπαίδευση.‖ Ειδικότερα,‖ στο‖Αφγανιστάν,‖ η‖ εκστρατεία‖ «Πίσω‖στο‖

χολείο»‖έδωσε‖τη‖δυνατότητα‖σε‖4‖εκατομμύρια‖παιδιά‖να‖εγγραφούν‖στο‖σχολείο‖και‖από‖αυτά‖το‖ένα‖εκατομμύριο‖ήταν‖

κορίτσι 

  ευάλωτ

ο‖ σε‖

πολλά‖

άλλα‖

προβλή

ματα 

      

Σεχνολογικός αναλφαβητισμός 

  

Παλιά,‖η‖σχολική‖εκπαίδευση‖στη‖χώρα‖μας‖δεν‖ήταν‖υποχρεωτική,‖κι‖έτσι‖πάρα‖πολλά‖παιδιά,‖κυρίως‖κορίτσια‖ -φτωχών‖

οικογενειών‖από‖την‖επαρχία‖και‖τις‖πόλεις-,‖δεν‖έμαθαν‖να‖διαβάζουν‖και‖να‖γράφουν.‖Από‖τότε,‖όμως,‖πολλά‖άλλαξαν.‖

Οι‖οικονομικές‖συνθήκες‖της‖χώρας‖μας‖βελτιώθηκαν‖και‖η‖σχολική‖εκπαίδευση‖έγινε‖υποχρεωτική‖(αρχικά‖για‖το‖δημοτικό‖

και‖στη‖συνέχεια‖για‖το‖γυμνάσιο)‖για‖όλους.‖Υυσικό‖λοιπόν,‖είναι‖το‖"Φ"‖που‖σχεδίαζε,‖αντί‖υπογραφής,‖η‖προγιαγιά‖και‖ο‖

προπάππος‖μας‖να‖ανήκει‖πλέον‖στο‖παρελθόν‖και‖οι‖περισσότεροι‖να‖ξέρουμε‖να‖βάζουμε‖φαρδιά‖πλατιά‖την‖υπογραφή‖

μας‖είτε‖στο‖θρανίο,‖όταν‖βαριόμαστε‖στην‖τάξη,‖είτε‖στο‖διαγώνισμα‖της‖γλώσσας‖ή‖των‖μαθηματικών..‖ 

Πρόσφατα‖ένας‖φίλος‖μου,‖με‖πληροφόρησε‖ότι‖στο‖Ίντερνετ‖μπορείς‖να‖βρεις‖οποιαδήποτε‖πληροφορία‖θέλεις,‖να‖μιλήσεις‖

με‖ όποιον‖ θέλεις,‖ ότι‖ ώρα‖ θέλεις.‖ Μου‖ έλεγε,‖ επίσης,‖ πόσο‖ διευκολύνουν‖ την‖ επικοινωνία‖ οι‖ υπολογιστές,‖ αφού‖ πια‖ ο‖

καθένας‖μπορεί‖να‖έχει‖από‖έναν‖στη‖δουλειά‖του‖ή‖στο‖σπίτι‖του.‖Ισχύει‖όμως‖αυτό;‖Οι‖άνθρωποι‖που‖έχουν‖γνώση‖και‖

πρόσβαση‖στις‖νέες‖τεχνολογίες‖είναι‖ελάχιστοι!‖ύμφωνα‖με‖κάποιες‖έρευνες‖που‖έχουν‖γίνει,‖αυτοί‖που‖δεν‖έχουν‖παροχή‖

ηλεκτρικού‖ρεύματος‖είναι‖πολύ‖περισσότεροι‖απ'‖αυτούς‖που‖σερφάρουν‖στο‖Ίντερνετ!‖ 

Κάποιοι‖ υποστηρίζουν‖ ότι‖ από‖ την‖ εποχή‖ των‖ παππούδων‖ και‖ των‖ γιαγιάδων‖ μας‖ έχουν‖ αλλάξει‖ πολύ‖ τα‖ πράγματα‖ .‖

Εννοούν‖ότι‖όπως‖παλαιότερα‖κάποιος‖που‖δεν‖γνώριζε‖γραφή‖και‖ανάγνωση‖έμενε‖έξω‖από‖τις‖εξελίξεις‖της‖εποχής‖του,‖

έτσι‖ακριβώς‖μένει‖έξω‖από‖τις‖εξελίξεις‖κι‖αυτός‖που‖δεν‖μπορεί‖να‖παρακολουθήσει‖την‖τεχνολογική‖πρόοδο‖της‖εποχής‖

μας.‖ήμερα,‖όσοι‖μένουν‖εκτός‖τεχνολογικών‖εξελίξεων‖δεν‖είναι‖μόνο‖αυτοί‖που‖κατάγονται‖από‖μη‖αστικά‖κέντρα,‖αλλά‖

κι‖αυτοί‖που‖είναι‖φτωχοί.‖ 

Όσο‖πιο‖απαιτητική‖γίνεται‖η‖καθημερινή‖ζωή,‖τόσο‖πιο‖εύκολο‖είναι‖κάποιοι‖να‖μένουν‖έξω‖από‖τις‖τεχνολογικές‖εξελίξεις.‖

Αν‖σκεφτούμε‖ότι‖πολλές‖από‖τις‖εργασίες‖που‖κάνουν‖ευκολότερη‖την‖καθημερινή‖ζωή‖γίνονται‖μέσω‖υπολογιστών,‖και‖

μόνο‖3‖στους‖10‖έχουν‖τη‖δυνατότητα‖να‖αγοράσουν‖υπολογιστή,‖τι‖γίνεται‖με‖τους‖υπόλοιπους‖7; Πιο‖συγκεκριμένα,‖αν‖1‖

στους‖100‖απ'‖όλο‖τον‖κόσμο‖έχει‖την‖δυνατότητα‖να‖κατανοήσει‖και‖να‖χρησιμοποιήσει‖τις‖νέες‖τεχνολογίες,‖τι‖γίνετε‖με‖

τους‖υπόλοιπους‖99; 

Αφού‖ ο‖ αναλφαβητισμός‖ συνδέεται‖ με‖ τη‖φτώχεια‖ (ή‖ τον‖ πλούτο),‖ μια‖ πολύ‖καλή‖λύση‖ θα‖ ήταν‖ φτηνή‖ τεχνολογία‖ για‖

όλους.‖ Ή‖ ίσως‖ κάτι‖ τελείως‖ διαφορετικό:ένα‖ σύστημα‖ που‖ θα‖ μας‖ επέτρεπε‖ να‖ συμμετέχουμε‖ σε‖ όλα‖ με‖ ίσους‖ όρους,‖

ανεξαρτήτως‖χρημάτων,‖γνώσεων,‖τόπου‖καταγωγής,‖φύλου‖και‖ηλικίας.‖ 

  

Αγνή‖Καλύβα 

2ο‖Γυμνάσιο‖Κοζάνης                                                                            

 

Δεν υπάρχει χρόνος ούτε και χρήματα 
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Οι‖περισσότεροι‖μαθητές,‖που‖δεν‖διαθέτουν‖ιδιαίτερα‖υψηλό‖χαρτζιλίκι,‖ξοδεύουν‖κατά‖μέσο‖όρο‖40‖ευρώ‖την‖εβδομάδα.‖Η‖

εβδομαδιαία‖ έξοδος‖ ενός‖ μέσου‖ μαθητή‖ είναι‖ συνήθως‖ για‖ «καφέ»‖ σε‖ κάποιο‖ στέκι,‖ όπου‖ θα‖ συναντήσει‖ φίλους‖ και‖

γνωστούς‖για‖να‖ανταλλάξουν‖«τα‖νέα‖της‖εβδομάδας»‖πάνω‖από‖ένα‖ ρόφημα‖το‖ οποίο‖θα‖κοστίσει‖γύρω‖στα‖3,5‖ευρώ.‖

Αλλά‖ η‖ εθιμοτυπική‖σαββατοκυριακάτικη‖ έξοδος‖ στις‖ καφετέριες‖ μπορεί‖ να‖ είναι‖ και‖ ακριβότερη.‖Η‖ 16χρονη‖Αγγελική,‖

μαθήτρια‖της‖Β΄‖τάξης‖του‖λυκείου‖στη‖Ν.‖μύρνη,‖προτιμάει‖τις‖καφετέριες‖της‖περιοχής‖για‖να‖απολαύσει‖το‖ποτό‖της‖

(που‖στοιχίζει‖τουλάχιστον‖6‖ευρώ)‖με‖τους‖φίλους‖της.‖υνήθως‖μετά‖ικανοποιούν‖την‖πείνα‖τους‖με‖κάποιο‖σουβλάκι‖σε‖

fast food (4-5‖ευρώ). 

Η‖βραδινή‖έξοδος,‖που‖αποτελεί‖και‖το‖γεγονός‖του‖μήνα,‖γίνεται‖άββατο‖σε‖κάποιο‖νυχτερινό‖κέντρο‖και‖κοστίζει‖γύρω‖

στα‖40‖- 50‖ευρώ.‖«Θα‖ήθελα‖να‖βγαίναμε‖σε‖κάποιο‖μαγαζί‖πιο‖συχνά‖από‖μία‖φορά‖τον‖μήνα,‖αλλά‖δεν‖υπάρχει‖χρόνος‖

ούτε‖και‖χρήματα»,‖δηλώνει‖ο‖16χρονος‖Νίκος,‖μαθητής‖Β΄‖Λυκείου,‖στο‖Φαλάνδρι.‖Σα‖καθημερινά‖έξοδα,‖από‖την‖άλλη,‖ενός‖

μέσου‖μαθητή‖λυκείου‖συνοψίζονται‖στον‖πρωινό‖καφέ‖(2‖ευρώ)‖πριν‖από‖την‖πρώτη‖ώρα‖μαθημάτων,‖σε‖ένα‖ελαφρύ‖γεύμα‖

στο‖σχολείο‖-όπως‖είναι μια‖τυρόπιτα‖ή‖ένα‖σάντουιτς‖(1-1,5‖ευρώ)- καθώς‖και‖στον‖απογευματινό‖καφέ‖ή‖το‖αναψυκτικό‖στο‖

φροντιστήριο‖(2‖ευρώ). 

Η‖17χρονη‖Υάνια,‖μαθήτρια‖Γ΄‖Λυκείου,‖δηλώνει‖πως‖η‖ίδια,‖όπως‖και‖οι‖περισσότεροι‖μαθητές,‖είναι‖φειδωλή‖στα‖ημερήσια‖

έξοδά‖της,‖προσπαθώντας‖να‖εξοικονομήσει‖χρήματα‖για‖την‖έξοδο‖του‖αββάτου‖ή‖για‖αγορά‖ρούχων.‖«Αγοράζω‖ρούχα‖

κάθε‖εποχή.‖Σο‖φθινόπωρο‖και‖την‖άνοιξη‖λιγότερο,‖αλλά‖το‖καλοκαίρι‖και‖τον‖χειμώνα‖οι‖ανάγκες‖είναι‖αυξημένες.‖Θα‖

πάρω‖ ένα‖ ακριβό‖ παντελόνι‖ ή‖ μπλουζάκι‖ και‖ δύο‖ τρία‖ ακόμη,‖ φθηνά»,‖ δηλώνει‖ η‖ 17χρονη‖Πέρσα,‖μαθήτρια‖ Β΄‖ Λυκείου‖

Γλυφάδας.‖ Ο‖ προϋπολογισμός‖ του‖ 18χρονου‖ Παρασκευά‖ δεν‖ επιβαρύνεται‖ από‖ την‖ αγορά‖ ρουχισμού,‖ διότι‖ «δεν‖ με‖

απασχολεί‖τόσο‖πολύ‖τι‖θα‖φοράω»‖αλλά‖φαίνεται‖πως‖ξοδεύει‖παραπάνω‖σε‖φαγητό,‖καθημερινά‖(7‖ευρώ),‖ενώ‖παίζει‖με‖

φίλους‖ποδόσφαιρο‖(5X5),‖το‖οποίο‖του‖στοιχίζει‖5‖ευρώ‖για‖το‖γήπεδο.‖Σαυτόχρονα,‖φροντίζει‖να‖του‖μένουν‖χρήματα‖για‖

μουσικά‖cd‖. 

  

 

Μόδα είναι‖η‖παροδική‖συνήθεια‖που‖για‖ορισμένο‖χρονικό‖διάστημα‖γενικεύεται‖σε‖μεγάλο‖φάσμα‖της‖κοινωνίας,‖σε‖ότι‖

αφορά‖ την‖ ενδυμασία,‖ την‖ κόμμωση,‖ τη‖ μουσική,‖ ο‖ συρμός,‖ ο‖ νεωτερισμός.‖ Η‖ μόδα‖ είναι‖ στην‖ πραγματικότητα‖ ένα‖

πολυσύνθετο‖ φαινόμενο‖ που‖ καθρεφτίζει τις‖ κατευθύνσεις‖ και‖ τις‖ εξελίξεις‖ μιας‖ κοινωνίας‖ σε‖ μια‖ ορισμένη‖ ιστορική‖

περίοδο.‖ Ο‖ ρόλος‖ της‖ είναι‖ να‖ εισάγει‖ στην‖ κοινωνία,‖ με‖ τη‖ γρήγορη‖ μετάδοση‖ και‖ αφομοίωση,‖ νέες‖ συμπεριφορές‖ και‖

πεποιθήσεις. 

Οπωσδήποτε‖η‖μόδα‖αποτελεί‖αντανάκλαση‖ των‖κοινωνικών‖και‖ οικονομικών‖συνθηκών‖και‖ ενσαρκώνει‖ το‖πνεύμα‖ της‖

κάθε‖εποχής.‖Έτσι‖στην‖κλασσική‖εποχή‖αντιστοιχεί‖η‖απλή‖φορεσιά‖με‖τον‖απέριττο χιτώνα.‖Αντίθετα‖η‖πολυτέλεια‖της‖

Βυζαντινής‖ αυλής‖ επιβάλλει‖πολυτελή‖φορέματα‖ από‖ μετάξι‖ και‖ άλλα‖ βαρύτιμα‖

υφάσματα,‖ ενώ‖ ταυτόχρονα‖ ο‖ χριστιανισμός‖ επέβαλλε‖ την‖ αυστηρότητα‖ του‖

τρίχινου‖ χιτώνα.‖ Φαρακτηριστικό‖ της‖ ναπολεόντειας‖ εποχής‖ είναι‖ η‖ έλλειψη‖

επιτήδευσης,‖ ενώ‖ η‖ παλινόρθωση‖ των‖ Βουρβώνων‖ έφερε‖ πάλι‖ στο‖ προσκήνιο‖ τα‖

κρινολίνα‖ και‖ τα‖ φορέματα‖ σε‖ σχήμα‖ κουδουνιού.‖ Η‖ βιομηχανική‖ επανάσταση‖

οδήγησε‖τη‖μόδα‖σε‖απλούστερα‖μονοπάτια. 

Σα‖ τελευταία‖ χρόνια‖ η‖μόδα‖ παρουσιάζει‖ αναρίθμητες‖ πλευρές.‖Μέσα‖ απ’‖ αυτήν‖

μπορούμε‖ να‖ σκιαγραφήσουμε‖ την‖ εξέλιξη‖ των‖ εθίμων,‖ των‖ ιδεών,‖ του‖ τρόπου‖

ζωής,‖ της‖ υλικής‖ και‖ της‖ ηθικής‖ κατάστασης‖ της‖ κοινωνίας‖ γενικά.‖ Ο‖

χαρακτηρισμός‖«μοντέρνος»‖αποδίδεται‖τόσο‖σε‖αντικείμενα‖όσο‖και‖σε‖αντιλήψεις‖

και‖το‖γεγονός‖αυτό‖επιβεβαιώνει‖ότι‖η‖μόδα‖αποτελεί‖σημαντικό‖κεφάλαιο‖του‖σύγχρονου‖ανθρώπου‖και‖ειδικότερα‖του‖

νέου.‖Κολακεύει‖τη‖φιλαρέσκειά του‖προσφέροντάς‖του‖την‖αίσθηση‖της‖διάκρισης‖και‖της‖επιβεβαίωσης.‖ 

Η‖μόδα‖έχει‖φτάσει‖στο‖αποκορύφωμά‖της‖και‖έχει‖μπει‖ολοκληρωτικά‖στη‖ζωή‖μας.‖Δυστυχώς,‖όμως,‖η‖επιρροή‖της‖στις‖

μάζες‖δεν‖είναι‖καθόλου‖εποικοδομητική.‖Έχει‖κυριαρχήσει‖το‖ εφήμερο και‖το‖παράλογο.‖Οι‖μεγάλοι‖οίκοι‖μόδας‖ασκούν‖

επάνω‖μας‖ένα‖είδος‖τυραννικής‖επιβολής,‖την‖οποία‖επιτυγχάνουν‖μέσω‖της‖τηλεόρασης‖και‖των‖άλλων‖μέσων‖μαζικής‖

ενημέρωσης.‖ Αυτό‖ σταδιακά‖ έχει‖ ως‖ αποτέλεσμα‖ την‖ έλλειψη‖ καλαισθησίας‖ και‖ ταυτόχρονα‖ ισοπεδώνει‖ τις‖ ατομικές‖

ιδιαιτερότητες‖και‖τις‖προσωπικές‖προτιμήσεις,‖κάνοντάς‖τον‖καθένα‖δέσμιο‖των‖τάσεων‖που‖επικρατούν.‖ 

Μέσω‖ επωνύμων‖προσώπων,‖ όπως‖για‖παράδειγμα‖ηθοποιών‖και‖ τραγουδιστών,‖ ενισχύονται‖ αμφισβητούμενα‖πρότυπα‖

συμπεριφοράς,‖ που‖ αποδέκτες‖ έχουν‖ συνήθως‖ τους‖ νέους.‖ Επίσης,‖ ένα‖ άλλο‖ μειονέκτημα‖ της‖ σύγχρονης‖ μόδας‖ είναι‖ η‖

κερδοσκοπία‖ σε‖ βάρος‖ του‖ καταναλωτικού‖ κοινού.‖ Για‖ παράδειγμα‖ ένα‖ ρούχο‖ που‖ αντικειμενικά‖ η‖ αξία‖ του‖ είναι‖ πολύ‖

χαμηλή,‖μπορεί‖να‖πωλείται‖ακριβά‖μόνο‖και‖μόνο‖για‖το‖γεγονός‖ότι‖φοριέται‖πολύ‖και‖συμβαδίζει με‖τις‖νέες‖τάσεις. 

Η‖επίδραση‖ της‖μόδας‖στο‖ άτομο‖συγκεκριμένα‖μπορεί‖ να‖ έχει‖ άσχημες‖συνέπειες.‖Ο‖καθένας‖προσπαθεί‖ να‖βρίσκεται‖

μέσα‖στο‖πλαίσιο‖των‖προσταγών‖της‖μόδας‖για‖να‖μην‖θεωρηθεί‖οπισθοδρομικός,‖είτε‖συμφωνεί‖μ’‖αυτές‖είτε‖όχι.‖Έτσι‖

ασκείται‖πάνω‖του‖ένα‖είδος‖ψυχολογικού‖ εξανδραποδισμού που‖συντελεί‖άμεσα‖στην‖απώλεια‖αυτοπεποίθησης‖και‖τον‖

μιμητισμό‖μέχρι‖την‖αλλοτρίωση‖της‖συνείδησής‖του.‖Κατ’‖αυτόν‖τον‖τρόπο‖υποβιβάζεται‖η‖αυτοτέλεια‖του‖κάθε‖ατόμου‖και‖

υποβαθμίζεται‖ η‖ κρίση‖ του.‖ Έτσι‖ καταλήγουμε‖ να‖ ανήκουμε‖ όλοι‖ σε‖ ένα‖ ομοιόμορφο‖ σύνολο‖ ανθρώπων,‖ στο‖ οποίο‖ δεν‖

διαφέρει‖ ο‖ ένας‖ από‖ τον‖ άλλο,‖ έχουμε‖ όλοι‖ τα‖ ίδια‖ πρότυπα‖ και‖ κοινούς‖ στόχους‖ και‖ οδηγούμαστε‖ από‖ τη‖

βιομηχανοποιημένη‖μαζική‖κουλτούρα. 
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 Σατουάζ: Μόδα και επικινδυνότητα  

Είναι‖ απίστευτο,‖ αλλά η‖ μόδα‖ πολλές‖ φορές‖ μας‖ ωθεί‖ να‖ κάνουμε‖ τρελά‖ πράγματα!‖ Όπως,‖ για παράδειγμα,‖ να‖

ζωγραφίζουμε‖πάνω‖στο‖κορμί‖μας‖σχήματα,‖εικόνες‖ή‖και‖λόγια‖που‖θα‖μείνουν‖για‖μια‖ζωή.‖Οι‖κίνδυνοι‖που‖ελλοχεύουν 

μετά‖τη‖λήψη‖μιας‖τέτοιας‖απόφασης‖είναι‖αρκετοί‖και‖σημαντικοί‖κι‖όσο‖κι‖αν‖ακούγεται‖παράδοξο ένα‖από‖τα‖μεγαλύτερα‖

ρίσκα‖που‖παίρνει‖ κανείς‖ κάνοντας‖ τατουάζ‖ είναι‖ το‖ ενδεχόμενο να‖ το‖μετανιώσει.‖ Σο‖ τατουάζ‖ αποτελεί‖ ένα‖ ανεξίτηλο‖

στολίδι‖ του‖ κορμιού‖ μας,‖ η‖ αφαίρεση‖ του‖ οποίου‖ απαιτεί‖ επώδυνες‖ διαδικασίες.Ενώ παλαιότερα‖ για‖ να‖ αποκτήσεις‖ ένα‖

τατουάζ‖έπρεπε‖να‖έχεις‖υπάρξει‖τρόφιμος‖φυλακής,‖ναύτης,‖πολεμιστής‖ή‖εγκληματίας,‖σήμερα‖η‖τεχνολογία‖και,‖κυρίως,‖

οι‖ επιταγές‖ της‖ μόδας‖ διευκολύνουν‖ αρκετά‖ την‖ κατάσταση.‖ Από‖ την‖ Αρχαία‖ Αίγυπτο,‖ όπου‖ άρχισε‖ ουσιαστικά‖ η‖

δημιουργία‖τατουάζ,‖ως‖τις‖μέρες‖μας,‖με‖την‖αυξανόμενη‖χρήση‖των‖λέιζερ,‖τα‖«ανεξίτηλα‖στίγματα»‖χρησιμοποιήθηκαν‖

ως‖ένα‖επιπρόσθετο‖στοιχείο‖για‖τη‖διάκριση‖ατόμων‖ανάλογα‖με‖τις‖ικανότητές‖τους‖και‖την‖κοινωνική‖τους‖θέση.‖«Σατού»‖

στα‖ πολυνησιακά‖ σημαίνει‖ «ανεξίτηλο‖ σημάδι»,‖ και‖ εκείνοι‖ που‖ το‖ διέδωσαν‖ στην‖ Ευρώπη‖ έλεγαν‖ πως‖ όταν‖ τρυπάς‖ το‖

δέρμα,‖«μπαίνει‖το‖χρώμα‖και‖βγαίνει‖μία‖μαγεία».‖Μονάχα‖που‖η‖μαγεία‖αυτή‖διαρκεί‖αιώνια.‖Σο‖τατουάζ‖είναι‖κάτι‖πολύ‖

έντονο,‖ βαθύ‖ και‖ ριζικό.‖ Κανείς‖ δεν‖ απαλλάσσεται‖ τόσο‖ εύκολα‖ από‖ αυτό‖ και‖ μερικοί‖ ξέρουν‖ (ή‖ ανακαλύπτουν‖ εκ‖ των‖

υστέρων)‖ότι‖δεν‖θα‖απαλλαγούν‖ποτέ.‖Γι'‖αυτό,‖όσο‖παράξενο‖κι‖αν‖ακούγεται,‖ένα‖από‖τα‖μεγαλύτερα‖ρίσκα‖που‖παίρνει‖

κανείς‖ κάνοντας‖ τατουάζ‖ είναι‖ το‖ ενδεχόμενο‖ να‖ το‖ μετανιώσει.‖ το‖ ρίσκο αυτό‖ συμπεριλαμβάνεται‖ βέβαια‖ και‖ η‖

περίπτωση‖να‖μην‖το‖μετανιώσει‖το‖ ίδιο‖το‖άτομο‖που‖φέρει‖το‖«ανεξίτηλο‖στολίδι»,‖αλλά‖να‖ενοχληθεί‖κάποιος‖από‖το‖

περιβάλλον‖ του.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ όταν‖ δημιουργεί‖ κάποιος‖ μια‖ καινούργια‖ σχέση‖ και‖ το‖ όνομα‖ του‖ προηγούμενου‖

συντρόφου‖του‖είναι‖«χαραγμένο»‖για‖πάντα‖όχι‖στην‖καρδιά‖του‖(που‖στο τέλος‖τέλος‖θα‖μπορούσε‖να‖κρατηθεί‖κρυφό),‖

αλλά‖σε‖ κάποιο‖σημείο‖ του‖σώματός‖ του,‖ τότε‖ η‖ «μαγεία»‖ χάνεται. Όταν το‖ 1891‖ ο‖άμιουελ‖Ο'‖Ράιλυ‖κατασκεύασε‖ την‖

πρώτη‖ηλεκτρική‖μηχανή‖για‖τη‖χάραξη‖τατουάζ,‖που‖βασιζόταν‖σε‖ηλεκτρικό‖εργαλείο‖του‖Σόμας‖Έντισον‖που‖τρυπούσε‖

χαρτί‖ με‖ μια‖ βελόνα,‖ σίγουρα‖ δεν‖ φανταζόταν‖ την‖ απήχηση‖ που‖ θα‖ είχε‖ σήμερα‖ και‖ τους‖ κινδύνους‖ που‖ ενδεχομένως‖

κρύβει.‖ Αυτοσχέδια‖ «χειροκίνητα‖ πιστόλια»‖ τατουάζ‖ που‖ χρησιμοποιούνται‖ από‖ μη‖ έμπειρους‖ και‖ ανεύθυνους‖

«καλλιτέχνες»‖ μπορούν‖ να‖ γίνουν‖ η‖ αιτία‖ για‖ τη‖ μετάδοση‖ ηπατίτιδας,‖ συνδρόμου‖ τοξικού‖ σοκ‖ και‖ σε‖ εξαιρετικές‖

περιπτώσεις‖ακόμη‖και‖του‖ιού‖HIV.‖Επιπλέον,‖ενδέχεται‖να‖παρουσιαστούν‖αλλεργίες‖και‖μολύνσεις.  ΝΑΣΑΑ‖ΣΑΜΟΤ‖

10/02/2004, 

 ΣΟ ΜΑΣΙΓΙΟ ΕΠΙΣΡΕΥΕΙ 

 Σο‖ότι‖πέφτουν‖σφαλιάρες‖ στα‖σχολεία‖ και‖ του‖λεγόμενου‖πολιτισμένου‖κόσμου‖ (όπως‖και‖ στα‖

σπίτια),‖δεν‖είναι‖και‖τόσο‖άγνωστο.‖Σα‖περιστατικά,‖ιδίως‖στις‖ΗΠΑ‖και‖τη‖Βρετανία,‖όχι‖μόνο‖δεν‖

είναι‖ μεμονωμένα,‖ αλλά‖ αντιθέτως‖ προβάλλονται‖ όλο‖ και‖ περισσότερο‖ ως‖ απάντηση‖ στην‖

"ογκούμενη‖νεανική‖εγκληματικότητα".‖Σο‖ματσούκι‖ως‖μέσον‖σωφρονισμού στα‖δημόσια‖σχολεία‖

ζει‖ και‖ βασιλεύει‖με‖ τη‖σφραγίδα‖ του‖ νόμου.‖ Είκοσι‖ τρεις‖πολιτείες‖ των‖ΗΠΑ‖εξακολουθούν‖να‖

αποδέχονται‖την‖παιδαγωγική‖σημασία‖του. 

ύμφωνα‖ με‖ τα‖ πρόσφατα‖ στατιστικά‖ στοιχεία‖ του‖ ομοσπονδιακού‖ υπουργείου‖ Παιδείας‖ των‖

ΗΠΑ,‖πάνω‖από‖470.000‖μαθητές‖ξυλοκοπήθηκαν‖κατά‖το‖σχολικό‖έτος‖1993-94.‖την‖πολιτεία‖του‖

Αρκάνσας‖το‖ποσοστό‖των‖σωματικά‖τιμωρουμένων‖φτάνει‖στο‖13%‖του‖συνόλου‖των‖μαθητών‖και‖

στο‖Μισισιπή‖το‖11%.‖ε‖απόλυτους‖αριθμούς,‖"παγκόσμια‖πρωτεύουσα‖του‖βούρδουλα"‖θεωρείται‖το‖Σέξας.‖Σο‖περίπλοκο‖

νομικό‖σύστημα‖των‖ΗΠΑ‖δίνει‖ωστόσο‖το‖δικαίωμα‖διαφορετικής‖εκπαιδευτικής‖πολιτικής‖από‖ίδρυμα‖σε‖ίδρυμα,‖ιδιωτικό‖ή‖

δημόσιο,‖ακόμα‖και‖αν‖ οι‖νόμοι‖της‖πολιτείας‖επιτρέπουν‖τη‖ σωφρονιστική‖βία.‖Επίσης‖πολλά‖ ιδιωτικά,‖ ιδίως‖τα‖σχολεία‖

διαφόρων‖θρησκευτικών‖κοινοτήτων,‖θεωρούν‖ότι‖το‖ξύλο‖είναι‖"ιερό".‖ 

την‖άλλη‖πλευρά‖του‖Ατλαντικού,‖στα‖βρετανικά‖νησιά,‖η‖κατάσταση‖δεν‖είναι‖πολύ‖καλύτερη.‖Αν‖και‖η‖νομοθεσία‖της‖

Ευρωπαϊκής‖Ένωσης‖-και‖η‖νομολογία‖του‖Ευρωπαϊκού‖Δικαστηρίου‖Ανθρωπίνων‖Δικαιωμάτων- έχει‖θέσει‖εκτός‖νόμου‖τη‖

σωματική‖τιμωρία για‖οποιοδήποτε‖λόγο‖κατά‖των‖παιδιών,‖όπως‖άλλωστε‖κάθε‖άλλη‖μορφή‖βασανισμού,‖στην‖Αγγλία‖η‖

συζήτηση‖έχει‖αναθερμανθεί.‖τις‖28‖Ιανουαρίου‖1997‖κατατέθηκε‖στη‖Βουλή‖πρόταση‖επαναφοράς‖της‖σωματικής‖τιμωρίας‖

στα‖εκπαιδευτήρια‖με‖τη‖συναίνεση των‖κηδεμόνων‖των‖μαθητών.‖Ο‖εισηγητής‖του‖μέτρου,‖Σζέιμς‖Πόουσι,‖έδωσε‖και‖μια‖

"μοντέρνα"‖ διάσταση‖ στο‖ θέμα:‖ "Δεν‖ μιλάμε‖ για‖ ξυλοφόρτωμα,‖ χαστούκια,‖ μαστιγώματα‖ ή‖ για‖ ανάλογες‖ φορτισμένες‖

συναισθηματικά‖ λέξεις‖ που‖ τόσο‖ αγαπούν‖ να‖ χρησιμοποιούν‖ οι‖ πολέμιοι‖ της‖ σωματικής‖ τιμωρίας.‖ Η‖ πρότασή‖ μας‖

αναφέρεται‖στην‖πειθαρχία‖με‖το‖χάρακα.‖Πρόκειται‖για‖λογική‖τιμωρία.‖Η‖βίτσα‖αποτελεί‖το‖σπουδαιότερο‖αποτρεπτικό‖

μέσο.‖Μόνο‖η‖παρουσία‖της‖στη‖σχολική‖αίθουσα‖αρκεί‖για‖να‖επαναφέρει‖την‖πειθαρχία‖στην‖τάξη".‖Άλλος‖βουλευτής,‖ο‖

Σόνι‖ Μάρλοου,‖ ακόμα‖ πιο‖ αυστηρών‖ ηθών,‖ επέμεινε‖ ότι‖ το‖ ξύλο‖ πρέπει‖ να‖ επιτραπεί‖ χωρίς‖ καν‖ τη‖ συγκατάθεση‖ των‖

γονιών!‖Προτού‖φτάσει‖στην‖πρωθυπουργία,‖ο‖Σζον‖Μέιτζορ‖είχε‖προφτάσει‖κι‖αυτός‖να‖υποστηρίξει‖στο‖Κοινοβούλιο‖την‖

επιστροφή‖του‖βούρδουλα‖στα‖σχολεία,‖σε‖μια‖ψηφοφορία‖που‖μάλιστα‖απορρίφθηκε‖μόλις‖για‖μία‖ψήφο! 

Η‖υπόθεση‖ξανάρθε‖στη‖βρετανική‖επικαιρότητα‖τον‖περασμένο‖Μάρτιο.‖Η‖αφορμή‖ήταν‖η‖σύλληψη‖ενός‖δεκάχρονου‖και‖

ενός‖δεκατριάχρονου‖για‖απόπειρα‖εμπρησμού‖ενός‖γειτονικού‖σπιτιού.‖Οι‖παιδονόμοι‖βρήκαν‖στο‖πρόσωπο‖ενός‖δικαστή‖

ένα‖νέο‖μαχητικό‖ηγέτη.‖Ο‖δικαστής‖Ρόντγουελ‖δεν‖έμεινε‖ ικανοποιημένος‖από‖τα‖ δυόμισι‖χρόνια‖φυλάκιση‖με‖τα οποία‖

τιμωρήθηκαν‖οι‖πιτσιρικάδες,‖ήθελε‖επιπλέον‖και‖τη‖δια‖νόμου‖επιστροφή‖του‖ματσουκιού‖στα‖σχολεία.‖"Αν‖είχαν‖φάει‖το‖

ξύλο‖ εγκαίρως‖από‖ το‖ δάσκαλο,‖ δεν‖θα‖ έφταναν‖στο‖ έγκλημα",‖γνωμοδότησε‖ ο‖ δικαστής.‖Κι‖ επειδή‖ ο‖ "εχθρός"‖ δεν‖ είναι‖
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πλέον‖μόνο‖οι‖άγγλοι‖προοδευτικοί‖ή‖οι‖φιλελεύθεροι,‖ο‖δικαστής‖κατηγόρησε‖ότι‖για‖την‖παιδική‖εγκληματικότητα‖και‖τη‖

"ζούγκλα‖του‖μαυροπίνακα"‖φταίει‖η‖Ευρωπαϊκή‖Ένωση‖και‖οι‖ανεκτικοί‖θεσμοί‖της.‖ 

 (Ελευθεροτυπία,‖14/12/1997) 

 

 H γραφή και η υπέρβασή της από τα ψηφιακά μέσα 

Διασκευασμένη‖βιβλιοκριτική‖της‖Σιτίκας‖Δημητρούλια‖(Καθημερινή‖16/05/2004) 

 

Vilem‖ Flusser,‖ Η‖ Γραφή,‖ Mτφ.:‖ Γ.‖ Η.‖ Ηλιόπουλος,‖ Επιστημονική‖ επιμέλεια‖ – επίμετρο:‖ Διονύσης‖

Καββαθάς,‖Eκδ.‖Ποταμός‖ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 

το‖σύστημα‖της‖γραφής,‖ως‖πολιτικό‖και‖μεταστοχαστικό‖κώδικα,‖ή‖στη‖χειρονομία‖της‖γραφής,‖η‖

οποία‖συνθέτει‖τη‖χειρονομία‖κατά‖του‖κόσμου,‖την‖εργασία‖δηλαδή,‖τη‖χειρονομία‖προς‖τον‖άλλον,‖

την‖επικοινωνία‖δηλαδή,‖και‖τέλος‖τη‖χειρονομία‖ως‖αυτοσκοπό,‖την‖τέχνη,‖ο‖Υλούσερ‖αποδέχεται‖

τον‖ ρόλο‖ της‖ εντροπίας,‖ η‖ οποία‖ ορίζεται‖ ως‖ μέτρο‖ της‖ αβεβαιότητας,‖ της‖ αταξίας‖ και‖ της‖

συνακόλουθης‖φθοράς‖ενός‖συστήματος,‖όπως‖τον‖ορίζει‖η‖θεωρία‖της‖πληροφορίας‖και‖η‖κυβερνητική.‖Παράλληλα,‖ορίζει‖

για‖τον‖εαυτό‖του‖ως‖γράφοντα‖και‖μαζί‖παρατηρητή του‖συστήματος‖της‖γραφής,‖ορίζει‖δηλαδή‖ένα‖πλαίσιο‖κυβερνητικής‖

πρώτης‖και‖μαζί‖δευτέρας‖τάξεως,‖αφού‖όπως‖ομολογεί‖από‖την‖προμετωπίδα‖ήδη,‖αγαπά‖τη‖γραφή‖περισσότερο‖και‖από‖

την‖ ίδια‖ τη‖ ζωή‖ του:‖ «scribere‖ necesse‖ est,‖ vivere‖ noest»•‖ και‖ δηλώνει‖ ότι‖ συγκαταλέγεται‖ μεταξύ‖ αυτών‖ που‖ «πρέπει‖ να‖

γράφουν‖επειδή‖η‖ύπαρξή‖τους‖(Dasein)‖εξωτερικεύεται‖με‖τη‖χειρονομία‖της‖γραφής‖και‖μόνο‖με‖αυτήν». 

Ο‖Υλούσερ‖θεωρεί‖τη‖γραφή‖έναν‖κώδικα‖που‖επιτρέπει‖την‖έκφραση,‖τη‖μετάδοση‖και‖την‖αποθήκευση‖της‖πληροφορίας‖

προς‖ χρήση‖ των‖ επόμενων‖ γενεών,‖ ο‖ οποίος‖ κυριάρχησε‖ στο‖ πέρασμα‖ του‖ χρόνου‖ στους‖ λοιπούς‖ κώδικες,‖ όπως‖ η‖

ζωγραφική‖ή‖τα‖μαθηματικά,‖παρά‖τη‖σημαντική‖απώλεια‖περιεχομένου‖που‖συνεπάγεται.‖ήμερα‖λοιπόν,‖στο‖κατώφλι‖

της‖ νέας‖ εποχής,‖ κατά‖ την‖ οποία‖ εισερχόμαστε‖ στο‖ σύμπαν‖ των‖ «τεχνικών‖ εικόνων»,‖ αυτός‖ ο‖ γραμμικός,‖

γραμματοαριθμητικός‖ κώδικας‖ επικοινωνίας,‖ ο‖ οποίος‖ αντικατέστησε‖ την‖ εικόνα‖ και‖ οδήγησε‖ από‖ το‖ προαλφαβητικό,‖

μυθικό‖ σύμπαν‖ στον‖ ιστορικό,‖ αλφαβητικό‖ κόσμο,‖ επιστρέφει‖ στα‖ ιδεογράμματα‖ και‖ τα‖ εικονογράμματα,‖ που‖ ποτέ‖ δεν‖

κατάφερε‖να‖καθυποτάξει‖πλήρως. 

Επιστρέφοντας‖διαρκώς‖στην‖ανάλυσή‖του‖στον‖Φάιντεγκερ‖και‖τον‖Νίτσε,‖αλλά‖και‖στον‖Μακ‖Λούαν,‖τον‖Ντεριντά‖και‖τον‖

Υουκώ,‖ο‖Υλούσερ‖πραγματεύεται‖σε‖σύντομα‖κεφάλαια‖τα‖στάδια‖της‖ανάπτυξης‖της‖γραφής‖και‖των‖διαδικασιών‖της.‖Η‖

Ιστορία‖ είναι‖ «αυτή‖ η‖ προέλαση‖ του‖ γράφειν‖ κατά‖ μήκος‖ των‖ σειρών‖ με‖ κατεύθυνση‖ τις‖ αβύσσους‖ της‖ μνήμης‖ (του‖

«υποσυνείδητου»)‖και‖με‖κατεύθυνση‖τον‖απογυμνωμένο‖από‖παραστάσεις‖αντικειμενικό‖κόσμο»•‖και‖ο‖λόγος‖που‖θέλουμε‖

να‖εγκαταλείψουμε‖το‖αλφάβητο‖είναι‖επειδή‖«προσπαθούμε‖να‖ξεπεράσουμε‖την‖ιστορική‖συνείδηση». 

Σο‖ κείμενο‖ αποτελεί‖ μια‖ χαϊντεγκεριανή‖ μοιραία‖ αποστολή‖ και‖ αναμένει‖ την‖ ολοκλήρωσή‖ του‖ από‖ τον‖ εκάστοτε‖

αναγνώστη,‖στον‖οποίον‖τείνει‖σχεδόν‖απελπισμένα.‖‖ 

 

 

Σα γράμματα, τα νοήματα και τα πράγματα... 

Σου‖Παντελη‖Μπουκαλα,‖καθημερινή,‖‖21/01/2001 

 

Πρωί‖ της‖ Κυριακής,‖ σε‖ κάποιο‖ από‖ τα‖ τσιμεντένια‖ γηπεδάκια‖ όπου‖ αθλούνται‖ πεισματωδώς‖ οι‖ μπόμπιρες‖ διάδοχοι‖ του‖

Γκάλη.‖Ενας‖πιτσιρικάς‖έχει‖κερδίσει‖φάουλ‖και‖πάει‖για‖τις‖βολές.‖Πριν‖πάρει‖τη‖σωστή‖πόζα,‖η‖συμμορία‖των‖αντιπάλων‖

ρίχνει‖ένα‖σύνθημα‖που‖του‖κόβει‖χέρια‖και‖πόδια:‖«Δημητράκης‖θα‖πει,‖αιρμπολάτη‖βολή».‖Και‖πράγματι,‖η‖μπάλα‖ δεν‖

βρίσκει‖ούτε‖στεφάνι.‖Σο‖ίδιο‖και‖στη‖δεύτερη‖βολή,‖αφού‖και‖πάλι‖το‖φαρμακερό‖σύνθημα‖αποδιοργάνωσε‖τον‖πιτσιρίκο.‖

Ετσι,‖λοιπόν,‖«αιρμπολάτη‖βολή»,‖παναπεί‖ένα‖υβρίδιο,‖που‖ορισμένοι‖ ίσως‖το‖βρουν‖τραγελαφικό,‖κακόγουστο‖γόνο‖των‖

οικουμενικών‖«σπασμένων‖αγγλικών»,‖κι‖ας‖ξαναφέρνει‖πίσω,‖κάπως‖ιδιότροπα,‖τον‖«air-αέρα».‖τον‖οικείο‖του‖χώρο‖όμως,‖

εκεί‖ όπου‖ συντέθηκε‖ και‖ ηχεί,‖ το‖ «αιρμπολάτη»,‖ χαριτωμένα‖ εξελληνισμένη‖ εκδοχή‖ τού‖ αγγλικού‖ «airball»‖ που‖

χρησιμοποιείται‖στις‖τηλεοπτικές‖περιγραφές‖αγώνων‖μπάσκετ,‖έχει‖σαφέστατο‖νόημα‖και‖πολύ‖δύσκολα‖θα‖υποδείκνυε‖

κανείς‖ μια‖ άλλη‖λέξη,‖μία‖ μόνο,‖ αμιγώς‖ ελληνική,‖ ικανή‖ να‖ το‖ αντικαταστήσει.‖ Ούτε‖ καν‖ το‖ τύποις‖ ελληνοπρεπέστερο‖

«αερομπαλάτη»‖δεν‖θα‖μπορούσε‖να‖ το‖εκτοπίσει,‖κι‖όχι‖βέβαια‖επειδή‖εμπεριέχει‖την‖ξενικής‖καταγωγής‖μπάλα,‖αλλά‖

επειδή‖τα‖παιδιά,‖πολύ‖πιο‖κοντά‖στην‖κυριολεξία‖απ'‖όσο‖νομίζουμε‖οι‖ενήλικοι,‖χρησιμοποιούν‖τη‖λέξη‖«αερόμπαλα»‖για‖

εντελώς‖ διαφορετικού‖ είδους‖ σημαινόμενα,‖ για‖ να‖ βαφτίσουν‖ την‖ πλαστική‖ μπάλα‖ και‖ να‖ την‖ ξεχωρίσουν‖ από‖ τη‖

δερμάτινη.‖ 

Σα‖ψέγουμε‖λοιπόν‖εμείς,‖καταγγέλλουμε‖τη‖λεξιπενία‖τους,‖χρησιμοποιώντας‖την‖ίδια‖μας‖την‖καταγγελία‖σαν‖απόδειξη‖

του‖δικού‖μας‖πλούτου,‖αυτά‖ωστόσο‖επιμένουν‖στο‖παιχνίδι‖της‖λεξιπλασίας,‖αυθόρμητα,‖ενστικτωδώς.‖Και‖δεν‖πλάθουν‖

τις‖λέξεις‖τους‖αποκλειστικά‖κατά‖μόνας‖και‖κατ'‖οίκον‖(εκείνα‖τα‖ιδιότροπα‖«παιδιόλεκτα»‖που‖συχνά‖σε‖αποσβολώνουν‖με‖

την‖ ευρηματικότητα‖ και‖ την‖ αναντικατάστατη‖ κυριολεξία‖ τους),‖ αλλά,‖ κυρίως,‖ όταν‖ βρίσκονται‖ συνδυο-συντρία‖ και‖

συνομιλούν,‖ στο‖ σχολείο,‖ στο‖ φροντιστήριο‖ ή‖ στο‖ συνοικιακό‖ γηπεδάκι,‖ παντού‖ όπου‖ υπάρχουν‖ μέσα‖ σε‖ ομάδα‖ και‖

μοιράζονται‖αισθήματα‖και‖λέξεις.‖Λέξεις‖πλάθει,‖ ίσως‖και‖πάλι‖υπό‖την‖επήρεια‖του‖συνθηματολογικού‖ρυθμού,‖κι‖ένας‖

ανθρώπινος‖χώρος‖που‖επίσης‖τον‖χλευάζουμε,‖κατηγορώντας‖τον‖όχι‖απλώς‖για‖λεξιπενία‖παρά‖για‖αφασία:‖ο‖αθλητικός.‖

Και‖ δεν‖ εννοώ‖ τις‖ σπάνιες‖ παραγωγές‖ κάποιων‖ «επωνύμων»‖ του,‖ όπως‖ το‖ ηχηρά‖ σαφές‖ «μαντουμαναδόρος»‖ που‖

μηχανεύτηκε‖ο‖κ.‖Νίκος‖Αλέφαντος,‖όσο‖τα‖λήμματα‖που‖εμφανίζονται‖με‖γονέα‖το‖πλήθος,‖σαν‖το‖καίριο«άμπαλος»,‖για‖

όποιον‖δεν‖έχει‖καλές‖σχέσεις‖με‖την‖μπάλα‖καίτοι‖βιοπορίζεται‖από‖αυτήν.‖Μοιάζει‖παράδοξο‖αλλά‖μάλλον‖δεν‖είναι,‖αν‖
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λάβουμε‖υπόψη‖μας‖ότι‖«η‖εκκλησία‖του‖γηπέδου»,‖σαν‖πολύ‖μακρινός‖συγγενής‖της‖«εκκλησίας‖του‖δήμου»,‖είναι‖ένας‖από‖

τους‖ λίγους‖ πια‖ πληθυντικούς‖ ανθρώπινους‖ χώρους,‖ όπου,‖ έστω‖ για‖ ένα‖ δίωρο,‖ υπάρχουμε‖ μαζί‖ με‖ άλλους‖ και‖

αναγνωριζόμαστε‖από‖κοινού‖στην‖ίδια‖γλώσσα‖και‖στα‖ίδια‖πράγματα,‖έστω‖κίβδηλα‖ή‖κιβδηλοποιά.‖ 

Ψστε,‖λοιπόν,‖θα‖ρωτήσει‖κανείς,‖δεν‖κινδυνεύει‖η‖ελληνική‖γλώσσα;‖Εφόσον‖δέκα‖ (τουλάχιστον)‖εκατομμύρια‖άνθρωποι‖

συνεχίζουμε‖ να‖μιλάμε‖και‖ να‖γράφουμε,‖ ο‖ κοπετός‖περιττεύει.‖Ο‖καθένας‖βέβαια‖ δίνει‖ τη‖ δική‖ του‖απάντηση,‖που‖ δεν‖

συναρτάται‖μόνο‖με‖τις‖γνώσεις‖του‖αλλά‖και‖με‖την‖ ιδεολογία‖του.‖Αν‖ο‖αριστοκρατισμός‖σου‖δεν‖έχει‖πειστεί‖από‖τον‖

Πλάτωνα‖ή‖τον‖ολωμό‖ότι‖τη‖γλώσσα‖τη‖διδάσκουν‖οι‖πολλοί,‖δεν‖γίνεται‖βέβαια‖να‖σε πείσουν‖οι‖ποδοσφαιράκηδες‖ή‖τα‖

πιτσιρίκια‖ότι‖η‖λεξιπενία‖που‖εντοπίζεται‖π.χ.‖στα‖δελτία‖ειδήσεων‖ή‖στις‖εκθέσεις‖των‖μαθητών‖(όπου‖την‖εκμαιεύει‖το‖

καθεστώς‖του‖επιβεβλημένου‖στόμφου),‖πλήττει‖κάθε‖μορφή‖γραπτής‖ή‖προφορικής‖επικοινωνίας.‖Και‖φυσικά‖οι  θιασώτες‖

του‖δόγματος‖της‖κατάντιας‖(όχι‖μόνο‖της‖γλώσσας‖αλλά‖γενικά‖της‖Ελλάδας)‖θα‖προτιμήσουν‖να‖δηλώσουν‖ότι‖η‖ελληνική‖

φθείρεται‖ στο‖ στόμα‖ των‖ πάμπολλων‖ νέων‖ χρηστών‖ της,‖ των‖ μεταναστών,‖ στην‖ εκμάθηση‖ της‖ οποίας‖ τους‖ οδηγεί‖ η‖

ανάγκη‖ (πόσοι‖ Ελληνες,‖ έπειτα‖ από‖ τόσα‖ χρόνια‖ συνάφειας,‖ ξέρουμε‖ έστω‖ το‖ «γεια‖ σου»‖ στα‖ αλβανικά;)‖ παρά‖ να‖

συμφωνήσουν‖ότι‖οι‖νέοι‖ελληνίζοντες‖είναι‖καινούργιος‖πλούτος‖για‖την‖ελληνίδα‖γλώσσα.‖ 

Προβλήματα‖βεβαίως‖υπάρχουν,‖όχι‖μόνο‖στο‖πώς‖μιλάμε‖(ακόμη‖κι‖όσοι‖νομίζουμε‖ότι‖μιλάμε‖υπέροχα)‖αλλά‖και‖στο‖τι‖

λέμε‖(ακόμη‖και‖όσοι‖νομίζουμε‖ότι‖κομίζουμε‖το‖τρίτο‖ευαγγέλιο).‖Πώς,‖λόγου‖χάρη,‖ο‖ξύλινος‖κομματικός‖ζευγάρωσε‖πια‖

με‖ τον‖ νάυλον‖ τηλεοπτικό‖ λόγο,‖ και‖ πώς‖ εμείς‖ οι‖ ίδιοι,‖ από‖ ξιπασιά‖ ή‖ για‖ να‖ προκόψουμε‖ στο‖ εμπόριο‖ (πρώτη‖ύλη‖ του‖

οποίου‖είναι‖ανέκαθεν‖η‖φαντασίωση),‖επιλέγουμε‖την‖αγγλική‖για‖να‖τιτλοδοτήσουμε‖τα‖προϊόντα‖μας,‖είτε‖για‖εδώδιμα‖

πρόκειται‖είτε‖για‖είδη‖ενδύσεως‖και‖υποδήσεως‖είτε‖για‖περιοδικά‖και‖σταθμούς‖των‖ερτζιανών.‖Ισως‖μάλιστα‖ακριβώς‖η‖

τιτλοφορική‖ ξενομανία‖ δεν‖ επέτρεψε‖ σε‖ κανέναν‖ από‖ τους‖ αγγλώνυμους‖ διαύλους‖ ν'‖ αρπάξει‖ την‖ έκκληση‖ των‖

ακαδημαϊκών‖για‖την‖προστασία‖του‖ελληνικού‖αλφαβήτου‖και‖να‖κηρύξει‖άλλον‖ένα‖ιερό‖πόλεμο.‖Εν‖πάση‖περιπτώσει,‖δεν‖

αναπτύχθηκε‖καμιά‖ξενοκίνητη‖συνωμοσία‖για‖την‖κατάργηση‖του‖αλφαβήτου‖μας‖και‖την‖επιβολή‖του‖λατινικού,‖άρα‖δεν‖

δικαιούμαστε‖να‖δραματοποιήσουμε‖εκ‖νέου‖το‖πατροπαράδοτο‖σενάριο‖μ'‖εμάς‖στο‖ρόλο‖του‖κατατρεγμένου‖και‖κάποιους‖

σκοτεινούς‖Ξένους‖στο‖ρόλο‖του‖επαγγελματία‖ανθέλληνα.‖Αλλά‖ακόμη‖κι‖αν‖οι‖«παγκοσμιοποιητές»‖επιθυμούν‖να‖μας‖

αλέσουν‖στο‖μύλο‖τους,‖γιατί‖εμείς‖βιαζόμαστε‖όχι‖μόνο‖να‖σκεφτόμαστε,‖να‖ντυνόμαστε‖και‖να‖πολιτευόμαστε‖όπως‖αυτοί,‖

αλλά‖ και‖ να‖ τιτλοδοτούμε‖ με‖ τα‖ δικά‖ τους‖ γράμματα‖ τα‖ δικά‖ μας‖ πράγματα;‖ Σο‖ μόνο‖ αθωωτικό‖ που‖ μπορούμε‖ να‖

υποθέσουμε‖είναι‖πως‖οι‖λατινόφιλοι‖γνωρίζουν‖ότι‖το‖λατινικό‖αλφάβητο‖δεν‖είναι‖παρά‖εγγόνι‖του‖ελληνικού.‖Κι‖αυτό‖δεν‖

το‖ισχυρίζονται‖οι‖γνωστοί‖φανατικοί,‖που‖θεωρούν‖γέννημα‖του‖ελληνισμού‖κάθε‖εκδήλωση‖της‖ανθρωπότητας‖αλλά‖το‖

βεβαιώνουν‖γλωσσολόγοι‖ και‖ ιστορικοί.‖ Για‖ την‖αλήθεια‖ του‖λόγου,‖ ιδού‖ τα‖σχετικά‖σχόλια‖στο‖λήμμα‖ «αλφάβητο»‖ του‖

«Λεξικού‖ της‖Νέας‖ Ελληνικής‖ Γλώσσας»‖ του‖ Γ.‖ Μπαμπινιώτη:‖ «την‖ Ελλάδα‖ χρησιμοποιήθηκαν‖ περισσότερες‖ από‖ μια‖

γραφές,‖ σε‖ μια‖ προσπάθεια‖ των‖ Ελλήνων‖ να‖ φτάσουν‖ στο‖ καλύτερο‖ σύστημα‖ γραφής,‖ πράγμα‖ που‖ το‖ πέτυχαν,‖

επινοώντας,‖για‖πρώτη‖φορά‖στον‖κόσμο,‖την‖ελληνική‖αλφαβητική‖γραφή.‖Πρόκειται‖για‖την‖ίδια‖γραφή‖που,‖με‖τη‖μορφή‖

του‖δυτικού‖ελληνικού‖αλφαβήτου‖(του‖Φαλκιδικού‖της‖Εύβοιας),‖εξελίχθηκε‖σε‖αυτό‖που‖ονομάζουμε‖λατινικό‖αλφάβητο,‖

ένα‖αλφάβητο‖που‖μέσω‖της‖αυτοκρατορίας‖της‖Ρώμης‖και‖των‖λατινογενών‖(ρομανικών)‖εθνών‖και‖γλωσσών‖πέρασε‖σε‖

ευρύτερη‖χρήση‖ανά‖τον‖κόσμο».‖Αν‖παραβλέψουμε‖την‖άστοχη‖έκφραση‖«Οι‖Ελληνες‖επινόησαν,‖για‖πρώτη‖φορά‖στον‖

κόσμο,‖ το‖ ελληνικό‖ αλφάβητο»‖ (τι‖ άλλο‖ θα‖ μπορούσαν‖ να‖ εφεύρουν;),‖ οι‖ υπόλοιπες‖ διαπιστώσεις‖ θα‖ μπορούσαν‖ να‖

λειτουργήσουν‖είτε‖παρηγορητικά‖είτε‖και‖σαν‖άλλοθι‖για‖το‖συρμό‖της‖λατινικής‖γραφής. 

 

 

 EPEYNA E MAΘHTE. Διαβάζουν κυρίως... SMS 

Γράφει‖η‖N.‖Tρίγκα,‖‖Έθνος,‖Παρασκευή, 06‖Υεβρουαρίου‖2004 

 

Απαραίτητο‖εξάρτημα‖για‖το...‖σχολείο‖θεωρούν‖τα‖παιδιά‖το‖κινητό‖τηλέφωνο‖και‖το‖χρησιμοποιούν‖ακόμα‖και‖στην‖τάξη‖

σε‖ποσοστό‖65%,‖σύμφωνα‖με‖τους‖ερευνητές 

 

Παλιότερα‖ οι‖ μαθητές‖ μέσα‖ στην‖ τάξη‖ κρατούσαν‖ ένα‖ βιβλίο‖ στο‖ χέρι.‖ ήμερα‖ το‖ αντικατέστησαν‖ με‖ το‖ κινητό.‖ Όταν‖

βαριόντουσαν,‖έγραφαν‖στιχάκια‖πάνω‖στο‖θρανίο‖ή‖έπαιζαν‖«κρεμάλα».‖ήμερα‖στέλνουν‖μηνύματα‖μέσω‖κινητού‖και‖

συναγωνίζονται‖ στο‖ δημοφιλές‖ «φιδάκι».‖ Όταν‖ ήθελαν‖ να‖ εκνευρίσουν‖ τους‖ καθηγητές,‖ σκάρωναν‖ έξυπνες‖ φάρσες.‖

ήμερα‖κάνουν‖αναπάντητες‖κλήσεις‖στους‖συμμαθητές‖τους‖και‖φέρνουν‖τους‖δασκάλους‖τους‖

στα‖πρόθυρα‖νευρικής‖κρίσης. 

Η‖τεχνολογική...‖επανάσταση‖έχει‖μπει‖για‖τα‖καλά‖στα‖σχολεία,‖καθώς,‖εκτός‖από‖τις‖αίθουσες‖

οι‖ οποίες‖ είναι‖ εφοδιασμένες‖ με‖ ηλεκτρονικούς‖ υπολογιστές,‖ η‖ πλειοψηφία‖ των‖ μαθητών‖ (σε‖

ποσοστό‖ 65%)‖ χρησιμοποιεί‖ το‖ κινητό‖ακόμη‖και‖μέσα‖στην‖ τάξη.‖H‖χρήση‖ του‖κινητού‖ εν‖ώρα‖

λειτουργίας‖του‖σχολείου‖απαγορεύεται,‖σύμφωνα‖με‖εγκυκλίους‖του‖υπουργείου‖Παιδείας,‖αλλά‖

όπως‖προκύπτει‖από‖έρευνα‖που‖έγινε‖σ‖σχολεία‖της‖χώρας,‖αυτό‖δεν‖απασχολεί‖καθόλου‖τους‖

μαθητές. 

Η‖έρευνα‖ολοκληρώθηκε‖τον‖Μάρτιο‖του‖2003‖και‖διεξήχθη‖σε‖20‖σχολεία‖(γυμνάσια,‖λύκεια,‖TEE)‖

από‖διαφορετικές‖περιοχές‖της‖Ελλάδας‖και‖σε‖δείγμα‖917‖μαθητών‖και‖109‖εκπαιδευτικών.‖Έγινε‖

από‖ τον‖ καθηγητή‖ πληροφορικής‖ Υώτη‖ Λαζαρίνη‖ και‖ δημοσιεύεται‖ στο‖ τελευταίο‖ τεύχος‖ του‖ περιοδικού‖ «ύγχρονη‖

Εκπαίδευση».‖ Από‖ την‖ καταγραφή‖ των‖ αποτελεσμάτων‖ προκύπτει‖ ότι‖ σχεδόν‖ το‖ 80%‖ του‖ συνόλου‖ των‖ ερωτηθέντων‖

μαθητών‖έχουν‖στην‖κατοχή‖τους‖ένα‖κινητό,‖ποσοστό‖που‖φτάνει‖στο‖90%‖όσον‖αφορά‖τους‖μεγαλύτερους‖μαθητές.‖Σο‖
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εντυπωσιακότερο‖στοιχείο‖της‖έρευνας‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖τα‖παιδιά‖σε‖εξαιρετικά‖υψηλό‖ποσοστό‖(65%)‖παραδέχτηκαν‖ότι‖

χρησιμοποιούν‖το‖κινητό‖και‖κατά‖τη‖διάρκεια‖του‖μαθήματος. 

Αντί‖ να‖ παρακολουθούν‖ τη‖ διδασκαλία,‖ στέλνουν‖ μηνύματα‖ σε‖ συμμαθητές‖ τους‖ σε‖ άλλη‖ τάξη,‖ παίζουν‖ παιχνίδια,‖ ή‖

κάνουν‖αναπάντητες‖κλήσεις‖σε‖φίλους‖τους.‖Οι‖καθηγητές‖μάλιστα‖αρκετές‖φορές‖αναγκάζονται‖να‖σταματήσουν‖τη‖ροή‖

του‖μαθήματος‖προκειμένου‖να‖επιβάλουν‖την‖τάξη.‖Όπως‖ήταν‖βέβαια‖αναμενόμενο,‖αφού‖οι‖μαθητές‖χρησιμοποιούν‖το‖

κινητό‖μέσα‖στην‖τάξη,‖στο‖διάλειμμα‖το‖φαινόμενο‖παίρνει‖διαστάσεις...‖ επιδημίας.‖Όπως‖επισημαίνει‖και‖ο‖ερευνητής,‖

αντί‖να‖παίζουν‖με‖τους‖συμμαθητές‖τους,‖είναι‖σκυμμένοι‖πάνω‖από‖τη‖συσκευή‖του‖κινητού. 

Οι‖μαθητές‖ρωτήθηκαν‖πόσο‖χρονικό‖διάστημα‖διαθέτουν‖κινητό‖και‖οι‖περισσότεροι‖απάντησαν‖τουλάχιστον‖ένα‖χρόνο,‖

ενώ‖αρκετοί‖ήταν‖αυτοί‖που‖το‖είχαν‖από‖τότε‖που‖πήγαιναν‖στο‖δημοτικό!‖Σο‖πόσο‖μεγάλη‖είναι‖η‖εξάρτηση‖των‖παιδιών‖

από‖ τα‖κινητά‖προκύπτει‖από‖ το‖γεγονός‖ ότι‖ όταν‖ ρωτήθηκαν‖ «αν‖ διέθεταν‖ ένα‖ποσό‖ 300‖ ευρώ‖πώς‖θα‖ το‖ ξόδευαν»,‖ το‖

75.54%‖απάντησε‖ότι‖θα‖αγόραζε‖ένα‖κινητό.‖Αυτό‖σημαίνει‖ότι‖τα‖παιδιά‖θεωρούν‖πλέον‖το‖κινητό‖είδος‖ανάγκης.‖ 

Οι‖γονείς‖φαίνεται‖ότι‖ξοδεύουν‖μεγάλα‖ποσά‖για‖τα‖κινητά‖των‖παιδιών,‖καθώς‖αυτά‖δηλώνουν‖ότι‖αγοράζουν‖από‖3‖έως‖4‖

κάρτες‖τον‖μήνα,‖πράγμα‖που‖σημαίνει‖ότι‖διαθέτουν‖στην‖καλύτερη‖περίπτωση‖30‖ευρώ‖για‖τον‖σκοπό‖αυτό.‖Επίσης‖πάρα‖

πολλά‖παιδιά‖διαθέτουν‖τα‖χρήματα‖από‖το‖ημερήσιο‖χαρτζιλίκι‖τους‖για‖να‖ αγοράζουν‖κάρτες‖και‖όχι‖κάτι‖για‖φαγητό,‖

γεγονός‖που‖οι‖γονείς‖συνήθως‖δεν‖γνωρίζουν. 

Όσον‖αφορά‖την‖αποστολή‖μηνυμάτων,‖φαίνεται‖ότι‖η‖κατάσταση‖είναι‖εκτός‖ελέγχου.‖Σο‖55%‖των‖μαθητών‖δήλωσε‖ότι‖

στέλνει‖ από‖ 9‖ έως‖ και‖ 12‖ μηνύματα‖ την‖ ημέρα,‖ από‖ τα‖ οποία‖ κάποια‖ είναι‖ σημαντικά‖ ενώ‖ τα‖ υπόλοιπα‖ «ανούσια‖

μηνυματάκια‖που‖τα‖έλαβαν‖από‖φίλους‖και‖τα‖προωθούν‖σε‖άλλους».‖Μάλιστα‖υποστηρίζουν‖ότι‖η‖αποστολή‖μηνυμάτων‖

αποτελεί‖καθημερινή‖τους‖απασχόληση‖και‖διασκέδαση.‖Οι‖μαθητές‖ρωτήθηκαν‖αν‖γνωρίζουν‖ότι‖η‖συγκεκριμένη‖συσκευή‖

επικοινωνίας‖ενδεχομένως‖προκαλεί‖προβλήματα‖υγείας‖και‖το‖70%‖απάντησε‖ότι‖δεν‖έχει‖σχετικές‖πληροφορίες.  

Κατόπιν‖ όλων‖ αυτών,‖ ο‖ ερευνητής‖ κ.‖ Λαζαρίνης‖ επισημαίνει‖ ότι‖ η‖ χρήση‖ του‖ κινητού‖ στο‖ σχολείο‖ συντελεί‖ στην‖

παρεμπόδιση‖του‖μαθήματος‖και‖στη‖μείωση‖της‖προσοχής‖κατά‖τη‖διάρκεια‖του‖μαθήματος‖και‖συνεπώς‖της‖απορρόφησης‖

της‖ γνώσης‖ από‖ το‖ σχολείο.‖ Η‖ χρήση‖ του‖ κινητού‖ στον‖ σχολικό‖ χώρο‖ δεν‖ είναι‖ αναγκαία,‖ αφού‖ τα‖ σχολεία‖ διαθέτουν‖

τηλέφωνα‖για‖περίπτωση‖ανάγκης‖επικοινωνίας‖των‖γονιών‖με‖τα‖παιδιά‖τους. 

 

 

«Βάλτε μία ακόμη γλώσσα στη βαλίτσα σας<» 

Φριστινα‖Δαμουλιανου‖άββατο,‖25‖Δεκεμβρίου‖2004 

 

Σο‖πρώτο‖συναίσθημα‖που‖έχει‖ο‖αναγνώστης‖της‖καλαίσθητης‖πρόσφατης‖έκδοσης‖της‖Κομισιόν‖«Πολλές‖γλώσσες,‖μια‖

οικογένεια»‖ είναι‖ η<‖ανακούφιση‖για‖ τη‖ ζωντανή‖ εύληπτη‖αλλά‖ποιοτική‖γλώσσα‖ της‖ ελληνικής‖μετάφρασης.‖Για‖ εμάς‖

τους‖επαγγελματίες‖ -αλλά‖και<‖εραστές‖της‖ευρωπαϊκής‖ολοκλήρωσης- που‖πριν‖λίγα‖ακόμη‖χρόνια‖υποφέραμε‖από‖τη‖

μηχανική‖«ξύλινη»‖ελληνική‖μετάφραση‖που‖έκανε‖σχεδόν‖απωθητικά‖πολλά‖χρησιμότατα‖κοινοτικά‖έγγραφα,‖το‖εν‖λόγω‖

φυλλάδιο‖ μας‖ δίνει‖ την‖ ευκαιρία‖ να‖ φωνάξουμε<‖ «Θάνατος‖ στη‖ μηχανική‖ μετάφραση.‖ Ζήτωσαν‖ οι‖ σκεπτόμενοι‖

μεταφραστές!». 

Σο‖φυλλάδιο‖αυτό,‖που‖δεν‖θα‖πρέπει‖να‖λείπει‖από‖τον‖ζωτικό‖χώρο‖κάθε‖σύγχρονου‖και‖ενεργού‖Ευρωπαίου‖πολίτη‖-είναι‖

προσιτό‖ στην‖ ηλεκτρονική‖ διεύθυνση‖ europa.eu.int/comm/publications- με‖ ιδιαίτερο‖ κεφάλαιό‖ του‖ υπογραμμίζει‖ την‖ αξία‖

αλλά‖και‖την‖αναγκαιότητα‖της‖γνώσης‖ξένων‖γλωσσών‖για‖την‖κινητικότητα‖των‖εργαζομένων‖στην‖Ευρωπαϊκή‖Ένωση. 

Μια‖ κινητικότητα‖ που‖ αργά‖ ή‖ γρήγορα‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ γίνει‖ περισσότερο‖

αισθητή,‖αφού‖η‖Ε.Ε.‖αποτελεί‖πλέον‖τη‖μεγαλύτερη‖ενιαία‖αγορά‖στον‖κόσμο.‖

Και‖ με‖ την‖ προϋπόθεση,‖ βέβαια,‖ ότι‖ έχουμε‖ αντιληφθεί‖ πως‖ η‖ επίτευξη‖ του‖

στόχου‖ «να‖ καταστεί‖ η‖ Ε.Ε.‖ η‖ περισσότερο‖ ανταγωνιστική,‖ βασισμένη‖ στη‖

γνώση‖ οικονομία»‖ δεν‖ βασίζεται‖ σε<‖προφητεία‖ αλλά‖ ότι‖ είναι‖ και‖ υπόθεση‖

όλων‖μας‖αλλά‖και‖ενός‖εκάστου‖ιδιαιτέρως. 

Και‖ εάν‖ για‖ τους‖ εργαζομένους‖ η‖ γνώση‖ ξένων‖ γλωσσών‖ αποτελεί‖

«διαβατήριο»‖ για‖ θέσεις‖ εργασίας,‖ ταξίδια,‖ σπουδές‖ κ.ά.,‖ στις‖ επιχειρήσεις‖

προσφέρει‖την‖απαραίτητη‖«παντιέρα»‖προκείμενου‖να‖εισέλθουν‖στο‖διεθνές‖

επιχειρηματικό‖προσκήνιο‖όπως‖και‖το‖«εργαλείο»‖για‖να‖επικοινωνήσουν‖με‖τον‖τοπικό‖πληθυσμό,‖να‖κατανοήσουν‖τις‖

όποιες‖πολιτισμικές‖διαφορές‖και‖να‖αποβάλουν‖το‖ανταγωνιστικό‖μειονέκτημα‖που‖συνεπάγεται‖η‖σχετική‖άγνοια‖-είτε‖η‖

αδιαφορία. 

Για‖τα‖σημερινά‖450‖εκατομμύρια‖των‖πολιτών‖της,‖η‖Ε.Ε.‖διαθέτει‖20‖επίσημες‖γλώσσες‖και,‖ήδη‖από‖το‖1980,‖λειτουργεί‖

προγράμματα‖που‖προωθούν‖τη‖γλωσσική‖και‖πολιτιστική‖πολυμορφία‖της. Σο‖σημερινό‖χέδιο‖Δράσης‖που‖καλύπτει‖την‖

περίοδο‖2004-2006‖έχει‖λάβει‖υπόψη‖του‖τη‖γλωσσική‖πολυμορφία‖της‖Ευρώπης‖των‖25‖μελών.‖Έχει‖λάβει‖επίσης‖υπόψη‖ότι‖

«τα‖γλωσσικά‖ εφόδια,‖μέχρι‖ στιγμής,‖ είναι‖ άνισα‖και‖ κατανεμημένα‖ανά‖χώρα‖και‖ ανά‖κοινωνική‖ ομάδα»‖και‖ καθορίζει‖

ποιες‖ είναι‖ οι‖ δράσεις‖ που‖ πρέπει‖ να‖ αναλάβουν‖ οι‖ εθνικές‖ κυβερνήσεις.‖ Σο‖ μήνυμα‖ του‖ χεδίου‖ Δράσης‖ -όπως‖ μας‖ το‖

περιγράφει‖το‖κοινοτικό‖φυλλάδιο- είναι‖ότι‖«το‖να‖προσθέσει‖κανείς‖μια‖επιπλέον‖ξένη‖γλώσσα‖στη‖μητρική‖του,‖είναι‖κάτι‖

καλό. Αλλά,‖το‖να‖προσθέσει‖και‖μια‖δεύτερη‖ξένη‖γλώσσα,‖είναι‖ακόμη‖καλύτερο». 

 

 

 Λαέ των μηνυμάτων 
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Μια‖ εντελώς‖ ξεχωριστή‖ και‖ με‖ εμφανή‖ δικά‖ της‖ χαρακτηριστικά‖ ομάδα‖ προέκυψε‖ από‖ την‖ τάση‖ των‖ εκπομπών‖

παρεμβάσεων‖μέσω‖SMS:‖οι‖«μηνυματάκηδες».‖Παρ'‖όλα‖αυτά,‖είναι‖δυνάμει‖μάλλον‖ακίνδυνοι‖ -εάν‖εξαιρέσει‖κανείς‖την‖

ολομέτωπη‖τους‖επίθεση‖στην‖«ωρθωγραφύα». Από‖τον‖ΑΝΣΨΝΗ‖ΚΑΡΠΕΣΟΠΟΤΛΟ,‖περιοδικό‖HOME,‖Ιούνιος‖2004 

 

Η‖ ΟΡΘΟΓΡΑΥΙΑ‖ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ,‖ το‖ ίδιο‖ και‖ οποιαδήποτε‖ προσπάθεια‖ για‖ ορθή‖ σκέψη.‖ Ο‖ λαός‖ των‖ κολλημένων‖ με‖ τα‖

μηνύματα‖ και‖ τις‖ κάθε‖ είδους‖ τηλεφωνικές‖ παρεμβάσεις‖ απλώς‖ βιάζεται‖ να‖ πάρει‖ θέση.‖ Κανένα‖ δεν‖ ενδιαφέρει‖ αν‖ ο‖

Ολυμπιακός‖γράφεται‖με‖ύψιλον‖ή‖αν‖η‖Καλομοίρα‖χρειάζεται‖όμικρον‖γιώτα:‖αυτά‖είναι‖φορμαλισμοί‖που‖ενδιαφέρουν‖τον‖

Μπαμπινιώτη‖κι‖όχι‖εκείνους‖που‖θέλουν‖να‖παρέμβουν‖στις‖εκπομπές‖του‖TV‖Magic‖ή‖στο‖κανάλι‖του‖Fame‖Story.‖ημασία‖

δεν‖έχει‖πώς‖γράφεις‖κάτι,‖αλλά‖το‖μήνυμα‖που‖στέλνεις. 

παταλάω‖άπειρες‖ώρες‖διαβάζοντας‖μηνύματα‖είτε‖από‖επαγγελματική‖υποχρέωση,‖είτε‖απλώς‖για‖να‖καταλάβω‖τους 

πιτσιρικάδες‖που‖τα‖στέλνουν‖στις‖εκπομπές.‖Έχω‖καταλήξει‖στο‖συμπέρασμα‖ότι‖τα‖SMS‖είναι‖τα‖(ηλεκτρονικά)‖γκράφιτι‖

της‖εποχής‖μας,‖ένα‖μείγμα‖παρεμβατικότητας,‖άδολης‖ηλιθιότητας,‖φτώχειας‖σε‖εκφραστικά‖μέσα‖και‖post‖μοντερνισμού:‖

πιθανότατα‖ οι‖ περισσότεροι‖ από‖ όσους‖ τα‖ στέλνουν‖ να‖ είναι‖ απλώς‖ χαβαλέδες,‖ ποιος‖ μας‖ λέει‖ όμως‖ ότι‖ δεν‖ έχουν‖

ανακαλύψει‖μια‖ νέα‖γλώσσα‖που‖θα‖κυριαρχήσει‖ στο‖μέλλον‖ είτε‖ σαν‖λογοτεχνία‖ (τα‖χάι‖ κου‖ του‖ 2010),‖ είτε‖ σαν‖ απλή‖

έκφραση.‖«Ιζαμπέλα,‖είσαι‖τρέλα».‖«Όλγα,‖ζω‖για‖σένα‖(ή‖καμιά‖φορά‖"για‖σαίνα":‖όσο‖πιο‖κακογραμμένο‖είναι,‖ τόσο‖πιο‖

αληθινό‖μοιάζει)».‖«Σάκη,‖οι‖λαγοί‖τρέχανε».‖«Κύπελλοοο».‖«Ιωάννα,‖η‖Λαμία‖είναι‖μαζί‖σου».‖Απλές‖αλήθειες‖της‖ζωής,‖με‖

τις‖οποίες‖είναι‖δύσκολο‖να‖διαφωνήσει‖κανείς. 

Δε‖ χωράει‖ αμφιβολία‖ ότι‖ η‖ σημερινοί‖ «μηνυματάκηδες»‖ είναι‖ οι‖ απόγονοι‖ όλων‖ εκείνων‖ που‖ τη‖ δεκαετία‖ του‖ '80,‖

ανακαλύπτοντας‖ τη‖ δύναμη‖ του‖ ραδιοφώνου,‖ ξεροστάλιαζαν‖ στο‖ τηλέφωνο‖ προσπαθώντας‖ να‖ βγάλουν‖ γραμμή‖για‖ να‖

πουν‖τα‖παράπονά‖τους‖σε‖ήρωες‖όπως‖ο‖Γιώργος‖Σράγκας,‖ο‖Γιώργος‖Γεωργίου,‖ο‖Σέρενς‖Κουίκ‖(ή‖Σέρεν‖κουίκ,‖όπως‖τον‖

έχει‖αποκαλέσει‖κυρία‖στο‖ραδιόφωνο),‖ο‖Μάκης‖Σριανταφυλλόπουλος,‖η‖Υωτεινή‖Πιπιλή.‖Εκεί‖γεννήθηκε‖μια‖νέα‖γλώσσα:‖

επιθετική,‖ καταγγελτική,‖ φτωχή‖ αλλά‖ τίμια.‖ Κι‖ αυτή‖ η‖ νέα‖ γλώσσα‖ πέρασε‖ με‖ έναν‖ περίεργο‖ τρόπο‖ στη‖ ψυχοσύνθεση‖

αυτών‖ που‖ τώρα‖ στέλνουν‖ σήματα‖ μορς‖ στις‖ τηλεοπτικές‖ εκπομπές,‖ χρησιμοποιώντας‖ το‖ κινητό‖ τους:‖ προτείνουν,‖

απειλούν,‖κάνουν‖ερωτικές‖εξομολογήσεις‖ή‖ψηφίζουν‖χρησιμοποιώντας‖το‖ελάχιστο‖δυνατό‖των‖λέξεων! 

Ίσως‖πάλι‖τα‖μηνύματα‖να‖είναι‖και‖η‖απόδειξη‖ότι‖ο‖άνθρωπος‖για‖να‖εκφραστεί‖με‖τρόπους‖απόλυτους,‖προτιμάει‖την‖

πειθαρχία‖του‖γραπτού‖λόγου.‖Όσοι‖έβγαιναν‖στα‖ραδιόφωνα‖για‖να‖κραυγάσουν‖ή‖απλώς‖για‖να‖κάνουν‖πλάκα,‖συνήθως‖

από‖ φυσική‖ συστολή‖ στο‖ τέλος‖ κάπου‖ φρέναραν‖ μπροστά‖ στην‖ ήρεμη‖ φωνή του‖ συνομιλητή‖ - ραδιοαστέρα.‖ Με‖ τα‖

μηνύματα‖τέτοιος‖κίνδυνος‖δεν‖υπάρχει:‖βγάζεις‖όλο‖το‖γινάτι‖και‖το‖στέλνεις‖χωρίς‖κανείς‖να‖μπορεί‖να‖σε‖σταματήσει‖με‖

το‖ύπουλο,‖πονηρό‖και‖εν‖τέλει‖συμπονετικό‖«σε‖καταλαβαίνω».‖Όχι.‖Δε‖σε‖καταλαβαίνει‖κανείς.‖τη‖μοναξιά‖σου‖γράφεις‖

και‖ξεσπάς,‖αμύνεσαι‖και‖επιτίθεσαι,‖έχεις‖δίκιο‖και‖το‖δίνεις‖ο‖ίδιος‖στον‖εαυτό‖σου.‖Είσαι‖τελικά‖δημιουργός‖και‖γι'‖αυτό‖

μπορείς‖να‖χρησιμοποιείς‖όποια‖ορθογραφία‖θες‖και‖όποιο‖συντακτικό‖σου‖ταιριάζει.‖Ο‖παραλήπτης‖δεν‖έχει‖σημασία.‖Θεός‖

είναι‖αυτός‖που‖δημιουργεί,‖δηλαδή‖εσύ. 

Σα‖ SMS‖ είναι‖ η‖ δημοκρατία‖ του‖ δευτερόλεπτου.‖ Γύρω‖ στους‖ 75.000‖ ψήφισαν‖ για‖ να‖ μη‖ φύγει‖ η‖ Καλομοίρα,‖ ενώ‖ στην‖

«Αθλητική‖Κυριακή»‖μας‖ έστειλαν‖ ένα‖βράδυ‖ 42.000(!)‖μηνύματα‖για‖ να‖μας‖πουν‖ ότι‖ ο‖Ολυμπιακός‖αδικήθηκε από‖ τον‖

Δούρο‖περισσότερο‖απ’‖όσο‖ο‖ΠΑΟ.‖Ουδεμία‖αντίρρηση,‖προσκυνώ‖τη‖χάρη‖σου,‖λαέ‖μου.‖Οι‖«μηνυματάκηδες»‖μπορούν‖να‖

με‖πείσουν‖για‖τα‖πάντα.‖Με‖προβληματίζει‖μόνο‖ότι‖η‖λέξη‖«μηνυματάκιας»‖περιέχει‖το‖ -ματάκιας,‖γεγονός‖που‖με‖κάνει‖

να‖πιστεύω‖ότι‖στη‖συγκεκριμένη‖περίπτωση‖το‖μέσο,‖(δηλαδή‖η‖τηλεόραση,‖δηλαδή‖το‖μάτι)‖είναι‖σημαντικότερο‖από‖το‖

μήνυμα.‖Αλλά‖αυτό,‖στη‖συγκεκριμένη‖περίπτωση,‖είναι‖λεπτομέρεια.‖'Η,‖όπως‖θα‖έγραφε‖και‖ο‖Βασίλης‖G7‖στο‖TV‖Magic,‖

«λαιπτομαίρια». 

 

 

 Κινητά τηλέφωνα και νέοι: σχέση πάθους 

Σης‖Νατάσα‖τάμου 

 

Για‖ορισμένους‖αποτελούν‖απαραίτητο‖αξεσουάρ‖για‖να‖είναι‖στη‖«μόδα»,‖ενώ‖για‖άλλους‖το‖μοναδικό‖μέσο‖που‖επιτρέπει‖

στους‖δικούς‖τους‖ανθρώπους‖να‖επικοινωνούν‖εύκολα‖και‖γρήγορα‖μαζί‖τους.‖Ο‖λόγος‖

για‖τα‖κινητά‖τηλέφωνα,‖τα‖οποία‖έχουν‖μπει‖για‖τα‖καλά‖στη‖ζωή‖μας‖τα‖τελευταία‖

χρόνια.‖ Σο‖π@π@κι‖μίλησε‖με‖ 30‖ νέους‖και‖ νέες‖ ηλικίας‖ 17‖ έως‖ 25‖ ετών,‖ τους‖υπέβαλε‖

συγκεκριμένες‖ ερωτήσεις,‖προκειμένου‖ να‖ εξετάσει‖ την‖ επίδραση‖ αυτής‖ της‖ «φορητής‖

τεχνολογίας»‖ στη‖ ζωή,‖ τις‖ σχέσεις και‖ τη‖ γλώσσα‖ τους,‖ και‖ σας‖ παρουσιάζει‖ τα‖

αποτελέσματα‖της‖έρευνάς‖του. 

 Αν‖η‖καλύτερη‖μέθοδος‖να‖γνωρίσει‖κανείς‖έναν‖πολιτισμό,‖μια‖χώρα,‖και‖γενικότερα‖

τους‖ανθρώπους‖είναι‖να‖μελετήσει‖τους‖τρόπους‖επικοινωνίας‖που‖αναπτύσσουν,‖τότε‖

για‖ να‖ μπει‖ στο‖ πνεύμα‖ της‖ σημερινής‖ εποχής‖ πρέπει‖ σίγουρα‖ να‖ ερευνήσει‖ το‖

φαινόμενο‖ της‖ κινητής‖ τηλεφωνίας.‖ Με‖ το‖ σκεπτικό‖ αυτό,‖ το‖ π@π@κι‖ συνέταξε‖ ένα‖

σύντομο‖ερωτηματολόγιο‖σχετικά‖με‖τη‖χρήση‖των‖κινητών‖τηλεφώνων‖από‖τους‖νέους‖

και‖ζήτησε‖από‖30‖άτομα‖ηλικίας‖17‖έως‖25‖ετών‖να‖το‖συμπληρώσουν.‖Σο‖«δείγμα»‖της‖μίνι‖έρευνάς‖μας‖απαρτίστηκε‖από‖

μαθητές‖ λυκείου,‖ φοιτητές‖ και‖ πτυχιούχους‖ πανεπιστημιακών‖ σχολών‖ και‖ ιδιωτικών‖ Ινστιτούτων‖ Επαγγελματικής‖

Κατάρτισης‖(ΙΕΚ). 

Όπως‖προέκυψε‖από‖τα‖στοιχεία‖που‖συγκεντρώσαμε,‖μονάχα‖ένας‖στους‖δέκα‖νέους‖ηλικίας‖17‖έως‖25‖ετών‖δεν‖διαθέτει‖

κινητό‖τηλέφωνο.‖Οι‖περισσότεροι‖ (ποσοστό‖56%)‖από‖όσους‖αντιστέκονται‖στον‖«πειρασμό»‖  δηλώνουν‖ότι‖το‖κινητό‖δεν‖
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τους‖είναι‖απαραίτητο,‖γι’‖αυτό‖και‖δεν‖αγόρασαν‖κάποιο,‖ενώ‖οι‖υπόλοιποι‖προβάλλουν‖

ως‖ λόγο‖ τις‖ υψηλές‖ τιμές‖ των‖ προϊόντων‖ κινητής‖ τηλεφωνίας‖ και‖ τη‖ διάθεσή‖ τους‖ να‖

γυρίσουν‖την‖πλάτη‖στη‖«μόδα». 

Η‖ πλειοψηφία‖ των‖ νέων‖ που‖ έχουν‖ κινητό‖ τηλέφωνο‖ κατατάσσεται‖ στους‖ παλιούς‖

χρήστες‖(απέκτησε‖συσκευή‖πριν‖από‖ένα‖έως‖τρία‖χρόνια).‖Όσον‖αφορά‖στη‖συχνότητα‖

χρήσης,‖το‖74%‖δηλώνει‖ότι‖χρησιμοποιεί‖το‖κινητό‖πολύ‖συχνά‖ή‖συχνά,‖ενώ‖κανείς‖δεν‖

δηλώνει‖ότι‖σπανίως‖το‖έχει‖μαζί‖του‖και‖σπανίως‖το‖χρησιμοποιεί.‖ 

ύμφωνα‖με‖τα‖αποτελέσματα‖της‖έρευνάς‖μας,‖ο‖βασικός‖λόγος‖απόκτησης‖του‖κινητού‖

είναι‖ότι‖επιτρέπει‖την‖εύκολη‖επικοινωνία‖ανά‖πάσα‖στιγμή‖και‖σχεδόν‖από‖οπουδήποτε.‖

Επιπλέον,‖ειδικά‖για‖τους‖νέους‖φαίνεται‖ότι‖κινητό‖τηλέφωνο‖σημαίνει‖«ελευθερία‖κινήσεων»,‖αφού‖ιδιαίτερα‖οι‖μαθητές‖

λυκείου‖ που‖ απάντησαν‖ στο‖ ερωτηματολόγιό‖ μας‖ δεν‖ παρέλειψαν‖ να‖ αναφέρουν‖ ότι‖ τώρα‖ πια‖ οι‖ γονείς‖ τους,‖ τους‖

επιτρέπουν‖να‖μένουν‖περισσότερες‖ώρες‖εκτός‖σπιτιού‖ακριβώς‖γιατί‖νιώθουν‖ότι‖με‖το‖κινητό‖τηλέφωνο‖μπορούν‖να‖τους‖

βρουν‖οποιαδήποτε‖στιγμή.  

Ένα‖ακόμα‖στοιχείο‖που‖πρέπει‖να‖επισημανθεί‖είναι‖ότι‖ –ενώ‖σημαντικό‖ποσοστό‖όσων‖δεν‖έχουν‖κινητό‖τηλέφωνο‖μας‖

είπε‖ότι‖αυτό‖οφείλεται‖στη‖διάθεσή‖τους‖να‖πάνε‖«κόντρα‖στη‖μόδα»– ελάχιστοι‖από‖τους‖κατόχους‖κινητού‖παραδέχονται‖

ότι‖ το‖ απέκτησαν‖ απλά‖ και‖ μόνο‖ για‖ να‖ μη‖ βρεθούν‖ εκτός‖ συρμού. 

Υυσικά,‖μόνο‖απαρατήρητο‖δεν‖μπορεί‖να‖περάσει‖το‖συμπέρασμα‖ότι‖τα‖γραπτά‖μηνύματα‖αποτελούν‖σημαντικό‖λόγο‖για‖

να‖αγοράσει‖κανείς‖κινητό.‖Αυτό‖προκύπτει‖από‖το‖σημαντικό‖ποσοστό‖νέων‖(24%)‖που‖μας‖απάντησε‖ότι‖απέκτησε‖κινητό‖

για‖να‖μπορεί‖να‖ανταλλάσσει‖γραπτά‖μηνύματα‖με‖τους‖φίλους‖του. 

Η‖αδυναμία‖που‖τρέφουν‖οι‖νέοι‖στα‖γραπτά‖μηνύματα‖αποτυπώνεται‖και‖στις‖απαντήσεις‖τους‖σε‖μια‖άλλη‖ερώτηση‖που‖

τους‖ θέσαμε,‖ αναφορικά‖ με‖ τους‖ λόγους‖ για‖ τους‖ οποίους‖ ανταλλάσσουν‖ συνήθως‖ γραπτά‖ μηνύματα.‖ Οι‖ περισσότεροι‖

(28%)‖προτάσσουν‖το‖ οικονομικό‖ζήτημα.‖Σα‖γραπτά‖μηνύματα‖κοστίζουν‖λιγότερο‖από‖τα‖τηλεφωνήματα‖και‖επιπλέον,‖

σύμφωνα‖με‖το‖23%‖των‖ερωτηθέντων,‖είναι‖χαριτωμένα‖και‖διασκεδαστικά.‖Ένας‖στους‖πέντε‖προσθέτει‖ότι‖πρόκειται‖για‖

έναν‖μοντέρνο‖τρόπο‖επικοινωνίας,‖ενώ‖η‖ίδια‖αναλογία‖επισημαίνει‖ότι‖τα‖γραπτά‖μηνύματα‖

δίνουν‖την‖ευκαιρία‖να‖εκφράσει‖κανείς‖ιδιαίτερα‖συναισθήματα,‖που‖δεν‖μπορεί‖να‖περιγράψει‖

από‖το‖τηλέφωνο.‖Να‖σημειωθεί‖ότι‖την‖άποψη‖αυτή‖διατύπωσαν‖κυρίως‖γυναίκες‖(και‖μάλιστα‖

ηλικίας‖23‖ως‖25‖ετών).‖Φαρακτηριστικά‖είναι‖τα‖λόγια‖της‖οφίας,‖σπουδάστριας‖σε‖ΙΕΚ:‖«Με‖το‖

μήνυμα‖μπορείς‖να‖αρθρώσεις‖λέξεις‖που‖υπό‖άλλες‖συνθήκες,‖δηλαδή‖τις‖στιγμές‖που‖θα‖έχεις‖

απέναντί‖σου‖το‖πρόσωπο‖που‖σ'‖ενδιαφέρει,‖δεν‖θα‖μπορούσες‖να‖εκφέρεις‖εύκολα».‖Μια‖άλλη‖

διάσταση‖ως‖προς‖τον‖λόγο‖που‖κάνει‖ορισμένους‖να‖προτιμούν‖τα‖γραπτά‖μηνύματα‖από‖τα‖

τηλεφωνήματα‖μας‖έδωσε‖ο‖Γιάννης,‖φοιτητής‖στο‖Εθνικό‖Μετσόβιο‖Πολυτεχνείο:‖«Μου‖αρέσει‖

να‖κρατώ‖αρχείο‖σχετικά‖με‖το‖τι‖λένε‖οι‖άλλοι». 

Σο‖ π@π@κι,‖ θέλοντας‖ να‖ μάθει‖ πόσο‖ ισχυρή‖ είναι‖ η‖ εξάρτηση‖ των‖ νέων‖ από‖ την‖ κινητή‖

τηλεφωνική‖τους‖συσκευή,‖τους‖ρώτησε‖επίσης‖πώς‖αντιδρούν‖στην‖περίπτωση‖που‖περάσει‖μια‖

ολόκληρη‖ μέρα‖ χωρίς‖ να‖ έχουν‖ δεχτεί‖ καμία‖ κλήση‖ και‖ κανένα‖ γραπτό‖ μήνυμα.‖ Σα‖ αποτελέσματα‖ είναι‖ πραγματικά‖

εντυπωσιακά:‖σχεδόν‖το‖1/3‖των‖ερωτηθέντων‖απάντησε‖ότι‖δεν‖του‖έχει‖τύχει‖ποτέ‖να‖δείξει‖το‖ρολόι‖«δώδεκα‖και‖(να‖μην‖

έχει‖ δεχτεί)‖ ούτε‖ ένα‖ τηλεφώνημα‖ (ή‖ μήνυμα)»,‖ γεγονός‖ που‖ δείχνει‖ ότι‖ κατά‖ τα‖ φαινόμενα‖ οι‖ νέοι‖ στη‖ χώρα‖ μας‖

κυκλοφορούν‖διαρκώς‖με‖το‖κινητό‖ανά‖χείρας‖και‖το‖χρησιμοποιούν‖καθημερινά.‖Από‖την‖άλλη‖πλευρά,‖ενδιαφέρον‖είναι‖

ότι‖η‖πλειοψηφία‖όσων‖έχουν‖ζήσει‖τέτοια‖περίπτωση‖δηλώνει‖ότι‖δεν‖έδωσε‖σημασία.‖χετικά‖λίγοι‖είναι‖όσοι‖ομολόγησαν‖

ότι‖ αρχίζουν‖ να‖ νιώθουν‖ ανασφάλεια‖ και‖ έλλειψη‖ αυτοπεποίθησης‖ όταν‖ τους‖ ξεχνούν‖ όλοι,‖ ενώ‖ ακόμα‖ λιγότεροι‖ είναι‖

εκείνοι‖που‖τηλεφωνούν‖στα‖άτομα‖με‖τα‖οποία‖μιλούν‖συχνότερα,‖ζητώντας‖να‖μάθουν‖γιατί‖«εξαφανίστηκαν».  

Σέλος,‖ από‖ την‖ έρευνά‖ μας‖ δεν‖ έλειψε‖ το‖ ζήτημα‖ της‖ γλώσσας‖ που‖ χρησιμοποιείται‖ στα‖ γραπτά‖ μηνύματα.‖Παρότι‖ θα‖

περίμενε κανείς‖τα‖αποτελέσματα‖να‖είναι‖δυσοίωνα‖για‖την‖ελληνική‖γλώσσα,‖η‖οποία‖διαθέτει‖απίστευτο‖πλούτο‖λέξεων‖

και‖ πολλαπλούς‖ κανόνες‖ γραμματικής‖ και‖ συντακτικού‖ και‖ λογικά‖ αδικείται‖ από‖ την‖ περιορισμένη‖ έκταση‖ που‖

αναγκαστικά‖ έχουν‖ τα‖ μηνύματα,‖ οι‖ απαντήσεις των‖ νέων‖ διέψευσαν‖ -ευτυχώς- τις‖ αρχικές‖ υποθέσεις.‖ Σο‖ 40%‖ των‖

ερωτηθέντων‖απάντησε‖ότι‖γράφει‖τα‖μηνύματά‖του‖στα‖ελληνικά,‖τηρώντας‖τους‖γραμματικούς‖κανόνες‖–κι‖ας‖πληρώνει‖

παραπάνω‖ χρήματα‖ γι'‖ αυτή‖ του‖ την‖ «εμμονή»,‖ μια‖ που‖ η‖ πιστή‖ συμμόρφωση‖ στους‖ κανόνες‖ συνεπάγεται‖ συνήθως‖

περισσότερες‖λέξεις‖και‖άρα‖περισσότερα‖μηνύματα.‖τη‖χρήση‖συντομογραφιών‖και‖συμβόλων‖καταφεύγει‖το‖25%,‖ενώ‖

ανάλογο‖ ποσοστό‖ χρησιμοποιεί‖ το‖ λατινικό‖ αλφάβητο.‖Όσο‖ για‖ το‖ υπόλοιπο‖ 10%,‖ αυτό‖ δήλωσε‖ ότι‖ χρησιμοποιεί‖ «άλλη‖

γλώσσα». Μήπως‖ορισμένοι‖έχουν‖επινοήσει‖τον‖δικό‖τους‖κώδικα‖επικοινωνίας;‖Αυτό‖θα‖μπορούσε‖να‖γίνει‖αντικείμενο‖

μιας‖άλλης‖έρευνας! 

 

Πάντειο‖ Πανεπιστήμιο‖ Κοινωνικών‖ και‖ Πολιτικών‖ Επιστημών,‖ Δημοσιογραφικό‖ Εργαστήριο,‖ Σμήματος‖ Επικοινωνίας,‖

Μέσων‖ και‖ Πολιτισμού,‖ Copyright‖ ©‖ Οκτώβριος‖ 2001‖ 

 

Tο τέλος από το διάλογο του Διονυσίου ολωμού 

 

ΟΥΟΛΟΓΙΨΣΑΣΟ:‖Αλλά,‖Κύριε‖... 

ΠΟΙΗΣΗ:‖ Αλλά,‖ Κύριε,‖ δεν‖ θέλει‖ το‖ τσακίστε‖ ποτέ‖ οι‖ ανδρείοι‖ θέλει‖ το‖ μεταχειρισθούν‖ εις‖ την‖ πλάτη‖ σας,‖ καθώς‖ ο‖

Οδυσσέας‖εμεταχειρίσθηκε‖το‖εδικόν‖του‖εις‖την‖πλάτη‖του‖Θερσίτη.‖ 

ΟΥΟΛΟΓΙΨΣΑΣΟ:‖Αλλά,‖Κύριε‖...‖ 
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ΠΟΙΗΣΗ:‖ Αλλά,‖ Κύριε,‖ δεν‖ ηξέρεις‖ τι‖ συλλoγίζεσαι.‖ Να‖ αλλάξης‖ τη‖ γλώσσα‖ ενός‖ λαού!‖ ύρε,‖ λοιπόν,‖ τριγύρισε‖ την‖

Ελλάδα,‖σύρε‖να‖'βρης‖την‖κόρη‖και‖πες‖της,‖με‖τι‖λόγια‖πρέπει‖να‖λέγη,‖ότι‖η‖ευμορφύτερη‖ευμορφία‖του‖κορμιού‖της‖είναι‖η‖

τιμή'‖άμε‖να‖‘βρης‖τους‖πολεμάρχους,‖ψηλάφησέ‖τους‖τες‖λαβωματιές‖και‖πες‖τους,‖ότι‖πρέπει‖να‖τες‖λεν‖τραύματα'‖άμε‖να‖

'βρης‖ τον‖ ασπρομάλλη,‖ ο‖ οποίος‖ θυμάται,‖ πόσον‖ αίμα‖ μας‖ ερρούφηξεν‖ ο‖ Αλής,‖ και‖ πες‖ του,‖ με‖ τι‖ λόγια‖ πρέπει‖ να‖

παρασταίνει‖βρέφη,‖παρθένες,‖γέροντες‖αδικοσκοτωμένους‖εξήντα‖χιλιάδες,‖άμε‖να‖‘βρης‖τους‖δυστυχέστατους‖Φιώτες,‖οι‖

οποίοι‖παραδέρνουν‖εδώ‖κι‖εκεί,‖και‖όταν‖κουρασθούν‖κάθονται,‖ ίσως,‖εις‖κανένα‖έρημο‖ακρογιάλι‖και‖ψάλλουν‖με‖λόγια‖

δικά‖τους‖επί‖τον‖ποταμόν‖Βαβυλώνος‖εκεί‖εκαθίσαμε‖και‖εκλαύσαμε. 

ΟΥΟΛΟΓΙΨΣΑΣΟ:‖Αλλά,‖Κύριε‖... 

ΠΟΙΗΣΗ:‖Αλλά,‖Κύριε,‖δεν‖σ'‖αφήνω‖να‖ομιλής‖πλέον.‖Άλλην‖έγνοια‖δεν‖έχετε‖παρά‖να‖διακονεύετε‖λέξες‖με‖τα‖κεφάλια‖

σας΄‖ και‖ τα‖ κεφάλια‖ σας‖ είναι‖ άλαλα‖ και‖ ξερά‖ ωσάν‖ τα‖ κρανία,‖ που‖ κοιμούνται‖ στα‖ χώματα.‖ Θέλει‖ άλλο‖ παρά‖ λέξες‖

διακονεμένες,‖για‖να‖ωφελήσης‖έναν‖λαό,‖ο‖οποίος‖πολεμάει‖για‖την‖ελευθερία,‖όπου‖έχασε‖από‖αιώνες,‖και‖κάνει‖τέρατα!‖

Είναι‖δυο‖φλόγες,‖διδάσκαλε,‖μία‖στο‖νου,‖άλλη‖στην‖καρδιά,‖αναμμένες‖από‖τη‖φύση εις‖κάποιους‖ανθρώπους,‖οι‖οποίοι‖εις‖

διάφορες‖εποχές‖διαφορετικά‖μέσα‖μεταχειρίζονται,‖για‖ ν'‖απολαύσουν‖τα‖ ίδια‖αποτελέσματα'‖και‖από‖τη‖γη‖πετιούνται‖

στον‖ουρανό,‖και‖από‖τον‖ουρανό‖πετιούνται‖στον‖Άδη,‖και‖ζωγραφίζουν‖εικόνες‖και‖πάθη,‖παρόμοια‖μ'‖εκείνα‖όπου‖είναι‖

σπαρμένα‖ από‖ τη‖ φύση‖ στον‖ κόσμο'‖ και‖ αγαπούν‖ και‖ σέβονται‖ και‖ λατρεύουν‖ την‖ τέχνη‖ τους‖ ωσάν‖ το‖ πλέον‖ ακριβό‖

πράγμα‖της‖ζωής,‖και‖ομοιώνονται‖με‖τα‖συμβεβηκότα,‖που‖περιγράφουν,‖και‖κάνουν‖τους‖άλλους‖να‖γελούν,‖και‖κλαίουν‖

και‖ελπίζουν‖και‖φοβούνται‖και‖δειλιάζουν‖και‖ανατριχιάζουν,‖και‖δεν‖αφήνουν‖αναίσθητες‖παρά‖τες‖πέτρες‖και‖σε. 

ΟΥΟΛΟΓΙΨΣΑΣΟ‖(ομιλώντας‖γλήγορα):‖Καλά,‖καλά,‖άλλα‖λίγοι‖γνωρίζουν‖την‖παλαιήν‖ορθογραφία.  

ΠΟΙΗΣΗ:‖ Φαίρετε,‖ λοιπόν,‖ θείοι‖ τόνοι,‖ οξείες,‖ βαρείες,‖ περισπωμένες! Φαίρετε,‖ ψιλές,‖ δασείες,‖ στιγμές,‖ μεσοστιγμές,‖

υποστιγμές,‖ερωτηματικές,‖χαίρετε!‖Ο‖κόσμος‖τρέμει‖τη‖δύναμή‖σας‖και‖ουδέ‖ποιητής‖ουδέ‖λογογράφος‖ημπορεί‖να‖γράψη‖

λέξη,‖χωρίς‖να‖σας‖υποταχθή.‖Εσείς‖εμπνεύσατε,‖πριν‖γεννηθήτε,‖τον‖Όμηρο,‖όταν‖ετραγουδούσε‖την‖Ιλιάδα,‖την‖Οδύσσεια,‖

τους‖Ύμνους,‖και‖ο‖λαός‖της‖Ελλάδας‖τον‖επερικύκλωνε‖και‖τον‖εκαταλάβαινε'‖εσείς‖τον‖εμπνεύσατε‖όταν‖περιγράφη‖τον‖

αποχαιρετισμό‖ του‖Έκτορος‖ εις‖ την‖Ανδρομάχη‖και‖ το‖ τέκνο‖ του‖ τον‖φοβάται‖ και‖ κρύβεται'‖ εσείς‖ τον‖ εμπνεύσατε,‖ όταν‖

περιγράφη‖τον‖δυστυχισμένον‖βασιλέα‖της‖Σρωάδας,‖που‖παγαίνει‖στον‖Αχιλλέα‖και‖πέφτει‖στα‖πόδια‖του‖και‖του‖φιλεί‖τα‖

χέρια,‖όπου‖του‖είχαν‖ολίγο‖πρωτύτερα‖σκοτώσει‖το‖ακριβότερο‖του‖παιδί'‖εσείς‖εμπνεύσατε‖τον‖Δάντη,‖όταν‖ετραγουδούσε‖

τον‖ Ουγολίνο‖ με‖ μίαν‖ δύναμη,‖ που‖ δεν‖ βρίσκω‖ παρόμοιαν‖ εις‖ όλη‖ την‖ ποίηση‖ των‖ παλαιών'‖ εσείς‖ τον‖ αίξπηρ,‖ όταν‖

επαράσταινε‖τον‖Λέαρ,‖τον‖Άμλετ,‖τον‖Οτέλλο,‖τον‖Μάκβεθ,‖και‖ανατρίχιαζεν‖όλος‖ο‖κόσμος‖της‖Αγγλίας'‖εσείς‖τον‖Ρασίν,‖

εσείς‖τον‖Γόεθ,‖εσείς‖τον‖Πίνδαρο,‖όπου‖ήταν‖στενοχωρεμένος‖από‖τους‖σοφολογιώτατους‖του‖καιρού‖του‖να‖τους‖κράζη‖

κοράκους.‖Κοράκοι,‖όλοι‖κοράκοι‖αληθινοί,‖και‖χειρότεροι‖από‖τον‖κόρακα,‖όπου‖εβγήκε‖από‖την‖Κιβωτό‖και‖εθρεφότουν‖

από‖τα‖λείψανα,‖όπου‖είχε‖αφήσει‖ο‖κατακλυσμός‖του‖Κόσμου. 

ΟΥΟΛΟΓΙΨΣΑΣΟ:‖... (Κοιτάζει‖στα‖μάτια‖τον‖ποιητή‖και‖φεύγει). 

ΥΙΛΟ:‖Είμαι‖βέβαιος,‖ότι‖του‖φαίνεται,‖πως‖σ'‖εχαιρέτισε,‖τόσο‖είναι‖καταζαλισμένος!‖Δεν‖ξέρει,‖τι‖ν'‖αποκριθεί,‖όμως‖δεν‖

τον‖εκατάπεισες,‖τρέχει‖να‖ξαναπή‖άλλου,‖ότι‖είναι‖γλώσσα‖διεφθαρμένη. 

ΠΟΙΗΣΗ‖(Κοιτάζοντας‖κατά‖το‖Μοριά):‖Ο‖ήλιος‖έχει‖συναγμένες‖τες‖υστερινές‖του‖αχτίνες‖εκεί. 

ΥΙΛΟ:‖Θυμήσου‖τα‖λόγια‖της‖Θείας‖Γραφής‖να‖μη‖σ'‖εύρη‖θυμωμένον‖ο‖ήλιος,‖όπου‖πέφτει. 

ΠΟΙΗΣΗ:‖Αγιώτατα‖λόγια!‖Και‖προσπαθώ‖στη‖ζωή‖μου‖να‖τα‖θυμούμαι,‖όσον‖δυνατόν‖περισσότερο'‖άλλα‖κάθε‖φορά‖που‖

φιλονικήσω‖με‖αυτούς‖τους‖οφολογιώτατους,‖οι‖οποίοι‖προσπαθούν‖να‖τυφλώσουν‖το‖γένος,‖τέτοια‖λόγια‖μου‖βγαίνουν‖

ολότελα‖από‖το‖νου. 

ΥΙΛΟ:‖Έχεις‖προσηλωμένα‖τα‖μάτια‖σου‖εκεί,‖και‖τόσο‖αναμμένος‖είσαι‖στο‖πρόσωπο,‖και‖τόσο‖σου‖τρέμουν‖τα μέλη,‖όπου‖

φαίνεται,‖πως‖ετοιμάζεσαι‖να‖πας‖εκεί‖πέρα‖να‖πολεμήσης. 

ΠΟΙΗΣΗ:‖ Μου‖ πονεί‖ η‖ ψυχή‖ μου'‖ οι‖ δικοί‖ μας‖ χύνουν‖ το‖ αίμα‖ τους‖ αποκάτου‖ από‖ το‖ ταυρό,‖ για‖ να‖ μας‖ κάνουν‖

ελεύθερους,‖και‖τούτος‖και‖όσοι‖του‖ομοιάζουν,‖πολεμούν‖γι'‖ανταμοιβή‖να‖τους‖σηκώσουν‖τη‖γλώσσα. 

 

 

Ελληνικά, Ellinika ή Ellhnika 

διασκευασμένο‖κείμενο‖από‖το‖Typos.com.cy 

 

Σο‖θέμα‖της‖γραφής‖των‖ελληνικών‖ (με‖ελληνικούς‖χαρακτήρες)‖και‖της‖γραφής‖των‖greeklish‖

(με‖λατινικούς‖χαρακτήρες)‖είναι‖ένα‖θέμα‖που‖πρωτοεμφανίστηκε‖στις‖αρχές‖της‖δεκαετίας‖του‖

1980.‖Ο‖λόγος‖που‖δημιουργήθηκε‖θέμα‖είναι‖πολύ‖πιο‖απλός‖και‖αθώος‖και,‖ίσως,‖ευρηματικός:‖ 

τις‖αρχές‖της‖δεκαετίας‖του‖’80‖άρχισε‖να‖γίνεται‖ευρεία‖χρήση‖των‖ηλεκτρονικών‖υπολογιστών,‖

οι‖ οποίοι‖ αντίθετα‖ από‖ τις‖ γραφομηχανές,‖ αρχικά‖ δεν υποστήριζαν‖ άλλη‖ γλώσσα‖ από‖ τα‖

αγγλικά.‖Έτσι,‖αρκετές‖γλώσσες,‖ανάμεσά‖τους‖και‖τα‖ελληνικά,‖θα‖έπρεπε‖να‖βρουν‖τρόπο‖να‖

αποδίδονται.‖ 

Έπρεπε‖ να‖ δημιουργήσουν‖ μια‖ εξ’‖ ολοκλήρου‖ νέα‖ μορφή‖ απόδοσης‖ της‖ γλώσσας‖ τους,‖ με‖

λατινικούς‖ χαρακτήρες,‖ κάτι‖ το‖ οποίο‖ θα‖ απαιτούσε‖ πολλούς‖ συμβιβασμούς‖ και‖ θυσίες.‖ Έτσι,‖

αρχικά‖ οι‖ χρήστες‖ της‖ ελληνικής,‖ για‖ να‖ μη‖ χάσουν‖ τη‖γλώσσα‖ τους,‖ θυσίασαν‖ το‖ αλφάβητό‖

τους,‖γράφοντας‖την‖ελληνική‖με‖λατινικούς‖χαρακτήρες,‖με‖βάση‖τη‖φωνητική‖απόδοση.‖Έτσι‖το‖

β‖έγινε‖v,‖το‖γ‖έγινε‖g,‖το‖δ‖έγινε‖d,‖το‖ξ‖έγινε‖ks,‖το‖υ‖έγινε‖y,‖και‖ούτω‖καθεξής.‖ιγά‖σιγά‖έγινε‖μια‖προσπάθεια,‖κυρίως‖από‖

μέρους‖ των‖ γλωσσολόγων‖ να‖ ωραιοποιηθούν‖ τα‖ greeklish,‖ και‖ να‖ γίνουν‖ ένας‖ συνδυασμός‖ οπτικής‖ και‖ ορθογραφικής‖

απόδοσης,‖οπόταν‖και‖δημιουργήθηκαν‖αρκετά‖πρότυπα‖μετατροπής,‖όπως‖3‖για‖το‖ξ,‖8‖για‖το‖θ,‖h‖για‖το‖η,‖κτλ.‖ 
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Δηλαδή,‖ στην‖ ουσία‖ βλέπουμε‖ ότι‖ τα‖ greeklish‖ είναι‖ άλλη‖ μία‖ προσπάθεια‖ διατήρησης‖ της‖γλώσσας‖ μας,‖ ακόμη‖ και‖ με‖

λατινικούς‖ χαρακτήρες.‖ ήμερα‖ τα‖ greeklish‖ δεν‖ είναι‖ αναγκαία,‖ καθώς‖ τα‖ ελληνικά‖ υποστηρίζονται‖ από‖ όλα‖ τα‖

λειτουργικά‖ συστήματα,‖ προγράμματα,‖ το‖ Διαδίκτυο‖ και‖ το‖ ηλεκτρονικό‖ ταχυδρομείο‖ (εξαιτίας‖ του‖ οποίου‖ και‖ έγιναν‖

ευρέως‖χρησιμοποιημένα‖στο‖Διαδίκτυο).‖ 

 

 

 υνέντευξη με τον Αν. καθηγητή της Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ κ. Α. Μπουσμπούκη 

 

1.‖Ποιες‖πιστεύετε‖κύριε‖καθηγητά,‖πως‖είναι‖οι‖σχέσεις‖γλώσσας‖και‖λογοτεχνίας; 

 

Η‖γλώσσα‖δεν‖είναι‖ένας‖απλός‖κώδικας‖επικοινωνίας‖μεταξύ‖των‖ανθρώπων.‖Αν‖συνέβαινε‖αυτό‖δε‖θα‖μιλούσαμε‖για‖τη‖

διαφορά‖της‖πρωτότυπης‖μορφής‖ενός‖λογοτεχνικού‖έργου‖και‖της‖‚έκπτωσής‖του‛‖με‖τη‖μεταφορά‖σε‖μια‖άλλη‖γλώσσα.‖ε‖

μια‖τέτοια‖περίπτωση‖θα‖ίσχυε‖η‖ισοδυναμία‖με‖τη‖σχέση‖1=1.‖Γι’‖αυτό‖και‖ο‖Δάντης‖στο‖Convivio‖(‖ι-ιν,‖15)‖μας‖βεβαιώνει‖ότι‖

τίποτε<‖ δε‖ μπορεί‖ από‖ τη‖ γλώσσα‖ του‖ να‖ μεταφερθεί‖ σε‖ άλλη‖ χωρίς‖ να‖ μη‖ χαλάσει‖ ολόκληρη‖ η‖ γλώσσα‖ του‖ και‖ η‖

‚αρμονία‛.‖Η‖γλώσσα‖ είναι‖ ρηματικός‖ κώδικας‖που‖φέρει‖μαζί‖ του‖ τόσο‖ το‖ βασικό‖ νόημα‖όσο‖και‖ το‖ ιδιαίτερο‖ για‖ κάθε‖

κουλτούρα‖περίπνευμα‖βιωματικής‖φόρτισης.‖Αυτή‖ τη‖βιωματική‖γόμωση,‖ την‖ επιπλέον‖ψυχοπνευματική‖ διάσταση,‖που‖

έχει‖κάθε‖γλώσσα‖μέσα‖στα‖πλαίσια‖του‖πολιτισμού‖όπου‖ανδρώθηκε,‖δε‖μπορεί‖να‖την‖προσφέρουν‖τα‖σημεία/‖σύμβολα‖

κανενός‖άλλου‖επικοινωνιακού‖κώδικα.‖Επομένως‖ο‖πλούτος,‖η‖ευλυγισία‖στην‖έκφραση‖και‖ο‖παραπεμπτικός‖χαρακτήρας,‖

ανήκουν‖στην‖ανθρώπινη‖γλώσσα. 

Η‖ λογοτεχνία‖ είναι‖ η‖ αποτύπωση‖ σκέψεων‖ και‖ συναισθημάτων‖ και‖ η‖ περιγραφή‖ γεγονότων‖ που‖ βρίσκουν‖ εκφραστική‖

διέξοδο‖μέσα‖από‖τη‖γλώσσα‖ως‖καλλιτεχνική‖(λογοτεχνική)‖δημιουργία.‖Έτσι,‖ο‖εξωγλωσσικός‖κόσμος‖με‖γλωσσικό‖ντύμα‖

γίνεται‖λογοτεχνία.‖Για‖να‖γίνει,‖όμως,‖λογοτεχνία‖προϋποθέτει‖επιτήδεια‖και‖όχι‖ασφαλώς‖επιτηδευμένη‖χρήση‖του‖λόγου.‖

Σο‖λογοτεχνικό‖κείμενο‖υπηρετεί‖μαζί‖με‖τους‖επικοινωνιακούς‖και‖αισθητικούς‖σκοπούς.‖Σο‖τελευταίο‖στοιχείο‖συμβάλλει‖

στη‖ διάκρισή‖ του‖ από‖ τα‖μη‖λογοτεχνικά‖κείμενα.‖Ψστόσο,‖ θα‖πρέπει‖ να‖μη‖μας‖ διαφεύγει‖ ότι‖ ένα‖καθημερινό‖ κείμενο‖

μπορεί‖να‖έχει‖ύφος‖και‖ποιητικότητα‖που‖ενδεχομένως‖να‖λείπουν‖συγκριτικά‖από‖ένα‖άλλο,‖που‖θεωρείται‖‚λογοτεχνικό‛. 

Σο‖λογοτεχνικό‖ κείμενο‖μελετάται‖ σήμερα‖ από‖ δύο‖κλάδους‖γλωσσολογίας,‖ την‖ κειμενολογία‖και‖ την‖ υφολογία.‖Οι‖ δύο‖

αυτοί‖κλάδοι‖προσέγγισης‖του‖λογοτεχνικού‖κειμένου‖αλληλοσυμπληρώνονται‖ως‖προς‖

τη‖μελέτη‖των‖κειμένων.‖Η‖κειμενολογία‖μελετάει‖το‖λογοτεχνικό‖κείμενο‖ως‖προς‖την‖

κανονικότητά‖του:‖τη‖σύνδεση‖των‖προτάσεων,‖τη‖δήλωση‖των‖σχέσεων‖ως‖προς‖τη‖δήξη‖

και‖ την‖ αναφορά,‖ την‖ εστίαση‖ ορισμένων‖ θεμάτων‖ κ.τ.λ.‖ Αντίθετα,‖ υφογλωσσολογία‖

μελετάει‖ την‖ απόκλιση‖ στη‖ χρήση‖ της‖ γλώσσας‖ σε‖ όλα‖ τα‖ επίπεδα‖ :‖ φωνητικό,‖

μορφολογικό,‖συντακτικό‖και‖σημασιολογικό.‖Η‖ιδιαιτερότητα‖που‖πετυχαίνει‖ο‖πλάστης‖

του‖ λογοτεχνικού‖ κειμένου‖ με‖ την‖ απόκλιση,‖ το‖ ξεστράτισμα‖ από‖ την‖ κανονικότητα‖

(νορμάλ)‖ μαζί‖ με‖ την‖ επανάληψη‖ εκφραστικών‖ στοιχείων‖ δημιουργούν‖ το‖ προσωπικό‖

ύφος.‖ Και‖ όπως‖ λέει‖ ο‖ οπενχάουερ‖ :‖ ‚Σο‖ ύφος‖ είναι‖ η‖ φυσιογνωμία‖ του‖ πνεύματος‛. 

Έτσι,‖ένα‖συμβολαιογραφικό‖ή‖λογιστικό‖κείμενο‖δεν‖μας‖παρέχει‖ενδείξεις‖για‖τη‖φυσιογνωμία‖του‖πνεύματος‖αυτού‖που‖

το‖συντάσσει.‖Η‖γλώσσα‖βρίσκεται‖στην‖ανώτερη‖λειτουργία‖της‖με‖το‖λογοτεχνικό‖κείμενο‖και‖προπάντων‖με‖την‖ποιητική‖

της‖μορφή.‖ Εδώ‖με‖περισσότερη‖ ελευθερία‖ απέναντι‖ στους‖ γραμματικούς‖ και‖ λεξικούς‖ κανόνες‖ εκφράζει‖ τον‖ εσωτερικό‖

κόσμο‖του‖ποιητή,‖που‖ωστόσο‖πειθαρχεί‖στους‖κανόνες‖της‖ίδιας‖ποίησης< 

   

2.‖Η‖νεολαία‖ανταποκρίνεται‖σε‖τυχόν‖έρευνες‖της‖λαϊκής‖γλώσσας‖και‖λογοτεχνίας;‖Με‖ποιους‖τρόπους‖γίνεται‖αυτή‖ή‖θα‖

μπορούσε‖να‖γίνει; 

 

Οι‖ σημερινοί‖ νέοι‖ ή‖ μάλλον‖ μια‖ μερίδα‖ από‖ αυτούς‖ διαβάζουν‖ λογοτεχνικά‖ έργα‖ παρά‖ τις‖ αφορμές‖ για‖ άλλους‖

περισπασμούς.‖Όσο‖για‖ τη‖λαϊκή‖γλώσσα‖κάποτε‖ την‖ εννοούσαμε‖ως‖ τη‖γλώσσα‖ της‖καθημερινής‖ επικοινωνίας‖ και‖ της‖

λογοτεχνίας,‖τη‖δημοτική.‖ήμερα‖η‖δημοτική‖έγινε‖η‖επίσημη‖γλώσσα‖του‖κράτους.‖Γι’‖αυτό‖λέγοντας‖λαϊκή‖θα‖πρέπει‖να‖

εννοήσουμε‖ μάλλον‖ το‖ γλωσσικό‖ ύφος‖ των‖ ομιλητών‖ που‖ δεν‖ κατέχουν‖ καλά‖ τα‖ γράμματα‖ και‖ που‖ το‖ λεξιλόγιό‖ τους‖

ακουμπά‖ το‖ κοινωνικό‖περιθώριο‖ή‖ τον‖ χώρο‖ των‖ ιδιωμάτων‖ του‖ τόπου‖προέλεύσης‖ τους.‖Ψστόσο,‖ και‖ η‖ ίδια‖η‖δημοτική‖

παρουσιάζει‖δύο‖διαστάσεις:‖τη‖γραπτή‖και‖την‖προφορική‖μορφή.‖Η‖πρώτη‖είναι‖πιο‖συντηρητική,‖ενώ‖η‖δεύτερη‖είναι‖ο‖

χώρος,‖όπου‖συντελούνται‖οι‖περισσότερες‖αλλαγές,‖καθώς‖η‖γλώσσα ζωντανός,‖όπως‖ξέρουμε,‖οργανισμός,‖εξελίσσεται‖με‖

τη‖ ροή‖ του‖ χρόνου.‖ Σελικά,‖ εκείνος‖ που‖ κρίνει‖ αν‖ μια‖ γλωσσική‖ μεταβολή‖ είναι‖ σε‖ σωστό‖ ή‖ όχι‖

δρόμο,‖ δεν‖ είναι‖ η‖ στάση‖ του‖ γραμματικού‖ αλλά‖ οι‖ αντιδράσεις‖ των‖ μελών‖ της‖ γλωσσικής‖

κοινότητας‖ :‖ “οτιδήποτε βρίσκεται σε γενική χρήση σε μια γλώσσα, είναι από γραμματική 

άποψη ορθό”. Με‖τα‖λόγια‖αυτά‖ο‖Sweet‖δίνει‖προτεραιότητα‖στην‖ευρύτερη‖αποδοχή. 

Η‖λαϊκή‖γλώσσα‖ως‖υφολογική‖απόκλιση‖ή‖ποικιλία‖θα‖υπάρχει‖πάντα‖σε‖σχέση‖με‖την‖επίσημα‖

αναγνωρισμένη‖μορφή‖της‖ύλης.‖Η‖χρήση‖της‖γλώσσας‖–χωρίς‖να‖μιλάμε‖για‖αποκλίσεις- επιβάλλει‖

μέσα‖από‖την‖επικοινωνιακή‖περίσταση‖τη‖χρησιμοποίηση‖ειδικής‖ορολογίας‖που‖μας‖απομακρύνει‖

από‖ τον‖ καθημερινό‖λόγο.‖Έτσι,‖ ο‖ ταμίας‖μιας‖ επιχείρησης‖θα‖πει‖ στη‖γυναίκα‖ του‖ :‖ ‚ήμερα‖θ’‖

αργήσω‖ γιατί‖ πρέπει‖ να‖ πληρώσω‖ όλο‖ το‖ προσωπικό‛.‖τον‖ διευθυντή‖ του,‖ όμως,‖ αν‖ τηρεί‖ τους‖

εκφραστικούς‖κανόνες‖θα‖πει‖ :‖‚ήμερα‖πρέπει‖να‖προβώ‖στην‖πληρωμή‖όλου‖του‖προσωπικού‛‖.‖

‚Ο‖ Οργανισμός‖ Αστικών‖ υγκοινωνιών‖ μας‖ πληροφορεί‖ ότι‖ το‖ λεωφορείο‖ της‖ τάδε‖ γραμμής‖
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πραγματοποιεί‖στη‖διαδρομή‖του‖15‖στάσεις‛.‖Ο‖ιδιώτης‖θα‖πει‖:‖‚Κάνει‖15‖στάσεις‛. 

Μια‖ σημαντική‖ διάσταση‖ της‖ λαϊκής‖ γλώσσας,‖ είναι‖ οι‖ ιδιωματικές‖ εκφράσεις‖ (τα‖ idioms,‖ τα‖ άλλα‖ με‖ αυτά‖ που‖ λέμε‖

ιταλισμούς,‖γαλλισμούς‖κ.τ.λ.)‖Πρόκειται‖για‖ ιδιαίτερες‖ (ιδιωτικές)‖χρήσεις‖της‖γλώσσας‖που‖η‖κατά‖λέξη‖αντίληψή‖τους,‖

δίνει‖ άλλο‖ νόημα‖ από‖ αυτό‖ που‖ η‖ γλωσσική‖ κοινότητα‖ αντιλαμβάνεται‖ σε‖ ειδικές‖ περιστάσεις.‖ Σο‖ θαλασσοδάνειο‖ για‖

παράδειγμα,‖δεν‖είναι‖δάνειο‖για‖‚θαλασσινές‖επιχειρήσεις‛‖αλλά‖‚δάνειο‖χωρίς‖εχέγγυα για‖την‖επιστροφή‖του‛‖,‖‚πάει‖

αυτός’‖τη‖δάγκασε‖τη‖λαμαρίνα‛,‖εδώ‖πρόκειται‖για‖δάγκωμα‖λαμαρίνας‖αλλά‖για‖σφοδρό‖έρωτα.  

Οι‖ νέοι‖ για‖ να‖ εμπλουτίσουν‖ το‖ γλωσσικό‖ τους‖ οπλοστάσιο‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ μελετούν‖ έργα‖ μ’‖ έντονη‖ χρήση‖ της‖ λαϊκής‖

γλώσσας.‖Παραγωγικότερο όμως,‖ θα‖ ήταν‖ να‖ μελετούν‖ τη‖ χρήση‖ επαγγελματικών‖ ιδιωμάτων.‖ Αυτό‖ μπορεί‖ να‖ γίνει‖ με‖

επιτόπου‖ έρευνα‖ και‖ καταγραφή‖ του‖ σχετικού‖ υλικού,‖ που‖ η‖ μελέτη‖ και‖ η‖ δημοσίευσή‖ του‖ θα‖ μας‖ επέτρεπε‖ να‖

συνειδητοποιήσουμε‖το‖γλωσσικό‖status‖του‖λαού‖μας.‖Σον‖κώδωνα‖ του κινδύνου‖κρούουν‖τα‖τοπικά‖ ιδιώματα,‖καθώς‖ τα‖

χωριά‖ αδειάζουν‖ από‖ τους‖ ομιλητές‖ τους‖ είτε‖ από‖ αιτία‖ με‖ την‖ αποχώρηση‖ από‖ τη‖ ζωή‖ αυτών‖που‖ τα‖ γνώρισαν‖ως‖ τη‖

βασική,‖τη‖μητρική‖γλωσσική‖έκφραση. 

Σα‖ τοπικά‖ ιδιώματα‖μοιάζουν‖με‖ τα‖χιόνια‖που,‖ σκαρφαλωμένα‖στις‖ βουνοκορφές‖ και‖ τις‖ σκιερές‖ εδαφολογικές‖πτυχές,‖

συντηρούν‖ τις‖ νερομάνες‖ την‖περίοδο‖ της‖ ξηρασίας.‖το‖χώρο‖ της‖ εθνικής‖γλώσσας,‖η‖αιμοδοσία‖για‖ την‖ανανέωσή‖ της‖

συντελείται‖ και‖ μέσα‖ από‖ τον‖ ‚δανεισμό‛‖ λεξιλογικών‖κυρίως‖στοιχείων‖ από‖ το‖ χώρο‖ των‖ τοπικών ιδιωμάτων.‖ Αυτό‖ το‖

γνώριζαν‖κάποιοι‖ποιητές‖μας‖που‖επισκέπτονταν‖τα‖Αρχεία‖του‖Ιστορικού‖Λεξικού‖της‖Ακαδημίας‖Αθηνών,‖ψάχνοντας‖για‖

πολύτιμα‖ψήγματα‖του‖λεξιλογικού‖πλούτου,‖που‖στη‖συνέχεια‖τα‖ενσωμάτωναν‖στις‖ποιητικές‖τους‖συνθέσεις.‖Ευτυχώς‖

για‖ την‖ τύχη‖ των‖ νεοελληνικών‖ ιδιωμάτων‖ στα‖ Αρχεία‖ του‖ Κέντρου‖ ύνταξης‖ του‖ Ιστορικού‖ Λεξικού,‖ φυλάγεται‖

αρχειοθετημένη,‖κατά‖το‖μεγαλύτερό‖της‖μέρος,‖η‖πνευματική‖υποθήκη‖του‖λαϊκού‖πνεύματος,‖η‖γλώσσα‖του. 

 

από το βιβλίο του Γιάννη Φάρη, «Η γλώσσα, τα λάθη και τα πάθη», που συγκεντρώνει τις επιφυλλίδες των Νέων, 1999-

2003 (κατηγορία "γλωσσικά Α") http://yannisharis.blogspot.com/ 

  

  

Η αλόγιστη χρήση λόγιων λέξεων συχνά στις μέρες μας μαρτυρεί ουσιαστικά έλλειψη γλωσσικού αισθήματος. 

Σων‖ ζώντων γλωσσών ή‖ των ζωσών;‖ μόνο‖ «ζώσα»‖ γλώσσα‖ δεν‖ είναι‖ αυτό:‖ των ζωσών γλωσσών! 

Σα εξοφληθέντα δάνεια - των εξοφληθεισών επιταγών; οι απολυθέντες εργάτες (εννοείται‖και‖οι‖γυναίκες)‖- των απολυθεισών 

εργατριών;‖Ακούστε‖την‖Κυριακή‖στην‖εκκλησία:‖υπέρ πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων,‖όπου‖

επίσης,‖πάντοτε,‖εννοούνται‖άντρες‖και‖γυναίκες·‖ξεχωρίστε‖τώρα‖ τις‖γυναίκες:‖υπέρ πλεουσών, οδοιπορουσών, νοσουσών, 

καμνουσών... Ή‖οι τεθνεώτες, των τεθνεώτων - των τεθνεωσών.  

  

Λέξεις που έχουν μόνο ενικό, όπως‖η ειρήνη, το άσθμα, η πλάση, το χάος, το οξυγόνο, το 

κολύμπι, η κούραση, ή μόνο πληθυντικό, όπως‖ τα εντόσθια, τα πυρά, τα ρέστα, τα 

πάνδεινα, τα αντίποινα, τα νιάτα, τα γερατειά, τα λεφτά.  

«Σα‖ ελληνικά‖ ακροατήρια δεν‖ είναι‖ συνηθισμένα»,‖ «σαφή‖ υπεροχή‖ στα‖ δυναμικά‖

κοινά»,‖ «ασκήθηκαν‖ ποινικές διώξεις»,‖ «οι‖ εθνικότητες των‖ τραυματισμένων»,‖

«παρατηρούν‖ με‖ βλέμματα νεκρών»,‖ «εμείς‖ στην‖ οικογένειά‖ μας‖ έχουμε‖ καθαρά 

μέτωπα»,‖«ο‖σκηνοθέτης‖χειρίζεται‖τις‖ατμόσφαιρες που‖απαιτούνται‖για‖ένα‖θρίλερ»,‖«αντάλλαξαν‖χειραψίες»,‖«οι‖μοίρες 

των‖ανθρώπων»,‖«αίσθηση‖προκάλεσε‖η‖αποκάλυψη‖των‖θανάτων δύο‖Ρουμάνων» 

Οι πολιτικές ή‖οι τακτικές, οι κυκλοφορίες των‖εφημερίδων‖και‖οι γοργοί ρυθμοί (ενώ‖είναι‖άλλο‖οι‖πολλοί‖ρυθμοί,‖π.χ.‖στην‖

αρχιτεκτονική),‖όλα‖αναίτια‖και‖μεταφερμένα‖βασικά‖από‖τα‖αγγλικά.‖Ένα‖απλούστατο‖παράδειγμα:‖«Θα‖ζήσουμε‖μαζί‖ for 

the rest of our lives»‖δηλαδή,‖σε‖κατά‖λέξη‖μετάφραση:‖«για‖το‖υπόλοιπο‖των‖ζωών‖μας»,‖αυτό‖που‖λέμε‖εμείς‖στη‖γλώσσα‖

μας:‖ «όλη‖μας‖ τη‖ ζωή»,‖ «την‖υπόλοιπη‖ζωή‖μας»‖ –γιατί‖ στη‖γλώσσα‖μας‖ «υπόλοιπες‖ ζωές»‖ έχουν‖μονάχα‖οι‖ οπαδοί‖ της‖

μετενσάρκωσης.  

 Αντίστοιχα,‖ άλλο‖ είναι‖ η‖ ταυτότητα,‖ τα‖ ιδιαίτερα‖ χαρακτηριστικά‖ ενός‖ ατόμου‖ (όχι‖ λοιπόν:‖ «έχουν‖ εξακριβωθεί‖ οι‖

ταυτότητες‖των‖θυμάτων»),‖και‖άλλο‖το‖δελτίο‖ταυτότητας,‖η‖αστυνομική ταυτότητά 

του,‖που‖αυτή‖βεβαίως‖έχει‖πληθυντικό.‖Αλλά,‖και‖πάλι,‖λέμε:‖«τη‖μέρα‖των‖εκλογών‖

να‖μην‖ξεχάσετε‖την‖αστυνομική‖σας‖ταυτότητα ή‖το‖διαβατήριό σας»‖–γιατί‖πολλές‖

ταυτότητες‖και‖πολλά‖διαβατήρια‖έχουν‖οι πλαστογράφοι‖ή‖οι‖κλέφτες. 

Σο πρόβλημα λοιπόν δεν δημιουργείται τόσο με τα ελλειπτικά ουσιαστικά όσο με 

αυτά που έχουν και ενικό και πληθυντικό, που είναι δηλαδή και ένα και πολλά. 

Λέμε‖ συχνά‖ πως‖ «γύρισαν‖ όλοι‖ στα‖ σπίτια τους»,‖ «έχασαν‖ τις‖ περιουσίες τους»,‖

«άνοιξαν‖τα‖στόματά τους»,‖«πέταξαν‖στον‖αέρα‖τα‖καπέλα τους»,‖γιατί,‖αν‖πούμε‖«το‖στόμα‖τους»‖ή‖«το‖καπέλο‖τους»,‖θα‖

νομιστεί‖ τάχα‖πως‖ είχαν‖ όλοι‖μαζί‖ ένα‖στόμα‖ή‖ κοινό‖ καπέλο!‖Αν‖ το‖ δεχτούμε‖αυτό‖ το‖ επιχείρημα,‖θα‖ δεχτούμε‖και‖ το‖

ακριβώς‖αντίθετο:‖ότι η‖φράση‖«άνοιξαν‖τα‖στόματά τους»‖υποδηλώνει‖όντα‖πολυστόματα‖κι‖ότι‖αυτοί‖που‖πέταξαν‖στον‖

αέρα‖τα‖καπέλα‖τους‖φορούσαν‖από‖δυο‖και‖τρία‖ο‖καθένας.‖ 

Θα‖επιμείνω‖πρώτα‖ότι‖τα‖άλογα‖που‖«γυρνάγανε‖όλα‖*!+‖τα‖κεφάλια‖τους»‖και‖τα‖βόδια‖που‖«κρατούσαν‖τις‖μούρες‖τους‖

ακίνητες»‖ (σε‖ μετάφραση‖ λογοτεχνικού‖ έργου!)‖ θα‖ μοιάζουν‖ πάντοτε‖ προϊόντα‖ τερατογένεσης.‖ Και‖ έπειτα,‖ το‖

σπουδαιότερο,‖ ότι‖ υπάρχουν‖ περιπτώσεις‖ όπου‖ το‖ ένα έχει‖ σημασία‖ και‖ πρέπει‖ να‖ διακριθεί,‖ άρα‖ ο‖ ενικός,‖ που‖ είναι‖

δοκιμότερος,‖είναι‖και‖ασφαλέστερος:‖άλλο‖«σήκωσαν‖ψηλά‖τα χέρια τους»,‖να‖παραδοθούν‖ή‖επειδή‖τους‖ληστεύουν,‖και‖

άλλο‖ «σήκωσαν‖ ψηλά‖ το χέρι τους»,‖ σε‖μια‖ ψηφοφορία.‖ κεφτείτε‖ τη‖ δασκάλα‖ που‖ θα‖ ζητάει‖ από‖ τα‖ παιδιά,‖ όταν‖ δεν‖

http://yannisharis.blogspot.com/
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ξέρουν‖ κάτι,‖ «να‖ σηκώνουν‖ τα χέρια τους»!‖ Ή‖ «να‖ κάνουν‖ τους σταυρούς τους με‖ τα δεξιά τους χέρια»! 

 

  

Ο καθένας μπορεί να επινοήσει μια λέξη, να πλάσει μια νέα λέξη, δεν επινοεί όμως κάποιο νέο συντακτικό σχήμα. Η 

δομή είναι δεδομένη. 

«Ο‖αριθμός‖των‖επισκεπτών‖που‖έρχονται‖στα‖αρχαία‖με‖δικό‖τους‖μέσο‖είναι‖πολύ‖μεγαλύτερος‖από‖αυτόν εκείνων που‖

φτάνουν‖με‖οργανωμένα‖τουρ»:‖για‖να‖μην‖ξαναπεί‖ο‖συντάκτης‖«από‖τον‖αριθμό‖των‖επισκεπτών»,‖βάζει‖ένα‖αυτόν για‖

τον‖«αριθμό»‖κι‖ένα‖εκείνων για‖τους‖«επισκέπτες»,‖και‖γλίτωσε‖την‖επανάληψη·‖πάντως,‖και‖«ο‖αριθμός‖των‖επισκεπτών»‖

θα‖μπορούσε‖να‖είναι‖απλώς‖«οι‖επισκέπτες»:‖οι επισκέπτες που έρχονται στα αρχαία... είναι πολύ περισσότεροι από τους 

επισκέπτες που φτάνουν *ή:‖από όσους φτάνουν] με οργανωμένα τουρ. 

Διαβάζουμε:‖«από‖τις‖πολυάριθμες‖θέσεις‖που‖κατείχε,‖ αυτή *1+‖που της‖άρεσε‖περισσότερο‖είναι‖πολύ‖πιθανόν‖ ότι‖ήταν‖

αυτή *2+‖της‖προέδρου‖του‖Κεντρικού‖υμβουλίου...»‖’‖αυτή‖την‖περίπτωση,‖θα‖ενοχλούσε‖τάχα‖η‖επανάληψη‖της‖λέξης‖

θέση,‖ και‖ δεν‖ ενοχλεί‖ η‖ επανάληψη‖ της‖λέξης‖αυτή;‖Εδώ‖όμως‖ έχουμε‖και‖ το‖ άλλο‖ανυπόφορο‖ αγγλογαλλικό:‖«είναι‖ ότι‖

ήταν...»‖Σελικά:‖από τις πολυάριθμες θέσεις που κατείχε είναι πολύ πιθανόν ότι της άρεσε περισσότερο η θέση της προέδρου...  

Με‖την‖εξάπλωση‖των‖αγγλικών‖αρχίζει,‖όπως‖είναι‖φυσικό,‖η‖άμεση‖επίδραση‖και‖στο‖τυπικό‖της‖ελληνικής‖γλώσσας,‖ενώ‖

παράλληλα‖ενισχύονται‖συντακτικοί‖τρόποι‖που‖τους‖είχαμε‖ήδη‖εισαγάγει‖από‖τα‖γαλλικά‖και‖τείνουν‖έτσι‖να‖παγιωθούν:‖

αναφέρω‖ενδεικτικά‖το‖une série de<,‖που‖ήρθε‖να‖το‖ενισχύσει‖το‖a series of<‖ 

«Μια‖σειρά‖από νόμους...»,‖«μια‖σειρά‖από έργα...»,‖λέμε‖πολύ‖συχνά,‖μεταφράζοντας‖και‖το‖de,‖ή‖«σωστότερα»,‖έστω,‖«μια‖

σειρά‖ νόμοι»‖ και‖ «μια‖ σειρά‖ έργα»·‖ το‖ ίδιο‖ και‖ «επισκέφθηκε‖μια‖ σειρά‖ (από)‖ πόλεις»,‖ «είχε‖ επαφές‖ με‖μια‖ σειρά‖ (από)‖

εκπροσώπους‖ συνδικαλιστικών‖ φορέων».‖ 

Ψστόσο,‖ εννιά‖φορές‖στις‖ δέκα,‖πρόκειται‖ απλώς‖για‖ ορισμένους< πολλούς< μερικούς< διάφορους κτλ.‖ νόμους,‖φορείς,‖

έργα,‖πόλεις.. 

  

Η επιβίωση λέξεων από παλαιότερες μορφές της ελληνικής γλώσσας δεν πρέπει και να μας αφήνει να 

σουλατσάρουμε ανέμελα και να κορφολογούμε κατά την κρίση μας.  

Θυμίζω‖την‖περιπέτεια‖του‖κρίματος=κρίση,‖τώρα‖όμως‖«αμαρτία»·‖ 

δύο‖ άλλα‖ παραδείγματα,‖ περισσότερο‖ χαρακτηριστικά‖ για‖ τη‖ διαδρομή‖ της‖ γλώσσας: 

(α)‖Σο‖ένα,‖για‖όσους‖γράφουν‖με‖μελάνι,‖και‖εκτός‖από‖το‖μαύρο‖χρησιμοποιούν‖κι‖άλλα‖χρώματα:‖κόκκινο,‖γαλάζιο‖κτλ . 

Εδώ‖οι‖καθαρολόγοι‖μύστες‖της‖ενιαίας‖θα‖έπρεπε‖να‖ανατριχιάσουν:‖Πώς‖γίνεται‖κόκκινο μελάνι;‖Πώς‖γίνεται‖δηλαδή‖να‖

είναι‖κόκκινο‖το‖μαύρο;‖Πού‖πήγε‖ο‖μέλας ζωμός,‖πού‖το‖ρήμα‖μελανιάζω,‖πού‖το‖μελανούρι;‖Πώς‖δεν‖αναγνωρίζουμε‖τη‖

λέξη‖ μέλας=μαύρος,‖ μέσα‖ στο‖ μελάνι,‖ και‖ έτσι‖ το‖ εξ‖ ορισμού‖ μαύρο‖ το‖ κάνουμε‖ και‖ κόκκινο‖ μαζί‖ ή‖ γαλάζιο; 

(β)‖Σο‖άλλο‖παράδειγμα,‖κλασικό‖στη‖γλωσσολογία,‖είναι‖η‖λέξη‖σπιτονοικοκύρης.‖Ρωτήστε‖πρώτα‖όλους‖αυτούς‖που‖σας‖

ρωτούν‖αν‖«ομιλείτε‖ελληνικά»,‖αν‖κανείς‖τους‖λέει‖αλλιώς‖αυτόν‖που‖μας‖νοικιάζει‖το‖σπίτι‖του:‖λέμε‖«έδωσα‖το‖νοίκι‖στον‖

σπιτονοικοκύρη‖μου»,‖ «η‖σπιτονοικοκυρά‖μου‖στην‖Πάτμο»‖κτλ.‖Ή,‖ σύμφωνα‖με‖ τα‖κάλαντα:‖ «ο‖ νοικοκύρης‖ του‖σπιτιού‖

χίλια‖χρόνια‖να‖ζήσει».‖Όμως‖ο‖νοικοκύρης,‖σκέτα,‖είναι‖ο κύρης του οίκου,‖δηλαδή‖του‖σπιτιού.‖Μπα,‖ωραία‖συνέχεια‖της‖

γλώσσας,‖να‖μην‖αναγνωρίζουμε,‖ολόκληρος‖λαός,‖την‖έννοια‖της‖λέξης‖οίκος!  

  

Μετοχές 

 «Σρέχοντας‖σαν‖τρελός,‖ο‖οδηγός‖του‖κόκκινου‖Υίατ‖έπεσε‖πάνω‖στο‖δέντρο»:‖σωστά‖και‖πάλι,‖άλλος‖ένας‖τρόπος‖πλάι‖στα:‖  

(α)‖ Ο οδηγός του κόκκινου Υίατ έτρεχε σαν τρελός κι έπεσε πάνω σ’ ένα δέντρο·‖ ή‖ 

(β)‖ Ο οδηγός..., που έτρεχε σαν τρελός, έπεσε πάνω σ’ ένα δέντρο·‖ ή‖ 

(γ)‖ Ο οδηγός, έτσι όπως / καθώς / επειδή έτρεχε σαν τρελός, έπεσε πάνω σ’ ένα δέντρο κτλ.‖ 

Πάντως,‖στις‖περιπτώσεις‖α, β, γ αποφεύγουμε‖τη‖μετοχή,‖που‖χαρακτηρίζει‖περισσότερο‖τον‖γραπτό‖και‖σύνθετο‖λόγο,‖και‖

γενικώς‖συμφραζόμενα‖περισσότερο‖σύνθετα‖από‖ό,τι‖στο‖παράδειγμά‖μας.‖Η άσκοπη χρήση της μετοχής είναι‖ίσως‖πιο‖

χαρακτηριστική‖σ’‖ένα‖εξίσου‖απλό‖παράδειγμα: 

«Πατώντας‖την‖άκρη‖της‖μακριάς‖τουαλέτας‖της,‖η‖Νάνσυ‖ξαπλώθηκε‖φαρδιά‖πλατιά‖στο‖χαλί»:‖όμως‖η‖Νάνσυ‖δεν‖έπεσε‖

καθώς πατούσε,‖την ώρα που‖πατούσε‖ την‖άκρη‖ της‖ τουαλέτας‖ της,‖ αλλά‖ επειδή πάτησε‖ την‖άκρη‖ της‖ τουαλέτας‖ της·‖η‖

Νάνσυ‖πρώτα‖πάτησε‖κι‖έπειτα‖έπεσε:‖η Νάνσυ πάτησε την άκρη της τουαλέτας της και ξαπλώθηκε φαρδιά πλατιά στο χαλί. 

 

  

«Η‖ζωή‖είναι‖πολύ‖σκληρή‖κι‖άδικη‖για‖ν’‖αξίζει‖να‖τη‖ζήσει‖κανείς»:‖και δεν αξίζει να τη ζει κανείς·‖«το‖μονοπάτι‖ήταν‖πολύ‖

στενό‖για‖να‖μπορούμε‖να‖πηγαίνουμε‖πλάι‖πλάι»:‖και δεν γινόταν / δεν μπορούσαμε... «εγώ‖έζησα‖πολύν‖καιρό‖στα‖δάση‖για‖

να‖με‖φοβίζουν‖οι‖κουκουβάγιες»:‖και δεν με φοβίζουν οι κουκουβάγιες...  

Σελικά,‖με‖το‖σχήμα‖αυτό‖επιδιώκουμε να εκφράσουμε με το ζόρι μια άρνηση,‖ ένα‖δεν (δεν αξίζει..., δεν γινόταν..., δεν 

μπορούσαμε...),‖χρησιμοποιώντας‖απλώς‖ το‖για να,‖που‖ όμως‖ δεν‖μαρτυρεί‖από‖μόνο‖ του‖άρνηση:‖«διαβάζει‖πολύ,‖ για να 

περάσει‖τη‖χρονιά‖του»,‖αλλά‖«διαβάζει‖πολύ,‖για να μη χάσει‖τη‖χρονιά‖του».‖Κι‖επειδή‖είναι‖αυτονόητη‖αυτή‖η‖σύνταξη‖στα‖

ελληνικά,‖ τα‖ αντανακλαστικά‖ μας‖ παραλύουν‖ προς‖ στιγμήν,‖ μόλις‖ βρεθούμε‖ μπροστά‖ στο‖ «παράδοξο»,‖ στο‖ σόλοικο‖

εντέλει,‖να‖εκβιάζεται‖το‖ ίδιο‖πάντοτε‖«για‖να»,‖ώστε‖να‖εκφράσει‖ξαφνικά‖και‖το‖«για‖να‖μην»!‖Έρχεται‖από‖πάνω‖κι‖η‖

γραμματική‖με‖το‖συντακτικό‖μας,‖που‖λένε‖ότι‖το‖«για‖να»‖ή‖το‖«ώστε‖να»‖εισάγει‖τελική‖πρόταση‖και‖χρειάζεται‖κόμμα‖

πριν,‖και‖επιτείνουμε‖τη‖σύγχυση:‖ 
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«ήταν‖πολύ‖σκοτεινά‖στην‖άμαξα,‖ώστε‖να‖διακρίνεις‖την‖έκφραση‖του‖προσώπου‖του»:‖και δεν διακρινόταν η έκφραση / δεν 

μπορούσες να διακρίνεις την έκφραση...‖ Γιατί‖ η‖ αρχική‖ πρόταση‖ του‖ παραδείγματός‖ μας‖ στέκει‖ μόνο‖ στην‖ αντίθετη‖

περίπτωση,‖ αν‖ λόγου‖ χάρη‖ το‖ «σκοτεινά»‖ ήταν‖ «φωτεινά»:‖ «ήταν‖ πολύ‖ φωτεινά‖ στην‖ άμαξα,‖ ώστε‖ να‖ διακρίνεις‖ την‖

έκφραση‖ του‖ προσώπου‖ του»! 

 

  

  

ειρά των λέξεων, ασάφειες. 

«Ένα‖ δεκάχρονο‖ παιδάκι‖ μετέφ ερε‖ το‖ ασθενοφόρο»:‖ φυσικά‖ δεν‖ πρόκειται‖ για‖ μικρούλη‖

Μασίστα,‖που‖σήκωσε‖ασθενοφόρο‖στα‖χέρια·‖απλώς‖έμφαση:‖για‖να‖συγκινηθούμε,‖φαίνεται,‖

που‖ήταν‖παιδάκι‖μικρό‖και‖όχι‖γέρος‖που‖τα‖’φαγε‖τα‖ψωμιά‖του. 

«Σο‖άτομο‖που‖εμφανίζεται‖ως‖‚μεσάζων‛‖είχε‖κατονομάσει,‖σύμφωνα‖με‖πληροφορίες,‖στην‖

κατάθεσή‖ του‖ και‖ ο‖ Αργύρης»:‖ εδώ,‖ καθώς‖ μεσολαβεί‖ και‖ η‖ παρενθετική‖ πρόταση‖ μέσα‖ σε‖

κόμματα,‖ έχουμε‖μείνει‖ για‖πολύ‖με‖ την‖ εντύπωση‖ότι‖ το‖ άτομο‖αυτό‖αποτελεί‖ υποκείμενο‖

στην‖πρόταση,‖και‖είχε‖κατονομάσει και‖κάποιον‖άλλο‖σαν‖συνεργό‖του·‖με‖το‖κλιτικό‖«το»,‖

δηλαδή:‖το είχε κατονομάσει,‖θα‖βαδίζαμε‖με‖απόλυτη‖ασφάλεια. 

«Σο‖βιβλίο‖συμπληρώνει‖ένα‖εκτενές‖κείμενο‖για‖τον‖Μ.‖Καραγάτση»:‖με‖αυτήν‖τη‖σύνταξη‖θα‖

λέγαμε‖ ότι‖ το‖ βιβλίο‖συμπληρώνει‖ λ.χ.‖ ένα‖σημαντικό‖ κενό‖στη‖βιβλιογραφία,‖ εδώ‖όμως‖ το‖

βιβλίο‖το συμπληρώνει ένα‖κείμενο<‖ή‖συμπληρώνεται από ένα‖κείμενο. 

«Σα‖παρτέρια‖του‖προστάτευαν‖απ’‖την‖παγωνιά‖ψάθες»:‖τα προστάτευαν. 

«Σο‖ ιδιωτικό‖ κύκλωμα‖ τηλεόρασης‖ είχε‖ κατασκευάσει‖ μια‖ εταιρεία‖ ηλεκτρονικών»! 

«Σο‖ψωμί‖συμβόλιζαν‖γλυκά,‖βαριά‖τσουρέκια‖*<+‖και‖το‖αλάτι‖περιέβαλλε‖ατόφιο‖χρυσάφι»! 

«Σο‖νέφος‖προκάλεσε‖διαφυγή‖αερίου‖από‖γειτονικό‖εργοστάσιο»:‖ το προκάλεσε,‖βεβαίως,‖ή‖προκλήθηκε,‖αφού‖το‖νέφος,‖

σαν‖ υποκείμενο‖ πια,‖ προκάλεσε,‖ προξένησε‖ κτλ.‖ αναπνευστικά προβλήματα,‖ δημιούργησε‖ πονοκέφαλο‖ στις‖ αρμόδιες‖

υπηρεσίες‖κ.ά. 

«Σα‖ επεισόδια,‖ έλεγε‖ η‖ κυβερνητική‖ ανακοίνωση,‖ δημιουργούν‖ ανεύθυνα‖ στοιχεία»,‖ ενώ‖ κανονικά‖ τα‖ επεισόδια‖

δημιουργούν,‖ λ.χ.,‖ προβλήματα‖ στη‖ συγκοινωνία‖ ή‖ στην‖ ομαλή‖ οικονομική‖ ζωή‖ του‖ τόπου,‖ όπως‖ προετοιμαζόμαστε‖ να‖

διαβάσουμε. 

Και‖ «Γυναικόπαιδα‖ χτύπησαν»,‖ μωρέ‖ μπράβο‖ τα‖ γυναικόπαιδα,‖ ποιους‖ χτύπησαν;‖ «τα‖ ΜΑΣ»! 

 

  

το αναφορικό «που» 

«Ο‖Ξενάκης‖είναι‖από‖τις‖λίγες‖περιπτώσεις‖συνθέτη‖σύγχρονης‖μουσικής‖που‖προσέγγισε‖ένα‖ευρύτερο‖κοινό»:‖μοιάζει 

διαυγέστατη‖αυτή‖η‖περίοδος,‖και‖μας‖λέει,‖απλούστατα,‖πως‖ο‖Ξενάκης‖(υποκείμενο και στις δύο προτάσεις),‖μολονότι‖

έγραφε‖σύγχρονη‖μουσική,‖κατόρθωσε‖να‖πλησιάσει‖ένα‖ευρύτερο‖κοινό<‖Κι‖όμως!‖Άλλο‖ήθελε‖να‖μας‖πει‖ο‖συντάκτης:‖

πως‖το‖ευρύτερο‖κοινό‖(υποκείμενο)‖πλησίασε‖τον‖Ξενάκη‖(αντικείμενο).‖Απαιτείται‖δηλαδή‖από‖μία πρόταση‖να‖εκφράσει‖

δύο διαφορετικά‖νοήματα,‖σχετικά‖με‖τον‖Ξενάκη‖ 

(α)‖«ο οποίος προσέγγισε‖ένα‖ευρύτερο‖κοινό»‖και 

(β)‖«τον οποίο προσέγγισε‖ένα‖ευρύτερο‖κοινό»· 

μ’‖άλλα‖λόγια,‖ότι 

(α)‖«ο‖Ξενάκης‖προσέγγισε‖το‖κοινό»‖και‖ότι 

(β)‖«τον‖Ξενάκη‖τον‖προσέγγισε‖το‖κοινό». 

 

  

«Σρεις‖ ισλαμιστές‖συνέλαβαν‖πράκτορες‖ των‖γαλλικών‖μυστικών‖υπηρεσιών»:‖απολύτως‖στρωτή‖πρόταση,‖ διαυγέστατη,‖

αλλά μόνο, αυστηρά και μόνο,‖αν‖κάτι‖τέτοιο‖είχε‖συμβεί‖λ.χ.‖στην‖Αλγερία·‖η‖αλήθεια‖είναι‖τελείως‖άλλη,‖το‖νόημα‖είναι‖

ακριβώς‖το‖αντίστροφο,‖γιατί‖στη Γαλλία οι‖πράκτορες‖των‖γαλλικών‖μυστικών‖υπηρεσιών‖συνέλαβαν‖τρεις‖ισλαμιστές!‖Αν‖

τώρα,‖ κατά‖ την‖ επιχείρηση‖ της‖ σύλληψης,‖ είχαμε‖ ανταλλαγή‖ πυροβολισμών,‖ κανένας‖ δεν θα‖ καταλάβαινε‖ ποτέ‖ τι‖

πραγματικά‖ συνέβη,‖ αφού‖ με‖ την‖ παράλειψη των κλιτικών εμφανίζονται,‖ όπως‖ είδαμε,‖ εναλλάξιμες‖ οι‖ διαμετρικά‖

αντίθετες‖περιπτώσεις:‖«τρεις‖ισλαμιστές‖πυροβόλησαν‖πράκτορες‖των‖γαλλικών‖μυστικών‖υπηρεσιών»‖ή‖«πράκτορες‖των‖

γαλλικών‖ μυστικών‖ υπηρεσιών‖ πυροβόλησαν‖ τρεις‖ ισλαμιστές»! 

 

  

Σελικά, φράσεις απλές, από συντακτική άποψη, καταντούν γνωσιολογικά προβλήματα του τύπου «η κότα έκανε το 

αβγό ή το αβγό την κότα;»:  

«εξονυχιστικό‖έλεγχο‖στην‖νταλίκα‖που‖επιχείρησε‖να‖προσπεράσει‖το‖μοιραίο‖λεωφορείο»:‖και‖εδώ,‖μόνο‖η‖δική‖μας‖γνώση‖

μάς‖ προφυλάσσει‖ από‖ την‖ πλήρη‖ παρανόηση,‖ γιατί‖ η‖ αλήθεια‖ είναι‖ –αντίθετα‖ απ’‖ ό,τι‖ μας‖ λέει‖ η‖ πρόταση– πως‖ το‖

λεωφορείο‖προσπάθησε‖να‖προσπεράσει‖την‖νταλίκα,‖κι‖έτσι‖έγινε‖το‖κακό· 

«ορεκτικότατος‖σολομός‖που‖τυλίγει‖λεμονάτη‖μους»:‖δεν‖τυλίγει‖ο‖σολομός‖τη‖μους,‖αλλά‖τυλίγεται από μους,‖παθητική‖

σύνταξη‖δηλαδή,‖γιατί‖όχι. 
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«Πνίγηκε‖επιβάτης‖βάρκας‖που‖ανέτρεψε‖πλοίο»:‖κι‖εδώ‖Μασίστα‖έχουμε;‖ποιος‖τάχα‖αναποδογύρισε‖το‖πλοίο,‖ο‖επιβάτης‖

βάρκας;‖ή‖μήπως‖η‖ίδια‖η‖βάρκα; 

«Χιθύρους‖που‖συλλαμβάνουν‖πάραυτα‖ευαίσθητα‖αφτιά‖‚εκδοτών‛»:‖που τους...‖ή‖τους οποίους συλλαμβάνουν. 

«συνειδητοποίησε‖ότι‖ο‖άντρας‖που αγαπάει είναι‖τέρας» 

ήξερε ότι ο άντρας που πίνει είναι ακατάλληλος οικογενειάρχης 

Δεν‖μπορώ‖όμως,‖κλείνοντας‖το θέμα‖αυτό,‖να‖μη‖δηλώσω‖την‖αναγνωστική‖δυσφορία‖μου,‖με‖το‖εξής‖αναπάντητο‖αίνιγμα:‖

«Η‖κοπέλα‖που‖μιλούσαμε‖προχτές»‖είναι‖άραγε 

(α)‖η‖κοπέλα‖για‖την‖οποία‖μιλούσαμε‖προχτές; 

(β)‖η‖κοπέλα‖με‖την‖οποία‖μιλούσαμε‖προχτές;‖ή‖ 

(γ)‖η‖κοπέλα‖στην‖οποία‖μιλούσαμε‖προχτές; 

 

  

Οπότε‖ο‖αείμνηστος‖Έντι‖Ντάκγουερθ,‖συνεργάτης‖της‖ίδιας‖εφημερίδας,‖σκάρωσε‖στις‖

29.5.1983‖μια‖ιστορία,‖όπου‖δεν‖χρησιμοποιούσε‖καμία‖ξενική‖λέξη,‖με‖τίτλο‖«Η‖χειρονομία‖

της‖Πλαγγόνας»: 

Μια μέρα που πήγαινα περίπατο με το αυτοκίνητό μου, άκουγα έναν αγώνα λακτοσφαίρας*** 

από το ραδιόφωνό του. Εκείνη τη στιγμή, ο τερματίας είχε σημειώσει το 1-0 με γωνιολάκτισμα και το πλήθος ωρύετο. Ξαφνικά, 

η βενζινοδόχος μου άδειασε, και αναγκάστηκα να σταματήσω. Ευτυχώς εκεί κοντά ήταν ένα ζαχαροπλαστείο όπου πήγα και 

κάθισα. Υώναξα τον τραπεζοκόμο και παρήγγειλα ένα ηδύποτο. το διπλανό τραπέζι καθόταν μια όμορφη κοπέλα η οποία 

όμως φαινόταν να έχει δυσκολίες με το κλείθρον της. «Καλύτερα με το κλείθρον της παρά με το στουποτήρι της» σκέφθηκα 

πονηρά. Εν τούτοις, την πλησίασα και, με την άδειά της, την βοήθησα να αποσυμπλέξει το ένοχο κλείθρον. Πιάσαμε κουβέντα. 

«Από πού έρχεσθε;» την ρώτησα για να σπάσω τον πάγο. 

«Από χειροκομία και ποδοκομία» μου απάντησε ετοιμόλογα. «Εσείς;» 

«Εγώ μόλις επιστρέφω από μια μορφωταινία αθλητικού περιεχομένου» της αποκρίθηκα. «Πρώτα είδα πυγμαχία μέχρις ότου ο 

ένας απ’ τους αντιπάλους ευρέθη ύπτιος στο πυκτείο, και κατόπιν παρηκολούθησα έναν ωκυδρόμο που κέρδισε στα 100 μέτρα 

με μεγάλη ευκολία». 

Η συζήτησις συνεχίστηκε ευχάριστα, στόμα με στόμα, μέχρι την στιγμή που τη ρώτησα τι δουλειά κάνει. 

«Είμαι πλαγγόνα» μου είπε χαμηλώνοντας τα μάτια. 

Κατάλαβα ότι είχε έρθει η γλυκόπικρη στιγμή του χωρισμού. 

 

 

  

KAI ellinika ΚΑΙ ελληνικά ΚΑΙ όπως αλλιώς συνεννοούμαστε 

 Ξεκαθαρίζω:‖είμαι‖υπέρ‖κάθε‖γραπτής‖έκφρασης‖της‖γλώσσας‖μας.‖Αυτό‖δε‖σημαίνει‖πως‖η‖μία‖αίρει‖ή‖καταργεί‖την‖άλλη.‖

υνεπώς‖ και‖ τα‖ γκίκλις‖ είναι‖ μία‖ νέα,‖ εν‖ εξελίξει,‖ γραπτή‖ απόδοση‖ της‖ γλώσσας‖ μας.‖Όχι‖ μία‖ νέα‖ γλώσσα,‖ αλλά‖ μία‖

γραπτή‖απόδοση‖της‖γλώσσας,‖έχει‖σημασία‖ο‖ορισμός‖της‖έννοιας. 

χηματοποιώ‖τον‖τρόπο‖που‖βλέπω‖το‖ζήτημα: 

Η‖ γλώσσα‖ αποτυπώνεται‖ γραπτά‖ με‖ ποικίλους‖ τρόπους.‖ Αν‖ δούμε‖ ιστορικά‖ το‖ ζήτημα‖ έχουμε‖ γραπτή‖ απόδοση‖ της‖

ελληνικής‖ με‖ την‖ γραμμική‖ β΄,‖ με‖ την‖ κεφαλαιογράμματη‖ γραφή,‖ με‖ τη‖ μικρογράμματη‖ γραφή‖ που‖ επινοούν‖ οι‖

αλεξανδρινοί‖ φιλόλογοι,‖ με‖ την‖ απλοποιημένη‖ μονοτονική‖ γραφή.‖ Επίσης‖ γραπτή‖ απόδοση‖ της‖ γλώσσας‖ έχουμε‖ με‖ τα‖

αλγεβρικά‖σύμβολα,‖με‖τον‖κώδικα‖μορς,‖με‖το‖σύστημα‖Μπράιγ,‖με‖τη‖φωνητική‖απόδοση‖των‖λέξεων‖στα‖λεξικά. 

Κάθε‖γραφή‖καλύπτει‖τις‖συγκεκριμένες‖ανάγκες‖της‖επικοινωνίας‖και‖της‖συνεννόησης‖των‖μελών‖της‖ίδιας‖γλωσσικής‖

κοινότητας‖ή‖ομάδων‖της‖γλωσσικής‖κοινότητας.‖Αυτές‖οι‖ανάγκες‖είναι‖κοινωνικά‖και‖ιστορικά‖προσδιορισμένες.‖Η‖γραφή‖

δε‖βασίζεται‖σε‖κάποια‖αιτιώδη‖σύνδεση‖εικόνας‖ (της‖λέξης‖ή‖των‖γραμμάτων‖που‖χρησιμοποιούμε)‖και‖ήχου.‖Είναι‖ένας‖

κώδικας‖ που‖ βασίζεται‖ στην‖ αυθαίρετη‖ σύνδεση‖ εικόνας‖ (της‖ λέξης‖ ή‖ των‖ γραμμάτων)‖ και‖ ήχου‖ (της‖ λέξης)‖ για‖ την‖

επίτευξη‖της‖οπτικής‖απόδοσης‖της‖γλώσσας. 

Σα‖ γκρίκλις‖ έρχονται‖ να‖ καλύψουν‖ τις‖ νέες‖ ανάγκες‖ που‖ δημιουργήθηκαν‖ από‖ την‖ χρήση‖ της‖ τεχνολογίας‖ όπως‖ αυτή‖

κυριάρχησε‖κυρίως‖στη‖ζωή‖μας‖με‖τα‖κινητά‖και‖τους‖υπολογιστές.‖αφώς‖και‖η‖τεχνολογία‖υποστηρίζει‖πλέον‖το‖ελληνικό‖

αλφάβητο.‖ Αλλά‖ το‖ ζήτημα‖ έχει‖ ήδη‖ τεθεί.‖ Επιπλέον‖ δεν‖ έχουν‖ ξεπεραστεί‖ όλα‖ τα‖ προβλήματα‖ και‖ η‖ χρήση‖λατινικών‖

χαρακτήρων‖ καθίσταται‖ αναγκαία.‖ Είμαστε‖ αναγκασμένοι,‖ ακόμη,‖ να‖ πληκτρολογούμε‖ username‖ και‖ pswr‖

χρησιμοποιώντας‖ λατινικούς‖ χαρακτήρες,‖ να‖ χρησιμοποιούμε‖ λατινογραμμένες‖ τις‖ διευθύνσεις‖ των‖ ιστότοπων.‖ Έτσι‖

αποκτούμε‖μια‖πρωτόγνωρη‖και‖ιστορικά‖καθοριστική‖δυνατότητα‖έκφρασης. 

Οι‖ανάγκες‖ της‖ επικοινωνίας‖στο‖περιβάλλον‖ της‖παγκοσμιοποίησης‖ είναι‖ η‖ αιτία‖που‖ επινοήθηκε‖αυτός‖ ο‖ νέος‖ τρόπος‖

γραφής‖της‖γλώσσας.‖Ο‖μιμητισμός‖είναι‖ένας‖τρόπος‖εκμάθησης. 

Αν‖τα‖γκρίκλις‖είναι ένα‖σύμπτωμα‖της‖παγκοσμιοποίησης‖ή‖αμερικανοποίησης‖δεν‖είναι‖η‖αιτία‖αυτών.‖Βέβαια‖παράγουν,‖

μάλλον‖ αντανακλούν‖ την‖ ομοιογένεια‖ αλλά‖ το‖ ίδιο‖ συμβαίνει‖ και‖ με‖ υλικές‖ εκφάνσεις‖ της‖ καθημερινότητας‖ μας.‖ Δε‖

μείναμε‖στην‖παραδοσιακή‖φορεσιά.‖Παγκοσμιοποίηση‖και‖Αμερική‖μυρίζει‖το‖μπλου-τζην,‖το‖τι-σερτ,‖το‖μπαρ,‖ο‖Κέρουακ‖

και‖η‖λογοτεχνία‖του‖δρόμου,‖ο‖Πόε‖και‖πολλά‖άλλα.‖Γιατί‖είναι‖εξ’‖ορισμού‖κακό‖καθετί‖αμερικανικό;  

Σα‖γκρίκλις‖δεν‖ευθύνονται‖για‖τις‖λέξεις‖που‖χρησιμοποιούμε‖ή‖έχουμε‖ξεχάσει.‖Αλλά‖η‖γλώσσα‖μας‖όχι‖μόνο‖δεν‖πάσχει‖

από‖ λεξιπενία‖ αλλά‖ ίσως‖ ποτέ‖ δεν‖ ήταν‖ τόσο‖ πλούσια‖ σε‖ λέξεις,‖ αλλά‖ και‖ τρόπους‖ απόδοσης‖ νοημάτων.‖ Και‖ γίνεται‖

συνεχώς‖πλουσιότερη‖έχοντας‖αποκτήσει‖και‖έναν‖ακόμα‖τρόπο‖γραπτής‖απόδοσης‖της.‖Η‖κινδυνολογία‖για‖τη‖χρήση‖των‖
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γκρίκλις‖είναι‖ιδεολογικοποιημένα‖φοβικά‖συναισθήματα.‖Εκφράζεται‖με‖αντιφάσεις‖και‖ατεκμηρίωτες‖κρίσεις.‖Δεν‖έχουμε‖

να‖φοβηθούμε‖τίποτα‖από‖τη‖δυνατότητα‖να‖γράφουμε‖τη‖γλώσσα‖μας‖με‖έναν‖τρόπο‖ακόμα.‖Αν‖αυτός‖είναι‖άχρηστος‖θα‖

χαθεί‖ως‖μόδα‖των‖καιρών.‖Αν‖αποδειχτεί‖αναγκαίος,‖είτε‖μας‖αρέσει,‖είτε‖όχι,‖θα‖μορφοποιηθεί‖σε‖έναν‖αποδεκτό‖τρόπο‖

ορθής‖γραφής. 

αφώς‖ και‖ στα‖ σχολεία‖ διδάσκουμε‖ την‖ μονοτονική‖ μικρογράμματη‖ γραφή‖ με‖ τις‖ απλοποιήσεις‖ που‖ καθιερώθηκαν.‖

Διδάσκουμε‖το‖πολυτονικό‖μέσω‖της‖διδασκαλίας‖της‖αρχαίας‖ελληνικής.‖Διδάσκουμε‖τα‖αλγεβρικά‖σύμβολα.‖Κάθε‖άλλος‖

τρόπος‖ γραφής‖ είναι‖ εκτός‖ επίσημης‖ υποχρεωτικής‖ εκπαίδευσης.‖ Σο‖ ζητούμενο‖ είναι‖ να‖ μην‖ ενοχοποιούμε‖ αυτούς‖ που‖

επιλέγουν‖να‖εκφραστούν‖γραπτά‖με‖τον‖ένα‖ή‖τον‖άλλο‖τρόπο.‖Αντίθετα‖να‖χαιρόμαστε‖και‖να‖ενισχύουμε‖τη‖διατύπωση‖

της‖έκφρασης. 

  

Μεταγραφή σε γκρίκλις με χρήση μηχανής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου 

(http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp) 

KAI ellinika KAI ellinika KAI opws alliws synennooymaste  

 KSekatharizw: eimai yper kathe graptis ekfrasis tis glwssas mas. Afto de simainei pws i mia airei i katargei tin alli. Synepws kai ta 

gkiklis einai mia nea, en ekseliksei, grapti apodosi tis glwssas mas. Oxi mia nea glwssa, alla mia grapti apodosi tis glwssas, exei 

simasia o orismos tis ennoias. 

Sximatopoiw ton tropo pou vlepw to zitima: 

I glwssa apotypwnetai grapta me poikilous tropous. An doyme istorika to zitima exoume grapti apodosi tis ellinikis me tin 

grammiki v΄, me tin kefalaiogrammati grafi, me ti mikrogrammati grafi pou epinooyn oi 

aleksandrinoi filologoi, me tin aplopoiimeni monotoniki grafi. Episis grapti apodosi tis glwssas 

exoume me ta algevrika symvola, me ton kwdika mors, me to systima Mpraig, me ti fwnitiki 

apodosi twn leksewn sta leksika. 

Kathe grafi kalyptei tis sygkekrimenes anagkes tis epikoinwnias kai tis synennoisis twn melwn tis 

idias glwssikis koinotitas i omadwn tis glwssikis koinotitas. Aftes oi anagkes einai koinwnika kai 

istorika prosdiorismenes. I grafi de vasizetai se kapoia aitiwdi syndesi eikonas (tis leksis i twn 

grammatwn pou xrisimopoioyme) kai ixou. Einai enas kwdikas pou vasizetai stin afthaireti 

syndesi eikonas (tis leksis i twn grammatwn) kai ixou (tis leksis) gia tin epitefksi tis optikis apodosis tis glwssas. 

Ta gkriklis erxontai na kalypsoun tis nees anagkes pou dimiourgithikan apo tin xrisi tis texnologias opws afti kyriarxise kyriws sti 

zwi mas me ta kinita kai tous ypologistes. Safws kai i texnologia ypostirizei pleon to elliniko alfavito. Alla to zitima exei idi tethei. 

Epipleon den exoun kseperastei ola ta provlimata kai i xrisi latinikwn xaraktirwn kathistatai anagkaia. Eimaste anagkasmenoi, 

akomi, na pliktrologoyme username kai pswr xrisimopoiwntas latinikoys xaraktires, na xrisimopoioyme latinogrammenes tis 

diefthynseis twn istotopwn. Etsi apoktoyme mia prwtognwri kai istorika kathoristiki dynatotita ekfrasis. 

Oi anagkes tis epikoinwnias sto perivallon tis pagkosmiopoiisis einai i aitia pou epinoithike aftos o neos tropos grafis tis glwssas. 

O mimitismos einai enas tropos ekmathisis. 

An ta gkriklis einai ena symptwma tis pagkosmiopoiisis i amerikanopoiisis den einai i aitia aftwn. Vevaia paragoun, mallon 

antanakloyn tin omoiogeneia alla to idio symvainei kai me ylikes ekfanseis tis kathimerinotitas mas. De meiname stin paradosiaki 

foresia. Pagkosmiopoiisi kai Ameriki myrizei to mplou-tzin, to ti-sert, to mpar, o Kerouak kai i logotexnia tou dromou, o Poe kai 

polla‖alla.‖Giati‖einai‖eks’‖orismoy‖kako‖katheti‖amerikaniko; 

Ta gkriklis den efthynontai gia tis lekseis pou xrisimopoioyme i exoume ksexasei. Alla i glwssa mas oxi mono den pasxei apo 

leksipenia alla isws pote den itan toso ploysia se lekseis, alla kai tropous apodosis noimatwn. Kai ginetai synexws plousioteri 

exontas apoktisei kai enan akoma tropo graptis apodosis tis. I kindynologia gia ti xrisi twn gkriklis einai ideologikopoiimena 

fovika synaisthimata. Ekfrazetai me antifaseis kai atekmiriwtes kriseis. Den exoume na fovithoyme tipota apo ti dynatotita na 

grafoume ti glwssa mas me enan tropo akoma. An aftos einai axristos tha xathei ws moda twn kairwn. An apodeixtei anagkaios, 

eite mas aresei, eite oxi, tha morfopoiithei se enan apodekto tropo orthis grafis. 

Safws kai sta sxoleia didaskoume tin monotoniki mikrogrammati grafi me tis aplopoiiseis pou kathierwthikan. Didaskoume to 

polytoniko mesw tis didaskalias tis arxaias ellinikis. Didaskoume ta algevrika symvola. Kathe allos tropos grafis einai ektos 

episimis ypoxrewtikis ekpaidefsis. To zitoymeno einai na min enoxopoioyme aftoys pou epilegoun na ekfrastoyn grapta me ton 

ena i ton allo tropo. Antitheta na xairomaste kai na enisxyoume ti diatypwsi tis ekfrasis. 

  

  

Πολυτονική εκδοχή 

KAI ellinika ΚΑΙ ἑλληνικὰ ΚΑΙ ὅπως ἀλλιῶς συνεννοούμαστε 

Ξεκαθαρίζω:‖εἶμαι‖ὑπὲρ‖κάθε‖γραπτῆς‖ἔκφρασης‖τῆς‖γλώσσας‖μας.‖Αὐτὸ‖δὲ‖σημαίνει‖πὼς‖ἡ‖μία‖αἴρει‖ἤ‖καταργεῖ‖τὴν‖ἄλλη.‖

υνεπῶς‖ καὶ‖ τὰ‖ γκρίκλις‖ εἶναι‖ μία‖ νέα‖ ἐν‖ ἐξελίξει,‖ γραπτὴ‖ ἀπόδοση τῆς‖γλώσσας‖ μας.‖Ὄχι‖μία‖ νέα‖ γλῶσσα,‖ ἀλλὰ‖ μία‖

γραπτὴ‖ἀπόδοση‖τῆς‖γλώσσας,‖ἔχει‖σημασία‖ὁ‖ὁρισμὸς‖τῆς‖ἕννοιας. 

χηματοποιῶ‖τὸν‖τρόπο‖ποὺ‖βλέπω‖τὸ‖ζήτημα: 

Ἡ‖ γλῶσσα‖ ἀποτυπώνεται‖ γραπτὰ‖ μὲ‖ ποικίλους‖ τρόπους.‖ Ἅν‖ δοῦμε‖ ἱστορικὰ‖ τὸ‖ ζήτημα‖ ἔχουμε‖ γραπτὴ‖ ἀπόδοση‖ τῆς‖

ἑλληνικῆς‖ μὲ‖ τὴν‖ γραμμικὴ‖ β΄,‖ μὲ‖ τὴν‖ κεφαλαιογράμματη‖ γραφή,‖ μὲ‖ τὴ‖ μικρογράμματη‖ γραφὴ‖ ποὺ‖ ἐπινοοῦν‖ οἱ‖

ἀλεξανδρινοὶ‖ φιλόλογοι,‖ μὲ‖ τὴν‖ ἁπλοποιημένη‖ μονοτονικὴ‖ γραφή.‖ Ἐπίσης‖γραπτὴ‖ ἀπόδοση‖ τῆς‖ γλώσσας‖ ἔχουμε‖ μὲ‖ τὰ‖

ἀλγεβρικὰ‖σύμβολα,‖μὲ‖τὸν‖κώδικα‖μὸρς,‖μὲ τὸ‖σύστημα‖Μπράιγ,‖μὲ‖τὴ‖φωνητικὴ‖ἀπόδοση‖τῶν‖λέξεων‖στὰ‖λεξικά. 

http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp
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Κάθε‖γραφὴ‖καλύπτει‖τὶς‖συγκεκριμένες‖ἀνάγκες‖τῆς‖ἐπικοινωνίας‖καὶ‖τῆς‖συνεννόησης‖τῶν‖μελῶν‖τῆς‖ἴδιας‖γλωσσικῆς‖

κοινότητας‖ἤ‖ὁμάδων‖τῆς‖γλωσσικῆς‖κοινότητας.‖Αὐτές‖οἱ‖ἀνάγκες‖εἶναι‖κοινωνικὰ‖καὶ‖ἱστορικὰ‖προσδιορισμένες.‖Ἡ‖γραφὴ‖

δὲ‖βασίζεται‖σὲ‖κάποια‖αἰτιώδη‖σύνδεση‖εἰκόνας‖ (τῆς‖λέξης‖ἤ‖τῶν‖γραμμάτων‖ποὺ‖χρησιμοποιοῦμε)‖καὶ‖ἤχου.‖Εἶναι‖ἕνας‖

κώδικας‖ ποὺ‖ βασίζεται‖ στὴν‖ αὐθαίρετη‖ σύνδεση‖ εἰκόνας‖ (τῆς‖ λέξης‖ ἤ‖ τῶν‖ γραμμάτων)‖ καὶ‖ ἤχου‖ (τῆς‖ λέξης) γιὰ‖ τὴν‖

ἐπίτευξη‖τῆς‖ὁπτικῆς‖ἀπόδοσης‖τῆς‖γλώσσας. 

Σὰ‖ γκρίκλις‖ ἔρχονται‖ νὰ‖ καλύψουν‖ τὶς‖ νέες‖ ἀνάγκες‖ ποὺ‖ δημιουργήθηκαν‖ ἀπὸ‖ τὴ‖ χρήση‖ τῆς‖ τεχνολογίας‖ ὅπως‖ αὐτὴ‖

κυριάρχησε‖κυρίως‖στὴ‖ζωὴ‖μας‖μὲ‖τὰ‖κινητὰ‖καὶ‖τοὺς‖ὑπολογιστές.‖αφῶς‖καὶ‖ἡ‖τεχνολογία‖ὑποστηρίζει‖πλέον‖τὸ‖ἕλληνικὸ‖

ἀλφάβητο.‖Ἀλλὰ‖ τὸ‖ ζήτημα‖ ἔχει‖ ἤδη‖ τεθεῖ.‖Ἐπιπλέον‖ δὲν‖ ἔχουν‖ ξεπεραστεῖ‖ ὅλα‖ τὰ‖προβλήματα‖καὶ‖ ἡ‖ χρήση‖λατινικῶν‖

χαρακτήρων‖ καθίσταται‖ ἀναγκαία.‖ Εἴμαστε‖ ἀναγκασμένοι,‖ ἀκόμη,‖ νὰ‖ πληκτρολογοῦμε‖ username‖ και‖ pswr‖

χρησιμοποιώντας‖ λατινικοὺς χαρακτῆρες,‖ νὰ‖ χρησιμοποιοῦμε‖ λατινογραμμένες‖ τὶς‖ διευθύνσεις‖ τῶν‖ ἱστότοπων.‖ Ἔτσι‖

ἀποκτοῦμε‖μία‖πρωτόγνωρη‖καὶ‖ἱστορικὰ‖καθοριστικὴ‖δυνατότητα‖ἔκφρασης. 

Οἱ‖ἀνάγκες‖ τῆς‖ ἐπικοινωνίας‖στὸ‖περιβάλλον‖ τῆς‖παγκοσμιοποίησης‖ εἶναι‖ ἡ‖ αἰτία‖ποὺ‖ ἐπινοήθηκε‖αὐτὸς‖ ὁ‖ νέος‖ τρόπος‖

γραφῆς‖τῆς‖γλώσσας.‖Ὁ‖μιμητισμὸς‖εἶναι‖ἕνας‖τρόπος‖ἐκμάθησης. 

Ἄν‖τὰ‖γκρίκλις‖εἶναι‖ἕνα‖σύμπτωμα‖τῆς‖παγκοσμιοποίησης‖ἤ‖ἀμερικανοποίησης‖δὲν‖εἶναι‖ἡ‖αἰτία‖αὐτῶν.‖Βέβαια‖παράγουν,‖

μᾶλλον‖ ἀντανακλοῦν‖ τὴν‖ ὁμοιογένεια‖ ἀλλὰ‖ τὸ‖ ἴδιο‖ συμβαίνει‖ καὶ‖ μὲ‖ ὑλικὲς‖ ἐκφάνσεις‖ τῆς‖ καθημερινότητάς‖ μας.‖ Δὲ‖

μείναμε‖στὴν‖παραδοσιακὴ‖φορεσιά.‖Παγκοσμιοποίηση‖καὶ‖Ἀμερικὴ‖μυρίζει‖τὸ‖μπλοὺ-τζήν,‖τὸ‖τὶ-σέρτ,‖τὸ‖μπάρ,‖ὁ‖Κέρουακ‖

καὶ‖ἡ‖λογοτεχνία‖τοῦ‖δρόμου,‖ὁ‖Πόε‖καὶ‖πολλὰ‖ἄλλα.‖Γιατὶ‖εἶναι‖ἐξ‖ὁρισμοῦ‖κακὸ‖καθετὶ‖ἀμερικανικό; 

Σὰ‖γκρίκλις‖δὲν‖εὐθύνονται‖γιὰ‖τὶς‖λέξεις‖ποὺ‖χρησιμοποιοῦμε‖ἤ‖ἔχουμε‖ξεχάσει.‖Ἀλλὰ‖ἡ‖γλῶσσα‖μας‖ὄχι‖μόνο‖δὲν‖πάσχει‖

ἀπὸ‖ λεξιπενία‖ ἀλλὰ‖ ἴσως‖ ποτὲ‖ δὲν‖ ἦταν‖ τόσο‖ πλούσια‖ σὲ‖ λέξεις,‖ ἀλλὰ‖ καὶ‖ τρόπους‖ ἀπόδοσης‖ νοημάτων.‖ Καὶ‖ γίνεται‖

συνεχὼς‖πλουσιότερη‖ἔχοντας ἀποκτήσει‖καὶ‖ἕναν‖ἀκόμα‖τρόπο‖γραπτῆς‖ἀπόδοσὴς‖της.‖Ἡ‖κινδυνολογία‖γιὰ‖τὴ‖χρήση‖τῶν‖

γκρίκλις‖εἶναι‖ἰδεολογικοποιημένα‖φοβικὰ‖συναισθήματα.‖Ἐκφράζεται‖μὲ‖ἀντιφάσεις‖καὶ‖ἀτεκμηρίωτες‖κρίσεις.‖Δὲν‖ἔχουμε‖

νὰ‖φοβηθούμε‖τίποτα‖ἀπό‖τὴ‖δυνατότητα‖νὰ‖γράφουμε‖τὴ‖γλῶσσα‖μας‖μὲ‖ἕναν‖τρόπο‖ἀκόμα.‖Ἅν‖αὐτός‖εἶναι‖ἄχρηστος‖θὰ‖

χαθεῖ‖ὡς‖μόδα‖τῶν‖καιρῶν.‖Ἄν‖ἀποδειχτεῖ‖ἀναγκαῖος,‖εἴτε‖μᾶς‖ἀρέσει,‖εἴτε‖ὄχι,‖θὰ‖μορφοποιηθεῖ‖σὲ‖ἕναν‖ἀποδεκτὸ‖τρόπο‖

ὀρθῆς‖γραφῆς. 

αφῶς‖ καὶ‖ στὰ‖ σχολεῖα‖ διδάσκουμε‖ τὴν‖ μονοτονικὴ‖ μικρογράμματη‖ γραφὴ‖ μὲ‖ τὶς‖ ἁπλοποιήσεις‖ ποὺ‖ καθιερώθηκαν.‖

Διδάσκουμε‖τὸ‖πολυτονικὸ‖μέσω‖τῆς‖διδασκαλίας‖τῆς‖ἀρχαίας‖ἑλληνικῆς.‖Διδάσκουμε‖τὰ‖ἀλγεβρικά‖σύμβολα.‖Κάθε‖ἄλλος‖

τρόπος‖ γραφῆς‖ εἶναι‖ ἐκτός‖ ἐπίσημης‖ ὑποχρεωτικῆς‖ ἐκπαίδευσης.‖ Σὸ‖ ζητούμενο‖ εἶναι‖ νὰ‖ μὴν‖ ἐνοχοποιοῦμε‖ αὐτούς‖ ποὺ‖

ἐπιλέγουν‖νὰ‖ἐκφραστοῦν‖γραπτὰ‖μὲ‖τὸν‖ἕνα‖ἤ‖τὸν‖ἄλλο‖τρόπο.‖Ἀντίθετα‖νὰ‖χαιρόμαστε‖καὶ‖νὰ‖ἐνισχύουμε‖τὴ‖διατύπωση‖

τῆς‖ἔκφρασης. 

  

  

φονιτικι εκδοχι με ελινικο αλφαβιτο 

KAI ellinika ΚΕ ελινικα ΚΕ οπος αλιος ςινενυμαςτε 

ξεκαθαριζο:‖ιμε‖ιπερ‖καθε‖γραπτις‖εκφραςις‖τις‖γλοςας‖μας.‖Αφτο‖δε‖ςιμενι‖πος‖ι‖μια‖ερι‖ ι‖καταργι‖τιν‖αλι.‖ινεπος‖κε‖τα‖

γκρικλις‖ινε‖μια‖νεα‖εν‖εξελιξι,‖γραπτι‖αποδοςι‖τις‖γλοςας‖μας.‖Οχι‖μια‖νεα‖γλοςα,‖αλα‖μια‖γραπτι‖αποδοςι‖τις‖γλοςας,‖εχι‖

ςιμαςια‖ο‖οριςμος‖τις‖ενιας 

χιματοπιο‖τον‖τροπο‖πυ‖βλεπο‖το‖ζιτιμα: 

Ι‖γλοςα‖αποτυπονετε‖γραπτα‖με‖πικιλυς‖τροπυς.‖Αν‖δυμε‖ιςτορικα‖το‖ζιτιμα‖εχυμε‖γραπτι‖αποδοςι‖τις‖ελινικις‖με‖τιν‖γραμικι‖

β΄,‖ με‖ τιν‖ κεφαλεογραματι‖ γραφι,‖ με‖ τι‖ μικρογραματι‖ γραφι‖ πυ‖ επινουν‖ ι‖ αλεξανδρινι‖ φιλολογι,‖ με‖ τιν‖ απλοπιιμενι‖

μονοτονικι‖ γραφι.‖ Επιςις‖ γραπτι‖αποδοςι‖ τις‖ γλοςας‖ εχυμε‖με‖ τα‖αλγεβρικα‖ ςυμβολα,‖με‖ τον‖ κοδικα‖μορς,‖με‖ το‖ ςυςτιμα‖

Μπραιγ,‖με‖τι‖φονιτικι‖αποδοςι‖τον‖λεξεον‖ςτα‖λεξικα. 

Καθε‖γραφι‖ καλυπτι‖ τις‖ ςυγκεκριμενες‖αναγκες‖ τις‖ επικινονιας‖ κε‖ τις‖ ςυνενοιςις‖ τον μελον‖ τις‖ ιδιας‖γλοςικις‖ κινοτιτας‖ ι‖

ομαδον‖τις‖γλοςικις‖κινοτιτας.‖Αυτες‖ι‖αναγκες‖ινε‖κινονικα‖κε‖ιςτορικα‖προςδιοριςμενες.‖Ι‖γραφι‖δε‖βαςιζετε‖ςε‖καπια‖ετιοδι‖

ςυνδεςι‖ικονας‖(τις‖λεξις‖ι‖τον‖γραματον‖πυ‖χριςιμοπιυμε)‖κε‖ιχυ.‖Ινε‖ενας‖κοδικας‖πυ‖βαςιζετε‖ςτιν‖αυθαιρετι‖ςυνδεςι‖ικονας‖

(τις‖λεξις‖ι‖τον‖γραματον)‖κε‖ιχυ‖(τις‖λεξις)‖για‖τιν‖επιτευξι‖τις‖οπτικις‖αποδοςις‖τις‖γλοςας. 

Σα‖γκρικλις‖ ερχοντε‖ να‖καλυψυν‖ τις‖ νεες‖ αναγκες‖πυ‖ διμιυργιθικαν‖ απο‖ τιν‖ χριςι‖ τις‖ τεχνολογιας‖ οπος‖ αυτι‖ κυριαρχιςε‖

κυριος‖ςτι‖ζοι‖μας‖με‖τα‖κινιτα‖κε‖τυς‖υπολογιςτες.‖αφος‖κε‖ ι‖ τεχνολογια‖υποςτιριζι‖πλεον‖το‖ελινικο‖αλφαβιτο.‖Αλα‖το‖

ζιτιμα‖εχι‖ιδι‖τεθι.‖Επιπλεον‖δεν‖εχυν‖ξεπεραςτι‖ολα‖τα‖προβλιματα‖κε‖ι‖χριςι‖λατινικον‖χαρακτιρον‖καθιςτατε‖αναγκαια.‖

Ιμαςτε‖ αναγκαςμενι,‖ ακομι,‖ να‖ πλικτρολογυμε‖ username‖ κε‖ pswr‖ χριςιμοπιοντας‖ λατινικυς‖ χαρακτιρες,‖ να‖ χριςιμοπιυμε‖

λατινογραμενες‖τις‖διευθυνςις‖τον‖ιςτοτοπον.‖Ετςι‖αποκτυμε‖μια‖προτογνορι‖κε‖ιςτορικα‖καθοριςτικι‖δυνατοτιτα‖εκφραςις.  

Ι‖αναγκες‖τις‖επικινονιας‖ςτο‖περιβαλον‖τις‖παγκοςμιοπιιςις‖ινε‖ι‖ετια‖πυ‖επινοιθικε‖αυτος‖ο‖νεος‖τροπος‖γραφις‖τις‖γλοςας.‖

Ο‖μιμιτιςμος‖ινε‖ενας‖τροπος‖εκμαθιςις. 

Αν‖ τα‖ γκρικλις‖ ινε‖ ενα‖ ςυμπτομα‖ τις‖ παγκοςμιοπιιςις‖ ι‖ αμερικανοπιιςις‖ δεν‖ ινε‖ ι‖ ετια‖ αυτον.‖ Βεβεα‖ παραγυν,‖ μαλον‖

αντανακλυν‖τιν‖ομιογενια‖αλα‖το‖ιδιο‖ςυμβαινι‖κε‖με‖υλικες‖εκφανςις‖τις‖καθιμερινοτιτας‖μας.‖Δε‖μιναμε‖ςτιν‖παραδοςιακι‖

φορεςια.‖Παγκοςμιοπιιςι‖κε‖Αμερικι‖μυριζι‖το‖μπλυ-τζιν,‖το‖τι-ςερτ,‖το‖μπαρ,‖ο‖Κερυακ‖κε‖ι‖λογοτεχνια‖τυ‖δρομυ,‖ο‖Ποε‖κε‖

πολα‖αλα.‖Γιατι‖ινε‖εξ’‖οριςμυ‖κακο‖καθετι‖αμερικανικο; 

Σα‖γκρικλις‖δεν‖ευθυνοντε‖για‖τις‖λεξις‖πυ‖χριςιμοπιυμε‖ι‖εχυμε‖ξεχαςι.‖Αλα‖ι‖γλοςα‖μας‖οχι‖μονο‖δεν‖παςχι‖απο‖λεξιπενια‖

αλα‖ ιςος‖ ποτε‖ δεν‖ ιταν‖ τοςο‖ πλυςια‖ ςε‖ λεξις,‖ αλα‖ κε‖ τροπυς‖ αποδοςις‖ νιματον.‖ Κε‖ γινετε‖ ςυνεχος‖ πλυςιοτερι‖ εχοντας‖

αποκτιςι‖κε‖εναν‖ακομα‖τροπο‖γραπτις‖αποδοςις‖τις.‖Ι‖κινδυνολογια‖για‖τι‖χριςι‖τον‖γκρικλις‖ινε‖ιδεολογικοπιιμενα‖φοβικα‖

ςυνεςθιματα.‖Εκφραζετε‖με‖αντιφαςις‖κε‖ατεκμιριοτες‖κριςις.‖Δεν‖εχυμε‖να‖φοβιθυμε‖τιποτα‖απο‖τι‖δυνατοτιτα‖να‖γραφυμε‖
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τι‖γλοςα‖μας‖με‖εναν‖τροπο‖ακομα.‖Αν‖αυτος‖ινε‖αχριςτος‖θα‖χαθι‖ος‖μοδα‖τον‖κερον.‖Αν‖αποδιχτι‖αναγκαιος,‖ιτε‖μας‖αρεςι,‖

ιτε‖οχι,‖θα‖μορφοπιιθι‖ςε‖εναν‖αποδεκτο‖τροπο‖ορθις‖γραφις. 

αφος‖ κε‖ ςτα‖ ςχολια‖ διδαςκυμε‖ τιν‖ μονοτονικι‖ μικρογραματι‖ γραφι‖ με‖ τις‖ απλοπιιςις‖ πυ‖ καθιεροθικαν.‖ Διδαςκυμε‖ το‖

πολυτονικο‖μεςο‖τις‖διδαςκαλιας‖τις‖αρχαιας‖ελινικις.‖Διδαςκυμε‖τα‖αλγεβρικα‖ςυμβολα.‖Καθε‖αλος‖τροπος‖γραφις‖ινε‖εκτος‖

επιςιμις‖υποχρεοτικις‖εκπαιδευςις.‖Σο‖ζιτυμενο‖ινε‖να‖μιν‖ενοχοπιυμε‖αυτυς‖πυ‖επιλεγυν‖να‖εκφραςτυν‖γραπτα‖με‖τον‖ενα‖ι‖

τον‖αλο‖τροπο.‖Αντιθετα‖να‖χερομαςτε‖κε‖να‖ενιςχυυμε‖τι‖διατυποςι‖τις‖εκφραςις. 

  

  

Υωνητική εκδοχή με λατινικό αλφάβητο 

KE ellinika KE elinika KE opos alios sinenoumaste 

 Xekatharizo: ime iper kathe graptis ekfrasis tis glosas mas. Afto de simeni pos i mia eri i katargi tin ali. Sinepos ke ta gkiklis ine 

mia nea, en exelixi, grapti apodosi tis glosas mas. Ohi mia nea glosa, ala mia grapti apodosi tis glosas, ehi simasia o orismos tis 

enias. 

Shimatopio ton tropo pu vlepo to zitima: 

I glosa apotiponete grapta me pikilus tropus. An dume istorika to zitima ehume grapti apodosi tis elinikis me tin gramiki b΄, me tin 

kefaleogramati grafi, me ti mikrogramati grafi pu epinoun i alexandrini filologi, me tin aplopiimeni monotoniki grafi. Episis grapti 

apodosi tis glosas ehume me ta algevrika simvola, me ton kodika mors, me to sistima Mpraig, me ti fonitiki apodosi ton lexeon sta 

lexika. 

Kathe grafi kalipti tis sigkekrimenes anagkes tis epikinonias ke tis sinenoisis ton melon tis idias glosikis kinotitas i omadon tis 

glosikis kinotitas. Aftes i anagkes ine kinonika ke istorika prosdiorismenes. I grafi de vasizete se kapia etiodi sindesi ikonas (tis 

lexis i ton gramaton pu hrisimopiume) ke ihu. Ine enas kodikas pu vasizete stin afthereti sindesi ikonas (tis lexis i ton gramaton) ke 

ihu (tis lexis) gia tin epitefxi tis optikis apodosis tis glosas. 

Ta gkriklis erhonte na kalipsun tis nees anagkes pu dimiurgithikan apo tin hrisi tis tehnologias opos afti kiriarhise kirios sti zoi 

mas me ta kinita ke tus ipologistes. Safos ke i tehnologia ipostirizi pleon to eliniko alfavito. Ala to zitima ehi idi tethi. Epipleon den 

ehun xeperasti ola ta provlimata ke i hrisi latinikon haraktiron kathistate anagkea. Imaste anagkasmeni, akomi, na pliktrologume 

username ke pswr hrisimopiontas latinikus haraktires, na hrisimopiume latinogramenes tis diefthinsis ton istotopon. Etsi 

apoktume mia protognori ke istorika kathoristiki dinatotita ekfrasis. 

I anagkes tis epikinonias sto perivalon tis pagkosmiopiisis ine i etia pu epinoithike aftos o neos tropos grafis tis glosas. O 

mimitismos ine enas tropos ekmathisis. 

An ta gkriklis ine ena simptoma tis pagkosmiopiisis i amerikanopiisis den ine i etia afton. Vevea paragun, malon antanaklun tin 

omiogenia ala to idio simveni ke me ilikes ekfansis tis kathimerinotitas mas. De miname stin paradosiaki foresia. Pagkosmiopiisi 

ke Ameriki mirizi to blu-tzin, to ti-sert, to bar, o Keruak ke i logotehnia tu dromu, o Poe ke pola ala. Giati ine ex orismu kako 

katheti amerikaniko; 

Ta gkriklis den efthinonte gia tis lexis pu hrisimopiume i ehume xehasi. Ala i glosa mas ohi mono den pashi apo lexipenia ala isos 

pote den itan toso plusia se lexis, ala ke tropus apodosis noimaton. Ke ginete sinehos plisioteri ehontas apoktisi ke enan akoma 

tropo graptis apodosis tis. I kindinologia gia ti hrisi ton gkriklis ine ideologikopiimena fovika sinesthimata. Ekfrazete me antifasis 

ke atekmiriotes krisis. Den ehume na fovithume tipota apo ti dinatotita na grafume ti glosa mas me enan tropo akoma. An aftos ine 

ahristos tha hathi os moda ton keron. An apodihti anagkeos, ite mas aresi, ite ohi, tha morfopiithi se enan apodekto tropo orthis 

grafis. 

Safos ke sta sholia didaskime tin monotoniki mikrogramati grafi me tis aplopiisis pu kathierothikan. Didaskume to politoniko 

meso tis didaskalias tis arheas elinikis. Didaskume ta algevrika simβola. Kathe alos tropos grafis ine ektos episimis ipohreotikis 

ekpedisis. To zitumeno ine na min enohopiume aftus pu epilegun na ekfrastun grapta me ton ena i ton alo tropo. Antitheta na 

heromaste ke na enishiume ti diatiposi tis ekfrasis. 

  

Ιστορική ορθογραφία· μύθος για το απαραβίαστο  

Ελένη‖ Καραντζόλα,‖ ερευνήτρια‖ στο‖ Κέντρο‖ Ελληνικής‖ Γλώσσας‖ 

Δέκα‖ μύθοι‖ για‖ τη‖ γλώσσα.‖ Πρόσωπα‖ 21ος‖ αιώνας.‖ Σα‖ Νέα‖ 16‖ επτεμβρίου‖ 2000‖ 

  

Οι‖ έννοιες‖ του‖ «ορθογραφικού‖ λάθους»‖ και‖ της‖ «ορθογραφικής‖ αλλαγής»‖ έχουν,‖

τουλάχιστον στον‖ευρωπαϊκό‖χώρο,‖μακρά‖ιστορία.‖Τπάρχουν‖βέβαια‖γλώσσες‖όπως‖τα‖

φινλανδικά,‖τα‖τουρκικά  ή‖τα‖σερβοκροατικά‖για‖τις‖οποίες‖οι‖έννοιες‖αυτές‖στερούνται‖

περιεχομένου.‖Κι‖αυτό‖γιατί‖στις  συγκεκριμένες‖γλώσσες,‖που‖διαθέτουν‖φωνητική όπως‖

λέγεται γραφή,‖ισχύει‖σε‖γενικές‖γραμμές‖η‖αρχή‖της‖αμφιμονοσημαντότητας:‖για‖κάθε‖

φώνημα‖ υπάρχει‖ ένα‖ και‖ μόνο‖ γραφικό‖ σύμβολο‖ και,‖ αντίστροφα,‖ κάθε‖ γραφικό‖

σύμβολο‖δηλώνει‖ένα‖και‖μόνο‖ένα‖φώνημα.‖ 

Όμως‖ οι‖ περισσότερες‖ ευρωπαϊκές‖ γλώσσες,‖ μεταξύ‖ των‖ οποίων‖ συγκαταλέγεται‖ και‖ η‖ ελληνική,‖ έχουν‖ ιστορική‖

ορθογραφία,‖ γράφουν‖ δηλαδή‖ όχι‖ σύμφωνα‖ με‖ το‖ πώς‖ προφέρονται‖ σήμερα‖ οι‖ λέξεις‖ αλλά‖ σύμφωνα‖ με‖ το‖ πώς‖

προφέρονταν‖ σε‖ παλαιότερες‖ περιόδους,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ τα‖ ορθογραφικά‖ αυτά‖ συστήματα‖ να‖ παρουσιάζουν‖ πολλές‖

ατέλειες‖ και‖ «ανωμαλίες».‖ τα‖ νέα‖ ελληνικά‖ είναι,‖ σε‖ γενικές‖ γραμμές,‖ πάρα‖ πολύ‖ δύσκολο‖ να‖ γράψει‖ κανείς‖ σωστά‖

κάποια‖λέξη‖που‖ακούει‖ή‖προφέρει,‖καθώς‖οι‖πολλοί‖και‖περίπλοκοι‖κανόνες‖δεν‖αρκούν‖για‖την‖αντιστοίχιση‖προφοράς-

γραφής.‖Για‖παράδειγμα‖η‖διάκριση‖ανάμεσα‖σε‖ρηματική‖και‖ονοματική‖κατάληξη‖μικρή‖μόνο‖βοήθεια‖προσφέρει‖για‖να‖
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αντιστοιχίσουμε,‖εκτός‖συμφραζομένων,‖την‖προφορά‖*lipi+‖με‖τις‖λέξεις‖λείπει,‖λύπη‖ή‖λίπη.‖Επιπλέον,‖πώς‖να‖προβλέψει‖

κανείς‖τον‖εμφανή‖(;)‖παραλογισμό‖να‖σημειώνεται‖τονικό‖σημάδι‖πάνω‖από‖το‖σύμβολο‖του‖συμφώνου‖*v+‖της‖λέξης‖π.χ.‖

αύριο‖*avrio+;‖ 

Σα‖προβλήματα‖που‖συναντούν‖οι‖ομιλητές/τριες‖των‖φυσικών‖γλωσσών‖λόγω‖της‖διάστασης‖ανάμεσα‖στον‖προφορικό‖και‖

στον‖γραπτό‖λόγο‖ (:‖ η‖ διαρκώς‖ εξελισσόμενη‖φύση‖ της‖ομιλίας‖ αντιπαρατίθεται‖ στη‖σταθερή‖και‖αμετάβλητη‖φύση‖ της‖

γραφής)‖ οδηγούν‖ συχνά‖ σε‖ προτάσεις‖ μεταρρύθμισης‖ της‖ ορθογραφίας.‖ Σα‖ αιτήματα‖ που‖ συνήθως‖ διατυπώνονται,‖

κινούνται‖ στην‖ κατεύθυνση‖ της‖ απλοποίησης και‖ του‖ εξορθολογισμού του‖ γραπτού‖ οργάνου.‖ Όμως‖ η‖ προοπτική‖

ορθογραφικών‖ αλλαγών,‖ όσο‖ περιορισμένης‖ κλίμακας‖ και‖ αν‖ είναι,‖ βιώνεται‖ από‖ μεγάλη‖ μερίδα‖ του‖ πληθυσμού‖ σαν‖

απώλεια.‖Η‖δημόσια‖συζήτηση‖για‖την‖ορθογραφία‖χαρακτηρίζεται‖από‖την‖εξίσωση‖γλώσσα‖=‖γραφή,‖τη‖συνεχή‖σύγχυση‖

μεταξύ‖προφορικού‖και‖γραπτού‖λόγου,‖την‖κρυφή‖γοητεία των‖κάθε‖είδους‖παραλογισμών,‖την‖αυταπάτη‖ότι‖οι‖κλασσικοί‖

έγραφαν‖ όπως‖ εμείς,‖ τη‖ βαθύτατη‖ πίστη‖ ότι‖ γράφουμε‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ ετυμολογία,‖ την‖ προσήλωση‖ στην‖ αιώνια‖ και‖

απαρασάλευτη‖ιστορική‖ορθογραφία.‖ 

Η‖ ιστορία‖ των‖ γλωσσών‖ έχει‖ δείξει‖ ότι‖ όλα‖ τα‖ ενδεχόμενα‖ είναι‖ ανοιχτά:‖ η‖ ορθογραφία‖ μιας‖ γλώσσας‖ μπορεί‖ να‖ μην‖

αλλάξει‖καθόλου‖(στα‖μεσοδιαστήματα‖των‖ορθογραφικών‖μεταρρυθμίσεων),‖να‖αλλάξει‖ριζικά‖ή‖και‖εξ‖ολοκλήρου‖(π.χ.‖η‖

αλλαγή‖αλφαβήτου‖στα‖ρουμανικά,‖στα‖τουρκικά‖και‖τα‖αλβανικά),‖να‖αλλάξει‖μόνο‖εν‖μέρει.‖Οι‖επιμέρους‖αλλαγές‖είναι‖ο‖

κανόνας‖σε‖γλώσσες‖με‖σημαντικό‖σώμα‖γραμματείας,‖όπως‖η‖γαλλική,‖η‖αγγλική‖ή‖η‖ελληνική,‖οπότε‖το‖επίμαχο‖ερώτημα‖

δεν‖είναι‖πλέον‖εάν η ιστορική ορθογραφία μπορεί να αλλάξει, αλλά ως προς τι κρίνεται απαραίτητο να αλλάξει.‖Με‖άλλα‖

λόγια,‖η‖ιστορικότητα‖της‖ορθογραφίας‖είναι‖σχετική,‖και,‖από‖αυτή‖την‖άποψη,‖διαπραγματεύσιμη και‖παραβιάσιμη.  

ημαντικός‖διαπραγματευτής‖της‖ιστορικότητας‖της‖ορθογραφίας,‖ο‖Γεώργιος‖Φατζιδάκις‖υπογράμμιζε,‖στα‖τέλη‖του‖19ου‖

αιώνα,‖ τη‖ σημασία‖ της‖ δήλωσης‖ του‖ αρχαίου‖ τύπου,‖ του‖ ετύμου,‖ στην‖ ορθογράφηση‖ νεοελληνικών‖ τύπων.‖ Για‖ την‖

ονομαστική‖ πληθυντικού‖ i γυναίκες,‖ εισηγείται‖ τη‖ γραφή‖ με‖ οἱ,‖ κατ’‖ αναλογία‖ με‖ την‖ ονομαστική‖ του‖ αρσενικού,‖

καταρρίπτοντας‖ τον‖ αρκετά‖ διαδεδομένο‖ ισχυρισμό‖ ότι‖ υπήρξε‖ φωνητική‖ τροπή‖ του‖ αρχαιοελληνικού‖ αἱ σε‖ ᾑ και‖

αδιαφορώντας,‖φυσικά,‖για‖το‖ευφυολόγημα‖ότι‖«διά‖της‖ορθογραφίας‖ταύτης‖αι‖γυναίκες‖μεταβάλλονται‖εις‖άνδρας».‖ 

Φρησιμοποιώντας‖το‖ίδιο‖κριτήριο,‖το‖κριτήριο‖του‖ετύμου,‖υποστηρίζει‖για‖την‖κοινολεκτούμενη‖στην‖εποχή‖του‖αιτιατική‖

πληθυντικού‖τeς (τιμeς),‖τη‖γραφή‖τές‖και‖όχι‖τη‖χρησιμοποιούμενη‖επί‖αιώνες‖ταίς (τιμαίς) ενώ‖για‖τον‖τύπο‖τiς (γυναίκες),‖

τη‖γραφή‖τοὶς (γυναίκες)‖  κατ’‖αναλογία‖με‖τη‖«νέα»‖ονομαστική‖πληθ.‖οἱ (γυναίκες).‖Απορρίπτει‖δηλαδή‖τόσο‖τη‖γραφή‖

τοῖς,‖ που‖ υπαινίσσεται‖ την‖ παρουσία‖ δοτικής,‖ όσο‖ και‖ τη‖ γραφή‖ τὶς (γυναίκες),‖ που‖ είχε‖ εισηγηθεί‖ ο‖ «αιρεσιάρχης»‖

Χυχάρης,‖και‖η‖οποία‖τελικά,‖σε‖πείσμα‖του‖επιχειρήματος‖του‖ετύμου,‖επικράτησε‖στη‖νέα‖ελληνική.‖Κατά‖τον‖ίδιο‖τρόπο,‖

επικράτησε‖ η γραφή‖ των‖ παλαιών‖ δευτερόκλιτων‖ ονομάτων‖ με‖ -ης,‖ Αντώνης,‖ Βασίλης‖ κ.ο.κ.,‖ και‖ όχι‖ φυσικά‖ η‖ γραφή‖

Αντώνις‖(<Αντώνιος),‖Βασίλεις‖(<Βασίλειος),‖που‖διασώζει‖το‖έτυμο. 

Για‖ να‖ περάσουμε‖ σε‖πιο‖ πρόσφατες‖ αλλαγές,‖ η‖ αποδοχή‖ του‖ συγκρητισμού‖ μεταξύ‖ οριστικής‖ και‖ υποτακτικής‖ και‖ στο‖

επίπεδο‖ της‖ ορθογραφίας,‖ με‖ την‖ κατάργηση‖ των‖ γραφών‖      -η(ς) και‖ -ωμεν/-ωνται,‖ και‖ την‖ υιοθέτηση‖ των‖ τύπων‖ να 

γράφει(ς), να γράφονται,‖ στο‖ πλαίσιο‖ της‖ εκπαιδευτικής‖ μεταρρύθμισης‖ του‖ 1976/1981,‖ φαίνεται‖ σήμερα‖ απολύτως‖

αποδεκτή·‖κανείς‖δεν‖θεωρεί‖ότι‖θίγει‖την‖ιστορικότητα‖της‖γλώσσας.‖Σην‖ίδια‖αποδοχή‖συναντά‖και‖η‖ιστορικά‖αυθαίρετη‖

επέκταση‖της‖γραφής‖με‖-ει(ς) στους‖μεσοπαθητικούς‖τύπους:‖θα λυθεί, να φανεί κ.ο.κ.,‖κι‖ας‖μην‖είχε‖ποτέ‖το‖απαρεμφατικό‖

λείψανο‖καμία‖σχέση‖με‖τη‖γραφή‖που‖επιβλήθηκε‖(λυθῆναι,‖φανῆναι‖κ.ο.κ.).‖ 

Από‖ την‖ άλλη,‖ ενώ‖ η‖ φύση‖ του‖ τόνου‖ στα‖ νέα‖ ελληνικά‖ διαφέρει‖ από‖ εκείνη‖ των‖ αρχαίων‖ (δυναμικός‖ τόνος‖ έναντι‖

μελωδικού),‖το‖πέρασμα‖από‖την‖πολυτονική‖γραφή‖στη‖μονοτονική‖και‖απνευμάτιστη‖συναντά‖πολλές‖αντιστάσεις.‖Μισόν‖

αιώνα‖ πριν,‖ το‖ 1943,‖ η‖ κατάργηση‖ των‖ πνευμάτων‖ και‖ ο‖ περιορισμός‖ των‖ τονικών‖ σημείων‖ σε‖ πανεπιστημιακά‖

συγγράμματα‖του‖καθηγητή‖Ι.‖Θ.‖Κακριδή‖είχε‖οδηγήσει‖στην‖πειθαρχική‖δίωξή‖του‖από‖τη‖Υιλοσοφική‖χολή‖του‖Εθνικού‖

και‖Καποδιστριακού‖Πανεπιστημίου,‖γνωστή‖ως‖Δίκη‖των‖Σόνων.‖ήμερα,‖20‖περίπου‖χρόνια‖μετά‖την‖επίσημη‖καθιέρωση‖

του‖ μονοτονικού,‖ είναι‖ κοινό‖ μυστικό‖ ότι‖ εξακολουθεί‖ να‖ μην‖ έχει‖ την‖ καθολική‖ αποδοχή‖ του‖ πνευματικού‖ ιδιαίτερα‖

κόσμου,‖ κι‖ αυτό‖ πέραν‖ της‖ παραδοσιακής‖ διάκρισης‖ μεταξύ‖ δημοτικιστών‖ - καθαρολόγων‖ και‖ ανεξαρτήτως‖

ιδεολογικοπολιτικών‖τοποθετήσεων.‖την‖Ελλάδα‖της‖ΟΝΕ‖και‖των‖εκκλησιαστικών‖συλλαλητηρίων‖υπάρχουν‖άνθρωποι‖

που‖θεωρούν‖το‖μονοτονικό‖τον‖σύγχρονο‖Δούρειο‖ίππο‖για‖τον‖αφελληνισμό‖του‖ανάδελφου‖έθνους‖μας,‖και‖την‖«επιβολή»‖

του‖υποκινούμενη‖άλλοτε‖από‖το‖Βατικανό,‖άλλοτε‖από‖σιωνιστικά‖κέντρα,‖άλλοτε‖από‖το‖πολυεθνικό‖κεφάλαιο,‖ενίοτε‖δε‖

και‖από‖τα‖τρία‖μαζί!‖ 

Γεγονός‖ πάντως‖ είναι‖ ότι‖ μεγάλη‖ μερίδα‖ των‖ πνευματικών‖ ανθρώπων,‖ ποιητών,‖ συγγραφέων,‖ εκδοτών,‖ επιμελητών‖

εκδόσεων,‖ επιμένουν‖ στην‖ ιστορική‖ ορθογραφία.‖ Ενώ‖ όμως‖ σε‖ γενικές‖ γραμμές‖ υποστηρίζεται‖ το‖ απαραβίαστο‖ της‖

ιστορικότητας‖ του‖ πολυτονικού,‖ στην‖ πράξη‖ χρησιμοποιείται‖ ένα‖ πολυτονικό‖ σύστημα‖ «κολοβωμένο»,‖ στο‖ οποίο‖ έχει‖

απαλειφθεί‖ το‖ τονικό‖ σημείο‖ της‖ βαρείας‖ (με‖ διακριτό‖ ρόλο‖ στο‖ τονικό‖ σύστημα‖ που‖ επινόησαν‖ οι‖ Αλεξανδρινοί‖

γραμματικοί).‖Έχει‖επίσης‖απαλειφθεί‖σ'‖αυτό‖η‖άλλοτε‖μακρά‖και‖άλλοτε‖βραχεία‖φύση‖των‖δίχρονων‖φωνηέντων‖(λ.χ.‖στο‖

θέμα‖των‖λέξεων‖θεωρούνται‖πάντα‖βραχέα),‖εφόσον‖ δεν‖υπάρχει‖καμία‖παράσταση‖στον‖ομιλητή‖της‖ελληνικής‖για‖το‖

πώς‖προφερόταν‖στην‖κλασσική‖εποχή‖το‖βραχύ‖ ι στη‖λέξη‖πατρίδα σε‖αντιδιαστολή‖με‖το‖μακρό‖ ι στη‖σφραγῖδα·‖από‖την‖

άλλη‖πλευρά,‖η‖διάκριση‖αυτή‖είναι‖αδύνατον‖να‖επεκταθεί‖στις‖λέξεις‖που‖σχηματίστηκαν‖σε‖νεότερες‖εποχές,‖δεν‖υπάρχει‖

δηλαδή‖τρόπος‖να‖απαντηθεί‖το‖ερώτημα‖εάν‖το‖ ι του‖κρετίνος‖είναι‖βραχύ‖ή‖μακρό,‖για‖να‖πάρει‖οξεία‖ή‖περισπωμένη‖

αντίστοιχα.‖ Γεγονός‖ αδιαμφισβήτητο‖ είναι‖ πως‖ η‖ κατάργηση‖ της‖ μακρότητας‖ και‖ της‖ βραχύτητας,‖ και‖ η‖ εξέλιξη‖ της‖

ελληνικής‖ από‖ γλώσσα‖ με‖ «μουσικό»‖ τόνο‖ σε‖ γλώσσα‖ με‖ «δυναμικό»‖ τόνο,‖ είχε‖ ήδη‖ συντελεστεί‖ κατά‖ τους‖ πρώτους‖

χριστιανικούς‖αιώνες‖  κι‖ας‖προσπαθούν‖ακόμη‖και‖σήμερα‖ορισμένοι‖να‖καταγράψουν‖με‖εργαλεία‖μέτρησης‖μακρές‖και‖

βραχείες‖συλλαβές‖στη‖νέα‖ελληνική!‖ 
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Η‖ εμμονή‖ διατήρησης‖ ενός‖ κάποιου‖ πολυτονικού‖συστήματος,‖ προκειμένου‖ να‖ μη‖ διασπαστεί‖ τουλάχιστον‖ η‖ εικόνα της‖

γλωσσικής‖ μας‖ συνέχειας,‖ γεννά‖ με‖ τη‖ σειρά‖ της‖ νέα‖ μυθεύματα,‖ που‖ συσκοτίζουν‖ αδιαμφισβήτητα‖ πορίσματα‖ της‖

επιστήμης.‖ Ίσως‖ η‖ διατύπωση‖ ενός‖ μη‖ ρηξικέλευθου‖ δημοτικιστή,‖ του‖ ακαδημαϊκού‖ Πέτρου‖ Φάρη,‖ πως‖ γύρω‖ από‖ τη‖

μονοτονική‖γραφή‖κονταροχτυπιούνται‖δύο‖κόσμοι‖ξένοι‖μεταξύ‖τους,‖οι‖Έλληνες‖που‖θέλουν‖να‖φαίνονται Έλληνες‖και‖οι‖

Έλληνες‖που‖θέλουν‖να‖ είναι Έλληνες,‖ να‖αναδεικνύει‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ αυτό‖που‖ εμφανίζεται‖ως‖ κρίση‖ της‖ ορθογραφίας‖

είναι‖στην‖πραγματικότητα‖κρίση‖της‖κοινωνίας.‖ 

 

 Είναι παλιόπαιδα – παιδιά παλιανθρώπων  

Tου‖Νικου‖Γ.‖Ξυδακη,‖Καθημερινή,‖Kυριακή,‖25‖Iουνίου‖2006 

  

Δεν‖μπορώ‖να‖αποφύγω‖το‖θέμα:‖τους‖νέους.‖Θυμηθήκαμε‖ότι‖υπάρχουν‖νέοι,‖επειδή‖

μυρίσαμε‖τον‖καπνό‖των‖καταλήψεων,‖και‖πολλοί‖μαζί‖πέσαμε‖πάνω‖τους.‖Οχι‖για‖να‖

διακρίνουμε‖ τη‖ φωτιά‖ πίσω‖ από‖ τον‖ καπνό,‖ όχι‖ για‖ ν’‖ αφουγκραστούμε‖ τι‖ λένε,‖ τι‖

ψιθυρίζουν‖και‖τι‖εννοούν,‖αλλά‖για‖να‖τους‖πούμε‖τι‖πρέπει‖να‖λένε,‖πώς‖πρέπει‖να‖

σκέφτονται,‖ακόμη‖και‖πώς‖πρέπει‖να‖αισθάνονται. 

Θυμηθήκαμε‖ότι‖υπάρχουν‖νέοι,‖δηλαδή‖νέοι‖που‖βγάζουν‖γλώσσα,‖που‖αυθαδιάζουν,‖

που‖τεμπελιάζουν‖και‖ρεμπελεύουν,‖νέοι‖που‖δεν‖είναι‖ακριβώς‖όπως‖στις‖διαφημίσεις‖

της‖ κινητής‖ τηλεφωνίας‖ και‖ του‖ Playstation:‖ σπασικλάκια με‖ έξαλλο‖ ντύσιμο‖ και‖

ασύμμετρο‖μαλλί,‖που‖χοροπηδάνε‖πανευτυχή‖έξω‖από‖τα‖mall‖με‖το‖καινούργιο‖γκάτζετ. 

Α,‖ τούτοι‖ δω‖λερώνουν‖ τις‖ αγελάδες‖ του‖Cow‖Parade,‖πίνουν‖μπίρα‖ απ’‖ το‖μπουκάλι,‖περιφρονούν‖ τη‖μισθωτή‖ εργασία,‖

μιλούν‖ξύλινα‖σαν‖συνδικαλιστές...‖Α,‖ναι,‖είναι‖κοτζάμ‖είκοσι‖χρόνων‖και‖δεν‖μιλούν‖σαν‖τον‖Μαρωνίτη.‖Όλο‖όχι‖λένε‖αυτά‖

τα‖παιδιά,‖τι‖κρίμα...‖Δεν‖καταφάσκουν‖την‖κοινωνία‖των‖μεγάλων,‖τη‖θαυμαστή‖κοινωνία‖που‖τους‖παραδίδουμε,‖δεν‖έχουν‖

θετικά‖vibes,‖είναι‖εναντίον‖των‖μεταρρυθμίσεων,‖μες‖στην‖άρνηση‖βουτηγμένα‖τα‖παλιόπαιδα.‖Δεν‖είναι‖ευγνώμονες‖για‖

το‖καρτοκινητό‖που‖τους‖χαρίστηκε‖και‖για‖τη‖λιτανεία‖του‖βιογραφικού‖που‖τους‖περιμένει.‖Δεν‖είναι‖ευχαριστημένα‖με‖

τον‖πολιτισμό‖της‖Eurovision‖και‖του‖Πάμε‖τοίχημα,‖δεν‖χορταίνουν‖με‖τα‖WiFi‖σημεία‖στο‖ύνταγμα‖και‖στα‖Starbucks,‖

δεν‖αρκούνται‖στο‖dream‖της‖μερικής–απασχόλησης–με–Ph.D.‖Αχάριστα‖παλιόπαιδα. 

Είναι‖παλιόπαιδα.‖Πράγματι.‖Γιατί‖είναι‖παιδιά‖μας.‖Παιδιά‖παλιανθρώπων.‖Να‖παραδεχτούμε,‖λοιπόν,‖ότι‖εμείς‖τα‖κάναμε‖

έτσι‖κακομαθημένα,‖απείθαρχα‖και‖αντιδραστικά,‖επειδή‖είμαστε‖εμείς‖απείθαρχοι,‖άρπαγες‖και‖λουφαδόροι.‖Ειδάλλως,‖να‖

παραδεχτούμε‖ ότι‖ αποτύχαμε‖ σαν‖ γονείς,‖ σαν‖ δάσκαλοι‖ και‖ σαν‖ κοινωνία·‖ προσπαθήσαμε‖ ίσως,‖ αλλά‖ αποτύχαμε.‖ Σα‖

κάναμε‖όλα‖λάθος,‖στραβά,‖από‖βαριά‖αμέλεια,‖με‖ατζαμοσύνη,‖με‖υποκρισία‖– υποκρισία,‖ορισμένως.‖Σους‖τα‖δώσαμε‖όλα,‖

φροντιστήρια,‖ γκάτζετ,‖ κινητά,‖ ADSL,‖ τα‖ περάσαμε‖ από‖ την‖ κρεατομηχανή‖ λυκείου–πανελλαδικών,‖ τα‖ παρκάραμε‖ στη‖

χωματερή‖των‖υποβαθμισμένων‖και‖πληθωρισμένων‖ΑΕΙ‖– ΣΕΙ,‖και‖τελειώσαμε,‖κάναμε‖το‖χρέος‖μας. 

Σώρα,‖μετά‖τριάντα‖έτη‖ψευδο–μεταρρυθμίσεων‖και‖απατηλών‖μετωνυμιών,‖μετά‖τη‖μαζική‖διασπορά‖μαζικών‖πτυχίων‖σε‖

μια‖όλο‖και‖πιο‖ρηχή‖αγορά‖εργασίας,‖μετά‖τη‖βαθιά‖απαξίωση‖της‖μόρφωσης‖και‖του‖σχολείου,‖τους‖λέμε‖ότι‖η‖υπαρξιακή‖

δυσφορία‖ τους δεν‖ δικαιολογείται,‖ ότι‖ οφείλουν‖ να‖ στηθούν‖ πάλι‖ σαν‖ πειραματόζωα‖ για‖ μια‖ ακόμη‖ αλλαγή‖ προς‖ το‖

καλύτερο.‖Οπως‖τριαντα–τόσα‖χρόνια‖τώρα... 

Και‖ τα‖ παλιόπαιδα‖ αρνούνται.‖ Μας‖ εκδικούνται‖ αυτοακρωτηριαζόμενα,‖ κλωτσώντας‖ το‖ υπέροχο‖ μέλλον‖ που‖ τους‖

στρώνουμε. 

Ανάποδα:‖Μια‖κοινωνία‖που‖αποθεώνει‖και‖λιγουρεύεται‖και‖εμπορεύεται‖τη‖νεότητα,‖πώς‖τα‖γυρνάει‖και‖τη‖λοιδορεί‖όταν‖

αυτή‖η‖νεότης‖ξεφεύγει‖απ’‖τις‖νόρμες;‖Με‖ποια‖λογική,‖μάλλον‖ποιο‖θράσος,‖ζητάμε‖από‖τους‖νέους‖να‖αποδεχθούν‖το‖

μέλλον‖που‖τους‖ετοιμάζεται λαμπερό‖και‖κούφιο;‖Να‖μην‖είναι‖αρνησίες‖και‖ρέμπελοι‖στα‖είκοσί‖τους‖χρόνια;‖Μα‖κανείς‖

από‖τους‖ορθοτομημένους‖επικριτές‖τους‖δεν‖υπήρξε‖είκοσι‖χρόνων;‖Ολοι‖γέροι‖και‖σοφοί‖γεννήθηκαν;  

Δεν‖δικαιολογώ‖τα‖σπασίματα‖και‖τους‖βανδαλισμούς,‖αλλά‖να,‖υποψιάζομαι‖ότι‖η‖κοινωνία‖είναι‖και‖πεδίο‖συγκρούσεων,‖

δεν‖είναι‖γήπεδο‖σκουός‖για‖αγγέλους,‖δεν‖είναι‖το‖βασίλειο‖της‖αξιοκρατίας‖και‖της‖αλληλοπεριχώρησης.‖Τποψιάζομαι‖

επίσης‖ότι‖ένας‖18χρονος‖ή‖20χρονος‖νιώθει‖αθάνατος,‖ικανός‖να‖αρνηθεί‖το‖«καλό»‖του,‖από‖γινάτι‖και‖αποκοτιά,‖κι‖όχι‖από‖

υπολογισμό.‖Σην‖ύπαρξή‖του‖συγκλονίζει‖ο‖σπασμός‖της‖άρνησης,‖η‖μέθη‖της‖υπέρβασης·‖τη‖συνείδησή‖του‖διαμορφώνει‖η‖

πολιτική‖οικονομία‖της‖αδρεναλίνης‖και‖του‖ρεμπελιού‖– ενός‖ρεμπελιού‖προστατευμένου‖ενδεχομένως,‖υπό‖τη‖σκέπη‖του‖

οικογενειακού‖ψυγείου‖και‖του‖χαρτζιλικιού,‖αλλά‖όχι‖λιγότερο‖απαιτητού.‖Σο‖ζητάει‖ ο‖ οραγανισμός‖του.‖Είναι‖το‖μόνον‖

ίσως‖του‖βίου‖τίναγμα,‖σωματικό‖και‖θυμικό,‖προς‖εξεγερσιακή‖τροπή,‖ένας‖σπασμός‖του‖φαντασιακού‖προς‖το‖ρεμπελιό,‖

μια‖παράταση‖ρέμπελης‖αγελαίας‖ζωής,‖λίγο‖πριν‖από‖τον‖σταβλισμό. 

Ας‖αφήσουμε‖τα‖παλιόπαιδα‖να‖σπαταλήσουν‖τη‖ζωή‖τους‖όπως‖θέλουν.‖Σο‖μαντρί‖τα‖περιμένει. 

 

 H αναγκαζιάρα και ο ξαπλουριάρης 

Διασκευασμένο‖απόσπασμα‖από‖κείμενο‖του‖Γιάννη‖Φάρη‖στα‖«Νέα» 

  

«Παιδιόπλαστα»‖έχει‖ονομάσει‖ο‖Παντελής‖Μπουκάλας‖τα‖προϊόντα‖της‖γλωσσικής‖αθωότητας‖των‖παιδιών,‖λέξεις‖που‖τις‖

πλάθουν‖χωρίς‖συνείδηση της‖διαδικασίας‖αυτής.‖Άλλες‖ηχομιμητικές,‖άλλες‖αυστηρά‖προσωπικές,‖αξεκλείδωτες‖ακόμα 

και για‖τους‖πιο‖οικείους της‖οικογένειας,‖όλες‖τους‖δοξάζουν‖τη‖γλώσσα,‖αυτήν‖που‖άλλοι‖τη‖θρηνολογούν‖για‖πεθαμένη.‖
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Ορισμένες‖από‖αυτές‖θέλησα‖να‖ τις‖μεταφέρω‖εδώ.‖Βέβαια‖λέξεις‖φτιάχνουν‖και‖ οι‖μεγάλοι.‖Εδώ‖όμως‖μας‖ενδιαφέρει‖η‖

αυθόρμητη‖λεξιπλασία‖ενός‖παρθένου‖νου.‖ 

Μάλωναν‖ τα‖ παιδιά‖ κάποιου‖ φίλου,‖ όταν το‖ ένα‖ διεκδικούσε όλο‖ τον‖ καναπέ:‖ ξαπλουριάρη κατηγόρησε‖ τον‖ αδερφό‖ το‖

κοριτσάκι,‖αναγκαζιάρα τη‖χαρακτήρισε‖εκείνος.‖Εδώ‖δηλαδή,‖σε‖συνθήκες‖διαπληκτισμού,‖οι‖εκφραστικές‖ανάγκες‖είναι‖

ιδιαίτερα‖πιεστικές,‖και‖έδωσαν‖ δύο‖εξαιρετικούς‖τύπους,‖τον‖προφανούς‖ετυμολογίας‖ξαπλουριάρη και‖την‖αναγκαζιάρα 

από‖το‖αναγκάζω.‖αν‖τι‖θα‖έπρεπε‖να‖ξέρει‖και‖να‖πει‖το‖κοριτσάκι;‖Πως‖είναι‖επεκτατικός ο‖αδερφός‖της;‖Κι‖εκείνος‖να‖

την‖ πει‖ καταπιεστική;‖ Και‖ πώς‖ χαρακτηρίζεται‖ από‖ τον‖ έκθαμβο‖ μπόμπιρα‖ ο‖ μπαμπάς‖ που‖ όλα τα‖ καταλαβαίνει;‖

καταλαβεστής.‖Άλλου‖φίλου‖η‖κόρη‖ξεβράχηκε,‖όταν‖στέγνωσε,‖αφού σημασία‖είχε‖να‖ανατρέψει‖το‖κακό‖αποτέλεσμα‖του‖

ότι‖βράχηκε.‖Ίδια‖και‖με‖το‖ξενυχτώνει. Κηλίαση έχει‖το‖κοριτσάκι,‖όταν‖του‖πονάει‖η‖κοιλιά,‖και‖έξω‖βροχαλίζει.‖Άλλο‖πιάνει‖

και‖κρεμώνεται,‖αλείφεται‖δηλαδή‖με‖κρέμες,‖κι‖όταν‖περάσει‖ο‖θυμός‖της‖μαμάς,‖τη‖ρωτάει‖αν‖είναι‖τώρα‖μέσα φρενών.‖Ή‖

παίζοντας,‖ γίνεται‖ τίγρης‖ που‖ θα‖ βγάλει‖ τα‖ γρατζούνια του.‖ Καταδίψαστο είναι‖ άλλο.‖ Άλλο‖ παραπονιέται‖ που‖ το‖

μαρκαδόρισε το‖αδερφάκι‖ του.‖Περισσότερο‖προφανή‖ είναι‖ ο‖ψωμιάρης για‖ τον‖φούρναρη,‖ξυστατζής αυτός‖που‖πουλάει‖

Ξυστό,‖και‖χαρακτηριστικές‖οι‖«μεταφράσεις»‖ματογιατρός και‖δρομοστρωτήρας.  

Παραμένοντας‖στην‖ενστικτώδη‖λεξιπλασία‖σε‖ιδιωτικό‖επίπεδο,‖δίνω‖ελάχιστα‖παραδείγματα‖από‖μεγαλύτερα‖σε‖ηλικία‖

άτομα:‖Υίλος‖διηγήθηκε‖τη‖σκηνή‖όπου‖νεαροί‖χαζεύουν‖μια‖βιτρίνα,‖και‖ένας‖αναφωνεί:‖«μα‖τι‖απαισιότητα είναι‖αυτή!».‖

Βέβαια,‖ η‖ «απαισιότητα»‖ υπάρχει‖ σε‖ λεξικά,‖ όπως‖ και‖ τόσες‖ λέξεις‖ που‖ όμως ποτέ‖ δεν‖ χρησιμοποιούνται·‖ έτσι,‖ στη‖

συγκεκριμένη‖ περίπτωση,‖ έχουμε‖ και‖ πάλι‖ παραγωγή‖ και‖ όχι‖ μεταφορά‖ λέξης‖ που‖ οι‖ νεαροί‖ την‖ είχαν‖ συναντήσει‖ σε‖

κάποιο‖λεξικό.‖την‖παραλία‖κάποιος‖αποφασίζει‖να‖κολυμπήσει‖λίγο‖μακρύτερα,‖για‖να‖δει‖πώς‖είναι‖από‖κοντά‖αυτή‖η‖

γυναίκα‖που‖από‖απόσταση‖μοιάζει‖εντυπωσιακή:‖«έχω‖αινιγματιστεί»‖μου‖είπε,‖και‖δεν‖μπορώ‖να‖βρω‖πιο‖εύγλωττο‖τύπο.‖

Όχι,‖ δεν‖ είχε‖ προβληματιστεί·‖ είχε‖ ίσως‖ ιντριγκαριστεί;‖ του‖ είχε‖ «εξαφθεί‖ η‖ περιέργεια»;‖ Μα‖ τι‖ λέμε‖ τώρα;‖ Είχε‖

αινιγματιστεί!‖ 

Θα‖ κλείσω‖ με‖ επώνυμη‖ δημιουργία,‖ αλλά‖ στο‖ μήκος‖ κύματος των‖ «παιδιόπλαστων»:‖ είναι‖ ο‖ σταλεγάκιας από‖ το‖

Πλαθολόγιο λέξεων του‖Λύο‖ Καλοβυρνά.‖ Όπου‖ λοιπόν‖ «σταλεγάκιας:‖ το‖ εκνευριστικό‖ είδος‖ ανθρώπου‖ που‖ επισημαίνει‖

κάποιο‖λάθος‖σου‖και‖σου‖ρίχνει‖αλάτι‖στην‖πληγή,‖λέγοντας‖ "'‖ τα‖ 'λεγα‖εγώ,‖δεν‖σ'‖τα‖ 'λεγα;"».‖ Και‖τελευταίο‖που‖θα‖

μπορούσε‖να‖συσχετιστεί‖και‖με‖τη‖γλώσσα,‖η‖«καθεπερσία:‖η‖μεμψίμοιρη‖τάση‖των‖ηλικιωμένων‖να‖δηλώνουν‖κάθε‖στιγμή‖

ότι‖παλιά‖ήταν‖όλα‖καλύτερα‖ενώ‖τώρα‖με‖τους‖νέους‖που‖κυκλοφορούν...»‖ 

  

Σα σημαντικότερα αίτια του αναλφαβητισμού 

 

 Αναλφάβητος‖ γενικά‖ είναι‖ όποιος‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ διαβάσει‖ και‖ να‖ γράψει.‖ τους‖

αναλφάβητους‖κατατάσσουμε‖όσους‖δεν‖γνωρίζουν‖ανάγνωση‖και‖γραφή‖και‖αγνοούν‖τις‖

βασικές‖ πράξεις‖ της‖ αριθμητικής‖ (οργανικά‖ αναλφάβητοι)‖ και‖ όσους‖ δεν‖ έχουν‖

ολοκληρώσει‖την‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση‖(λειτουργικά‖αναλφάβητοι‖ή‖ημιαναλφάβητοι). 

Πρώτα‖ πρώτα‖ ο‖ αναλφαβητισμός‖ είναι‖ κληρονομιά‖ που‖ μας‖ άφησαν‖ οι‖ προηγούμενες‖

δεκαετίες.‖ Ήταν‖ η‖ δύσκολη‖ εποχή‖ με‖ τη‖ λήξη‖ του‖ Β’‖ Παγκοσμίου‖ Πολέμου‖ και‖ του‖

Εμφυλίου.‖ Οι‖ μεγάλες‖ καταστροφές‖ και‖ η‖ φτώχεια‖ που‖ υπήρχε‖ δεν‖ άφηναν‖ πολλά‖

περιθώρια‖ στο‖ κράτος‖ να‖ ανοικοδομήσει‖ σχολεία,‖ να‖ εκπαιδεύσει‖ και‖ να‖ διορίσει‖

δασκάλους,‖ να‖ μορφώσει‖ όλους‖ τους‖ πολίτες‖ του.‖ Και‖ εκεί‖ όπου‖ υπήρχαν‖ σχολεία‖ ήταν‖

απρόσιτα‖για‖κατοίκους‖απομακρυσμένων‖και‖δύσβατων‖περιoχών‖της‖επαρχίας.‖Επιπλέον,‖

τα‖επείγοντα‖προβλήματα‖επιβίωσης,‖που‖αντιμετώπιζε‖ένα‖μεγάλο‖μέρος‖του‖πληθυσμού,‖

το‖απομάκρυναν‖από‖το‖σχολείο.‖Δεν‖είναι,‖άλλωστε,‖τυχαία‖η‖διαπίστωση‖ότι‖οι‖περισσότεροι‖αγράμματοι‖είναι‖αγρότες,‖

εργάτες,‖άνθρωποι‖που‖ανήκουν‖στα‖ασθενέστερα‖οικονομικά‖και‖κοινωνικά‖στρώματα. 

Σέτοια‖προβλήματα,‖ασφαλώς,‖ δεν‖ έχουν‖ εκλείψει‖ και‖ στην‖ εποχή‖μας.‖Και‖ σήμερα‖για‖πολλά‖παιδιά‖ ο‖ αγώνας‖για‖ την‖

επιβίωση‖είναι‖εμπόδιο‖στη‖μόρφωσή‖τους.‖ύμφωνα‖με‖την‖τελευταία‖απογραφή‖του‖πληθυσμού‖του‖1991,‖ δεκατέσσερις‖

χιλιάδες‖παιδιά‖μπήκαν‖στη‖βιοπάλη‖σε‖ηλικία‖κάτω‖των‖δεκατεσσάρων‖ετών,‖διακόπτοντας‖τη‖φοίτησή‖τους‖στο‖σχολείο. 

Αιτία‖για‖την‖οποία‖αρκετά‖παιδιά‖διακόπτουν‖τη‖φοίτησή‖τους‖στο‖σχολείο‖και‖εργάζονται,‖είναι,‖επίσης,‖και‖η‖νοοτροπία‖

που‖έχουν‖οι‖γονείς‖τους‖για‖τα‖γράμματα‖και‖τη‖μόρφωση.‖Ορισμένοι,‖δηλαδή,‖γονείς,‖αμόρφωτοι‖και‖οι‖ ίδιοι,‖έχουν‖την‖

αντίληψη,‖ ότι‖ οι‖ σπουδές‖ είναι‖ ανώφελες‖ και‖περιττές‖ και‖ ιδιαίτερα,‖αν‖ αυτές‖ τους‖ επιβαρύνουν‖

οικονομικά.‖Αυτοί‖ενδιαφέρονται‖περισσότερο‖για‖τα‖άμεσα‖οικονομικά‖οφέλη‖που‖θα‖έχουν‖από‖

την‖εργασία‖των‖παιδιών‖τους,‖και‖λιγότερο‖για‖τη‖μόρφωσή‖τους.‖Υτάνουν,‖μάλιστα,‖στο‖σημείο‖

να‖ υποστηρίζουν‖ πως‖ έτσι‖ τα‖ παιδιά‖ τους‖ «θα‖ μάθουν‖ τι‖ θα‖ πει‖ ζωή!».‖ Θύματα‖ τέτοιων‖

προκαταλήψεων‖και‖στερεότυπων‖είναι‖πιο‖πολύ‖τα‖κορίτσια.  

Πολλά‖από‖τα‖παιδιά‖τα‖οποία‖είτε‖δεν‖πηγαίνουν‖καθόλου‖στο‖σχολείο‖είτε‖δεν‖ολοκληρώνουν‖τη‖

βασική‖ εκπαίδευσή‖ τους‖ ανήκουν‖ σε‖ κοινωνικές‖ ομάδες‖ που‖ βρίσκονται‖ σε‖ μειονεκτική‖ θέση.‖

Πρόκειται‖ για‖ παιδιά‖ Σσιγγάνων,‖ μεταναστών‖ και‖ εθνικών‖ μειονοτήτων.‖ Κύριος‖ λόγος‖ για‖ τον‖

οποίο‖ τα‖παιδιά‖ αυτά‖ απομακρύνονται‖ από‖ το‖σχολείο,‖ δεν‖ είναι‖ τόσο‖ οι‖ διακρίσεις,‖που‖ακόμα‖

δυστυχώς‖ δεν‖ έχουν‖ εκλείψει,‖ όσο‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ οι‖ αξίες‖ της‖ οικογένειας‖ ή‖ του‖περιβάλλοντός‖

τους,‖ η‖ θρησκεία‖ τους‖ και‖ η‖ γλώσσα‖ τους,‖ για‖ παράδειγμα,‖ είναι‖ πολύ‖ διαφορετικές‖ από‖ τις‖

σχολικές‖αξίες. 
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Τπεύθυνη‖για‖το‖πρόβλημα‖του‖αναλφαβητισμού‖είναι‖και‖η‖Πολιτεία.‖Η‖ευθύνη‖της‖εντοπίζεται‖κυρίως‖στην‖εκπαιδευτική‖

της‖ πολιτική,‖ με‖ την‖ οποία‖ αναπαράγεται‖ και‖ διαιωνίζεται‖ η‖ αγραμματοσύνη. Όσο‖ δε‖ θα‖ υπάρχουν‖ σχολεία‖ ημερήσια,‖

νυχτερινά‖ και‖ σχολεία‖ για‖ παιδιά‖ με‖ ειδικές‖ ανάγκες‖ εκεί‖ όπου‖ είναι‖ απαραίτητα,‖ όσο‖ δε‖ θα‖ μεριμνά‖ για‖ τους‖

αναλφάβητους‖κάθε‖ηλικίας‖και‖δε‖θα‖δημιουργεί‖τις‖προϋποθέσεις‖που‖απαιτούνται‖για‖τη‖μόρφωση‖όλων‖των‖πολιτών, 

τόσο‖το‖πρόβλημα‖θα‖παρατείνεται‖και‖θα‖εντείνεται. 

Είναι‖σαφές‖ότι‖ο‖αναλφαβητισμός‖είναι‖καθαρά‖πρόβλημα‖που‖έχει‖σχέση‖με‖την‖παιδεία‖των‖πολιτών‖της‖χώρας‖μας.‖Ό,τι,‖

λοιπόν,‖μπορεί‖να‖προσφέρει‖η‖παιδεία‖το‖στερείται‖και‖ο‖αναλφάβητος‖και‖η‖κοινωνία‖μας. 

 

 Η φύση του προφορικού και του γραπτού λόγου 

Π.‖Πολίτης,‖«Προφορικός‖και‖γραπτός‖λόγος»,‖στο‖Α.-Υ.‖Φριστίδης‖(επιμ.),‖Εγκυκλοπαιδικός‖οδηγός‖για‖τη‖γλώσσα,‖Κέντρο‖

Ελληνικής‖Γλώσσας,‖2001 

 «Η‖ ομιλία/ακρόαση‖ και‖ το‖ γράψιμο/ανάγνωση‖ αποτελούν‖ τους‖ δύο‖ θεμελιώδεις‖ τρόπους‖

παραγωγής‖ και‖ πρόσληψης‖ του‖ λόγου,‖ οι‖ οποίοι‖ διακρίνονται‖ για‖ την‖ αμοιβαιότητα‖ τους,‖

αφού‖ μπορεί‖ ο‖ ένας‖ να‖ μεταγραφεί‖ στον‖ κώδικα‖ του‖ άλλου‖ χωρίς‖ μεγάλες‖ απώλειες‖

νοήματος.‖ Ψστόσο,‖ η‖ ομιλία‖ και‖ το‖ γράψιμο‖ συνδέονται‖ με‖ διαφορετικές‖ περιστάσεις‖

επικοινωνίας‖και,‖άρα,‖υπηρετούν‖διαφορετικούς‖στόχους‖- ο‖προφορικός‖λόγος‖είναι‖γενικά‖

αυθόρμητος‖και‖ικανοποιεί‖τρέχουσες‖ανάγκες‖της‖καθημερινής‖ζωής,‖συχνά‖‚δε‖φοράει‖τα‖

καλά‖του‛‖και‖ευδοκιμεί‖σε‖περιβάλλον‖οικειότητας‖μεταξύ‖των‖συνομιλητών, ενώ‖ο‖γραπτός‖

λόγος‖τις‖περισσότερες‖φορές‖είναι‖δίαυλος‖συμβατικής‖ή‖επίσημης‖επικοινωνίας,‖όπως‖εξάλλου‖υπήρξε‖σε‖όλη‖τη‖διαδρομή‖

του‖ιστορικού‖χρόνου·‖επιπλέον,‖έχουν‖διαφορετικά‖γλωσσικά‖χαρακτηριστικά,‖εν‖μέρει‖τουλάχιστον.‖Ας‖συγκρίνουμε,‖για‖

παράδειγμα,‖ μια‖ τηλεφωνική‖ συνομιλία‖ με‖ φιλικό‖ πρόσωπο‖ με‖ μια‖ επιστολή‖ σε‖ φίλο‖ ως‖ προς‖ τα‖ γραμματικά‖ και‖

παραγλωσσικά‖τους‖γνωρίσματα‖ή‖την‖προφορική‖επιχειρηματολογία‖ενός‖πωλητή‖με‖τη‖γραπτή‖επιχειρηματολογία‖μιας‖

συστατικής‖ επιστολής‖ - ‚κείμενα"‖ πειθούς‖ και‖ τα‖ δυο‖ τους.Ο‖ προφορικός‖ και‖ ο‖ γραπτός‖ λόγος‖ διαφέρουν‖ πολύ‖ ως‖

επικοινωνιακές‖ δραστηριότητες:‖ ο‖ πρώτος‖ έχει‖ στο‖ δυναμικό‖ του‖ το‖ πλούσιο‖ φορτίο‖ της‖ ομιλίας‖ για‖ τη‖ μετάδοση‖ των‖

πληροφοριών,‖ενώ‖ο‖δεύτερος‖μόνο‖τη‖σύνταξη,‖το‖λεξιλόγιο‖και‖τη‖στίξη.‖Ο‖επιτονισμός‖και‖το‖ύψος‖της‖φωνής‖του‖ομιλητή‖

κάνουν‖ ένα‖ εκφώνημα‖ να‖ υπερβαίνει‖ την‖ ‚ονομαστική‖ αξία"‖ του‖ νοήματος‖ του.‖ Και‖ όταν‖ οι‖ συνομιλητές‖ έχουν‖ οπτική‖

επαφή‖ και‖ βρίσκονται‖ σε‖ μικρή‖ απόσταση‖ μεταξύ‖ τους,‖ όπως‖ συμβαίνει‖ κατά‖ κανόνα,‖ οι‖ εκφράσεις‖ του‖ προσώπου,‖ οι‖

κινήσεις‖του‖σώματος,‖τα‖βλέμματα,‖ακόμη‖και‖οι‖σιωπές‖συστήνουν‖ένα‖ολόκληρο‖δίκτυο‖παράλληλων‖σημασιών‖δίπλα‖

στις‖εκφρασμένες,‖που‖βοηθά‖και‖τους‖συνομιλητές‖ή‖ακροατές‖να‖ερμηνεύσουν‖κατάλληλα‖το‖περιεχόμενο‖των‖λόγων‖του‖

ομιλητή.‖Μάλιστα‖είναι‖φορές που‖το‖κύριο‖βάρος‖της‖σημασίας‖ενός‖εκφωνήματος‖φέρουν‖τα‖παραγλωσσικά‖του‖στοιχεία‖

και‖όχι‖το‖προτασιακό‖του‖περιεχόμενο.‖Αυτό‖είναι‖αδύνατο‖να‖συμβεί‖με‖το‖γραπτό‖λόγο,‖όπου‖όλα‖πρέπει‖να‖λέγονται‖

‚ανοιχτά‛,‖με‖την‖εξαίρεση‖της‖‚μουσικής"‖στίξης‖(αποσιωπητικά,‖θαυμαστικό,‖εισαγωγικά,‖ερωτηματικό),‖η‖οποία‖εισάγει,‖

με‖ τρόπο‖ μάλλον‖ συμβατικό,‖ σημασίες‖ δεύτερου‖ επιπέδου‖ (υπονοήματα,‖ ειρωνεία,‖ συναισθηματικές‖ σημασίες‖ κ.ά.).  Ο‖

γραπτός‖ λόγος,‖ αντίθετα,‖ έχει‖ κατεξοχήν‖ ‚αποθηκευτική‛‖ λειτουργία,‖ στηρίζεται‖ δηλαδή‖ στην‖ προγραμματισμένη‖

καταχώριση‖ πληροφοριών‖ μέσα‖ στο‖ κείμενο,‖ πράγμα‖ που‖ διαστέλλει‖ την‖ ανθρώπινη‖ επικοινωνία‖ έξω‖ από‖ τους‖

περιορισμούς‖ του‖ χώρου‖ και‖ του‖ χρόνου.‖ Αυτό‖ έχει‖ ως‖ συνέπεια‖ να‖ μπορεί‖ ο‖ γραπτός‖ λόγος‖ να‖ αποσπάται‖ από‖ τα‖

χωροχρονικά‖ συμφραζόμενα‖ της‖ παραγωγής‖ του‖ και‖ να‖ αποκτά‖ ένα‖ χαρακτήρα‖ αυτονομίας‖ μέσα‖ στη‖ διαδρομή‖ του‖

ιστορικού‖χρόνου.‖Θα‖λέγαμε,‖λοιπόν,‖ ότι‖ ο‖ γραπτός‖λόγος‖ είναι‖ ο‖ λόγος‖ της‖ διανομής‖πληροφοριών,‖που‖καταξιώνεται‖

κοινωνικά,‖επειδή‖ξεπερνά‖το‖‚εδώ‖και‖τώρα"‖και‖γίνεται‖λόγος‖της‖‚μεγάλης‖διάρκειας",‖ενώ‖ο‖προφορικός‖λόγος‖είναι‖ο‖

λόγος‖της‖συνομιλιακής‖διεπίδρασης,‖ο‖λόγος‖του‖‚εδώ‖και‖τώρα",‖λόγος‖φευγαλέος,‖λόγος‖της‖‚μικρής‖διάρκειας".‖Εξάλλου,‖

αν‖ ο‖ προφορικός‖ λόγος‖ είναι‖ ο‖ λόγος‖ της‖ διαπροσωπικής‖ επικοινωνίας,‖ ο‖ γραπτός λόγος‖ είναι‖ ο‖ λόγος‖ της‖ κοινωνικής‖

χρησιμότητας.‖Επιτρέπει‖στους‖ακροατές‖και‖τους‖αναγνώστες‖να‖βοηθούν‖τη‖μνήμη‖τους,‖καταγράφοντας‖τις‖πιο‖χρήσιμες‖

από‖τις‖πληροφορίες‖που‖δέχονται‖και,‖επιπλέον,‖επιτρέπει‖στην‖κοινωνία‖ή‖το‖έθνος‖να‖μην‖ξεχνούν‖κείμενα‖καταστατικού‖

χαρακτήρα‖και‖ιστορικής‖σημασίας‖(συντάγματα,‖νόμους,‖συνθήκες‖κ.λπ.)». 

Οι λειτουργίες του προφορικού και του γραπτού λόγου 

Α.‖Γεωργακοπούλου‖και‖Δ.‖Γούτσος,‖Κείμενο‖και‖επικοινωνία,‖εκδ.‖Ελληνικά‖Γράμματα,‖1999 

«Γι'‖αυτό‖το‖σκοπό,‖έχουν‖προταθεί‖γενικές‖διαστάσεις‖του‖λόγου‖που‖θα‖μπορούσαν‖να‖μας‖

επιτρέψουν‖ να‖ χρησιμοποιήσουμε‖ την‖ έννοια‖ του‖ είδους‖ δυναμικά‖ χωρίς‖ να‖ χαθούμε‖ σε‖

δαιδαλώδεις‖ταξινομήσεις.‖Μία‖από‖αυτές‖είναι‖η‖αντίθεση‖γραπτού-προφορικού‖λόγου,‖που,‖

εκ‖ πρώτης‖ όψεως‖ τουλάχιστον,‖ φαίνεται‖ να‖ συνδέεται‖ με‖ σαφή‖ σύνολα‖ κειμενικών‖ και‖

παρακειμενικών‖ χαρακτηριστικών.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ στον‖ προφορικό‖ λόγο,‖ οι‖ διαλεγόμενοι‖

συνήθως‖μοιράζονται‖ το‖ ίδιο‖ χωρο-χρονικό‖περιβάλλον,‖ έτσι‖ώστε‖η‖ διαμόρφωση‖ του‖λόγου‖

από‖τον‖ομιλητή‖να‖επηρεάζεται δραστικά‖από‖τον‖ακροατή‖και‖να‖στηρίζεται‖σε‖ένα‖πλήθος‖

παρακειμενικών‖ εναυσμάτων‖ (π.χ‖ επιτονισμός,‖ οπτικές‖ ενδείξεις,‖ χειρονομίες‖ κ.λπ.).‖ Ο‖

γραπτός‖λόγος,‖αντίθετα,‖στερείται‖εμφανούς‖καταστασιακού‖περιβάλλοντος‖και‖δεν‖μπορεί‖να‖στηριχθεί‖σε‖ενδείξεις‖από‖

την‖πλευρά‖του‖αναγνώστη.‖Για‖να‖αντισταθμίσει‖αυτή‖την‖έλλειψη,‖διαθέτει‖μεγαλύτερο‖χρόνο‖για‖σχεδιασμό,‖διόρθωση‖

και‖ αναθεώρηση.‖ Ο‖ προφορικός‖ λόγος‖ πλάθεται‖ στιγμή‖ στιγμή‖ και‖ γι'‖ αυτό‖ παρουσιάζει‖ στοιχεία,‖ όπως‖ διακοπές,‖
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παράλληλη‖ομιλία,‖δισταγμούς, επαναλήψεις,‖διορθώσεις‖κ.λπ.,‖ενώ‖ο‖γραπτός‖έχει‖σχεδιαστεί‖για‖να‖είναι‖μονιμότερος‖και‖

ευκολότερος‖ για‖ παραπομπή‖ και‖ έτσι‖ αναπτύσσει‖ πολυπλοκότερα‖ και‖ πιο‖ ολοκληρωμένα‖ λεξικά‖ και‖ συντακτικά‖

χαρακτηριστικά».  

 Διαφορές προφορικού και γραπτού λόγου στη χρήση της γλώσσας 

Π.‖Πολίτης,‖«Προφορικός‖και‖γραπτός‖λόγος»,‖στο‖Α.-Υ.‖Φριστίδης‖(επιμ.),‖Εγκυκλοπαιδικός‖οδηγός‖για‖τη‖γλώσσα,‖Κέντρο‖

Ελληνικής‖Γλώσσας,‖2001 

α)‖ «Παρόλο‖ που‖ οι‖ έρευνες‖ για‖ το‖ ύφος‖ του‖ προφορικού‖ και‖ γραπτού‖ λόγου‖ δεν‖ έχουν‖ καταλήξει‖ σε‖ καθολικά‖

συμπεράσματα‖για‖τις‖γλωσσικές‖παραμέτρους‖που‖το‖καθορίζουν,‖μπορούμε‖να‖προτείνουμε‖μια‖δοκιμαστική‖περιγραφή‖

των‖δύο‖ειδών: 

Προφορικός‖λόγος 

•‖Περιλαμβάνει‖πολλές‖συντακτικά‖ατελείς‖προτάσεις‖ή‖ακολουθίες‖ανολοκλήρωτων‖φράσεων:‖κυρία‖Μ.,‖θα‖'θελα/εεσείς‖

τη‖γνώμη‖σας 

•‖Φρησιμοποιεί‖ευρύτατα‖την‖παράταξη‖και‖την‖ασύνδετη‖συμπαράθεση‖προτάσεων. 

•‖Βρίθει‖από‖επαναλήψεις‖συντακτικών‖δομών:‖Ντάξει,‖όχι‖καταλαβαίνω‖ε‖καταλαβαίνω‖και‖τη‖συγκίνηση‖σας,‖γιατί‖είν'‖

ένα‖βιβλίο‖συ- συγκινητικό. 

•‖Προτιμά‖την‖ενεργητική‖σύνταξη‖και‖αποφεύγει‖την‖παθητική. 

•‖Προτιμά‖πολλές‖φορές‖την‖προτασιακή‖δομή‖θέμα-σχόλιο‖(θέμα‖μιας‖πρότασης‖είναι‖το‖αντικείμενο‖του‖ενδιαφέροντος‖

της‖και‖το‖σημείο‖εκκίνησης‖της‖σε‖αντιδιαστολή‖προς‖το‖σχόλιο,‖που‖είναι‖το‖συστατικό‖της‖πρότασης‖που‖«λέει‖κάτι»‖για‖

το‖«θέμα»)‖και‖όχι‖τη‖δομή‖υποκείμενο-κατηγόρημα:‖η‖καρέκλα‖Ι‖να‖την‖βάλεις‖στη‖θέση‖της‖(αντί‖την‖καρέκλα‖να‖τη‖βάλεις‖

στη‖θέση‖της‖ή‖να‖βάλεις‖την‖καρέκλα‖στη‖θέση‖της). 

•‖Περιλαμβάνει‖πολλές‖επανεκκινήσεις,‖που‖βελτιώνουν‖προηγούμενες‖διατυπώσεις:‖Σην‖/‖δε/την/τα‖τέλη‖τον‖’50‖και‖τ- τα‖

’60‖είναι‖είναι‖μια‖εποχή‖που‖δεν‖τη‖γνωρίζετε‖καθόλου. 

•‖ Φαρακτηρίζεται‖ από‖ αφθονία‖ λέξεων‖ ασαφούς‖ σημασίας‖ (γενικευτικών‖ όρων):‖πράγμα,‖ μέρος,‖ κάποια,‖ κάτι,‖ διάφορα,‖

πολύ‖κ.ά. 

•‖Είναι‖διάσπαρτος‖από‖πραγματολογικά‖μόρια:‖λίγο,‖λιγάκι,‖έτσι,‖ας‖πούμε,‖που‖λένε,‖ξέρω‖'γω,‖νομίζω,‖εε,‖αα‖κ.ά. 

Γραπτός‖λόγος 

•‖ Περιλαμβάνει‖ μεγάλη‖ ποικιλία‖ υποτακτικών‖ συνδέσμων‖ και‖ συνδετών‖ (πάντως,‖ βέβαια,‖

φυσικά,‖επίσης,‖λοιπόν,‖συνεπώς‖κ.λπ.). 

•‖Περιλαμβάνει‖μετακειμενικούς‖ δείκτες,‖ δηλαδή‖λέξεις‖που‖ δείχνουν‖ τα‖μέρη‖ της‖ οργάνωσης‖

του‖κειμένου,‖όπως‖οι‖όροι‖μιας‖απαρίθμησης‖(πρώτο,‖δεύτερο,‖τρίτο...). 

•‖ Προτιμά‖ ονοματικές‖ φράσεις,‖ όπου‖ αφθονούν‖ οι‖ προσδιοριστικοί‖ όροι:‖ της‖ προϊσταμένης‖

αρχής.‖Που‖δεν‖είναι‖πάντα‖πολύ‖ανοιχτόμυαλη. 

•‖Αρέσκεται‖στην‖παθητική‖σύνταξη. 

•‖Αρέσκεται‖στην‖πρόταξη‖και‖την‖εστίαση‖σε‖συστατικά‖του‖κατηγορήματος.  

•‖Επιλέγει‖κανονικά‖την‖προτασιακή‖δομή‖υποκείμενο-κατηγόρημα». 

Γραπτός-προφορικός λόγος 

Α.‖Γεωργακοπούλου‖και‖Δ.‖Γούτσος,‖Κείμενο‖και‖επικοινωνία,‖εκδ.‖Ελληνικά‖Γράμματα,‖1999 
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«Παρότι‖η‖διαφορά‖προφορικού-γραπτού‖λόγου‖είναι‖αναμφισβήτητη,‖οι‖ερευνητές‖δεν‖έχουν‖κατορθώσει‖να‖συσχετίσουν‖

ένα‖ σαφές‖ σύνολο‖ κειμενικών‖ και‖ περικειμενικών‖ χαρακτηριστικών‖ με‖ καθέναν‖ από‖ τους‖ δύο.‖ Η‖ αρχική‖

υπεραπλουστευμένη‖ εικόνα‖ για‖ την‖ αντίθεση‖ γραφής‖ και‖ ομιλίας‖ έχει,‖ έτσι,‖ δώσει‖ τη‖ θέση‖ της‖ στην‖ παραδοχή‖ ότι‖ δεν‖

υπάρχουν‖απόλυτες‖διαφορές‖μεταξύ‖τους‖αλλά‖διαβαθμίσεις.‖Σα‖προφορικά‖και‖γραπτά‖είδη‖αποτελούν,‖σύμφωνα‖με‖αυτή‖

την‖αντίληψη,‖ένα‖συνεχές‖με‖αντίθετους‖πόλους,‖οι‖οποίοι‖χαρακτηρίζονται‖από‖πρωτοτυπικά‖στοιχεία,‖όπως‖αμεσότητα,‖

ρυθμικότητα,‖ συμμετοχικότητα‖ για‖ τον‖ προφορικό‖ λόγο‖ και‖ εμμεσότητα,‖ ανάπτυξη‖ και‖ αφαίρεση‖ για‖ το‖ γραπτό.‖ Σα‖

χαρακτηριστικά‖ αυτά,‖ όμως,‖ μπορούν‖ να‖ βρεθούν‖ σε‖ είδη‖ και‖ των‖ δύο μέσων‖ και‖ επηρεάζονται‖ από‖ τις‖ κοινωνικές‖ και‖

πολιτισμικές‖συμβάσεις‖χρήσης‖τους. 

Επιπλέον,‖κείμενα‖σε‖σύγχρονα‖ηλεκτρονικά‖μέσα,‖όπως‖σε‖φαξ,‖αυτόματους‖τηλεφωνητές‖ή‖ηλεκτρονικούς‖υπολογιστές‖

έχουν‖ ανατρέψει‖ τις‖ παραδοσιακές‖ αντιλήψεις‖ για‖ αυστηρά‖ διακεκριμένα‖ όρια‖ γραπτού‖ και‖ προφορικού‖ λόγου,‖

παρουσιάζοντας‖ στοιχεία‖ που‖ συνδέονται‖ και‖ με‖ τα‖ δύο‖ μέσα.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ το‖ μήνυμα‖ σε‖ αυτόματο‖ τηλεφωνητή‖

χαρακτηρίζεται‖ από‖ στοιχεία‖ γραπτού‖ λόγου‖ (π.χ.‖ κλείσιμο‖ με‖ ‚υπογραφή‛‖ του‖ ομιλητή)‖ σε‖ ένα‖ κατεξοχήν‖ προφορικό‖

πλαίσιο,‖που‖δηλώνεται‖από‖την‖έναρξη‖του‖μηνύματος,‖η‖οποία‖είναι‖χαρακτηριστική‖στις‖τηλεφωνικές‖συνομιλίες». 

 

 

ΒΙΒΛΙΟ 

 Παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση του βιβλίου:  

        Η‖τελειοποίηση‖των‖εκδοτικών‖μέσων‖,‖αποτέλεσμα‖της‖σύγχρονης‖τεχνολογίας.‖ 

        Η‖ οικονομική‖ ευημερία,‖ η‖ κοινωνική‖ άνοδος‖ αύξηση‖ της‖ αγοραστικής‖ ικανότητας‖ του‖ αναγνωστικού‖

κοινού. 

        Η‖καταπολέμηση‖του‖αναλφαβητισμού‖με‖την‖καθιέρωση‖της‖υποχρεωτικής‖εκπαίδευσης‖.‖ 

        Η‖εξέλιξη‖των‖επιστημών,‖η‖συγγραφή‖νέων βιβλίων.‖ 

        Η‖επιθυμία‖για‖ανώτερες‖και‖ανώτατες‖σπουδές.‖ 

  

 Γιατί δε διαβάζουν οι Νεοέλληνες ;   

1.Σα‖ηλεκτρονικά‖μέσα‖ενημέρωσης‖και‖ψυχαγωγίας‖‖έχουν‖αντικαταστήσει‖το‖βιβλίο‖ως‖μοναδική‖πηγή‖γνώσης.‖ 

2.‖Θεωρείται‖χάσιμο‖χρόνου‖και‖χρήματος‖η‖ενασχόληση‖με‖το‖βιβλίο.‖Ο‖ελεύθερος‖χρόνος,‖

ακόμα‖κι‖όταν‖υπάρχει,‖δεν‖αφιερώνεται‖στο‖διάβασμα.‖ 

3.‖ το‖ σχολείο‖ και‖ στην‖ κοινωνία‖ έχει‖ καλλιεργηθεί‖ η‖ νοοτροπία‖ ‖ η‖ οποία‖ ‖ αφήνει‖ το‖

διάβασμα‖σε‖μια‖μερίδα‖των‖μελών‖της‖που‖είτε‖θεωρεί‖προικισμένα,‖είτε‖ ‖ ‖ ‖ ‖                «‖

βλαμμένα».‖ 

4.‖Ο‖Έλληνας‖πιστεύει‖ ότι‖ τα‖στοιχεία‖που‖ του‖ δίνει‖ ένα‖βιβλίο‖μπορεί‖ να‖ τα‖καλύψει‖ η‖

ανάγνωση‖της‖εφημερίδας.‖Η‖εφημερίδα‖πληροφορεί,‖το‖βιβλίο‖καλλιεργεί. 

5.‖ Σο‖ σχολείο‖ κάνει‖ αντιπαθητικό‖ το‖ διάβασμα.‖ Προωθεί‖ την‖ αποστήθιση‖ και‖ όχι‖ την‖

ουσιαστική‖κατανόηση‖. 

1. 1.    Η‖συγγραφή‖βιβλίων‖από‖ατάλαντους‖‖ανθρώπους.‖Κυκλοφορούν‖πολλά‖βιβλία‖με‖πλούσιο‖εξώφυλλο‖και‖

φτωχό‖περιεχόμενο.‖ 

  

Αξία του βιβλίου:  

 1)‖Είναι‖το‖βασικότερο‖όργανο‖της‖εκπαίδευσης.‖ 

2)‖Καταγράφει,‖συμπυκνώνει‖και διασώζει‖τις‖ανθρώπινες‖γνώσεις.‖ 

3)‖Περιέχει‖χρήσιμες‖γνώσεις‖ακόμα‖και‖για‖καθημερινές‖χρήσεις.‖ 

4)‖Καλλιεργεί‖πνευματικά‖και‖ηθικά‖τον‖άνθρωπο,‖αφού‖προσφέρει‖γνώσεις. 

5)‖Οξύνει‖την‖κρίση‖,‖την‖λογική,‖διευρύνει‖τον‖πνευματικό‖ορίζοντα‖του‖ανθρώπου. 

6) Είναι‖ο‖ιδεωδέστερος‖τρόπος‖ψυχαγωγίας‖και‖ενασχόληση‖κατά‖τον‖ελεύθερο‖χρόνο.‖ 

7)‖Αποτελεί‖μέσο‖επικοινωνίας‖των‖λαών‖μεταξύ‖τους,‖μέσο‖ανταλλαγής‖απόψεων,‖μέσο‖

γνωριμίας.‖ 

8)‖Αποτελεί‖το‖μέσο‖επικοινωνίας‖των‖πνευματικών‖ανθρώπων‖με‖τον‖λαό.‖Είναι‖η‖δίοδος‖μέσα‖από‖την‖οποία‖διοχετεύεται‖

η‖πνευματική‖ουσία‖από‖τον‖πνευματικό‖άν8ρωπο‖στον‖λαό.‖ 
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9)‖Είναι‖ένας‖πολύ‖‖σημαντικός‖παράγοντας‖προώθησης‖του‖εσωτερικού‖διαλόγου.‖ 

  

  

ΘΕΜΑ :  «Σο  βιβλίο,   ο  καλύτερος  φίλος  του  ανθρώπου» 

 Ο‖‖άνθρωπος‖‖είναι‖‖ένα‖‖ον‖‖που‖‖εκτός‖‖από‖‖υλικές‖‖‖ανάγκες‖‖έχει‖‖και‖‖πνευματικές,‖‖που‖‖

πρέπει‖‖επίσης‖‖‖να‖‖ικανοποιήσει.‖‖Είναι‖‖αλήθεια‖‖πως‖‖βρήκε‖‖αρκετούς‖‖‖τρόπους‖‖για‖‖να‖‖

το‖ ‖ πετύχει.‖ ‖ ‖ Όμως,‖ ‖ κανένας‖ ‖ δεν‖ ‖ είναι‖ ‖ τόσο‖ ‖ χρήσιμος‖ ‖ και‖ ‖ πετυχημένος‖ ‖ όσο‖ ‖ το‖‖

βιβλίο.Πρώτα-πρώτα,‖ ‖προσφέρουν‖‖στον‖ ‖άνθρωπο‖ ‖πολλές‖‖ ‖γνώσεις,‖ ‖ τον‖ ‖μορφώνουν.‖‖‖

Καλλιεργούν‖‖και‖‖ακονίζουν‖‖‖το‖‖ανθρώπινο‖‖μυαλό,‖‖διευρύνουν‖‖τους‖‖πνευματικούς‖‖του‖‖

ορίζοντες,‖ ‖ οξύνουν‖ ‖ ‖ την‖ ‖ κρίση‖ ‖ του.‖ ‖ Λύνουν‖ ‖ απορίες,‖ ‖ ‖ ενημερώνουν,‖‖

προβληματίζουν.Χυχαγωγούν‖ ‖ και‖ ‖ διασκεδάζουν.‖ ‖ Σο‖ ‖ βιβλίο‖ ‖ είναι‖ ‖ ένα‖ ‖ ανοιχτό‖‖‖

παράθυρο‖ ‖ στον‖ ‖ κόσμο.‖ ‖ Διαβάζοντας‖ ‖ ένα‖ ‖ βιβλίο‖ ‖ ταξιδεύουμε‖ ‖ σε‖ ‖ μακρινές‖ ‖ και‖‖

άγνωστες‖‖χώρες.‖‖Γνωρίζουμε‖‖νέους‖‖ανθρώπους,‖‖τον‖‖πολιτισμό,‖‖τα‖‖ήθη‖‖και‖‖τα‖‖έθιμα‖‖

άλλων‖‖λαών,‖τη‖θρησκεία‖‖και‖‖τον‖‖τρόπο‖‖ζωής‖‖τους.‖‖Έτσι‖‖όμως,‖‖μας‖‖προσφέρουν‖‖και‖‖

κάτι‖‖ακόμη.‖‖Διεγείρουν‖‖και‖‖ζωντανεύουν‖‖τη‖‖φαντασία‖‖μας.Είναι‖‖ο‖‖καλύτερος‖‖και‖‖ο‖‖πιο‖‖πιστός‖‖φίλος‖‖του‖‖ανθρώπου,    

που‖‖δεν‖‖τον‖‖προδίδει‖ ‖και‖‖δεν‖‖τον‖‖εγκαταλείπει‖‖ποτέ.‖‖ε‖‖δύσκολες‖‖‖ώρες‖‖μας‖‖κρατούν‖‖‖συντροφιά,‖‖μας‖‖χαρίζουν‖‖‖

αισιοδοξία‖‖για‖‖το‖‖μέλλον‖‖και‖‖μας‖‖απαλλάσσουν‖‖από‖‖το‖‖αφόρητο‖‖‖συναίσθημα‖‖της‖‖μοναξιάς.Μας‖‖βοηθούν‖‖‖επίσης‖‖

να‖‖μάθουμε‖‖‖και‖‖να‖‖κατανοήσουμε‖‖καλύτερα‖‖‖τη‖‖γλώσσα‖‖μας,‖‖να‖‖πλουτίσουμε‖‖το‖‖λεξιλόγιό‖‖μας‖‖και‖‖να‖‖μάθουμε‖‖να‖‖

εκφραζόμαστε‖‖σωστά‖‖είτε‖‖στον‖‖γραπτό‖‖είτε‖‖στον‖‖προφορικό‖‖‖λόγο.Σα‖‖καλά‖‖βιβλία‖‖ακόμη,‖‖διαπλάθουν‖‖το‖‖χαρακτήρα‖‖

του‖ ‖ ανθρώπου.‖ ‖Μιλούν‖ ‖ ‖ για‖ ‖ δικαιοσύνη,‖ ‖ αγάπη,‖ ‖ ελευθερία‖ ‖ και‖ ‖ τόσες‖ ‖ άλλες‖ ‖ αξίες‖ ‖ και‖ ‖ ιδανικά,‖ ‖ αλήθειες‖ ‖ ‖ και‖‖

διδάγματα,‖ ‖προσφέρουν‖‖πρότυπα‖‖ ‖ανθρώπων‖‖προς‖‖μίμηση‖‖ ‖μέσα‖‖από‖‖τις‖ ‖σκέψεις‖‖και‖ ‖τις‖ ‖πράξεις‖ ‖ ‖τους‖‖και‖ ‖έτσι‖‖

γεμίζουν‖‖την‖‖ψυχή‖‖μας‖‖με‖‖ευγενικά‖‖‖αισθήματα.Σα‖‖βιβλία‖‖‖είναι‖‖ο‖‖καλύτερος‖‖  τρόπος‖‖για‖‖τη‖‖διάδοση‖‖νέων‖‖ιδεών.‖‖

Διαλύουν‖ ‖ ‖ τα‖ ‖ σκοτάδια‖ ‖ της‖ άγνοιας‖ ‖ και‖ ‖ της‖ ‖ αμάθειας,‖ ‖ ‖ απαλλάσσουν‖ ‖ από‖ ‖ προκαταλήψεις‖ ‖ και‖ ‖ δεισιδαιμονίες.‖‖

Απελευθερώνουν‖‖το‖‖πνεύμα‖‖μας‖‖και‖‖μας‖‖καθιστούν‖‖πραγματικά‖‖ελεύθερους.τα‖‖βιβλία‖‖‖οι‖‖σοφοί  του‖‖κόσμου‖‖έχουν‖‖

καταγράψει‖ ‖ τις‖ ‖ πολύτιμες‖ ‖ γνώσεις‖ ‖ ‖ τους‖ ‖ και‖ ‖ απ΄‖ αυτά‖ ‖ ‖ μεταδίδονται‖ ‖ στους‖ ‖ ανθρώπους.‖ ‖ ‖ ΄‖ αυτά‖ ‖ βρίσκεται‖ ‖ η‖‖

ανθρώπινη‖‖σοφία‖‖και‖‖η‖‖πείρα‖‖των‖‖ανθρώπων.‖‖Με‖‖τα‖‖βιβλία‖‖‖μαθαίνουμε‖‖την‖‖εξέλιξη‖‖‖και‖‖την‖‖πρόοδο,‖‖‖την‖  ιστορία‖‖

του‖‖ανθρώπινου‖‖πολιτισμού.Όπως‖‖όμως‖‖υπάρχουν‖‖κακοί‖‖φίλοι,‖‖έτσι‖‖υπάρχουν‖‖και‖‖κακά‖‖βιβλία,‖‖‖που‖‖μπορούν‖‖να‖‖

μας‖‖βλάψουν.‖‖‖Όπως‖‖ένας‖‖φίλος‖‖με‖‖κακό‖‖χαρακτήρα‖‖μπορεί‖‖‖να‖‖μας‖‖επηρεάσει‖‖‖αρνητικά‖‖και‖‖να‖‖μας‖‖οδηγήσει‖‖‖σε‖‖

λάθος‖‖δρόμο,‖‖έτσι‖‖κι‖‖ένα‖‖βιβλίο‖‖‖με‖‖ανήθικο‖‖περιεχόμενο‖‖μπορεί‖‖‖να‖‖επιδράσει‖άσχημα‖‖το‖‖χαρακτήρα,‖‖‖την‖‖ψυχή‖‖και‖‖

τη‖‖σκέψη‖‖μας.‖‖Γι‖‖αυτό‖‖χρειάζεται‖‖ιδιαίτερη‖‖‖προσοχή‖‖στην‖‖επιλογή‖‖‖των‖‖βιβλίων‖‖που‖‖θα‖‖διαβάσουμε,‖‖ώστε‖‖να‖‖μας   

προσφέρουν‖‖σωστή‖‖πνευματική‖‖τροφή.‖‖΄‖αυτή‖‖την‖‖περίπτωση,‖‖‖το‖‖βιβλίο‖‖είναι‖‖πραγματικά‖‖ο‖‖πιο‖‖καλός‖‖σύντροφος‖‖

του‖‖ανθρώπου,‖‖ο‖‖πιο‖‖καλός‖‖φίλος‖‖και‖‖βοηθός‖‖του. 

  «Θανατική  Ποινή :   διατήρηση  ή  κατάργηση;»Η‖‖βία‖ ‖και‖ ‖ το‖ ‖έγκλημα‖ ‖ήταν‖ ‖πάντα‖ ‖και‖ ‖ εξακολουθεί‖ ‖να‖ ‖είναι‖‖

συνοδοί‖ ‖ ‖της‖‖ανθρώπινης‖‖ιστορίας‖‖ ‖και‖ ‖του‖‖ανθρώπινου‖‖πολιτισμού.‖ ‖Δεν‖‖υπήρξε‖‖ιστορική‖‖ ‖περίοδος‖‖χωρίς‖ ‖βίαιες‖‖‖

πράξεις‖‖ή‖‖εγκληματικές‖‖ενέργειες.‖‖‖Γι’‖αυτό,‖‖από‖‖πολύ‖νωρίς‖‖‖όλες‖‖οι‖‖υγιείς‖‖‖κοινωνίες,‖‖προβληματίστηκαν‖‖σχετικά‖‖‖

με‖‖την‖‖καταδίκη‖‖‖και‖‖την‖‖τιμωρία‖‖‖τέτοιων‖εκδηλώσεων.‖‖Αποτέλεσμα‖‖ήταν‖‖η‖‖δημιουργία‖‖σωφρονιστικών‖‖συστημάτων.‖‖

Οι‖‖ποινές‖‖που‖‖θεσπίστηκαν‖‖κατά‖‖καιρούς,‖‖ποίκιλαν‖‖‖ανάλογα‖‖με‖‖το‖‖είδος‖‖και‖τη‖‖σοβαρότητα‖‖ των‖‖εγκλημάτων‖‖ή‖‖

των‖‖αδικημάτων.‖‖Όμως,‖‖μια‖‖από‖‖τις‖‖αρχαιότερες‖‖ποινές,‖‖‖η‖‖θανατική‖‖καταδίκη,‖‖‖εξακολουθεί‖‖να‖‖εφαρμόζεται‖‖και‖‖

σήμερα‖ ‖ σε‖ ‖ πολλά‖ ‖ σημεία‖ ‖ ‖ του‖ ‖ πλανήτη‖ ‖ και‖ ‖ να‖ ‖ δημιουργεί‖ ‖ μια‖ ‖ αμφιλεγόμενη‖ κατάσταση‖ ‖ σχετικά‖ ‖ με‖ ‖ την‖‖

αναγκαιότητα‖‖ή‖‖όχι‖‖της‖‖ύπαρξής‖‖της.H  εμφάνιση‖‖‖της‖‖θανατικής‖‖ποινής‖‖‖είναι‖‖πολύ‖‖παλιά,‖‖χάνεται‖‖στα‖‖βάθη‖‖των‖‖

αιώνων.‖ ‖Οι‖ ‖πρώτες‖ ‖ θρησκείες‖θέσπισαν‖ ‖ και‖ ‖ εφάρμοζαν‖ ‖ τη‖ ‖ θανατική‖ ‖ποινή,‖ ‖ όπως‖ ‖συνέβαινε‖ ‖ ‖ στον‖ ‖ κώδικα‖ ‖ του‖‖

Φαμουραμπί.‖‖Ο‖‖Δίας‖‖με‖‖τον‖‖κεραυνό‖‖‖του‖‖θανάτωνε‖‖όποιον‖‖‖κακουργούσε.‖‖Ακόμη‖‖και‖‖τα‖‖Εκκλησιαστικά‖‖δικαστήρια‖‖

στο‖‖Μεσαίωνα‖‖καταδίκαζαν‖‖σε‖‖θάνατο,‖‖παρά‖‖το‖‖αξίωμα‖‖‖«Ecclesia  abhorret  a  sanguine»‖(η‖‖εκκλησία‖‖απεχθάνεται‖‖το‖

αίμα).την‖‖εποχή‖μας‖‖‖πια,  η‖‖θανατική‖ποινή‖‖είναι‖‖γεγονός‖‖και‖‖εφαρμόζεται‖‖σε‖‖πολλές‖‖χώρες‖‖του‖‖πλανήτη,‖‖‖ενώ‖‖σε‖‖

άλλες‖‖έχει‖‖καταργηθεί‖‖και‖‖αποτελεί‖‖παρελθόν.‖‖‖Όμως,‖‖η‖‖διατήρησή‖‖‖της‖‖ή‖‖η‖‖κατάργησή‖‖της‖‖εξακολουθεί‖‖να‖‖διχάζει   

και‖ ‖ να‖ ‖προκαλεί‖ ‖ ‖ έντονους‖ ‖προβληματισμούς.‖ ‖Απ’‖ τη‖ ‖ ‖μια‖ ‖μεριά‖ ‖ βρίσκονται‖ ‖ εκείνοι‖ ‖ ‖ που‖ ‖ είναι‖ ‖ υπέρμαχοι‖ ‖ ‖ και‖‖

θιασώτες‖‖της‖‖θανατικής‖‖ποινής.‖‖‖Φρησιμοποιούν‖λοιπόν,‖‖‖μια‖‖σειρά‖‖επιχειρημάτων‖‖για‖‖να‖‖στηρίξουν‖‖‖την‖‖ορθότητα‖‖

της‖‖θέσης‖‖τους.‖‖Πρώτα-πρώτα‖‖επισημαίνουν‖‖τη‖‖μεγάλη‖‖έξαρση‖‖‖της‖‖βίας‖‖και‖‖της‖‖εγκληματικότητας‖‖στην‖‖εποχή‖‖μας.‖‖

Παρατηρούν‖‖την‖‖αδυναμία‖‖ή‖‖και‖‖την‖‖ανικανότητα‖‖του‖‖σωφρονιστικού‖‖συστήματος‖‖να‖‖την‖‖αναχαιτίσει‖‖και‖‖να‖‖την‖‖

περιορίσει.‖ ‖ Επίσης,‖ ‖ ‖ χρησιμοποιούν‖ ‖ ως‖ ‖ επιχείρημα‖  το‖ ‖ γεγονός‖ ‖ ότι‖ ‖ στην‖ ‖ εποχή‖ ‖ μας‖‖

διαπράττονται,‖ ‖ με‖ ‖ όλο‖ ‖ μεγαλύτερη‖ ‖ συχνότητα,‖ ‖ ‖ αποτρόπαια‖ ‖ ειδεχθή‖ εγκλήματα,‖‖

πρωτόγνωρης‖‖βιαιότητας‖‖και‖‖βαναυσότητας,‖‖τέτοια‖‖‖που‖‖ποτέ‖‖άλλοτε‖‖‖δεν‖‖είχε‖‖γνωρίσει‖‖‖

η‖ανθρωπότητα.‖ ‖Πρέπει‖ ‖λοιπόν‖‖ ‖με‖‖κάθε  τρόπο‖‖να‖‖προστατευθεί‖ ‖το‖‖αθώο‖‖κοινωνικό‖‖‖

σύνολο‖ ‖ που‖ ‖ ταλαιπωρείται‖ ‖ και‖ ‖ υποφέρει‖ ‖ από‖ ‖ το‖ ‖ έγκλημα.‖ ‖ ‖ Απ’‖ την‖ ‖ άλλη‖ ‖ πλευρά,‖‖‖

υποστηρίζουν,‖‖δεν‖‖υπάρχει‖‖‖αποτελεσματική‖‖επιβολή‖‖και‖‖έκτιση‖‖των‖‖ποινών‖‖από‖‖τους‖‖

εγκληματίες.‖ ‖ Με‖ ‖ την‖ ‖ ατιμωρησία‖ ‖ που‖ ‖ επικρατεί‖ ‖ ή‖ ‖ με‖ ‖ τις‖ ‖ μικρές‖ ‖ τιμωρίες‖ ‖ ‖ που‖‖

επιβάλλονται,‖ ‖ το‖ ‖ έγκλημα‖ ‖ θα‖ ‖ φουντώνει‖ ‖ όλο‖ ‖ και‖ ‖ περισσότερο.‖ Πολλά‖ ‖ κράτη‖ ‖ της‖‖
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Ανατολικής‖‖Ευρώπης,‖‖‖όπου‖‖εφαρμόζεται‖‖η‖‖θανατική‖‖ποινή,‖‖καθώς‖‖και‖‖ορισμένες‖‖πολιτείες‖‖‖των‖‖ΗΠΑ,‖‖πιστεύουν‖‖‖

πως‖‖η‖‖γενική‖‖‖πρόληψη‖‖του‖‖εγκλήματος‖‖εξασφαλίζεται‖‖καλύτερα‖‖‖με‖‖τη‖διατήρηση‖‖της‖‖θανατικής‖‖καταδίκης.‖‖‖Ακόμη‖‖

και‖ ‖ σε‖ ‖ κράτη‖ ‖που‖ ‖ έχει‖ ‖καταργηθεί‖ ‖πια,‖ ‖ όπως‖η‖ ‖Αγγλία‖ ‖ και‖ ‖ η‖ ‖ Γαλλία,‖ ‖ ‖κάθε‖ ‖ τόσο‖ ‖αποδίδεται‖ ‖ η‖ ‖ αύξηση‖ ‖ της‖‖

εγκληματικότητας‖ ‖ σ’‖ αυτή‖ ‖ ‖ την‖ ‖ κατάργηση‖ ‖ και‖ ‖ συζητιέται‖ ‖ η‖ ‖ επαναφορά‖ ‖ της,‖ ‖ τουλάχιστον‖ ‖ για‖ ‖ ορισμένα‖

εγκλήματα.Άλλοι‖ ‖πάλι‖ ‖υποστηρίζουν‖‖πως‖‖το‖‖κράτος‖ ‖ ‖με‖‖την‖‖επιβολή‖‖ ‖της‖‖φανερώνει‖ ‖πόσο‖‖μεγάλη‖‖αξία‖‖έχει‖ ‖η‖‖

ανθρώπινη‖ ‖ ζωή‖ (όταν‖ ‖ ‖ π.χ.‖ ‖ επιβάλλεται‖ ‖ σε‖ ‖περιπτώσεις‖ ‖ φόνων)‖ ‖ ή‖ ‖ τα‖ ‖ ύψιστα‖ ‖ αγαθά‖ ‖ της‖ ‖πολιτείας‖ (όταν‖ ‖ π.χ.‖‖

επιβάλλεται‖‖σε‖‖περιπτώσεις‖‖εσχάτης‖‖‖προδοσίας).‖‖Η‖‖πολιτεία‖‖‖τα‖‖προστατεύει‖‖και‖‖τα‖‖αφαιρεί‖‖‖και‖‖αυτή‖με‖‖τη‖‖σειρά‖‖

της‖‖από‖‖τον‖‖εγκληματία.‖‖Οι‖‖υποστηρικτές  της‖‖θανατικής‖‖ποινής‖‖‖Δε‖‖βλέπουν‖‖το‖‖λόγο,‖‖γιατί‖‖να‖‖διστάσει‖η‖πολιτεία‖‖

να‖‖στείλει‖‖στο‖‖θάνατο‖‖εγκληματίες‖‖που‖‖ρίχνουν‖‖βενζίνη‖‖‖και‖‖καίνε‖‖τα‖‖παιδιά‖‖και‖‖τη‖‖γυναίκα‖‖τους. 

Όπως‖‖λέει‖‖και‖‖ο‖‖Άλφονς‖‖Καρρ‖:‖«Θέλετε‖‖να‖‖καταργήσετε‖‖τη‖‖θανατική‖‖ποινή;‖‖ύμφωνοι,‖‖αλλά‖‖να‖‖κάνουν‖‖‖την‖‖αρχή‖‖

οι‖‖κ.κ.‖‖δολοφόνοι». 

 Υαίνεται‖ ‖όμως‖‖ότι‖ ‖όλα‖‖τα‖‖παραπάνω‖‖ ‖επιχειρήματα‖‖δεν‖‖είναι‖ ‖και‖ ‖τόσο‖‖πειστικά.‖ ‖Γιατί‖ ‖όλο‖‖και‖ ‖περισσότερο‖‖

πληθαίνουν‖‖οι‖‖φωνές‖‖εκείνων‖‖‖που‖‖μιλούν‖‖για‖‖κατάργηση‖‖της‖‖θανατικής‖‖ποινής.‖‖‖Κατά‖‖τη‖‖γνώμη‖‖τους,‖‖η‖‖εμπειρία‖‖

και‖‖η‖‖πράξη‖‖δείχνουν‖‖ότι‖‖η‖‖εκτέλεση‖‖‖της‖‖θανατικής‖‖ποινής‖‖‖αποκτηνώνει‖‖αυτούς‖‖που‖‖εμπλέκονται‖‖στη‖‖διαδικασία‖‖

της.‖‖Πουθενά‖‖δεν‖‖έχει‖‖αποδειχθεί‖‖ότι‖‖η‖‖θανατική‖‖‖ποινή‖‖αποτελεί‖‖το‖‖πιο‖‖αποτελεσματικό‖‖μέσο‖‖για‖‖την‖‖καταστολή‖‖

του‖ ‖εγκλήματος‖ ‖ή‖ ‖της‖ ‖πολιτικής‖ ‖ ‖βίας.‖ ‖Αν‖ ‖αυτό‖ ‖ ίσχυε,‖ ‖ τότε‖ ‖γιατί,‖ ‖ ενώ‖ ‖τόσους‖‖

αιώνες‖ ‖ ‖ που‖ ‖ εφαρμόζεται‖ ‖ η‖ ‖ θανατική‖ ‖ ποινή,‖ ‖ δεν‖ ‖ έπαψαν‖ ‖ ‖ ποτέ‖ ‖ να‖ ‖ γίνονται‖‖‖

κακουργήματα;Η‖   θανατική‖‖ποινή‖‖δεν‖‖είναι‖‖δυνατόν‖‖ ‖να‖‖χρησιμοποιείται‖‖εναντίον‖‖‖

του‖‖εγκλήματος,‖‖γιατί‖ ‖έγκλημα‖‖είναι‖‖η‖ίδια.‖‖Αποτελεί‖‖κατάφορη‖‖‖παραβίαση‖‖των‖‖

ανθρωπίνων‖‖δικαιωμάτων.‖‖Η‖‖Παγκόσμια‖‖Διακήρυξη‖‖‖των‖‖ανθρωπίνων‖‖δικαιωμάτων‖‖

αναγνωρίζει‖ ‖ το‖ ‖ δικαίωμα‖ ‖ κάθε‖ ‖ ατόμου‖ ‖ για‖ ‖ τη‖ ‖ ζωή‖ ‖ και‖ ‖ δεν‖ ‖ επιτρέπεται‖ ‖ να‖‖

υποβάλλεται‖ ‖ κανένας‖ ‖ ‖ σε‖ ‖ βασανιστήρια‖ ‖ ή‖ ‖ σε‖ ‖ σκληρή,‖ ‖ ‖ απάνθρωπη‖ ‖ και‖‖

εξευτελιστική‖ ‖μεταχείριση.‖ ‖Η‖ ‖ θανατική‖ ‖ποινή‖ ‖ λοιπόν‖ ‖παραβιάζει‖ ‖ τα‖ ‖ ανθρώπινα‖‖

δικαιώματα.‖ ‖Αν‖‖η‖ ‖διοχέτευση  ηλεκτρικού‖ ‖ρεύματος‖ ‖ ‖100‖‖volt  στα‖ ‖πιο‖ ‖ευαίσθητα‖‖‖

μέρη‖‖του‖‖ανθρώπινου‖‖σώματος‖‖‖προκαλεί‖‖στην‖‖κοινή‖‖γνώμη‖‖αηδία,‖‖ποια‖‖αντίδραση‖‖‖

πρέπει‖ ‖να‖ ‖προκαλέσει‖ ‖η‖ ‖διοχέτευση‖ ‖2000‖ ‖volt  στο‖ ‖σώμα‖ ‖του‖ ‖θανατοποινίτη;‖ ‖Η‖‖

γνώμη‖‖που‖‖δέχεται‖‖το  σύστημα‖‖της‖‖«ταυτοπάθειας»‖(ius  tallionis  ή‖‖οφθαλμόν‖‖‖αντί‖‖οφθαλμού),‖‖χαρακτηρίζεται‖‖πια‖‖

στις‖‖σύγχρονες‖‖‖κοινωνίες,‖‖με‖‖την‖‖τεράστια‖‖πρόοδο‖‖‖και‖‖εξέλιξη‖‖του‖‖πολιτισμού,‖‖απάνθρωπη‖‖‖και‖‖κατακριτέα.Ένα‖‖‖

άλλο‖‖σοβαρότατο‖‖επιχείρημα‖‖για‖‖την‖‖κατάργησή‖‖‖της‖‖είναι‖‖η‖‖βαναυσότητά‖‖της‖‖και‖‖η‖‖ψυχική‖‖βία‖‖που‖‖ασκεί‖‖στον‖‖

μελλοθάνατο,‖ ‖ εφόσον‖ ‖ ‖ ξέρει‖ ‖ εκ‖ ‖ των‖ ‖προτέρων‖ ‖ τον‖ ‖ επικείμενο‖ ‖ θάνατό‖ ‖ ‖ του.‖ ‖Αυτό‖ ‖ τον‖ ‖ οδηγεί‖ ‖ σε‖ ‖ μια‖ ‖ οριακή-

υπαρξιακή‖‖κατάσταση,‖‖‖η‖‖ψυχική‖‖τυραννία‖‖‖που‖‖δέχεται‖‖είναι‖‖αφόρητη,‖‖απάνθρωπη.‖‖‖Σόσο,‖‖που‖‖μεγάλοι‖‖‖άνθρωποι‖‖

της‖‖διανόησης‖‖‖όπως‖‖ο‖‖Ντοστογιέφσκι,‖‖ο‖‖Ουγκώ‖‖ή‖‖ο‖‖ιταλός‖‖‖διαφωτιστής‖‖ποινικολόγος‖‖Μπεκαρία‖‖‖να‖‖ταχθούν‖‖υπέρ‖‖

της‖‖κατάργησής‖‖της‖‖και‖‖να‖‖την‖‖καταδικάσουν‖‖ως‖‖ηθικό‖‖στίγμα‖‖‖και‖‖κορυφαία‖‖βαρβαρότητα. 

Απ’‖την‖‖άλλη‖‖πλευρά‖‖η‖‖θανατική‖‖ποινή‖‖είναι‖‖απόλυτη.‖‖‖Είναι‖‖η‖‖μόνη‖‖ποινή‖‖που‖‖μετά‖‖την‖‖εκτέλεσή‖‖της‖‖Δε‖‖μπορεί    

να‖‖ανακληθεί‖‖ή‖‖να‖‖μετατραπεί.‖‖Η‖‖φρίκη‖‖για‖‖το‖‖έγκλημα‖‖‖δεν‖‖επιτρέπεται‖‖να‖‖χρησιμοποιηθεί‖‖ως‖‖δικαιολογία‖‖για‖‖

την‖ ‖προσφυγή‖ ‖ ‖ στη‖ ‖ θανατική‖ ‖ποινή.‖ ‖ Αποτελεί‖ ‖ υπέρβαση‖ ‖ ‖ των‖ ‖ ανθρωπίνων‖‖

ορίων.‖ ‖Η‖ ‖αφαίρεση‖ ‖ ‖μιας‖ ‖ζωής‖ ‖δε‖ ‖μπορεί‖ ‖να‖ ‖είναι‖ ‖αποτέλεσμα‖ ‖ανθρώπινης‖‖

ετυμηγορίας.‖ ‖ Είναι‖ ‖ απάνθρωπη‖ :‖ ‖ αποκεφαλισμός,‖ ‖ καύση‖ ‖ στην  πυρά,‖‖

απαγχονισμός,‖ ‖ θάλαμος‖ ‖ ‖ αερίων,‖ ‖ τουφεκισμός,‖ ‖ ηλεκτρική‖ ‖ ‖ καρέκλα,‖ ‖ η‖‖

επινοητικότητα‖ ‖ των‖ ‖ ανθρώπων‖ ‖ είναι‖ ‖ ανεξάντλητη‖ ‖ όταν‖ ‖ πρόκειται‖ ‖ να‖‖

εξοντώσουν‖ ‖ τον‖ ‖ συνάνθρωπό‖ ‖ τους.Και‖ ‖ ‖ το‖ ‖ κυριότερο‖ ‖ επιχείρημα‖ :‖ ‖ τι‖ ‖ γίνεται‖‖

στην‖‖περίπτωση‖‖δικαστικής‖‖πλάνης;‖ ‖ ‖Σότε‖ ‖είναι‖ ‖αδύνατη‖‖ ‖η‖ ‖επανόρθωση‖‖της‖‖

αδικίας.‖ ‖Και‖ ‖δυστυχώς‖ ‖δεν‖ ‖είναι‖ ‖λίγα‖ ‖τα‖ ‖παραδείγματα‖ ‖ δικαστικών‖ ‖πλανών‖‖‖

στην‖ ‖ ανθρώπινη‖ ‖ ιστορία,‖ ‖ ‖ όπου‖ ‖ αθώοι‖ ‖ άνθρωποι‖ ‖ ‖ εκτελέστηκαν‖ ‖ για‖ ‖ να‖‖

αποδειχθεί‖‖εκ‖‖των‖‖υστέρων‖‖‖η‖‖αθωότητά‖‖τους.‖‖Κορυφαίο‖‖βέβαια‖‖‖παράδειγμα,‖‖ο‖‖

ωκράτης.Μια‖‖‖άλλη‖‖άποψη‖‖που‖‖ακούγεται‖‖όλο‖‖και‖‖περισσότερο‖‖τον‖‖τελευταίο‖‖

καιρό,‖‖είναι‖‖ότι‖‖η‖‖θανατική‖ποινή‖‖είναι‖‖ρατσιστική.‖‖Μαύροι‖‖‖και‖‖λευκοί‖‖πέφτουν‖‖‖

θύματα‖ ‖ βίαιων‖ ‖ εγκλημάτων‖ ‖ περίπου‖ ‖ ‖ στο‖ ‖ ίδιο‖ ‖ ποσοστό.‖ ‖ ‖ Παρ’‖ όλα‖ ‖ αυτά,‖ ‖ το‖ ‖ 82%‖ ‖ των‖ ‖ ανθρώπων‖ ‖ που‖ ‖ έχουν‖‖

εκτελεστεί‖ ‖ από‖ ‖ το‖ ‖ 1977‖ ‖ είχαν‖ ‖ καταδικαστεί‖ ‖ για‖ ‖ το‖ ‖ φόνο‖ ‖ λευκών.‖ ‖ Οι‖ ‖ μαύροι‖ ‖ αποτελούν‖ ‖ ‖ μόλις‖ ‖ το‖ ‖ 12%‖ ‖ του‖‖

πληθυσμού‖ ‖ ‖ των‖ ‖ΗΠΑ,‖ ‖ αλλά‖το‖ ‖ ‖42%‖ ‖των‖ ‖ θανατοποινιτών.‖  Σο‖ ‖δικαστικό‖ ‖σύστημα‖ ‖ ‖που‖ ‖τους‖ ‖δίκασε‖ ‖ ‖και‖ ‖ τους‖‖

καταδίκασε,‖‖παραμένει‖‖‖στο‖‖μέγιστο‖‖μέρος‖‖του‖‖λευκό.Φώρια‖‖που‖‖η‖‖επιβολή‖‖‖της‖‖θανατικής‖‖ποινής‖‖‖ή‖‖η‖‖αποτροπή‖‖‖

της‖‖σε‖‖κάποιον‖‖‖εγκληματία‖‖είναι‖‖συνισταμένη‖‖και‖‖της‖‖κοινωνικής‖‖του‖‖θέσης‖‖και‖‖της‖‖οικονομικής‖‖του‖‖κατάστασης.‖‖

Δηλαδή,‖‖‖το‖‖εάν‖‖κάποιος‖‖‖θα‖‖καταδικαστεί‖‖σε‖‖θάνατο‖‖ή‖‖όχι,‖‖μπορεί‖‖‖να‖‖εξαρτάται‖‖περισσότερο‖‖από‖‖τον‖‖δικηγόρο‖‖‖

του‖‖παρά‖‖από‖‖το‖‖έγκλημα.‖‖ ‖Ένας‖‖κατηγορούμενος‖‖που‖‖δεν‖‖έχει‖ ‖την‖‖οικονομική‖‖δυνατότητα‖‖να‖‖προσλάβει‖ ‖έναν‖‖‖

έμπειρο‖‖και‖ ‖ ικανό‖‖δικηγόρο,‖ ‖είναι‖ ‖πιο‖‖πιθανό‖‖ ‖να‖‖καταδικαστεί‖ ‖σε‖‖θάνατο‖‖από‖‖κάποιον‖‖που‖‖έχει‖ ‖τα‖‖αναγκαία‖‖

μέσα.υμπερασματικά‖ ‖ λοιπόν,‖ ‖ ‖ μετά‖ ‖ τα‖ ‖παραπάνω‖ ‖ ‖ θα‖ ‖ λέγαμε‖ ‖ ότι‖ ‖ είναι‖ ‖πράγματι‖ ‖ ‖ αποτρόπαιη‖ ‖η‖ επιβολή‖ ‖ της‖‖

θανατικής‖ ‖ ‖ ποινής.‖ ‖ Μπορεί‖ ‖ και‖ ‖ πρέπει‖ ‖ να‖ ‖ καταργηθεί,‖ ‖ αφού‖ ‖ η‖ ‖ κοινωνία‖ ‖ ‖ μπορεί‖ ‖ με‖ ‖ άλλους‖ ‖ ‖ τρόπους‖ ‖ να‖‖
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προστατευθεί‖‖αποτελεσματικά‖‖από‖‖το‖‖έγκλημα‖‖‖και‖‖όχι‖‖με‖‖το‖‖να‖‖εγκληματήσει‖‖η‖‖ίδια.‖‖Κι‖‖αυτοί‖‖οι‖‖άλλοι‖‖τρόποι‖‖‖

είναι‖‖αυστηρές‖‖ποινές,‖‖‖όπως‖‖τα‖‖ισόβια‖‖‖δεσμά,‖‖αρκεί‖‖βέβαια‖‖‖να‖‖επιβάλλονται‖‖και‖‖να‖‖τηρούνται‖‖‖‖αυστηρά.‖‖ 

 «Είναι   γνωστό  πως  η  οικογένεια  είναι  το  μικρότερο   κύτταρο  της  κοινωνίας   και  η  προσφορά   της  έχει  

ανυπολόγιστη  αξία  για  το  άτομο  και  τις  κοινωνίες.   Ψστόσο  έχει  διαπιστωθεί  από  πολλούς  ότι  ο  θεσμός   της  

οικογένειας  σήμερα,   διέρχεται  κρίση.  υμφωνείτε  ή  όχι  με  τη  θέση  αυτή;» 

Οι‖ ‖ ‖ρίζες‖ ‖της‖ ‖οικογένειας‖ ‖χάνονται‖ ‖ ‖στο‖ ‖μακρινό‖ ‖παρελθόν‖ ‖ ‖και‖ ‖στις‖ ‖πρώτες‖ ‖ ‖προσπάθειες‖ ‖του‖ ‖ανθρώπου‖ ‖ ‖να‖‖

οργανωθεί‖ ‖κοινωνικά.‖ ‖ ‖Έκτοτε‖ ‖ακολούθησε‖ ‖την‖ ‖εξέλιξη‖ ‖της‖ ‖κοινωνίας,‖ ‖για‖ ‖να‖ ‖φτάσει‖ ‖ ‖στη‖σημερινή‖ ‖εξελιγμένη‖‖

μορφή‖‖της.‖‖Αποτέλεσε‖‖‖λοιπόν,‖‖τον‖‖πρώτο‖‖σταθμό‖‖στην‖‖ιστορία‖‖της‖‖ανθρωπότητας,‖‖γιατί‖‖αυτή‖‖ήταν‖‖το‖‖μικρότερο‖‖‖

κύτταρο‖‖από‖‖το‖‖οποίο‖‖ξεκίνησε‖‖‖η‖‖κοινωνική‖‖ζωή. 

 Η‖‖λέξη‖‖οικογένεια‖‖σημαίνει‖‖‖τη‖‖θεσμοποιημένη‖‖ομάδα‖‖που‖‖αποτελείται‖‖από‖‖

άτομα‖‖τα‖‖οποία‖‖συνδέονται‖‖μεταξύ‖‖‖τους‖‖με‖‖φυσικούς‖‖‖και‖ ‖νομικούς‖‖δεσμούς‖‖‖και‖‖

ζουν‖ ‖ κάτω‖ ‖ από‖ ‖ την‖ ‖ ίδια‖ ‖ στέγη.Μορφές‖ ‖ οικογένειας‖ ‖ είναι‖ ‖ η‖ ‖ εκτεταμένη,‖ ‖ με‖ ‖πιο‖‖

διαδεδομένη‖‖την‖‖πατριαρχική,‖ ‖στην‖‖οποία‖‖ζουν‖‖πολλά‖‖μέλη‖‖μαζί‖ ‖και‖ ‖η‖ ‖πυρηνική‖‖‖

που‖‖αποτελείται‖‖από‖‖το‖‖ζευγάρι‖‖‖και‖‖τα‖‖παιδιά‖‖‖τους.‖‖Η‖‖δεύτερη‖‖‖θεωρείται‖‖σαν‖‖η‖‖

μοντέρνα‖‖μορφή‖‖οικογένειας,‖ ‖γιατί‖ ‖συναντάται‖ ‖στα‖‖αστικά‖ ‖κέντρα,‖ ‖ ‖ενώ‖‖η‖‖πρώτη‖‖

αποτελεί‖‖την‖‖παλιότερη‖‖μορφή‖‖της‖‖και‖‖αφορά‖‖κυρίως‖‖‖τις‖‖αγροτικές‖‖κοινωνίες,‖‖‖όπου‖‖

ο‖‖πατέρας,‖‖‖ως‖‖αρχηγός,‖‖είχε‖‖τον‖‖πρώτο‖ λόγο.Η‖‖τόσο‖‖μακρόχρονη‖‖ιστορία‖‖‖και‖‖ζωή‖‖

της‖ ‖ οικογένειας,‖ ‖ αποδεικνύει‖ ‖ πόσο‖ ‖ καθοριστικός‖ ‖ είναι‖ ‖ ο‖ ‖ ρόλος‖ ‖ ‖ της,‖ ‖ τόσο‖ ‖ στην‖‖

ατομική,‖ ‖όσο‖ ‖και‖ ‖στην‖ ‖κοινωνική‖ ‖ζωή.‖ ‖ε‖ ‖αυτήν‖ ‖το‖‖

άτομο‖‖βρίσκει‖‖τα‖‖μέσα‖‖για‖‖να‖‖αναπτυχθεί,‖‖τόσο‖‖υλικά‖‖όσο‖‖και‖‖πνευματικά.‖‖Η‖‖υλική‖‖

προστασία,‖‖‖η‖‖διατροφή,‖‖η‖‖σωματική‖‖ανάπτυξη‖‖‖και‖‖όλες‖‖οι‖‖άλλες‖‖βιολογικές‖‖ανάγκες‖‖‖

του‖‖ατόμου‖‖εξασφαλίζονται‖‖μέσα‖‖στους‖‖κόλπους‖‖‖της.‖‖Επίσης,‖‖συντελεί‖‖‖τα‖‖μέγιστα‖‖

στην‖‖πνευματική‖ ‖ανάπτυξη,‖ ‖ ‖γιατί‖ ‖πρώτη‖ ‖αυτή‖ ‖ενεργοποιεί‖ ‖ τη‖‖σκέψη‖ ‖του‖‖παιδιού,‖‖

καλλιεργεί‖ ‖ τη‖ ‖ λογική‖ ‖ και‖ ‖ την‖ ‖ κρίση‖ ‖ του.Παράλληλα,‖ ‖ μέσα‖ ‖ στους‖ ‖ κόλπους‖ ‖ ‖ της‖‖

πραγματοποιείται‖‖η‖‖ηθική‖‖διαμόρφωση‖‖του‖‖νεαρού‖‖ατόμου.‖‖‖Εκεί‖‖το‖‖άτομο‖‖έρχεται‖‖σε‖‖

επαφή‖ ‖ για‖ ‖ πρώτη‖ ‖ φορά‖ ‖ με‖  τις‖ ‖ αιώνιες‖ ‖ ηθικές‖ ‖ ‖ αξίες‖ ‖ όπως‖ ‖ της‖ ‖ αγάπης,‖ ‖ της‖‖

ειλικρίνειας,‖‖της‖‖υπευθυνότητας,‖‖της‖‖αξιοπρέπειας,‖‖της‖‖ακεραιότητας.την‖‖οικογένεια‖‖

συντελείται‖‖η‖‖αληθινή‖‖κοινωνική‖‖‖αγωγή,‖‖που‖‖θα‖‖βοηθήσει‖‖τον‖‖άνθρωπο‖‖στην‖‖ομαλή‖‖

ένταξή‖ ‖ ‖ του‖ ‖ στο  κοινωνικό‖ ‖ ‖ σύνολο‖ ‖ και‖ ‖ στο‖ ‖ να‖ ‖ συνειδητοποιήσει‖ ‖ την‖ ‖ αξία‖ ‖ των‖‖

κοινωνικών‖ ‖σχέσεων‖ ‖ ‖και‖ ‖ των‖ ‖κοινωνικών‖ ‖αρετών‖ ‖ ‖ όπως‖ ‖του‖ ‖σεβασμού,‖ ‖ ‖ της‖ ‖δικαιοσύνης,‖ ‖ της‖ ‖πειθαρχίας,‖ ‖ της‖‖

συνεργασίας,‖‖του‖‖ομαδικού‖‖πνεύματος.Επίσης,‖‖μέσα‖‖σε‖‖αυτή‖‖το‖ άτομο‖‖παίρνει‖‖τα‖‖πρώτα‖‖μαθήματα‖‖‖δημοκρατικής‖‖

συμπεριφοράς.‖‖Εκεί‖‖κατ‖΄‖αρχήν‖‖πολιτικοποιείται.‖‖Γι‖‖αυτό‖‖η‖‖οικογένεια‖‖επιβάλλεται‖ ‖να‖‖είναι‖ ‖φορέας‖‖‖των‖‖ηθικών‖‖

αξιών,‖‖των‖‖υψηλών‖‖‖στόχων‖‖και‖‖ιδανικών.‖‖‖Έτσι,‖‖γίνεται‖‖η‖‖βάση‖‖και‖‖η‖  αφετηρία‖‖‖του‖‖πολιτισμού,‖‖δικαιολογώντας‖‖

τον‖‖χαρακτηρισμό‖‖της‖‖ως‖‖«πτωταρχικό‖‖και‖‖φυσικό‖‖κύτταρο‖‖‖της‖‖κοινωνίας».Σέλος,‖‖η‖‖ήρεμη‖‖και‖‖ζεστή‖‖οικογενειακή‖‖

ατμόσφαιρα,‖ ‖ εξασφαλίζει‖ ‖ την‖ ‖υγιή‖ ‖ συναισθηματική‖ ‖ανάπτυξη‖ ‖ ‖ του‖ ‖ ατόμου,‖ ‖που‖ ‖ ξέρει‖ ‖ ότι‖ ‖ σε‖ ‖ κάθε‖ ‖ δύσκολη‖ ‖ή‖‖

άσχημη‖ ‖ στιγμή‖ ‖ ‖ της‖ ‖ ζωής‖ ‖ του‖ ‖ θα‖ ‖ βρει‖ ‖ στην‖ ‖ οικογένεια‖ ‖ το‖ ‖ σύμμαχο,‖ ‖ το‖ ‖ συμπαραστάτη,‖ ‖ τον‖ ‖ βοηθό,‖ ‖ το‖‖

καταφύγιο.Παρά‖‖τα‖‖αναμφισβήτητα‖‖θετικά‖‖‖στοιχεία‖‖που‖‖παρέχει‖‖‖ο‖‖θεσμός‖‖της‖‖οικογένειας‖‖και‖‖τον‖‖αδιαμφισβήτητο‖‖

ρόλο‖‖της‖‖στην‖‖αγωγή‖‖του‖‖ατόμου,‖‖στη‖‖σημερινή‖‖εποχή‖‖περνάει‖‖μια‖‖κρίση‖‖που‖‖είναι‖‖αποτέλεσμα‖‖και‖‖αντανάκλαση‖‖

της‖‖γενικότερης‖‖κοινωνικής‖‖κρίσης.Πρώτα‖– πρώτα,‖‖η‖‖ανάπτυξη‖‖‖μιας‖‖εντελώς‖‖νέας‖‖οικονομικο-βιομηχανικήςμορφής,‖‖

η‖‖ανάπτυξη‖‖της‖‖μηχανής‖‖και‖‖της‖‖μαζικής‖‖‖παραγωγής‖‖έχουν‖‖δυσμενή‖‖‖επίδραση‖‖στην‖‖υπόσταση‖‖‖της‖‖οικογένειας.‖‖

Πριν‖‖από‖‖την‖‖εκβιομηχανοποίηση,‖‖κέντρο‖‖‖της‖‖εργασίας‖‖ήταν‖‖η‖‖οικογένεια.‖‖Σώρα‖‖όμως‖‖έγινε‖‖η‖‖μηχανή.‖‖‖Πρωτύτερα‖‖

η‖ ‖οικογένεια  παρείχε‖‖ ‖στα‖‖μέλη‖‖της‖‖σχεδόν‖‖τη‖‖μοναδική‖‖δυνατότητα‖‖διασκέδασης,‖ ‖ενώ‖‖τώρα‖‖αυτή‖‖περιορίστηκε‖‖

αισθητά.‖‖‖Σην‖‖ανάπαυση‖‖και‖‖την‖‖ψυχαγωγία‖‖‖τη‖‖βρίσκουμε‖‖έξω‖‖από‖‖το‖‖σπίτι.‖‖Σο‖‖κοινό‖‖τραπέζι‖‖‖ήταν‖‖κάτι‖‖που‖‖

κρατιόταν‖‖από‖‖την‖‖οικογένεια‖‖και‖ ‖μαρτυρούσε‖‖την‖‖υπόστασή‖‖της.‖‖ήμερα‖‖όμως,‖‖με‖‖τον‖‖έντονο‖‖ρυθμό‖‖ζωής,‖‖τα‖‖

ακατάστατα‖‖ωράρια‖‖‖γονιών‖‖και‖‖παιδιών,‖‖‖αυτή‖‖η‖‖οικογενειακή‖‖συγκέντρωση‖‖τείνει‖‖‖να‖‖χαθεί.‖‖Μέρα‖‖με‖‖τη‖‖μέρα‖‖

υποχωρεί‖‖‖η‖‖πλούσια‖‖οικογενειακή‖‖παράδοση.‖‖‖Σα‖‖μεγαλύτερα‖‖γεγονότα‖‖‖της‖‖ανθρώπινης‖‖ύπαρξης‖‖‖διαδραματίζονται‖‖

έξω‖‖από‖‖το‖‖σπίτι.‖‖‖Η‖‖οικογένεια‖‖τείνει‖‖‖να‖‖χάσει‖‖όλες‖‖τις‖‖παραδοσιακές‖‖της‖‖λειτουργίες,‖‖όπως‖‖για‖‖παράδειγμα‖‖ τη‖‖

μόρφωση‖ ‖και‖ ‖ την‖ ‖ αγωγή‖ ‖ των‖ ‖παιδιών,‖ ‖ ‖ που  σήμερα‖ ‖ την‖ ‖αναλαμβάνουν‖ ‖ τρίτοι,‖ ‖ ‖ όπως‖ ‖ βρεφονηπιακοί‖ ‖ σταθμοί,‖‖‖

οικιακοί‖‖βοηθοί‖‖ή‖‖ακόμη‖‖και‖‖οι‖‖παππούδες.Έπειτα,‖‖υπάρχουν‖‖‖πολλές‖‖οικογένειες‖‖που‖‖δεν‖‖προσφέρουν‖‖τίποτε‖‖‖το‖‖

εποικοδομητικό,‖‖εκτός‖‖από‖‖το‖‖κακό‖‖παράδειγμά‖‖τους.‖‖Οι‖‖καυγάδες‖‖‖μεταξύ‖‖των‖‖συζύγων,‖‖‖η‖‖αδυναμία‖‖εκπλήρωσης‖‖

βασικών‖‖‖συζυγικών‖‖και‖‖γονικών‖‖‖καθηκόντων,‖‖τα‖‖συνεχώς‖‖‖αυξανόμενα‖‖διαζύγια‖‖είναι‖‖μερικά‖‖από‖‖τα‖‖αδιάσειστα‖‖

στοιχεία‖‖ ‖που‖‖πείθουν‖‖για‖‖την‖‖οικογενειακή‖‖κρίση.‖ ‖Ανάμεσα‖ ‖στα‖‖παιδιά‖‖και‖ ‖ τους‖‖γονείς‖ ‖ ‖ ‖δεν‖‖υπάρχει‖ ‖σήμερα‖‖‖

εσωτερικός‖‖δεσμός‖όπως‖‖άλλοτε.‖‖Οι‖‖αντιθέσεις‖‖ανάμεσά‖‖‖τους,‖‖σε‖‖ό,τι‖‖αφορά‖‖κυρίως‖‖‖τις‖‖ιδεολογικές‖‖αντιλήψεις,‖‖όλο‖‖

και‖ ‖μεγαλώνουν.‖ ‖Σο‖ ‖χάσμα‖ ‖ευρύνεται‖ ‖ ‖ επικίνδυνα‖ ‖για‖ ‖την‖ ‖οικογένεια.‖ ‖Αλλού‖ ‖και‖ ‖σε‖ ‖άλλους‖ ‖έχουν‖ ‖τα‖ ‖παιδιά‖‖‖

εμπιστοσύνη‖ ‖ και‖ ‖ όχι‖ ‖ στους‖ ‖ γονείς.‖ ‖ ‖ ε‖ ‖ άλλους‖ ‖λένε‖ ‖ τα‖ ‖προβλήματά‖ ‖ τους‖ ‖ και‖ ‖ άλλων‖ ‖ τα‖ ‖ ιδανικά‖ ‖ ‖ δέχονται.Η‖‖

αστυφιλία‖ ‖ ‖ ακόμη,‖ ‖ συντείνει‖ ‖ στη‖ ‖ χαλάρωση‖ ‖ της‖ ‖ οικογενειακής‖ ‖ δομής.‖ ‖ ‖ Σο‖ ‖ παιδί‖ ‖ στην‖ ‖ πόλη‖  έχει‖ ‖ αδύναμη‖‖

οικογενειακή‖‖συνείδηση.‖ ‖ ‖Δεν‖‖ζει‖ ‖στο‖‖στενό‖‖οικογενειακό‖‖κύκλο,‖‖την‖‖οικογενειακή‖‖παράδοση,‖ ‖ ‖τα‖‖ήθη‖‖και‖ ‖έθιμα‖‖
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έπαψαν‖ ‖ ‖ να‖ ‖έχουν‖ ‖σημασία‖ ‖ ‖μέσα‖ ‖στις‖ ‖γιγαντουπόλεις‖ ‖και‖ ‖πολλά‖ ‖έχουν‖ ‖εξαφανιστεί‖ ‖ εντελώς.‖ ‖ ‖Ο‖ ‖εξοντωτικός‖‖

ρυθμός‖‖‖της‖‖ζωής‖‖στη‖‖μεγαλούπολη‖‖σκοτώνει‖‖‖την‖‖όρεξη‖‖των‖‖γονιών‖‖να‖‖ασχοληθούν‖‖με‖‖τα‖‖παιδιά‖‖‖τους,‖‖συμβάλλει‖‖

τστις‖‖οικογενειακές‖‖διενέξεις‖‖‖και‖‖τσακωμούς.‖‖Οι‖‖σχέσεις‖‖ανάμεσά‖‖‖τους‖‖είναι‖‖μάλλον‖‖‖τυπικές‖‖παρά‖‖ουσιαστικές.‖‖

Σέλος,  μια‖ ‖ άλλη‖ ‖ αιτία‖ ‖ που‖ ‖ συντελεί‖ ‖ αποφασιστικά‖ ‖ στην‖ ‖ κρίση‖ ‖ της‖ ‖ οικογένειας‖ ‖ είναι‖ ‖ η‖ ‖ επιπολαιότητα‖ ‖ που‖‖

παρατηρείται‖‖στη‖‖σύναψη‖‖των‖‖γάμων‖‖και‖‖ιδίως‖‖οι‖‖πρώιμοι‖‖γάμοι,‖‖των‖‖οποίων‖‖‖η‖‖στερεότητα‖‖είναι‖‖αμφίβολη.‖‖Αυτό‖‖

έχει‖‖σαν‖‖αποτέλεσμα  να‖‖πολλαπλασιάζονται‖‖διαρκώς‖‖‖τα‖‖διαζύγια‖‖ή‖‖στην‖‖καλύτερη‖‖‖περίπτωση‖‖η‖‖οικογένεια‖‖να‖‖

λειτουργεί‖‖υποτυποδώς.Κάθε‖‖κρίση‖‖βέβαια,‖‖δε‖‖σημαίνει‖‖και‖‖καταστροφή.‖‖Σο‖‖ίδιο‖‖μπορούμε‖‖‖να‖‖πούμε‖‖και‖‖για‖‖την‖‖

κρίση‖‖της‖‖σημερινής‖‖οικογένειας.‖‖Αν‖‖κατορθώσουμε‖‖να‖‖άρουμε‖‖τα‖‖αίτια‖‖που‖‖τη‖‖δημιούργησαν,‖‖μπορούμε‖‖‖να‖‖μιλάμε‖‖

για‖‖ισχυροποίηση‖‖του‖‖θεσμού,‖‖που‖‖εφόσον‖‖αποτελεί‖‖‖το‖‖πρώτο‖‖κύτταρο‖‖‖της‖‖κοινωνίας,‖‖μπορεί‖‖‖να‖‖συμβάλλει‖‖στην‖‖

αναγέννηση‖‖του‖‖ανθρώπου‖‖και‖‖της‖‖κοινωνίας.‖‖‖Έτσι‖‖λοιπόν,‖‖είναι‖‖πάντα‖‖επίκαιρη‖‖‖η‖‖ευχή‖‖του‖‖Παπανούτσου‖:‖«Να‖‖

μη‖‖ ‖διαλυθεί‖ ‖η‖ ‖οικογένεια,‖ ‖τούτο‖‖το‖‖βασικό‖‖ ‖κύτταρο‖‖του‖‖κοινωνικού‖‖οργανισμού,‖ ‖γιατί‖ ‖οι‖ ‖συνέπειες‖‖ ‖αυτού‖‖του‖‖

αφανισμού‖‖‖θα‖‖είναι‖‖για‖‖το‖‖γένος‖‖μας‖‖ολέθριες.»‖‖‖‖ 
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 " Έχει‖ ‖‖διαπιστωθεί‖ ‖τα‖‖τελευταία‖‖ ‖χρόνια,‖ ‖ότι‖ ‖ένα‖‖από‖‖τα‖‖σημαντικότερα‖‖κεφάλαια‖‖ ‖στην‖‖οικονομία‖‖ενός‖‖τόπου‖‖

είναι‖ ‖ο‖ ‖τουρισμός.‖ ‖ ‖Για‖‖αυτό‖‖παρατηρείται‖ ‖μια‖‖έντονη‖‖δραστηριότητα‖‖από‖‖την‖‖πλευρά‖‖ ‖πολλών‖‖κρατών‖‖για‖‖την‖‖

τόνωσή‖‖‖του.H  λέξη‖‖τουρισμός‖‖‖δεν‖‖έχει‖‖ελληνική‖‖‖αλλά‖‖γαλλική‖‖προέλευση.‖‖‖ημαίνει‖‖τη‖‖μετακίνηση‖‖του‖‖ανθρώπου‖‖

ή‖ ‖ομάδων,‖ ‖από‖‖τη‖‖μια‖‖περιοχή‖‖στην‖‖άλλη,‖ ‖με‖‖σκοπό‖‖την‖‖ενημέρωση,‖‖την‖‖ψυχαγωγία‖‖ή‖ ‖ακόμη‖‖και‖ ‖τη‖‖σύναψη‖‖‖

εμπορικών‖‖συμφωνιών.Η‖‖τάση‖‖και‖ ‖η‖ ‖επιθυμία‖‖του‖‖ανθρώπου‖‖να‖‖επισκέπτεται‖ ‖ξένους‖‖ ‖τόπους,‖ ‖υπήρχε‖‖και‖ ‖στην‖‖

αρχαία‖ ‖ ‖ εποχή.‖ ‖ Αρκεί‖ ‖ να‖ ‖ θυμηθούμε‖ ‖ τα‖ ‖ ταξίδια‖ ‖ του‖ ‖ όλωνα,‖ ‖ του‖ ‖Ηροδότου‖ ‖ ή‖ ‖ του‖‖

Παυσανία.‖ ‖ ‖ Με‖ ‖ τη‖ ‖ σύγχρονη‖ ‖ ‖ όμως‖ ‖ έννοια‖ ‖ ο‖ ‖ τουρισμός  αναπτύχθηκε‖ ‖ κατά‖ ‖ τους‖‖

μεταγενέστερους‖ ‖ χρόνους‖ ‖ ‖ και‖ ‖ ιδιαίτερα‖ ‖ μετά‖ ‖ το‖ ‖ 18ο‖ ‖ αιώνα‖ ‖ που‖ ‖ εκδηλώθηκε‖ ‖ η‖‖

βιομηχανική‖‖επανάσταση.Πολλοί‖‖είναι‖‖οι‖‖λόγοι‖‖που‖‖κάνουν‖‖‖τον‖‖άνθρωπο‖να‖‖περιέρχεται‖‖

χώρες‖‖ή‖‖και‖‖σημαντικούς‖‖για‖‖την‖‖ιστορία‖‖‖ή‖  τη‖‖φυσική‖‖‖τους‖‖ομορφιά‖‖τόπους‖‖‖και‖‖να‖‖

χρησιμοποιεί‖ ‖οποιοδήποτε‖ ‖μέσο‖‖για‖ ‖τη‖ ‖μετάβασή‖ ‖του‖‖από‖ ‖τόπο‖ ‖σε‖ ‖τόπο.‖ ‖Πρώτος‖ ‖και‖‖

βασικότερος‖‖είναι‖‖η‖‖έμφυτη‖‖‖τάση‖‖του‖‖για‖‖γνώση,‖‖η‖‖επιθυμία‖‖να‖‖γνωρίσει‖‖πολιτισμούς,‖‖

ήθη‖‖και‖‖έθιμα.‖‖Επίσης,‖‖τον‖‖οδηγεί‖‖η‖‖ανάγκη‖‖για‖‖ανανέωση‖‖του‖‖οργανισμού‖‖μετά‖‖από‖‖

την‖ ‖ πολυάριθμη‖ ‖ και‖ ‖ εντατική‖ ‖ δραστηριότητά‖ ‖ του,‖ ‖ η‖ ‖ ανάγκη‖ ‖ ‖ να‖ ‖ ξεφύγει‖ ‖ από‖ ‖ τη‖‖

μονοτονία‖‖‖της‖‖καθημερινότητας.‖‖Υυσικά‖‖‖δεν‖‖πρέπει‖‖να‖‖ξεχνάμε‖‖και‖‖τους‖‖λόγους‖‖‖υγείας,‖‖

που‖‖οδηγούν‖‖‖πολλούς‖‖σε‖‖άλλες‖‖χώρες‖‖ή‖‖ακόμα‖‖οι‖‖οικονομικοί‖‖λόγοι,‖‖δηλαδή‖‖τα‖‖ταξίδια‖‖

που‖‖γίνονται‖ ‖για‖‖ανταλλαγή‖‖προϊόντων,‖ ‖ ‖εμπορικές‖‖συμφωνίες‖‖και‖ ‖αγορές.‖ ‖Για‖‖αυτούς‖‖

τους‖ ‖ λόγους,‖ ‖ ο‖ ‖ τουρισμός‖ ‖ είναι‖ ‖ αποτέλεσμα‖ ‖ του‖ ‖ καταναλωτικού‖ ‖ τρόπου‖ ‖ ‖ ζωής.‖ ‖ Αυτός‖ ‖ προσφέρει‖ ‖ ‖ τα‖ ‖ μέσα,‖‖

εξυπηρετεί‖ ‖αλλά‖ ‖και‖ ‖ τονώνει‖ ‖ ‖ το‖ ‖τουριστικό‖ ‖ρεύμα.‖ ‖Σα‖ ‖ποικίλλα‖ ‖ ‖ τεχνολογικά‖ ‖εφευρήματα,‖ ‖ τα‖ ‖σύγχρονα‖ ‖μέσα‖‖

συγκοινωνίας,‖‖μπορούν‖‖‖να‖‖μεταφέρουν‖‖οποιονδήποτε‖‖από‖‖μας‖‖και‖‖στο‖‖πιο‖‖μακρινό‖‖σημείο‖‖‖του‖‖πλανήτη‖‖και‖‖να‖‖

μας‖‖βοηθήσουν‖‖να‖‖ανταποκριθούμε‖‖στην‖‖απαίτηση‖‖για‖‖ψυχαγωγία,‖ ‖ανανέωση‖‖ ‖και‖ ‖τόνωση‖‖του‖‖οργανισμού,‖ ‖για‖‖

μάθηση,‖ ‖ αγορές,‖ ‖ ‖ επιμόρφωση.‖ ‖Και‖ ‖ το‖ ‖ τουριστικό‖ ‖ ρεύμα‖ ‖ είναι‖ ‖ τόσο‖ ‖μεγαλύτερο,‖ ‖ όσο‖ ‖ αυξάνεται‖ ‖ η‖  παραγωγική‖‖

δύναμη‖‖‖μιας‖‖χώρας‖‖και‖‖ο‖‖κόσμος‖‖‖ζει‖‖σε‖‖ευημερία.Για‖‖να‖‖είναι‖‖όμως‖‖ο‖‖τουρισμός‖‖‖ποιοτικός,‖‖και‖‖γενικότερα‖‖για‖‖να‖‖

τονωθεί‖ ‖ ‖ το‖ ‖ τουριστικό‖ ‖ ρεύμα‖ ‖ σε‖ ‖ μια‖ ‖ χώρα,‖ ‖πρέπει‖ ‖ ‖ να‖ ‖ εξασφαλίζονται‖ ‖ ορισμένες‖ ‖ ‖ προϋποθέσεις.‖ ‖Πρώτη‖  και‖‖

απαραίτητη‖ ‖ είναι‖ ‖ η‖ ‖ διαφήμιση,‖ ‖ ‖η‖ ‖προβολή‖ ‖ της‖ ‖χώρας‖ ‖ στο‖ ‖ εξωτερικό‖ ‖με‖ ‖ διαφημιστικές‖ ‖καμπάνιες.‖ ‖ Φρειάζεται‖‖

κατάλληλη‖ ‖ ‖ εκμετάλλευση‖ ‖και‖ ‖ τροποποίηση‖ ‖των‖ ‖φυσικών‖ ‖ωραιοτήτων,‖ ‖ των‖ ‖ ιστορικών‖ ‖χώρων‖ ‖και‖ ‖ των‖ ‖τεχνητών‖‖

δημιουργιών.‖ ‖Απαραίτητη‖ ‖ είναι‖ ‖ η‖ ‖ καθαριότητα,‖ ‖ σε‖ ‖ όλους‖ ‖ τους‖ ‖ χώρους‖ :‖ ‖ δημόσιους‖ ‖ χώρους,‖ ‖ ‖ ξενοδοχεία,‖ ‖ ακτές,‖‖

θάλασσες.‖‖‖Οργάνωση‖‖στις‖‖μετακινήσεις,‖‖στην‖‖ξενάγηση,‖‖στους‖‖δρόμους,‖‖στα‖‖ξενεδοχιακά‖‖συγκροτήματα,‖‖ώστε‖‖να‖‖

εκλείπουν‖ ‖ ‖ τα‖ ‖ παράπονα.‖ ‖ Εξυπηρέτηση‖ ‖ οποιασδήποτε‖ ‖ άλλης‖ ‖ φύσης,‖ ‖ όπως‖ ‖ ιατρική‖ ‖ με‖ ‖ γιατρούς,‖ ‖ νοσοκομεία,‖‖

φαρμακεία‖‖‖ή‖‖οικονομική‖‖στις‖‖τράπεζες.‖‖Αν‖‖επιθυμεί‖‖μια‖‖χώρα,‖‖και‖‖πωσδήποτε‖‖η‖‖δικιά‖‖μας,‖‖να‖‖ανανεωθούν‖‖ή‖‖να‖‖

τονωθούν‖‖ ‖οι‖ ‖κριτικές‖‖για‖‖τις‖ ‖προσφορές‖‖ ‖ της‖‖στους‖‖τουρίστες,‖ ‖ ‖πρέπει‖ ‖να‖‖προσέξει‖ ‖ ‖ ιδιαίτερα‖‖δύο‖‖σημεία‖:‖ ‖ ‖να‖‖

ενδιαφέρεται‖‖για‖‖τον‖‖τουρίστα,‖‖‖να‖‖τον‖‖εξυπηρετεί‖‖και‖‖όχι‖‖να‖‖τον‖‖εκμεταλλεύεται,‖‖και‖‖να‖‖απαιτεί‖‖‖από‖‖τον‖‖εαυτό‖‖

της‖ ‖ και‖ ‖ τους‖ ‖ κατοίκους‖ ‖ ‖ της‖ ‖ περισσότερη‖ ‖ εγκαρδιότητα‖ ‖ στις‖ ‖ σχέσεις,‖ ‖ τυπικότητα‖ ‖ και‖ ‖ ευγένεια‖ ‖ στη‖‖

συμπεριφορά.ημαντικότερο‖‖μέσο‖‖μεταφοράς‖‖ιδεών‖‖αλλά‖‖και‖‖γνώσης‖‖του‖‖τρόπου‖‖ζωής‖‖ενός‖‖συγκεκριμένου‖‖κράτους,‖‖‖

από‖ ‖ τον‖ ‖ τουρισμό‖ ‖ ‖ δεν‖ ‖ υπάρχει.‖ ‖ Αυτός‖ ‖ είναι‖ ‖ εκείνος‖ ‖ ‖ που‖ ‖ ανανεώνει‖ ‖ την‖‖

ιδεολογία‖ ‖ των‖ ‖ ατόμων,‖ ‖ δε‖ ‖ θέματα‖ ‖ κοινωνικά,‖ ‖ ‖ πολιτικά‖ ‖ και‖ ‖ οικονομικά.‖‖

Επισημαίνει‖ ‖ τα‖ ‖ τρωτά‖ ‖ ενός‖ ‖ συστήματος‖ ‖ και‖ ‖ εξαναγκάζει‖ ‖ τις‖ ‖ χώρες‖ ‖ στο‖ ‖ να‖‖

οργανώσουν‖ ‖ καλύτερα‖ ‖ ‖ τη‖ ‖ ζωή‖ ‖ τους.‖ ‖ Είναι‖ ‖ το‖ ‖ σημαντικότερο‖ ‖μέσο‖ ‖ για‖ ‖ να‖‖

κατανοηθεί‖ ‖η‖ ‖ ιδιοσυγκρασία‖‖ενός‖‖λαού,‖ ‖η‖ ‖ ιδιαίτερη‖‖μορφή‖‖της‖‖ζωής‖‖του‖‖και‖‖

επιτρέπει‖‖τις‖‖συγκρίσεις,‖‖με‖‖αποτέλεσμα‖‖και‖‖το‖‖άτομο‖‖να‖‖διαμορφώνει‖‖μια‖‖ιδέα‖‖

για‖‖το‖‖πως‖‖ζει‖‖ο‖‖ίδιος‖‖ή‖‖και‖‖οι‖‖άλλοι.‖‖Να‖‖απαιτεί‖‖τη‖‖βελτίωση‖‖των‖‖τρόπων‖‖

ζωής‖‖του,‖ να‖‖αγωνίζεται‖‖για‖‖το‖‖καλύτερο‖‖‖και‖‖να‖‖κατανοεί‖ ‖‖τη‖‖σημασία‖‖της‖‖

αμοιβαιότητας‖‖στις‖‖σχέσεις‖‖μεταξύ‖‖‖ατόμων‖‖και‖‖λαών.‖‖Έτσι‖‖προωθεί‖‖‖τη‖‖συναδέλφωση,‖‖την‖‖αλληλοκατανόηση‖‖και‖‖

κατά‖‖συνέπεια‖‖ ‖την‖‖παγκόσμια‖‖ειρήνη.‖‖ ‖Ακόμη,‖ ‖ο‖ ‖τουρισμός‖‖ ‖καταφέρνει‖ ‖να‖‖τονώσει‖ ‖ ‖την‖‖εθνική‖‖οικονομία‖‖ ‖και‖‖

πολλές‖‖φορές‖‖οδηγεί‖‖οικονομικές‖‖δυνάμεις‖‖ ‖και‖‖οργανισμούς‖‖στο‖‖να‖‖αναλάβουν‖‖‖επιχειρησιακή‖‖δράση‖‖σε‖‖άλλους‖‖

χώρους.‖ ‖ ‖Καταφέρνει‖ ‖ να‖ ‖προσθέσει‖ ‖ ‖συνάλλαγμα‖ ‖ στα‖ ‖ ταμεία‖ ‖ ‖ μιας‖ ‖ χώρας  και‖ ‖ ιδιαίτερα‖ ‖ για‖ ‖ τις‖ ‖υπανάπτυκτες‖‖

αποτελεί,‖‖‖όπως‖‖λέγεται,‖‖εθνικό‖‖‖κεφάλαιο.‖‖Εξαιτίας‖‖του‖‖επίσης,‖‖ζωντανεύουν‖‖ακόμη‖‖και‖‖καταδικασμένες‖‖περιοχές.‖‖‖

Ο‖ ‖ κόσμος‖ ‖ εκπολιτίζεται,‖ ‖ παύει‖ ‖ να‖ ‖ είναι‖ ‖ συντηρητικός,‖ ‖ αφομοιώνει‖ ‖ στοιχεία‖ ‖ ‖ του‖ ‖ πολιτισμού‖ ‖ μιας‖ ‖ χώρας‖ ‖ και‖‖

ωφελείται,‖‖ιδιαίτερα‖‖‖αν‖‖αυτή‖‖η‖‖χώρα‖‖είναι‖‖τεχνολογικά‖‖και‖‖οικονομικά‖‖ανεπτυγμένη.Επειδή‖‖είναι‖‖τόσες‖‖οι‖‖ωφέλειες‖‖

από‖‖τον‖ ‖τουρισμό,‖ ‖ ‖πολλοί‖ ‖δεν‖‖βλέπουν‖‖ ‖τις‖ ‖βλαβερές,‖ ‖που‖‖όντως‖‖υπάρχουν‖‖ ‖και‖ ‖συχνά‖‖κάνουν‖‖ ‖μεγάλο‖‖κακό.‖‖

Μπορεί‖ ‖ ‖ο‖ ‖τουρισμός‖‖να‖‖ανανεώνει‖ ‖τον‖‖οργανισμό,‖ ‖αλλά‖‖δημιουργεί‖ ‖προβλήματα‖‖στο‖‖ήθος,‖ ‖στο‖ ‖χαρακτήρα.‖ ‖Σο‖‖

άτομο,‖ ‖ όταν‖ ‖ δεν‖ ‖ είναι‖ ‖ καλλιεργημένο,‖ ‖ χάνει‖ ‖ την‖ ‖ επαφή‖ ‖ με‖ ‖ την‖ ‖ πολιτιστική‖ ‖ του‖ ‖ κληρονομιά‖ ‖ και‖ ‖ δημιουργεί‖ 

προβλήματα‖‖στον‖‖ίδιο‖‖και‖‖στους‖‖άλλους‖‖‖στο‖‖όνομα‖‖του‖‖εκμοντερνισμού.‖‖Μεταφέρονται‖‖νέοι‖ ‖τρόποι‖ ‖σκέψης‖‖‖και‖‖

ομιλίας,‖‖που‖‖καταστρέφουν‖‖το‖‖δεσμό‖‖με‖‖την‖‖παράδοση‖‖‖και‖‖αρκετές‖‖φορές‖‖οδηγούν‖‖το‖‖άτομο‖‖να‖‖αποστρέφεται‖‖την‖‖

υπηκοότητά  του.‖‖Με‖‖τον‖‖τουρισμό,‖‖όταν‖‖δεν‖‖είναι‖‖ποιοτικός,‖‖αλλά‖‖ποσοτικός,‖‖μπορεί‖‖‖να‖‖ρέει‖‖άφθονο‖‖‖συνάλλαγμα‖‖

στη‖‖χώρα,‖‖αλλά‖‖αναπτύσσει‖‖και‖‖ένα‖‖πνεύμα‖‖‖δυσπιστίας‖‖των‖‖ντόπιων‖‖‖στη‖‖ζωή‖‖τους‖‖και‖‖στην‖‖οργάνωση‖‖της‖‖χώρας‖‖

τους.‖‖Σέλος,‖ ‖τα‖‖ναρκωτικά‖‖σαν‖‖βασικότερο‖‖μέσο‖‖μεταφοράς‖‖τους,‖ ‖έχουν‖‖τον‖‖τουρισμό.Για‖‖όλους‖‖τους‖‖παραπάνω‖‖‖

λόγους,‖‖κάθε‖‖χώρα‖‖πρέπει‖‖να‖‖ασκεί‖‖κάποιον‖‖‖έλεγχο‖‖στο‖‖τουριστικό‖‖ρεύμα‖‖και‖‖να‖‖προσέχει‖‖ώστε‖‖η‖‖οργάνωση‖‖‖και‖  

η‖‖ανταπόκριση‖‖στις‖‖απαιτήσεις‖‖του‖‖τουρισμού‖‖να‖‖μην‖‖γίνεται‖‖‖σε‖‖βάρος‖‖της‖‖ποιότητας‖‖της‖‖ζωής‖‖του‖‖λαού‖‖της. 
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Όταν οι διαφημίσεις δεν λένε την αλήθεια  

Oι καταναλωτές μαθαίνουν να αντιδρούν, καταγγέλλουν και απαιτούν  

Tου‖Γιαννη‖ουλιωτη 

  

Iσχυροποιείται‖ο‖μηχανισμός‖ελέγχου‖των‖διαφημίσεων.‖Mε‖σεμινάρια‖δεοντολογίας‖και‖

εκστρατεία‖ ενημέρωσης‖ του‖ κοινού,‖ το‖ υμβούλιο‖ Eλέγχου‖ Eπικοινωνίας‖ (EE)‖

εναρμονίζεται‖ με‖ τα‖ ευρωπαϊκά‖ πρότυπα‖ και‖ μετατρέπεται‖ σε‖ όπλο‖ στα‖ χέρια‖ των‖

καταναλωτών.‖ Eξέλιξη‖ απαραίτητη‖ καθώς‖ σύμφωνα‖ με‖ τους‖ ιθύνοντες‖ η‖ ένταση‖ του‖

ανταγωνισμού‖οδηγεί‖τις‖εταιρείες‖σε‖ψευδείς‖και‖ενίοτε...‖επικίνδυνους‖ισχυρισμούς‖για‖

να‖προωθήσουν‖το‖προϊόν‖τους. 

Eίναι‖ χαρακτηριστικό‖ ότι‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ προσφυγών‖ που‖ κατατέθηκαν‖ φέτος‖ στο‖ υμβούλιο‖ είναι‖ διπλάσιος‖ σε‖ σχέση‖

πέρυσι.‖ύμφωνα‖με‖τα‖στοιχεία‖που‖παραθέτει‖στην‖«K»‖ο‖γενικός‖διευθυντής‖του‖υμβουλίου‖κ.‖Γιώργος‖Παπαζήσης,‖από‖

την‖αρχή‖του‖χρόνου‖μέχρι‖σήμερα‖έχουν‖κατατεθεί‖85‖προσφυγές‖και‖έχουν‖εκδοθεί‖55‖αποφάσεις.‖Aπό‖αυτές,‖μόνο‖οι‖10‖

ήταν‖ αθωωτικές‖ καθώς‖ στις‖ υπόλοιπες‖ περιπτώσεις‖ οι‖ διαφημίσεις‖ κρίθηκε‖ ότι‖ παραβιάζουν‖ τον‖ κώδικα‖ δεοντολογίας.‖

Πέρυσι,‖πρώτο‖χρόνο‖λειτουργίας‖του‖θεσμού,‖ο‖αριθμός‖των‖προσφυγών‖δεν‖ξεπερνούσε‖τις‖50. 

«Πρέπει‖ να‖ έχουμε‖ μεγάλη‖ ευαισθησία‖ σε‖ ζητήματα‖ που‖ αφορούν‖ την‖ τήρηση‖ του‖ κώδικα.‖ Eίναι‖ ο‖ μόνος‖ τρόπος‖ να‖

προστατέψουμε‖ τη‖ δουλειά‖μας.‖Oμως,‖ στον‖χώρο‖ της‖ διαφήμισης‖ δραστηριοποιούνται‖ άτομα‖που‖ δεν‖συμμορφώνονται.‖

Yπάρχει‖κενό‖σε‖αυτό‖τον‖τομέα‖γι’‖αυτό‖και‖ξεκινάμε‖σεμινάρια.‖Aρχικά‖θα‖γίνονται‖εθελοντικά,‖σκοπός‖όμως‖είναι‖να‖

καθιερωθούν‖ως‖ υποχρεωτικά»,‖ σχολιάζει‖ ο‖ κ.‖τέλιος‖Kοριζής,‖ αντιπρόεδρος‖ του‖υμβουλίου‖και‖ διευθύνων‖σύμβουλος‖

μεγάλης‖διαφημιστικής‖εταιρείας. 

Πρόσθεσε‖ακόμα‖ότι‖επεξεργάζονται‖διαφημιστική‖καμπάνια‖με‖στόχο‖την‖ενεργοποίηση‖του‖καταναλωτικού‖κοινού. 

ύμφωνα‖με‖ τον‖ κ.‖Παπαζήση,‖ τα‖περισσότερα‖ διαφημιστικά‖ «φάουλ»‖ εντάσσονται‖ στην‖κατηγορία‖ της‖παραπλάνησης.‖

Πρόκειται‖για‖περιπτώσεις‖όπου‖μια‖εταιρεία‖διαφημίζει‖ τα‖προϊόντα‖ της‖ως‖«φυσικά»‖ενώ‖στην‖πραγματικότητα‖είναι...‖

κονσέρβες‖ή‖όταν‖μια‖εταιρεία‖τηλεπικοινωνιών‖στο‖διαφημιστικό‖της‖μήνυμα‖κάνει‖λόγο‖για‖δωρεάν‖χρόνο‖ομιλίας‖ενώ‖

στην‖ουσία‖ο‖καταναλωτής‖προπληρώνει‖την‖υπηρεσία. 

Xαρακτηριστική‖ είναι‖ η‖περίπτωση‖προώθηση‖μάρκας‖ τσιγάρων‖με‖ το‖σύνθημα‖ «Tώρα‖ το‖μαύρο‖κυκλοφορεί‖ ελεύθερο»,‖

διαφήμιση‖ που‖ προκάλεσε‖ την‖ έκτακτη‖ συνεδρίαση‖ του‖ υμβουλίου.‖ την‖ απόφαση‖ που‖ εξεδόθη‖ αναφέρεται‖ ότι‖ «ο‖

ισχυρισμός‖είναι‖δυνατόν‖να‖δημιουργήσει‖συνειρμό‖με‖κυκλοφορία‖απαγορευμένων‖ναρκωτικών‖ουσιών‖και,‖ως‖εκ‖τούτου,‖

αντιβαίνει‖στις‖βασικές‖αρχές‖του‖κώδικα». 

ύμφωνα‖με‖τους‖υπευθύνους‖εμπορίας‖της‖συγκεκριμένης‖μάρκας‖τσιγάρων,‖η‖δημοσιότητα‖βελτίωσε‖μεν‖τις‖πωλήσεις,‖

όμως‖μόνο‖πρόσκαιρα.‖Aντίθετα,‖ο‖κ.‖Παπαζήσης‖αποκάλυψε‖ότι‖πολλές‖εταιρείες‖επιλέγουν‖εν‖γνώσει‖τους‖να‖λανσάρουν‖

διαφημίσεις‖που‖αντιβαίνουν‖στον‖κώδικα‖δεοντολογίας‖προκειμένου‖να‖«κερδίσουν‖μέχρι‖την‖απαγόρευσή‖τους». 

Προ‖ ημερών,‖ η‖ Eνωση‖ Nοσηλευτριών‖ Eλλάδος‖ κατήγγειλε‖ διαφημιστικό‖ σποτ‖ με‖ σεξουαλικά‖ υπονοούμενα,‖ το‖ οποίο‖

θεωρήθηκε‖ ότι‖ υποβαθμίζει‖ το‖ επάγγελμά‖ τους.‖ Tα‖ ήθη‖ κάθε‖ κράτους‖ άλλωστε‖ είναι‖ αυτά‖ που‖ -σύμφωνα‖ με‖ τον‖ κ.‖

Παπαζήση- καθορίζουν‖τη‖δράση‖του‖κάθε‖υμβουλίου.‖τις‖κανδιναβικές‖χώρες,‖για‖παράδειγμα,‖όπου‖καταγράφεται‖

πρόβλημα‖αλκοολισμού,‖οι‖Aρχές‖επιδεικνύουν‖ευαισθησία‖όταν‖τα‖διαφημιστικά‖ωθούν‖τους‖νέους‖στον‖αλκοολισμό.‖τις‖

HΠA‖και‖ στη‖Mεγάλη‖Bρετανία‖ αντίστοιχη‖ εγρήγορση‖καταγράφεται‖ σε‖ ζητήματα‖που‖αφορούν‖ την‖κατανάλωση‖ ειδών‖

καπνού.‖«την‖Eλλάδα‖η‖ευαισθησία‖μας‖αφορά‖μηνύματα‖που‖σχετίζονται‖με‖το‖σεξ»,‖σχολιάζει‖ο‖κ.‖Kοριζής. 

«Δεκάλογος» δεοντολογίας με ειδική μνεία σε παιδιά και νέους 

ύμφωνα‖με‖τις‖διατάξεις‖του‖Kώδικα‖Eπικοινωνίας‖η‖«καλή»‖διαφήμιση‖δεν‖παραπλανά‖τον‖καταναλωτή‖σε‖ό,τι‖αφορά‖τα‖

χαρακτηριστικά,‖την‖αξία‖και‖ τους όρους‖αγοράς‖ (δόσεις,‖ επιτόκιο‖κ.τ.λ.)‖του‖προϊόντος,‖ δεν‖εκμεταλλεύεται‖την‖έλλειψη‖

πείρας‖ ή‖ γνώσεων‖ του‖ καταναλωτή,‖ δεν‖ περιέχει‖ παραστάσεις‖ που‖ προσβάλλουν‖ τα‖ ήθη‖ και‖ τις‖ κρατούσες‖ αντιλήψεις‖

ευπρέπειας. 

O‖ «δεκάλογος»‖ που‖ καταρτίστηκε‖ από‖ τις‖ Eνώσεις‖ Διαφημιζομένων‖ και‖ Διαφημιστών‖ κατ’‖ επιταγήν‖ του‖ άρθρου‖ 9‖ του‖

Nόμου‖2863/2000‖προβλέπει‖ακόμα‖ότι‖τα‖διαφημιστικά‖μηνύματα‖δεν‖πρέπει‖να‖περιέχουν‖στοιχεία‖που‖οδηγούν‖σε‖πράξεις‖

βίας,‖ να‖ χρησιμοποιούν‖ μαρτυρίες‖ ενθουσιασμένων‖ -υποτίθεται- καταναλωτών‖ εφόσον‖ αυτές‖ δεν‖ είναι‖ αληθείς,‖ να‖

συγκρίνουν‖προϊόντα‖με‖τρόπο‖που‖παραβαίνουν‖τις‖αρχές‖του‖αθέμιτου‖ανταγωνισμού.‖Eιδική‖αναφορά‖γίνεται‖στα‖παιδιά‖

και‖ τους‖ νέους.‖ Oρίζεται,‖ λοιπόν,‖ ότι‖ η‖ φυσική‖ ευπιστία‖ και‖ η‖ έλλειψη‖ πείρας‖ τους‖ δεν‖ πρέπει‖ να‖ γίνονται‖ αντικείμενο‖

εκμετάλλευσης,‖ενώ‖οι‖διαφημίσεις‖που‖απευθύνονται‖σε‖άτομα‖νεαρής‖ηλικίας‖δεν‖πρέπει‖να‖περιέχουν‖στοιχεία‖που‖θα‖

μπορούσαν‖να‖τα‖βλάψουν‖σωματικά‖ή‖πνευματικά. 

 

Οικογένεια: Σι είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία; 

  

Η‖οικογένεια‖συχνά‖δεν‖αποτελείται‖μόνο‖από‖τους‖δύο‖γονείς‖με‖τα‖παιδιά‖τους.‖Ένα‖σημαντικό‖

ποσοστό‖αποτελείται‖από‖μονογονικές‖οικογένειες,‖από‖οικογένειες‖που‖έχουν‖προκύψει‖μετά‖από‖

διαζύγια‖ή‖χωρισμό‖των‖γονιών‖και‖άλλες‖μικτές‖καταστάσεις‖ όπου‖διάφορα‖άτομα‖επιλέγουν‖ή‖

καλούνται‖να‖ζήσουν‖μαζί.‖Η‖οικογενειακή‖ευτυχία‖δεν‖ εξαρτάται‖από‖ τη‖δομή‖της.‖Η‖δυναμική‖

που‖ αναπτύσσεται‖ μεταξύ‖ των‖ μελών‖που‖ την‖ αποτελούν,‖ ανεξάρτητα‖ από‖ τους‖ βιολογικούς‖ ή‖

άλλους‖συσχετισμούς,‖είναι‖αυτή‖που‖καθορίζει‖την‖ευτυχία μιας‖οικογένειας.  

Η‖επικοινωνία‖που‖χαρακτηρίζεται‖από‖κατανόηση,‖αγάπη‖και‖υπομονή‖είναι‖ευεργετική‖για‖τα‖

παιδιά‖και‖για‖τους‖γονείς.‖Η‖θετική‖αυτή‖επικοινωνία‖πρέπει‖να‖είναι‖αμφίδρομη και‖να‖υπάρχει‖
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μεταξύ‖ όλων‖ των‖ ατόμων‖ που‖ απαρτίζουν‖ μια‖ οικογένεια.‖ Μιλώντας‖ με‖ ειλικρίνεια,‖ ακούγοντας‖ προσεκτικά‖ και‖

υπομονετικά,‖είναι‖η‖αρχή‖μιας‖εποικοδομητικής‖επικοινωνίας.‖Η‖έκφραση‖αγάπης‖με‖λόγια‖και‖δίνοντας‖χρόνο,‖επιτρέπουν‖

τη‖ δημιουργία‖ θετικού‖ κλίματος.‖ Η‖ ανταλλαγή‖ απόψεων‖ και‖ σκέψεων,‖ χωρίς‖ κριτική‖ διάθεση,‖ η‖ ελεύθερη‖ έκφραση‖

αρνητικών‖ ή θετικών‖ συναισθημάτων,‖ συμβάλλουν‖ στην‖ αποφυγή‖ δημιουργίας‖ έντασης.‖ Επίσης‖ ο‖ έπαινος‖ για‖ καλή‖

συμπεριφορά‖ή‖επιτεύγματα‖όπως‖επίσης‖η‖συνεργασία‖για‖την‖επίλυση‖προβλημάτων‖δημιουργούν‖προϋποθέσεις‖για‖μια‖

οικογένεια‖της‖οποίας‖τα‖μέλη‖επικοινωνούν‖καλύτερα‖μεταξύ‖τους. 

Δυστυχώς‖ οι‖ πιέσεις‖ της‖ σύγχρονης‖ ζωής,‖ επηρεάζουν‖ αρνητικά‖ τη‖ ζωή‖ της‖ οικογένειας‖ σαν‖ σύνολο.‖ ε‖ μερικές‖

περιπτώσεις,‖ορισμένες‖οικογένειες‖είναι‖ένα‖σύνολο‖από‖άτομα‖που‖ζουν‖ο‖καθένας‖τη‖δική‖του‖ξεχωριστή‖ζωή‖χωρίς‖να‖

υπάρχουν‖πολλές‖αλληλεπιδράσεις‖μεταξύ‖τους.‖Οι‖ευτυχισμένες‖οικογένειες‖έχουν‖το‖κοινό‖χαρακτηριστικό‖ότι‖τα‖μέλη‖

τους,‖ξοδεύουν‖σημαντικό‖χρόνο‖μαζί.‖Τπάρχουν‖πολλές‖ευκαιρίες‖για‖να‖δίνεται‖ο‖πολύτιμος‖αυτός‖χρόνος.‖τις‖ώρες‖του‖

φαγητού‖ είναι‖ ευκαιρία‖ γύρω‖ από‖ το‖ τραπέζι‖ να‖ γίνονται‖ οικογενειακές‖ συζητήσεις.‖ Οι‖ συνομιλίες‖ των‖ μελών‖ της‖

οικογένειας‖μεταξύ‖τους,‖οι‖τακτικές‖οικογενειακές‖έξοδοι,‖οι‖αποφάσεις‖όλων‖μαζί‖για‖σημαντικά‖ζητήματα,‖οι‖διακοπές‖

για‖ όλη‖ την‖ οικογένεια‖ μαζί,‖ είναι‖ παράγοντες‖ που‖ ενδυναμώνουν‖ τις‖ σχέσεις‖ μεταξύ‖ αυτών‖ που‖ απαρτίζουν την‖

οικογένεια,‖μικρούς‖ή‖μεγάλους‖και‖θέτουν‖τα‖θεμέλια‖μιας‖ευτυχισμένης‖οικογένειας. 

            Όλοι‖μέσα‖στην‖οικογένεια‖πρέπει‖να‖συμμετέχουν‖στη‖διαδικασία‖λήψης‖αποφάσεων.‖Σα‖παιδιά‖είναι‖απαραίτητο‖

να‖εμπλέκονται‖με‖κάποιο‖τρόπο‖στις‖αποφάσεις‖για‖να‖νιώθουν‖ότι‖είναι‖μέλη‖της‖οικογένειας‖που‖αξίζουν‖και‖για‖να‖

ενισχύεται‖η‖αυτοπεποίθηση τους.‖Οι‖ευτυχισμένες‖οικογένειες‖ενεργούν‖σαν‖ομάδα.‖Κάνουν‖τις‖δουλειές‖του‖σπιτιού‖όλοι‖

μαζί.‖Οι‖ανάγκες‖και‖οι‖επιθυμίες‖του‖καθενός‖λαμβάνονται‖υπ'‖όψη.‖Οι‖κανόνες‖του‖σπιτιού‖που‖διέπουν‖την‖οικογενειακή‖

ζωή‖ ισχύουν‖ για‖ όλους.‖ Σα‖ παιδιά‖ έχουν‖ την‖ ελευθερία‖ τους‖ μέσα‖ στα‖ πλαίσια‖ που‖ καθορίζονται‖ από‖ τους‖ γονείς.‖ Η‖

πειθαρχία‖επιτυγχάνεται‖με‖την‖αγάπη,‖την‖υπομονή‖και‖την‖κατανόηση. 

τη‖ζωή‖τίποτα‖δεν‖πρέπει‖να‖θεωρείται‖δεδομένο.‖Η‖εκτίμηση‖και‖η‖αγάπη‖χρειάζονται‖συνεχή‖φροντίδα‖και‖προσοχή‖για‖

να‖επιτυγχάνονται‖οι‖αρμονικές‖σχέσεις‖μεταξύ‖των‖μελών‖μιας‖οικογένειας.‖Οι‖βιολογικοί‖δεσμοί‖από‖μόνοι‖τους‖δεν‖είναι‖

αρκετοί‖για‖τη‖δημιουργία‖και‖διατήρηση‖καλών‖σχέσεων.‖Οι‖οικογένειες‖αποτελούνται‖από‖άτομα‖που‖έχουν‖διαφορετικά‖

γούστα,‖αντιπάθειες,‖γνώμες‖και‖πεποιθήσεις.‖τις‖ευτυχισμένες‖οικογένειες‖οι‖διαφορές‖αυτές‖δεν‖καταστέλλονται‖αλλά‖

ενθαρρύνονται‖και‖εκτιμώνται.‖Επίσης‖είναι‖σημαντικό‖τα‖άτομα‖που‖απαρτίζουν‖μια‖οικογένεια‖να‖δείχνουν  ενδιαφέρον‖

για‖τις‖καθημερινές‖δραστηριότητες των‖άλλων‖και‖να‖συνομιλούν‖για‖αυτά‖μεταξύ‖τους. 

 

 

Μητρότητα 

 «Όλα‖ ξεκινούν‖ από‖ τους‖ λόγους‖ για‖ τους‖ οποίους‖ αποφασίζουμε‖ να‖

κάνουμε‖ένα‖παιδί»,‖επισημαίνει‖η‖ψυχίατρος‖Νίκη‖Μαρκογιάννη.‖«Πολλές‖

φορές,‖όταν‖σκεφτόμαστε‖ένα‖παιδί,‖έχουμε‖στο‖μυαλό‖μας‖το‖χαριτωμένο‖

μωρό,‖το‖τρυφερό,‖το‖εξαρτημένο‖και‖το‖υπάκουο.‖Δύσκολα‖θα‖σκεφτούμε‖

τον‖ έφηβο‖που‖ «εκφράζεται»‖με‖ κλοτσιές‖ και‖μπουνιές‖στα‖ έπιπλα‖ή‖ τον‖

τριαντάρη‖που‖θα‖ τηλεφωνήσει‖μία‖φορά‖ το‖μήνα‖στους‖γονείς‖ του.Γιατί‖

θέλουμε‖λοιπόν‖ να‖ γίνουμε‖ γονείς;‖ Για‖ να‖ εκπληρώσουμε‖ τον‖ κοινωνικό‖

μας‖ρόλο,‖για‖να‖ικανοποιήσουμε‖τους‖γονείς‖μας,‖για‖να‖δώσουμε‖νόημα‖

στη‖ ζωή‖ μας‖ ή‖ για‖ να‖ ζήσουμε‖ την‖ εμπειρία,‖ τη «δοσοληψία»‖ του‖ να‖

μεγαλώνει‖ ένας‖άνθρωπος‖κοντά‖μας.‖Θεωρητικά,‖ το‖ τελευταίο‖ είναι‖ και‖ ο‖μόνος‖λόγος‖για‖ τον‖

οποίο‖θα‖έπρεπε‖κανείς‖να‖κάνει‖ένα‖παιδί.‖Πριν‖ξεκινήσουμε,‖λοιπόν,‖να‖κάνουμε‖ένα‖παιδί,‖πρέπει‖να‖έχουμε‖στο‖νου‖μας‖

όλο‖ το‖ φάσμα‖ της‖ εξέλιξης αυτού‖ του‖ ανθρώπου,‖ το‖ κέφι‖ να‖ το‖ ακολουθήσουμε‖ σε‖ όλα‖ τα‖ στάδια‖ και‖ τη‖ διάθεση‖ ν'‖

αλλάξουμε‖κι‖εμείς‖ως‖άνθρωποι.‖Πρέπει‖να‖έχουμε‖αναρωτηθεί‖ποια‖είναι‖η‖ζωή‖που‖θέλουμε‖να‖κάνουμε‖και‖πώς‖αυτή‖

μπορεί‖ να‖ συμβαδίσει‖ με‖ ένα‖ ή‖ περισσότερα‖ παιδιά,‖ πρακτικά‖ και‖ συναισθηματικά.‖ Και,‖ ό,τι‖ κι‖ αν‖ αποφασίσουμε,‖ να‖

θυμόμαστε‖ ότι‖ είναι‖ ακριβώς‖ αυτό:‖ επιλογή‖ κι‖ όχι‖ υποχρέωση,‖ επιθυμία‖ κι‖ όχι‖ θυσία». ωστοί‖ γονείς‖ σημαίνει‖

ισορροπημένοι‖γονείς!‖Δεν‖στερούμε‖λοιπόν‖χρόνο‖από‖τα‖παιδιά‖μας‖όταν‖βγαίνουμε‖μόνες‖με‖το‖σύντροφό‖μας‖ένα‖βράδυ‖

ούτε‖εάν‖πάμε‖μια‖τριήμερη‖εκδρομή,‖για‖να‖«ξαναθυμηθούμε»‖ότι,‖εκτός‖από‖γονείς,‖είμαστε‖και‖ζευγάρι.‖Ακόμη,‖λοιπόν,‖

κι‖αν‖αισθανόμαστε‖τύψεις,‖δεν‖πρέπει‖να‖στερούμε‖από‖τη‖σχέση‖μας‖αυτές‖τις‖μικρές‖«ανάσες»‖ανανέωσης.‖Κι‖όσο‖για‖τα 

πρακτικά,‖λύσεις‖υπάρχουν!‖Μια‖γιαγιά‖πρόθυμη‖να‖κρατήσει‖το‖εγγόνι‖της‖για‖μερικές‖ώρες,‖η‖καλύτερή‖μας‖φίλη‖ή‖η‖νονά‖

του‖παιδιού,‖ένα‖βράδυ‖που‖το‖παιδί‖μας‖θα‖φιλοξενηθεί‖στο‖σπίτι‖του‖συμμαθητή‖του‖ή‖ακόμη‖και‖μια‖μπέιμπι‖σίτερ‖που‖θα‖

του‖ κρατήσει‖ συντροφιά‖ για‖ μερικές‖ ώρες‖ θα‖ μας‖ προσφέρουν‖ αυτό‖ που‖ χρειαζόμαστε,‖ για‖ να‖ διασκεδάσουμε‖ και‖ να‖

συζητήσουμε‖ με‖ το‖ σύντροφό‖ μας.‖ Μερικές‖ ώρες‖ που‖ θα‖ μας‖ κάνουν‖ να‖ νιώσουμε‖ καλύτερα‖ και‖ να‖ φορτίσουμε‖ τις‖

μπαταρίες‖ μας,‖ ώστε‖ να‖ μπορούμε‖ να‖ προσφέρουμε‖ στα‖ παιδιά μας‖ αυτό‖ που‖ τους‖ αξίζει:‖ μια‖ ισορροπημένη‖ και‖

ευτυχισμένη‖οικογένεια!Η‖γέννηση‖του‖παιδιού‖φέρνει‖χαρά‖αλλά‖και‖φόβο‖μπροστά‖στους‖καινούργιους‖ρόλους‖και‖στις‖

απαιτήσεις‖που‖δημιουργούνται‖για‖τους‖γονείς.‖Η‖σωστή‖προετοιμασία,‖τόσο‖σε‖ψυχολογικό‖επίπεδο‖όσο‖και‖σε‖οργάνωση‖

ζωής,‖βοηθά‖στο‖να‖ηρεμήσουν‖οι‖νέοι‖γονείς‖και‖να‖δεχτούν‖το‖ρόλο‖της‖μητρότητας‖και‖της‖πατρότητας‖πιο‖χαλαρά‖και‖

χωρίς‖προβλήματα‖μεταξύ‖τους. 

Κινητό: απελευθερωτής ή δικτάτορας; 
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H‖ανθρώπινη‖επικοινωνία‖εξελίχθηκε‖ως‖το‖1973‖πάντα‖συνδεδεμένη‖με‖την‖έννοια‖της‖

εντοπιότητας:‖ η‖ ομιλία,‖ τα‖ οπτικά‖ μηνύματα,‖ τα‖ γραπτά,‖ ακόμη‖ και‖ αυτή‖ η‖ σταθερή‖

τηλεφωνία,‖ προϋπέθεταν‖ την‖ ύπαρξη‖ των‖ συνομιλητών‖ σε‖ συγκεκριμένο‖ τόπο.‖ Εκείνη‖

όμως‖τη‖χρονιά‖συνέβη‖κάτι‖μοναδικό:‖ο‖μηχανικός‖της‖αμερικανικής‖εταιρείας‖Motorola,‖

Martin‖ Cooper,‖ κατασκεύασε‖ το‖ πρώτο‖ κινητό‖ τηλέφωνο.‖ τη‖ συνέχεια,‖ στα‖ μέσα‖ της‖

δεκαετίας‖ του‖ '90‖ εμφανίστηκαν‖ τα‖ πρώτα‖ ψηφιακά‖ δίκτυα‖ κινητής‖ τηλεφωνίας‖ και‖

σήμερα...‖ φθάσαμε‖ εκεί‖ που‖ μας‖ θυμίζουν‖ καθημερινά‖ οι‖ απανωτές διαφημίσεις‖ των‖

κινητών:‖«Όπου‖κι‖αν‖είσαι,‖ό,‖τι‖κι‖αν‖κάνεις...‖είσαι‖παρών».‖ 

Αποδέσμευση‖λοιπόν‖από‖τον‖ τόπο,‖ χειραφέτηση από‖τον‖περίγυρο,‖απελευθέρωση‖από‖

τα‖δεσμά‖των‖καλωδίων‖και‖τον‖έλεγχο‖του‖τηλεφωνικού‖κέντρου‖ή...‖της‖μαμάς.‖Αυτά‖τα‖

προφανή‖αλλά‖και‖πολλά‖άλλα‖έμμεσα μας‖δίνει‖η‖χρήση‖του‖κινητού‖τηλεφώνου.‖ 

Ας‖ξεκινήσουμε‖από‖ το‖ δηλωμένα‖πρώτο‖κίνητρο‖για‖ να‖πάρουμε‖κινητό:‖ είναι‖ «για‖ τα‖ επείγοντα».‖Να‖ έχουμε,‖ δηλαδή,‖

επαφή‖αν‖μας‖τύχει‖κάτι‖στον‖δρόμο,‖αν‖πρέπει‖να‖μας‖πουν‖ή‖να‖πούμε‖κάτι‖επείγον.‖Ένας‖αόρατος‖ομφάλιος‖λώρος‖που‖

μας‖ συνδέει‖ με‖ το‖ σπίτι,‖ τη‖ δουλειά,‖ τους‖ πολύ‖ στενούς‖ φίλους‖ και‖ τις‖ υπηρεσίες‖ άμεσης‖ βοήθειας.‖ υντομότατα‖ όμως‖

αντιλαμβανόμαστε‖ ότι‖ η‖ ύπαρξή‖ του‖ μάς‖ γεμίζει‖ ψυχικά‖ όχι‖ μόνο‖ με‖ το‖ αίσθημα‖ ασφαλείας‖ αλλά‖ και‖ της‖

αυτοεπιβεβαίωσης: μας‖βρίσκουν,‖μας‖θυμούνται,‖άρα‖μας‖νοιάζονται,‖άρα‖μας‖εκτιμούν.‖H‖συχνότερη‖πλέον‖επαφή‖με‖τον‖

κοινωνικό‖μας‖περίγυρο‖τονώνει‖το‖εγώ‖μας,‖απαιτεί‖εξίσου‖όμως‖και‖από‖εμάς‖συχνότερη‖ανταπόδοση.‖Δεν‖έχουμε‖πλέον‖

πολλές‖δικαιολογίες‖γιατί‖δεν‖τους‖τηλεφωνήσαμε,‖γιατί‖δεν‖τους‖θυμηθήκαμε,‖άρα‖γιατί‖δεν‖τους‖εκτιμούμε...‖ 

Σο‖κινητό‖τηλέφωνο‖μας‖επιτρέπει‖να‖διευρύνουμε‖τον‖αριθμό‖των‖συνομιλητών‖μας‖ανεξάρτητα‖από‖τόπο‖και‖χρόνο‖αλλά‖

και‖ να‖ αποστασιοποιούμαστε‖ από‖ τα‖ τρέχοντα‖ και‖ τους‖ συμπαρισταμένους‖ με‖ το‖ να‖ στρέφουμε‖ την‖ προσοχή‖ μας‖ σε‖

απόμακρο‖συνομιλητή.‖Μας‖επιτρέπει‖να‖καλλιεργήσουμε‖περιφερειακά‖επίπεδα‖κοινωνικών‖σχέσεων‖με‖το‖να‖κρατάμε‖

χαλαρές‖επαφές‖με‖όσους‖δεν‖είμαστε‖ακόμη‖έτοιμοι‖να‖συναντήσουμε‖αλλά‖και‖να‖υψώνουμε‖ασπίδα‖απομόνωσης‖με‖το‖

να‖ αποκόπτουμε‖ τη‖ δυνατότητα‖ επικοινωνίας‖ σε‖ απρόσκλητους‖ ή‖ μη‖ στενούς‖ φίλους.‖ Μας‖ επιτρέπει‖ να‖ συνδυάζουμε‖

ρόλους‖που‖διαφορετικά‖θα‖απαιτούσαν‖την‖ταυτόχρονη‖παρουσία‖μας‖σε‖διαφορετικά‖μέρη‖και‖να‖διατηρούμε‖επαφή‖με‖

τους‖άλλους‖ανεξάρτητα‖από‖τον‖χώρο‖όπου‖κινούμαστε.‖Σέλος,‖μας‖επιτρέπει‖να‖αναλαμβάνουμε‖ρόλους‖που‖απαιτούν‖

ετοιμότητα‖ όλο‖ το‖ 24ωρο‖ αλλά‖ και‖ να‖ περιορίζουμε‖ την‖ υπευθυνότητά‖ μας‖ στη‖ λήψη‖

αποφάσεων‖ με‖ το‖ να‖ προστρέχουμε μέσω‖ του‖ κινητού‖στη‖συμβουλή‖άλλων.‖ 

ταδιακά,‖ και‖ ενόσω‖ο‖ κύκλος‖ των‖ εχόντων‖ τον‖ κινητό‖ αριθμό‖ μας‖ διευρύνεται,‖ νιώθουμε‖ τον‖

κλοιό‖ των‖ πολλών‖ να‖ ξανασφίγγει‖ γύρω‖ μας.‖ Κινούμαστε‖μεν‖πιο‖ελεύθεροι‖από‖την‖ανάγκη‖

φυσικής‖ παρουσίας‖ σε‖ συγκεκριμένους‖ χώρους,‖ περιπλανιόμαστε‖πιο‖ασφαλείς‖και‖ξέγνοιαστοι‖

στις‖ αστικές‖ μας‖ ζούγκλες, αλλά‖ τώρα‖ μας‖ βρίσκουν‖και‖ όταν‖ δεν‖ το‖ θέλουμε,‖μας‖ μιλούν‖

για‖ θέματα‖ αταίριαστα‖ με‖ αυτό‖ που‖ εκείνη‖ τη‖ στιγμή‖κάνουμε,‖απαιτούν‖την‖προσοχή‖μας‖σε‖

στιγμές‖που‖δεν‖μπορούμε.‖Ένα‖συνεχές‖πρεσάρισμα‖για‖ταυτόχρονη‖ανάληψη‖πολλών‖ρόλων‖μπαίνει‖στη‖ζωή‖μας‖και η‖

νευρικότητα‖κυριαρχεί.‖Νιώθουμε‖γελοίοι‖στην‖παρέα‖όταν‖μας‖τηλεφωνεί‖απρόσμενα «τ'‖αφεντικό»‖και‖στεκόμαστε‖σούζα,‖

αναγκαζόμαστε‖ να‖παριστάνουμε‖ τους‖απαθείς‖ όταν‖μας‖βρίζει‖ κάποιος‖στο‖ κινητό‖αλλά‖ έχουμε‖μπροστά‖μας‖πελάτη,‖

ιδρώνουμε‖σαν‖αχθοφόροι‖όταν‖μας‖παίρνει‖«το‖αμόρε»‖σε‖ώρα‖σύσκεψης...‖Ένα‖φιλτράρισμα‖λοιπόν‖των‖κλήσεων‖γίνεται‖

απαραίτητο‖και‖αρχίζουν‖οι‖περικοπές‖όσων‖γνωρίζουν‖τον‖αριθμό‖του‖κινητού‖μας‖ή‖καταλήγουμε‖με‖διπλά‖κινητά!‖ 

  

...‖η‖ανοικτή‖"πληγή"‖του‖αναλφαβητισμού‖...Χρήστος Κάτσικας 

http://stavrochoros.pblogs.gr/2008/11/h-anoikth-plhgh-toy-analfabhtismoy-.html
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Αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν την εννιάχρονη- κατά τα άλλα- Τποχρεωτική 

Εκπαίδευση (Δημοτικό Γυμνάσιο) πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. ε σχολεία λαϊκών 

περιοχών, μεγάλων αστικών κέντρων και της υπαίθρου δεν ολοκληρώνει το Γυμνάσιο το 20%-60% 

των μαθητών. Παράλληλα, το ένα στα πέντε παιδιά που γράφεται σε τεχνικο-επαγγελματικά 

σχολεία το εγκαταλείπει πρόωρα.  

 

Όσο‖και‖να‖ηχεί‖παράταιρα‖μέσα‖στην‖κυρίαρχη‖ρητορική‖«της ταχύτητας της γνώσης, της 

κοινωνίας της πληροφορίας και των λεωφόρων του κυβερνοχώρου»,‖σήμερα,‖33‖ολόκληρα‖χρόνια‖μετά‖τη‖συνταγματική‖

θεσμοθέτηση‖της‖εννιάχρονης‖Τποχρεωτικής‖Εκπαίδευσης,‖χιλιάδες παιδιά‖ηλικίας‖μέχρι‖16‖ετών‖εξακολουθούν‖να‖

εγκαταλείπουν‖το‖βασικό‖σχολείο‖κρατώντας‖ανοιχτή‖την‖«πληγή»‖του‖αναλφαβητισμού‖στη‖χώρα‖μας,‖με‖ναρκοθετημένο‖

το‖μέλλον‖τους.‖ 

Ενώ‖από‖το‖1980‖έως‖το‖2003‖είχαμε‖μια‖κλιμακούμενη‖μείωση‖του‖ποσοστού‖των‖παιδιών‖που‖εγκατέλειπαν‖πρόωρα‖το‖

υποχρεωτικό‖σχολείο,‖τα‖τελευταία‖πέντε χρόνια,για‖πρώτη‖φορά, ανατρέπεται‖η‖πτωτική τάση‖και‖παρουσιάζεται‖αύξηση! 

Αυτό‖αποκαλύπτουν‖τα‖στοιχεία‖της‖τελευταίας‖έρευνας‖του‖«Παρατηρητηρίου Μετάβασης»‖του‖Παιδαγωγικού‖Ινστιτούτου,‖

τα‖οποία‖ανακοινώθηκαν‖πριν‖από‖λίγες‖ημέρες‖κατά‖τη‖διάρκεια‖επιστημονικής‖ημερίδας‖που‖οργανώθηκε‖στην‖Αθήνα‖

από‖το‖ίδιο‖το‖Παιδαγωγικό‖Ινστιτούτο.‖ 

Ενώ‖στις‖προηγούμενες‖καταγραφές‖διαπιστωνόταν‖συνεχής‖μείωση‖του‖ποσοστού‖μαθητικής‖διαρροής‖(12,6% των‖

μαθητών‖που‖γράφτηκαν‖στην‖Α΄‖Γυμνασίου‖το‖1989-1990‖και‖αποφοίτησαν‖το‖1991-1992,‖9,6%‖των‖μαθητών‖που‖γράφτηκαν‖

στην‖Α΄‖Γυμνασίου‖το‖1997-1998‖και‖αποφοίτησαν‖το‖1999-2000,‖6,09%‖των‖μαθητών‖που‖γράφτηκαν‖στην‖Α΄‖Γυμνασίου‖το‖

2000-2001‖και‖αποφοίτησαν‖το‖2002-2003)‖στην‖παρούσα‖έρευνα‖(μαθητές‖που‖γράφτηκαν‖στην‖Α΄‖Γυμνασίου‖το‖2003-2004 

και‖αποφοίτησαν‖το‖2006)‖παρουσιάστηκε‖αύξηση‖του‖ποσοστού‖μαθητικής‖διαρροής‖στο‖Γυμνάσιο‖από‖το‖6,09% της‖

προηγούμενης‖μέτρησης‖στο‖6,51%!‖Αν‖μάλιστα‖λάβουμε‖υπόψη ότι‖τα‖στοιχεία‖αφορούν‖μόνο‖το‖Γυμνάσιο‖και‖όχι‖όλη‖την‖

Τποχρεωτική‖Εκπαίδευση‖και‖πως‖ένα‖μέρος‖από‖τα‖παιδιά‖που‖ανήκουν‖στα‖πιο‖υποβαθμισμένα‖κοινωνικά‖στρώματα- 

αγγίζει‖το‖1,5%2%- δεν‖περιλαμβάνονται‖στους‖δείκτες‖της‖διαρροής,‖γιατί‖δεν‖έχουν‖καν‖εγγραφεί‖στο‖σχολείο‖(παιδιά‖

Σσιγγάνων,‖μειονοτικών,‖μεταναστών- κυρίως‖«μη νόμιμων»-,‖καθώς‖και‖παιδιά‖με‖ειδικές‖ανάγκες),‖τότε‖το‖συνολικό‖

ποσοστό‖της‖διαρροής‖στην‖Τποχρεωτική‖Εκπαίδευση‖(Δημοτικό- Γυμνάσιο)‖αγγίζει το‖8,5%!‖ 

Η‖υψηλότερη‖μαθητική‖διαρροή στο‖Γυμνάσιο‖παρουσιάζεται‖στην‖Ανατολική‖Μακεδονία‖και‖Θράκη‖(9,36%),‖την‖Αττική‖

(7,77%)‖και‖τη‖Δυτική‖Ελλάδα.‖Σο‖ποσοστό‖των‖μαθητών‖που‖δεν‖φοίτησαν‖καθόλου‖εμφανίζεται‖ιδιαίτερα‖υψηλό‖στους‖

Νομούς‖Ξάνθης‖(12,67%),‖Δυτικής‖Αττικής‖(9,45%)‖και‖Ζακύνθου‖(8,60%).  

Σα‖χαρακτηριστικά‖της‖μαθητικής‖διαρροής‖είναι:‖ 

α) Περίπου‖η‖μισή‖μαθητική‖διαρροή‖στο‖Γυμνάσιο‖οφείλεται‖στους‖μαθητές‖που‖από‖το‖Δημοτικό‖δεν‖παρουσιάστηκαν‖

καθόλου‖να‖φοιτήσουν‖στο‖Γυμνάσιο.‖ 

β) Σο‖ποσοστό‖διαρροής‖στις‖αγροτικές‖περιοχές‖είναι‖μεγαλύτερο‖απ΄‖ό,τι‖στις‖αστικές.‖ 

γ) Η‖μαθητική‖διαρροή‖στον‖Νομό‖Αττικής‖είναι‖υψηλότερη‖από‖τον‖μέσο‖όρο‖(μ.ό.)‖της‖χώρας‖και‖παρουσιάζει‖αυξητική‖

τάση. 

τα‖Σεχνικά- Επαγγελματικά χολεία : Ακόμη‖χειρότερα‖είναι‖τα‖πράγματα‖για‖τα‖παιδιά‖που‖φοιτούν‖στα‖Σεχνικά‖- 

Επαγγελματικά‖χολεία.‖ύμφωνα‖με‖τα‖ίδια‖στοιχεία,‖αυξήθηκε‖και‖εδώ‖η‖μαθητική‖διαρροή‖την‖ίδια‖περίοδο‖σε‖σχέση‖με‖

τις‖αρχές‖της‖δεκαετίας‖και‖έφτασε‖σε‖ποσοστό‖21,51%.‖Δηλαδή‖με‖λίγα‖λόγια‖ένας‖στους‖πέντε‖μαθητές‖που‖γράφτηκε‖την‖

τελευταία‖πενταετία‖στα‖τεχνικο-επαγγελματικά‖σχολεία‖το‖εγκατέλειψε‖πριν‖από‖την ολοκλήρωση‖των‖σπουδών‖τους.‖ 

υνολικά,‖περίπου‖15.000‖παιδιά‖«χάθηκαν»‖από‖την‖Α΄‖Γυμνασίου‖μέχρι‖το‖τέλος‖του‖Λυκείου‖ή‖του‖Σεχνικού- 

Επαγγελματικού‖χολείου,‖χωρίς‖να‖υπολογίζονται‖οι‖«αθέατες»- από‖τη‖στατιστική‖έρευνα- κατηγορίες.‖το‖πλαίσιο‖αυτό‖

δεν‖είναι‖τυχαία‖η‖επισήμανση‖του‖Παιδαγωγικού‖Ινστιτούτου‖ότι‖η‖εξέλιξη‖αυτή‖στο‖θέμα‖της‖εγκατάλειψης‖του‖σχολείου‖

δεν‖δημιουργεί‖αισιοδοξία‖για‖θετική‖συνεισφορά‖εκ‖μέρους‖της‖χώρας‖μας‖στην‖επίτευξη‖του‖στόχου‖του‖10%‖για‖το‖2010‖

που‖έχει‖τεθεί‖από‖την‖Ε.Ε.‖ 

 

τον αγώνα για το μεροκάματο  
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Η‖κλιμάκωση‖των‖ανισοτήτων‖αλλά‖και‖η‖φτώχεια,‖είναι‖σίγουρο,‖λειτουργούν‖ήδη‖σαν‖θερμοκήπιο‖για‖την‖αύξηση‖των‖

ποσοστών‖ όσον‖ αφορά‖ τα‖ παιδιά‖ που‖ εγκαταλείπουν‖ το‖ σχολείο.‖ Ο‖ εκπαιδευτικός‖ αποκλεισμός‖ δρα‖ σαν‖ κλασικός‖

παράγοντας‖ που‖ αναπαράγει‖ τη‖ φτώχεια,‖ ιδιαίτερα‖ σε‖ περιόδους‖ αυξημένης‖ ανεργίας.‖ Με‖ αυτόν‖ τον‖ τρόπο‖ η‖

«κληρονομημένη»‖φτώχεια‖ανανεώνει‖τη‖δυναμική‖της,‖καθώς‖δέχεται‖«νέο αίμα»‖από‖τη‖«φτώχεια της κρίσης»‖που‖γεννιέται‖

στις‖ χρεοκοπημένες‖ βιομηχανικές‖ περιοχές,‖ στις‖ ερημωμένες‖ αγροτικές‖ περιοχές‖ και‖ στα‖

πολεοδομικά‖συγκροτήματα‖των‖υποβαθμισμένων‖συνοικιών‖των‖αστικών‖κέντρων.‖ 

 

Σα σημαντικότερα αίτια του αναλφαβητισμού 

 

 Αναλφάβητος‖ γενικά‖ είναι‖ όποιος‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ διαβάσει‖ και‖ να‖ γράψει.‖ τους‖

αναλφάβητους‖ κατατάσσουμε‖ όσους‖ δεν‖ γνωρίζουν‖ ανάγνωση‖ και‖ γραφή‖ και‖ αγνοούν‖ τις‖

βασικές‖πράξεις‖της‖αριθμητικής‖(οργανικά‖αναλφάβητοι)‖και‖όσους‖δεν‖έχουν‖ολοκληρώσει‖

την‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση‖(λειτουργικά‖αναλφάβητοι‖ή‖ημιαναλφάβητοι). 

Πρώτα‖πρώτα‖ο‖αναλφαβητισμός‖είναι‖κληρονομιά‖που‖μας‖άφησαν‖οι‖προηγούμενες‖δεκαετίες.‖

Ήταν‖η‖δύσκολη‖εποχή‖με‖τη‖λήξη‖του‖Β’‖Παγκοσμίου‖Πολέμου‖και‖του‖Εμφυλίου.‖Οι‖μεγάλες‖

καταστροφές‖ και‖ η‖ φτώχεια‖ που‖ υπήρχε‖ δεν‖ άφηναν‖ πολλά‖ περιθώρια‖ στο‖ κράτος‖ να‖

ανοικοδομήσει‖ σχολεία,‖ να‖ εκπαιδεύσει‖ και‖ να‖ διορίσει‖ δασκάλους,‖ να‖ μορφώσει‖ όλους‖ τους‖

πολίτες‖του.‖Και‖εκεί‖όπου‖υπήρχαν‖σχολεία‖ήταν‖απρόσιτα‖για‖κατοίκους‖απομακρυσμένων‖και‖

δύσβατων‖ περιoχών‖ της‖ επαρχίας.‖ Επιπλέον,‖ τα‖ επείγοντα‖ προβλήματα‖ επιβίωσης,‖ που‖

αντιμετώπιζε‖ ένα‖ μεγάλο‖ μέρος‖ του‖ πληθυσμού,‖ το‖ απομάκρυναν‖ από‖ το‖ σχολείο.‖ Δεν‖ είναι,‖

άλλωστε,‖ τυχαία‖ η‖ διαπίστωση‖ ότι‖ οι‖ περισσότεροι‖ αγράμματοι‖ είναι‖ αγρότες,‖ εργάτες,‖

άνθρωποι‖που‖ανήκουν‖στα‖ασθενέστερα‖οικονομικά‖και‖κοινωνικά‖στρώματα. 

Σέτοια‖προβλήματα,‖ασφαλώς,‖δεν‖έχουν‖εκλείψει‖και‖στην‖εποχή‖μας.‖Και‖σήμερα‖για‖πολλά‖

παιδιά‖ο‖αγώνας‖για‖την‖επιβίωση‖είναι‖εμπόδιο‖στη‖μόρφωσή‖τους.‖ύμφωνα‖με‖την‖τελευταία‖

απογραφή‖ του‖ πληθυσμού‖ του‖ 1991,‖ δεκατέσσερις‖ χιλιάδες‖ παιδιά‖ μπήκαν‖ στη‖ βιοπάλη‖ σε‖

ηλικία‖κάτω‖των‖δεκατεσσάρων‖ετών,‖διακόπτοντας‖τη‖φοίτησή‖τους‖στο‖σχολείο. 

Αιτία‖για‖την‖οποία‖αρκετά‖παιδιά‖διακόπτουν‖τη‖φοίτησή‖τους‖στο‖σχολείο‖και‖εργάζονται,‖είναι,‖επίσης,‖και‖η‖νοοτροπία‖

που‖έχουν‖οι‖γονείς‖τους‖για‖τα‖γράμματα‖και‖τη‖μόρφωση.‖Ορισμένοι,‖δηλαδή,‖γονείς,‖αμόρφωτοι‖και‖οι‖ ίδιοι,‖έχουν‖την‖

αντίληψη,‖ ότι‖ οι‖ σπουδές‖ είναι‖ ανώφελες‖ και‖ περιττές‖ και‖ ιδιαίτερα,‖ αν‖ αυτές‖ τους‖ επιβαρύνουν‖ οικονομικά.‖ Αυτοί‖

ενδιαφέρονται‖περισσότερο‖για‖τα‖άμεσα‖οικονομικά‖οφέλη‖που‖θα‖έχουν‖από‖την‖εργασία‖των‖παιδιών‖τους,‖και‖λιγότερο‖

για‖τη‖μόρφωσή‖τους.‖Υτάνουν,‖μάλιστα,‖στο‖σημείο‖να‖υποστηρίζουν‖πως‖έτσι‖τα‖παιδιά‖τους‖«θα‖μάθουν‖τι‖θα‖πει‖ζωή!».‖

Θύματα‖τέτοιων‖προκαταλήψεων‖και‖στερεότυπων‖είναι‖πιο‖πολύ‖τα‖κορίτσια. 

Πολλά‖από‖τα‖παιδιά‖τα‖οποία‖είτε‖δεν‖πηγαίνουν‖καθόλου‖στο‖σχολείο‖είτε‖δεν‖ολοκληρώνουν‖τη‖βασική‖εκπαίδευσή‖τους‖

ανήκουν‖ σε‖ κοινωνικές‖ ομάδες‖ που‖ βρίσκονται‖ σε‖ μειονεκτική‖ θέση.‖ Πρόκειται‖ για‖ παιδιά‖ Σσιγγάνων,‖ μεταναστών‖ και‖

εθνικών‖ μειονοτήτων.‖ Κύριος‖ λόγος‖ για‖ τον‖ οποίο‖ τα‖ παιδιά‖ αυτά‖ απομακρύνονται‖ από‖ το‖ σχολείο,‖ δεν‖ είναι‖ τόσο‖ οι‖

διακρίσεις,‖που‖ακόμα‖δυστυχώς‖δεν‖έχουν‖εκλείψει,‖όσο‖το‖γεγονός‖ότι‖οι‖αξίες‖της‖οικογένειας‖ή‖του‖περιβάλλοντός‖τους,‖η‖

θρησκεία‖τους‖και‖η‖γλώσσα‖τους,‖για‖παράδειγμα,‖είναι‖πολύ‖διαφορετικές‖από‖τις‖σχολικές‖αξίες.  

Τπεύθυνη‖για‖το‖πρόβλημα‖του‖αναλφαβητισμού‖είναι‖και‖η‖Πολιτεία.‖Η‖ευθύνη‖της‖εντοπίζεται‖κυρίως‖στην‖εκπαιδευτική‖

της‖ πολιτική,‖ με‖ την‖ οποία‖ αναπαράγεται‖ και‖ διαιωνίζεται‖ η‖ αγραμματοσύνη.‖Όσο‖ δε‖ θα‖ υπάρχουν‖ σχολεία‖ ημερήσια,‖

νυχτερινά‖ και‖ σχολεία‖ για‖ παιδιά‖ με‖ ειδικές‖ ανάγκες‖ εκεί‖ όπου‖ είναι‖ απαραίτητα,‖ όσο‖ δε‖ θα‖ μεριμνά‖ για‖ τους‖

αναλφάβητους‖κάθε‖ηλικίας‖και‖δε‖θα‖δημιουργεί‖τις‖προϋποθέσεις‖που‖απαιτούνται‖για‖τη‖μόρφωση‖όλων‖των‖πολιτών,‖

τόσο‖το‖πρόβλημα‖θα‖παρατείνεται‖και‖θα‖εντείνεται. 

Είναι‖σαφές‖ότι‖ο‖αναλφαβητισμός‖είναι‖καθαρά‖πρόβλημα‖που‖έχει‖σχέση‖με‖την‖παιδεία‖των‖πολιτών‖της‖χώρας‖μας.‖Ό,τι,‖

λοιπόν,‖μπορεί‖να‖προσφέρει‖η‖παιδεία‖το‖στερείται‖και‖ο‖αναλφάβητος‖και‖η‖κοινωνία‖μας. 

 

ύγχρονη Ελλάδα κι αναλφαβητισμός  

 

Στην 35η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα με βάση τα επίπεδα αλφαβητισμού των ενήλικων πολιτών της, τη 

στιγμή που τα περισσότερα αναπτυγμένα κράτη του κόσμου έχουν εξαλείψει το πρόβλημα. 

 

Ανησυχητικές‖διαστάσεις‖λαμβάνει‖το φαινόμενο‖του‖αναλφαβητισμού‖στη‖χώρα‖μας,‖όπως‖καταγράφηκε‖κατά‖τη‖χθεσινή‖

παγκόσμια‖ημέρα‖κατά‖του‖αναλφαβητισμού.‖ύμφωνα‖με‖στοιχεία‖της‖τατιστικής‖Τπηρεσίας‖(ΕΤΕ),‖αναλφάβητο‖

θεωρείται‖το‖3,6%‖του‖πληθυσμού,‖όμως,‖ανεπισήμως‖τα‖ποσοστά‖είναι‖ακόμη‖μεγαλύτερα,‖φτάνοντας‖ακόμα‖και‖το‖12%‖με‖

13%.‖την‖Ελλάδα‖του‖2008‖υπάρχουν‖άνθρωποι‖που‖δεν‖μπορούν‖να‖κατανοήσουν‖αυτά‖που‖διαβάζουν‖ή‖δεν‖μπορούν‖να‖

συμπληρώσουν‖μια‖απλή‖αίτηση. 

 

Οι‖καθηγητές‖των‖λυκείων,‖κυρίως‖οι‖φιλόλογοι,‖βλέπουν‖στα‖γραπτά‖απίστευτα‖‚μαργαριτάρια‛,‖τα‖οποία‖υποδηλώνουν‖

ότι‖οι‖μαθητές‖δεν‖καταλαβαίνουν‖τις‖ερωτήσεις‖αλλά‖ούτε‖και‖τα‖γραφόμενα‖στα‖σχολικά‖βιβλία.‖Φαρακτηριστικό‖της‖
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κατάστασης‖ήταν‖και‖η‖ενέργεια‖της‖Κεντρικής‖Επιτροπής‖Εξετάσεων‖να‖δώσει‖στους‖υποψηφίους‖των‖πανελληνίων‖

εξετάσεων‖την‖ερμηνεία‖των‖λέξεων‖‚ψεγάδια,‖παρωχημένες,‖υπόδικη,‖εξοβελιστεί‛.‖‚τα‖φιλολογικά‖μαθήματα‖η‖εικόνα‖

είναι‖απαράδεκτη.‖Πολλοί‖μαθητές‖παρουσιάζουν‖αδυναμία‖να‖κατανοήσουν‖ένα‖κείμενο‖εφημερίδας‖ή‖μια‖απλή‖ερώτηση.‖

Σους‖ζητάς,‖για‖παράδειγμα,‖να‖αναφερθούν‖στο‖έργο‖του‖Μεγάλου‖Αλεξάνδρου‖σε‖πολιτιστικό‖επίπεδο‖και‖αυτοί‖να‖

γράφουν‖όλο‖το‖κεφάλαιο‖για‖τον‖Μ.‖Αλέξανδρο‖ή‖το‖έργο‖του‖σε‖οικονομικό‖επίπεδο. 

Η‖αδυναμία‖τους‖αυτή‖είναι‖η‖αιτία‖να‖χάνουν‖πολλές‖μονάδες‖στις‖εξετάσεις‖και‖δη‖στις‖πανελλήνιες‛,‖σχολίασε‖ο‖

φιλόλογος,‖Δημήτρης‖Πιτσιάβας.‖Όλα‖τα‖παραπάνω‖αποτελούν‖μια‖μορφή‖αναλφαβητισμού,‖του‖λειτουργικού‖(σ.σ.‖έχουν‖

πάει‖σχολείο,‖όμως,‖δεν‖μπορούν‖να‖χειριστούν‖επαρκώς‖το‖γραπτό‖λόγο),‖ο‖οποίος‖είναι‖ιδιαίτερα‖ανησυχητικός‖γιατί‖δεν‖

μπορεί‖εύκολα‖να‖καταγραφεί.‖‚Για‖μένα‖τα‖λεγόμενα‖ʽ μαργαριτάριαʼ ‖των‖μαθητών‖είναι‖μια‖ένδειξη‖λειτουργικού‖

αναλφαβητισμού,‖για‖την‖οποία‖ευθύνεται‖το‖εκπαιδευτικό‖σύστημα,‖που‖δεν‖ασκεί‖την‖κριτική‖σκέψη‛,‖σημείωσε‖ο‖

επίκουρος‖καθηγητής‖του‖Παιδαγωγικού‖τμήματος‖Δημοτικής‖Εκπαίδευσης‖Αθανάσιος‖Αϊδίνης.‖Εμμένον‖πρόβλημα‖

χαρακτήρισε‖τον‖αναλφαβητισμό‖η‖επίκουρη‖καθηγήτρια‖του‖τμήματος‖Εκπαιδευτικής‖και‖Κοινωνικής‖Πολιτικής‖του‖

Πανεπιστημίου‖Μακεδονίας‖Αθηνά‖ιπητάνου. 

‚Τπολογίζεται‖ότι‖ο‖αναλφαβητισμός‖στη‖χώρα‖μας‖αγγίζει‖το‖12%‖με‖13%‖του‖πληθυσμού.‖Είναι‖επιτακτική‖ανάγκη‖να‖

γίνει‖μια‖σοβαρή‖πανελλαδική‖μελέτη,‖προκειμένου‖να‖μπορέσουν‖στη‖συνέχεια‖να‖αναπτυχθούν‖οι‖κατάλληλες‖δράσεις‖

για‖τη‖μείωση‖του‖φαινομένου‛,‖σχολίασε‖η‖κ.‖ιπητάνου.‖Αξίζει‖να‖σημειωθεί‖ότι‖στην‖απογραφή‖του‖2001‖του‖ελληνικού‖

πληθυσμού‖αναφερόταν‖ότι‖περίπου‖ένα‖εκατομμύριο‖άτομα‖δεν‖έχουν‖ολοκληρώσει‖την‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση‖(σ.σ.‖

αυτός‖θεωρείται‖οργανικός‖αναλφαβητισμός).‖ε‖περιοχές,‖μάλιστα,‖όπως‖η‖Ροδόπη,‖η‖Ξάνθη,‖η‖Καρδίτσα‖και‖τα‖Γρεβενά‖

καταγράφονται‖αυξημένα‖ποσοστά‖χαμηλού‖επιπέδου‖μόρφωσης.‖Γενικά,‖ο‖αναλφαβητισμός,‖σύμφωνα‖με‖έρευνες,‖

πλήττει,‖κυρίως‖αγροτικούς‖πληθυσμούς‖και‖καλύπτει‖ένα‖ευρύ‖φάσμα‖ηλικιών,‖ακόμη‖και‖νέους‖15-25‖ετών.‖υνήθη‖

‚θύματά‛‖του‖είναι‖οι‖μειονότητες,‖όπως‖οι‖τσιγγάνοι,‖οι‖παλιννοστούντες,‖οι‖μετανάστες,‖τα‖άτομα‖με‖αναπηρία,‖οι‖

φυλακισμένοι‖και‖οι‖τοξικομανείς. 

 

ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΟΗΕ 

 

την‖35η‖θέση‖παγκοσμίως‖κατατάσσεται‖η‖Ελλάδα‖με‖βάση‖τα‖επίπεδα‖αλφαβητισμού‖στα‖άτομα‖ηλικίας‖άνω‖των‖15‖

ετών,‖καθώς‖τα‖περισσότερα‖αναπτυγμένα‖κράτη‖του‖κόσμου‖έχουν‖εξαλείψει‖το‖πρόβλημα‖του‖αναλφαβητισμού.‖Αυτό‖

προκύπτει‖από‖τα‖στοιχεία‖του‖ΟΗΕ‖για‖την‖περίοδο‖1995-2005,‖σύμφωνα‖με‖οποία‖το‖ποσοστό‖αλφαβητισμού‖στην‖Ελλάδα‖

διαμορφώνεται‖στο‖96%,‖έναντι‖σχεδόν‖100%‖σε‖34‖χώρες‖για‖τις‖οποίες‖υπάρχουν‖διαθέσιμα‖στοιχεία.  

ε‖παγκόσμιο‖επίπεδο‖υπολογίζεται‖ότι‖περίπου‖774‖εκατομμύρια‖άνθρωποι,‖δηλαδή‖το‖20%‖του‖ενήλικου‖πληθυσμού‖του‖

πλανήτη,‖δεν‖γνωρίζουν‖γραφή‖και‖ανάγνωση,‖ενώ‖την‖ίδια‖στιγμή‖75‖εκατομμύρια‖παιδιά‖παγκοσμίως‖είναι‖αποκλεισμένα‖

από‖το‖εκπαιδευτικό‖σύστημα.‖Σα‖στοιχεία-σοκ‖παρουσίασε‖η‖Unesco,‖με‖αφορμή‖τη‖χθεσινή,‖παγκόσμια‖ημέρα‖για‖την‖

εξάλειψη‖του‖αναλφαβητισμού.‖ύμφωνα‖με‖την‖οργάνωση,‖υπάρχει‖άμεση‖σχέση‖ανάμεσα‖στα‖επίπεδα‖αλφαβητισμού‖και‖

την‖υγεία‖του‖ατόμου.‖Είναι‖ενδεικτικό‖ότι‖σε‖έρευνα‖που‖έγινε‖σε‖32‖χώρες‖οι‖γυναίκες‖που‖είχαν‖ολοκληρώσει‖τη‖

δευτεροβάθμια‖εκπαίδευση‖ήταν‖πέντε‖φορές‖πιθανότερο‖να‖γνωρίζουν‖τους‖κινδύνους‖που‖συνδέονται‖με‖τον‖ιό‖του‖AIDS 

σε‖σχέση‖με‖τις‖αναλφάβητες. 

Ο‖αναλφαβητισμός‖συνδέεται‖επίσης‖με‖υψηλότερα‖ποσοστά‖βρεφικής‖θνησιμότητας‖και‖

με‖κοινωνικά‖προβλήματα,‖όπως‖ο‖αποκλεισμός,‖η‖εσωστρέφεια‖και‖η‖απομόνωση‖του‖

ατόμου.‖ύμφωνα‖με‖την‖Unesco,‖ο‖στόχος‖που‖είχε‖τεθεί‖για‖αύξηση‖του‖αλφαβητισμού‖

παγκοσμίως‖κατά‖50%‖μέχρι‖το‖2015‖ίσως‖αποδεχθεί‖ανέφικτος,‖όμως‖παρόλα‖αυτά‖

υπάρχουν‖και‖ενθαρρυντικά‖μηνύματα.‖υγκεκριμένα,‖ο‖αριθμός‖των‖αναλφάβητων‖

ενηλίκων‖μειώθηκε‖από‖871‖εκατομμύρια‖(1985-1994)‖σε‖776‖εκατομμύρια‖άτομα‖(2000-2006), 

ενώ‖στο‖ίδιο‖διάστημα‖ο‖αλφαβητισμός‖αυξήθηκε‖παγκοσμίως‖στο‖84%‖από‖76%. 

Ενισχυτική‖από‖το<‖δημοτικό.‖Ενισχυτική‖διδασκαλία‖από‖το‖δημοτικό‖σκοπεύει‖να‖εφαρμόσει‖φέτος‖το‖υπουργείο‖

Παιδείας,‖μέσω‖του‖Επιχειρησιακού‖προγράμματος‖‚Εκπαίδευση‖και‖διά‖βίου‖μάθηση‖2007-2013‛‖(σ.σ.‖ο‖προϋπολογισμός‖της‖

πράξης‖είναι‖8‖εκατ.‖ευρώ).‖Ο‖στόχος‖της‖πράξης‖είναι‖να‖προσφέρει‖τη‖δυνατότητα‖στους‖μαθητές‖που‖κρίνεται‖ότι‖

χρειάζονται‖επιπλέον‖διδακτική‖βοήθεια‖να‖παρακολουθήσουν‖ιδιαίτερα‖προγράμματα‖διδασκαλίας‖στα‖μαθήματα‖της‖

Νεοελληνικής‖Γλώσσας και‖των‖Μαθηματικών. 

Κατά‖προτεραιότητα‖παρέχονται‖προγράμματα‖ενισχυτικής‖διδασκαλίας‖σε‖μαθητές‖των‖τάξεων‖Αʼ ‖και‖Βʼ ‖δημοτικού,‖που‖

δεν‖κατέκτησαν‖τους‖βασικούς‖μηχανισμούς‖ανάγνωσης,‖γραφής‖και‖αριθμητικού‖υπολογισμού.‖τα‖μέτρα‖καταπολέμησης‖

του‖αναλφαβητισμού‖συμπεριλαμβάνονται‖και‖τα‖57‖σχολεία‖δεύτερης‖ευκαιρίας‖(ΔΕ),‖έξι‖από‖τα‖οποία‖λειτουργούν‖σε‖

φυλακές‖(στη‖Θεσσαλονίκη‖λειτουργούν‖δυο‖ΔΕ‖στη‖Νεάπολη‖και‖το‖κέντρο‖και‖ένα‖στις‖φυλακές‖Διαβατών).‖ 

Υέτος,‖μάλιστα,‖όπως‖ανακοίνωσε‖το‖ΤΠΕΠΘ,‖θα‖λειτουργήσουν‖και‖68‖νέα‖παραρτήματα‖ΔΕ.‖Από‖το‖2004‖έως‖σήμερα‖

12.310‖ενήλικες‖πολίτες‖παρακολούθησαν‖μαθήματα‖στα‖ΔΕ‖και‖τα‖Κέντρα‖Εκπαίδευσης‖Ενηλίκων.‖‚Μπροστά‖σε‖αυτήν‖

την‖πραγματικότητα,‖επιβεβλημένη‖είναι‖η‖αφύπνιση‖και‖η‖ευαισθητοποίηση‖όλων‖μας,‖και‖κυρίως‖του‖εκπαιδευτικού‖

χώρου,‖καθώς‖η‖υποεκπαίδευση‖και‖ο‖αναλφαβητισμός‖είναι‖πρωτίστως‖ʽ θέμα‖Παιδείαςʼ ‛,‖τόνισε‖ο‖υπουργός‖Παιδείας,‖Ε.‖

τυλιανίδης,‖κατά‖τη‖χθεσινή‖παγκόσμια‖ημέρα. 

 

 

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού 

Διεθνής‖Ημέρα‖για‖την‖Εξάλειψη‖του‖Αναλφαβητισμού‖2006‖- αφίσα‖της‖Ουνέσκο 
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H 8η‖ επτεμβρίου έχει‖ ανακηρυχτεί‖ Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού (αγγλικά: International 

Literacy Day)‖ από‖ την‖ ΟΤΝΕΚΟ στις‖ 17‖ Νοεμβρίου 1965.‖ Εορτάστηκε‖ για‖ πρώτη‖ φορά‖ το‖ 1966.‖ κοπός‖ της‖ είναι‖ να‖

αναδείξει‖τη‖σημασία‖της‖καταπολέμησης‖του‖αναλφαβητισμού για‖τα‖άτομα,‖τις‖κοινότητες‖και‖τις‖κοινωνίες.‖Με‖αφορμή‖

αυτήν‖την‖ημέρα‖διοργανώνονται‖εορτασμοί‖ανά‖τον‖κόσμο.‖ [1].Εκτιμάται‖ότι‖781‖εκατομμύρια‖ενήλικοι‖ζουν‖χωρίς‖βασικές‖

ικανότητας‖ αλφαβητισμού,‖ από‖ τα‖ οποίους‖ τα‖ 2/3‖ είναι‖ γυναίκες.‖ Επίσης,‖ περίπου‖ 103‖ εκατομμύρια‖ παιδιά‖ δεν‖ έχουν‖

πρόσβαση‖ σε‖ σχολείο‖ και,‖ έτσι,‖ δε‖ μαθαίνουν‖ να‖ διαβάζουν,‖ να‖ γράφουν‖ ή‖ να‖ μετρούν.ύμφωνα‖ με‖ την‖ "Αναφορά‖

Παγκόσμιας‖ Παρατήρησης‖ για‖ την‖ Εκπαίδευση‖ για‖ όλους‖ -2006"‖ (αγγλ.:"Global‖ Monitoring‖ Report‖ on‖ Education‖ for‖ All‖

(2006)")‖της‖ΟΤΝΕΚΟ‖ [2][3],‖η‖Νότια και‖η‖Δυτική‖Ασία έχουν‖το‖χαμηλότερο‖περιφερειακό‖ποσοστό‖αλφαβητισμού‖(58.6%)‖

και‖ακολουθούνται‖από‖την‖υποσαχάρια‖Αφρική (59.7%)‖και‖τα‖αραβικά‖κράτη (62.7%).‖Οι‖χώρες‖με‖το‖χαμηλότερο‖ποσοστό‖

αλφαβητισμού‖ είναι‖ η‖Μπουρκίνα‖Υάσο (12.8%),‖ ο‖Νίγηρας (14.4%)‖ και‖ το‖Μαλί (19%).‖Η‖αναφορά‖ δείχνει‖μια‖ ξεκάθαρη‖

σχέση‖ ανάμεσα‖ στον‖ αναλφαβητισμό‖ και‖ τις‖ χώρες‖ με‖ οξύ‖ πρόβλημα‖ φτώχειας,‖ καθώς‖ και‖ τον‖ αναλφαβητισμό‖ και‖

προκαταλήψεων‖εις‖βάρος‖των‖γυναικών.Ο‖ΟΗΕ ορίζει‖ως‖αναλφαβητισμό‖την‖αδυναμία‖να‖διαβάσει‖ή‖να‖γράψει‖κανείς‖

μια‖ απλή‖ πρόταση‖ σε‖ οποιαδήποτε‖ γλώσσα.‖ Έτσι,‖ αυτά‖ τα‖ ποσοστά‖ αναφέρονται‖ μόνο‖ στο‖ βασικό,‖ και‖ όχι‖ τον‖

περιεκτικότερο,‖ αλφαβητισμό.την‖ Ελλάδα αναλφάβητος‖ θεωρείται‖ όποιος‖ δεν‖ έχει‖ ολοκληρώσει‖ τις‖ σπουδές‖ του‖ στο‖

εξατάξιο‖δημοτικό‖σχολείο,‖ενώ‖άλλες‖χώρες‖για‖να‖χαρακτηρίσουν‖κάποιον‖εγγράμματο‖αρκούνται‖στη‖γνώση‖γραφής‖και‖

ανάγνωσης.‖την‖Ελλάδα,‖ το‖ποσοστό‖ των‖ εγγράμματων‖ ενηλίκων‖φθάνει‖ το‖ 91%‖ του‖πληθυσμού‖ (94%‖άνδρες‖ και‖ 88%‖

γυναίκες,‖ποσοστό‖ιδιαίτερα‖χαμηλό‖για‖μια‖χώρα‖- μέλος‖της‖Ε.Ε.,‖560‖χιλιάδες‖Eλληνίδες‖δεν‖έχουν‖τελειώσει‖το‖δημοτικό).‖

Αντίθετα,‖το‖ποσοστό‖των‖εγγραμμάτων‖ανηλίκων‖ως‖15‖ετών‖κινείται‖σε‖πολύ‖υψηλά‖επίπεδα‖(99,5%‖στο‖σύνολο‖ - 99,4% 

στους‖ άνδρες‖ και‖ 99,5%‖ στις‖ γυναίκες).Σο‖ θέμα‖ του‖ εορτασμού‖ του‖ 2006 είναι:‖ "Η‖ μόρφωση‖ υποστηρίζει‖ την‖ ανάπτυξη".‖

τόχος‖είναι‖να‖αναδειχτεί‖ότι‖ ο‖αλφαβητισμός‖δεν‖είναι‖μόνο‖ένα‖θετικό‖αποτέλεσμα‖της‖ανάπτυξης‖αλλά‖είναι‖επίσης‖

ένας‖ μοχλός‖ για‖ την‖ επίτευξη‖ περαιτέρω‖ κοινωνικής‖ προόδου.‖ Ο‖ εορτασμός‖ του‖ 2006‖ συνδυάζεται‖ με‖ την‖ Πρωτοβουλία‖

Αλφαβητισμού‖για‖την‖Ενδυνάμωση της‖ΟΤΝΕΚΟ‖(αγγλ.:‖"Literacy‖Initiative‖for‖Empowerment"‖(LIFE)‖ [4] ),‖που‖ξεκίνησε‖το‖

2005 και‖που‖έχει‖ως‖στόχο‖να‖βοηθήσει‖να‖μειωθεί‖στο‖μισό‖ως‖το‖2015 το‖ποσοστό‖του‖ενήλικου‖αναλφάβητου‖πληθυσμού‖

στον κόσμο.‖Η‖πρωτοβουλία‖LIFE‖πραγματοποιεί‖ δράσεις‖σε‖35‖χώρες‖με‖ποσοστό‖αλφαβητισμού‖λιγότερο‖από‖50%‖ή‖με‖

περισσότερους‖ από‖ 10‖ εκατομμύρια‖ αναλφάβητους‖ και‖ είναι‖ σχεδιασμένη‖ για‖ να‖ φέρει‖ σε‖ πέρας‖ τους‖ στόχους‖ της‖

Δεκαετίας‖Αλφαβητισμού‖του‖ΟΗΕ (2003-2012) [5]. 

 

Δ ι ά λ ο γ ο ς 

 «Ο διάλογος εκφράζει (ρητά ή σιωπηρά) την ανάγκη σύμπραξης για την εύρεση της αλήθειας, για τη 

διατύπωση της πιο σωστής γνώμης και απόφασης μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, είναι έκφραση 

ζωτικής λειτουργίας για την απόκτηση περισσής βεβαιότητας και τη χάραξη προγράμματος δράσης΄ 

έτσι αποκτά περιεχόμενο ο διάλογος και προβάλλεται ως αξία μεγάλη για την ατομική και συλλογική 

ζωή. *<+ Φρήσιμη φαίνεται εδώ μια σύντομη ετυμολογική διευκρίνιση: με τον όρο λόγος η γλώσσα μας 

αποδίδει και τη λογική ικανότητα του ανθρώπου και τη λεκτική ένδυσή της΄ κατά συνέπεια, διάλογος σημαίνει διασταύρωση των 

εκφραστικών μέσων (λέξεων, προτάσεων, συλλογιστικών δομών) και διαμέσου αυτών συνάντηση της λογικής δραστηριότητας 

των διαλεγομένων.»‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖Υ.‖Κ.‖Βώρος 

  

«Σο διαλέγεσθαι είναι αρχή του σύμπαντος θεμελιωμένη στη σύσταση του κόσμου, δηλαδή στην αμοιβαία, δυναμική σχέση των 

στοιχείων του. Η αντίθεση των στοιχείων της φύσης, και της κοινωνίας ακόμη, οδηγεί στην κίνηση, στη δημιουργία. Από τη 

διαπίστωση της αρχής αυτής προήλθε η διαλεκτική, η εγκυρότερη φιλοσοφική και επιστημονική μέθοδος για την εύρεση της 

αλήθειας. Η μέθοδος που 

δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα στατικά, αλλά δέχεται τη μορφή της ως αποτέλεσμα εξέλιξης που ωθείται απ’ τις 

σχέσεις, απ’ τις αντιθέσεις των στοιχείων της. Η μέθοδος που συνθέτει το εμπειρικό και το αφηρημένο, το ατομικό και το 

καθολικό, την αιτία με το αποτέλεσμα, την κίνηση και τη μορφή.»‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖Φρ.‖Μαλεβίτσης 
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«...Πλαστήκαμε‖για‖να‖μην‖είμαστε‖μονάχοι.‖Για‖τούτο‖η‖καρδιά‖μας‖ασταμάτητα‖διψά‖για‖τους‖άλλους.‖Φωρίς‖το‖διάλογο‖

των‖ υπάρξεων‖ μας‖ η‖ ζωή‖ φαίνεται‖ αδειανή,‖ ερημωμένη,‖ αδικαιολόγητη.‖ Ζούμε‖ και‖ πλησιάζουμε‖ τους άλλους‖

χρησιμοποιώντας‖αυτό‖το‖μέγιστο‖δώρημα‖που‖αποθέωσαν‖οι‖αρχαίοι‖Έλληνες:‖το‖διάλογο.‖Αν‖δεν‖είχαμε‖φωνή,‖αν‖δεν‖

ξέραμε‖ να‖ μιλάμε,‖ και‖ μάλιστα‖ την‖ ίδια‖ γλώσσα,‖ αν‖ δε‖ χρησιμοποιούσαμε‖ τις‖ λέξεις‖ με‖ την‖ ίδια‖ έννοια,‖ τότε‖ δε‖ θα‖

μπορούσαμε‖τελικά‖να‖κερδίσουμε‖τους‖άλλους‖και‖να‖αναπτύξουμε‖δεσμούς‖φιλίας‖και‖αγάπης. 

 Ο‖άλλος‖λοιπόν‖μας‖είναι‖απαραίτητος,‖γιατί‖ολοκληρώνει‖τον‖εαυτό‖μας,‖

ολοκληρώνει‖ το‖ βίο‖ μας‖ και‖ κάνει‖ να‖ βλαστήσει‖ στον‖ κόσμο‖ μας‖ ο‖ διάλογος.‖ Ο‖

διάλογος‖δεν‖είναι‖μονάχα‖ανταλλαγή‖σκέψεων.‖Είναι‖κι‖ανταλλαγή‖καρδιών.‖Αυτό‖

είναι‖το‖μεγάλο‖μυστικό‖της‖ανθρώπινης‖ζωής. 

 Μας‖ χρειάζεται‖ ο‖ άλλος‖ προκειμένου‖ να‖ αναπτυχθεί‖ ‖ στη‖ ζωής‖ μας‖ ο‖

διάλογος.‖Αλλά‖μας‖χρειάζεται‖ελεύθερος,‖αδέσμευτος,‖άνθρωπος‖αυτεξούσιος‖και‖

ακέραιος,‖ που‖ θα‖ έρθει‖ να‖ συναντήσει‖ εμάς,‖ αν‖ είμασε‖ αληθινά‖ αυτεξούσιοι‖ και‖

ακέραιοι‖στην‖ανθρωπιά‖μας.‖Διάλογος‖ανάμεσα‖σε‖σκλάβους‖δεν‖είναι‖δυνατό‖να‖

αναπτυχθεί,‖παρά‖μονάχα‖για‖να‖θρέψει‖τον‖καημό‖της‖ελευθερίας.‖ 

 Ο‖ διάλογος‖ ο‖ αληθινός‖ είναι‖ έργος‖ της‖ ελευθερίας,‖ έργο‖ γενναίο,‖

ειλικρινέστατο‖ και‖ μέσα‖ από‖ αυτό‖ το‖ θαυμαστό‖ ηθικό‖ κλίμα‖ ξεπήδησε‖ στον‖ ευλογημένο‖ αυτόν‖ τόπο‖ που‖ ζούμε‖ ένα‖

παράδοξο,‖ σπανιότατο‖ γλωσσικό‖ φαινόμενο:‖ ο‖ δυϊκός‖ αριθμός‖ έχει‖ και‖ βαθιά‖ ηθική‖ αξία:‖ φανερώνει‖ το‖ ελεύθερο‖ κι‖

αρμονικό‖ συνταίρασμα‖ δύο‖ ανθρωπίνων‖ υπάρξεων,‖ τη‖ λαχτάρα‖ τους‖ να‖ αλληλογνωριστούν,‖ ‖ να‖ αλληλοφωτιστούν‖ να‖

γεμίσουν‖τη‖μοναξιά‖τους,‖να‖ευρύνουν‖την‖καρδιά‖και‖τη‖ζωή‖τους‖ολόκληρη,‖να‖δημιουργήσουν‖πολιτισμό.‖Ο‖πολιτισμός‖

αρχίζει‖από‖τη‖βεβαίωση‖του‖Eγώ‖και‖του‖υ,‖από‖τη‖συνειδητοποίηση‖ότι‖υπάρχουμε‖εμείς,‖αλλά‖υπάρχει‖και‖ο‖άλλος,‖ο‖

πλαϊνός‖μας.‖Φωρίς‖αυτόν‖τον‖άλλο,‖και‖η‖ζωή‖μας‖και‖η‖πλάση‖ολόκληρη‖θα‖ήταν‖μια‖τρομερή‖ερημιά. 

 Εκείνοι‖που‖παίρνουν‖την‖ευθύνη‖– ευθύνη‖βαριά‖και‖κρίσιμη‖να‖εξωτερικεύσουν‖γράφοντας‖τους‖στοχασμούς‖και‖τα‖

συναισθήματα‖ τους,‖ ξέρουν‖ πολύ‖ καλά‖ τι‖ μεγάλη‖ σημασία‖ έχει‖ για‖ την‖ ανθρώπινη‖ ζωή,‖ και‖ την‖ προσωπική‖ και‖ την‖

κοινωνική‖ ο‖ διάλογος.‖ Ξέρουν‖ ακόμη‖ καλύτερα‖ πως‖ αυτός‖ ο‖ διάλογος,‖ ως‖ κατάκτηση‖ του‖ ελεύθερου‖ κι‖ επομένως‖

πολιτισμένου‖ανθρώπου,‖βρίσκεται‖σήμερα‖σε‖κίνδυνο.‖Γιατί‖αυτός‖ο‖ίδιος‖ο‖πολιτισμός‖βρίσκεται‖σήμερα‖σε‖μεγάλη‖κρίση.‖

Ίσως‖ αυτό‖ να‖ μας‖ φαίνεται‖ παράδοξο.‖ Ζούμε‖ σ’‖ έναν‖ κόσμο‖ όπου‖η‖ τεχνική‖ με‖ τα‖ επιτεύγματα‖ της‖ θριαμβεύει,‖ όπου‖η‖

καθημερινή‖ζωή,‖τουλάχιστο‖στις‖εξωτερικές‖της‖συνθήκες,‖γίνεται‖όλο‖και‖πιο‖εύκολη,‖σ’‖έναν‖ ‖κόσμο‖που‖προοδεύει‖με‖

μεγάλες‖δρασκελιές,‖που‖πάει‖να‖κατακτήσει‖το‖Διάστημα. 

 Αλλά‖ ο‖ πολιτισμός‖ είναι‖ μια‖ ζωντανή‖ πραγματικότητα‖ του‖ εσωτερικού‖ ανθρώπου,‖ της‖ ψυχής‖ του,‖ είναι‖ ακόμη‖ μια‖

κατάσταση‖δυναμική‖της‖καρδιάς‖του,‖ένας‖γενικός‖ηθικός‖τόνος‖στο‖βίο‖του‖ολοκληρο.‖Είναι‖γέννημα‖διαλόγου. 

Κ. Ε. Σσιρόπουλος 

 

 

 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΥΗΒΕΙΑ Ένα‖ τεράστιο‖ κοινωνικό‖ θέμα‖ με‖ δραματικές‖ προεκτάσεις‖ που‖ μας‖ αγγίζει‖ όλους‖ είναι‖ τα‖

ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ!‖Ένα‖πάθος‖χειρότερο‖από‖τα‖άλλα‖.‖Σα‖ναρκωτικά‖είναι‖ουσίες‖που χρησιμοποιούνται‖για‖ιατρικούς‖σκοπούς.‖

Όμως‖τώρα‖δυστυχώς‖κάποιοι‖έχουν‖βρει‖και‖μια‖ δεύτερη‖χρήση‖τους‖με‖την‖οποία‖βγάζουν‖χρήματα‖πουλώντας‖τα‖και‖

σκορπώντας‖το‖θάνατο‖.‖Τπάρχουν‖πολλά‖είδη‖ναρκωτικών.‖Πίνονται,‖καπνίζονται,‖σνιφάρονται‖ή‖μπαίνουν‖κατ'‖ευθείαν‖

στις‖φλέβες‖με‖ένεση.‖Για‖τη‖νόθευση‖τους‖οι‖ασυνείδητοι‖έμποροι‖χρησιμοποιούν‖ζάχαρη,‖κακάο‖ή‖πούδρα.‖ήμερα‖στον‖

21ο‖ αιώνα‖ ενώ‖ πρέπει‖ να‖ καλυτερέψουμε‖ τον‖ κόσμο‖ τον‖ κάνουμε‖ χειρότερο.‖ Φιλιάδες‖

παιδιά‖κάθε‖χρόνο‖γίνονται‖χρήστες‖.‖Οι‖μαθητές‖που έχουν‖"δοκιμάσει"‖έστω‖μια‖φορά‖

έχουν‖ τριπλασιαστεί‖ τα‖ τελευταία‖ χρόνια.‖ Οι‖ περισσότεροι‖ χρήστες‖ εγκατέλειψαν‖ το‖

σχολείο‖και‖έγιναν‖άνεργοι.‖Σα‖ναρκωτικά‖τα‖έχουν‖πολλοί‖σαν‖σωσίβιο.‖Νομίζουν‖ότι‖μ'‖

αυτά‖θα‖πάνε‖σε‖έναν‖καλύτερο‖κόσμο,‖χωρίς‖πόνο‖ ,‖χωρίς‖ δυστυχία‖ .‖Όμως‖αυτό‖είναι‖

μεγάλο‖λάθος.‖Όλοι‖αρχίζουν‖με‖τη‖φράση‖"ας‖πάρω‖μια‖φορά‖να‖δοκιμάσω‖λίγο‖δεν‖θα‖

πάθω‖τίποτα"‖,‖εσύ‖όμως‖μην‖το‖πεις‖ποτέ‖αυτό.‖Σα‖ναρκωτικά‖οδηγούν‖στην‖κλοπή,‖στην‖

πορνεία‖ και‖ στην‖ απομάκρυνση‖ από‖ τους‖ φίλους‖σου.‖Ο‖ δρόμος‖ των ναρκωτικών‖ είναι‖

δυστυχώς‖πολλές‖φορές‖χωρίς‖επιστροφή.‖Κλείνουν‖οι‖πόρτες‖πίσω‖σου‖και‖νομίζεις‖πως‖

δεν‖θα‖βρεις‖κουράγιο‖να‖τις‖ξανανοίξεις‖.‖Έτσι‖πρέπει‖να‖πούμε‖ένα‖μεγάλο‖ΜΠΡΑΒΟ‖σε‖

αυτούς‖που‖κατάφεραν‖να‖ανοίξουν‖τις‖πόρτες‖με‖αντικλείδια‖και‖να‖ξαναγυρίσουν‖στον‖

κόσμο‖μας.‖Σο‖σύνθημα‖μας‖είναι‖ΝΑΙ‖στη‖ζωή,‖στα‖όνειρα‖και‖στην‖ελπίδα‖ΟΦΙ‖στα‖ναρκωτικά‖Αν‖ένα‖παιδί‖θέλει‖να‖πάρει‖

ναρκωτικά,‖είναι‖πολύ‖πιθανό‖να‖βρει‖κάποιον‖να‖του‖τα‖προμηθεύσει.‖Οι‖προσπάθειες‖των‖ διωκτικών‖αρχών‖δεν‖έχουν‖

πετύχει‖να σταματήσουν‖τελείως‖την‖καλλιέργεια‖ή‖την‖είσοδο,‖παρανόμως,‖ναρκωτικών‖στη‖χώρα.‖Οι‖περισσότεροι‖από‖

τους‖νέους‖που‖δοκιμάζουν‖ναρκωτικά‖τα‖προμηθεύονται‖από‖τους‖φίλους‖τους.Με‖δεδομένο‖ότι‖η‖πρόληψη‖είναι‖γενικά‖

καλύτερη‖ από‖ τη‖ θεραπεία,‖ πως‖ μπορείτε‖ να‖ βοηθήσετε‖ το‖ παιδί‖ να‖ αναπτύξει‖ μια‖ συνετή‖ και‖ ενημερωμένη‖ στάση‖

απέναντι‖στα‖ναρκωτικά;‖Σο‖σημαντικότερο‖που‖μπορείτε‖να‖κάνετε‖σαν‖γονέας‖είναι‖να‖του‖δώσετε‖εσείς‖οι‖ίδιοι‖το‖σωστό‖

παράδειγμα.‖Μερικοί‖γονείς‖έχουν‖κάνει‖στο‖παρελθόν‖- ή‖και‖ακόμη‖συνεχίζουν‖- χρήση‖ναρκωτικών.‖Αν‖λοιπόν‖τεθεί‖θέμα‖
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με‖τα‖παιδιά‖σας,‖μιλήστε‖με‖ειλικρίνεια.‖Αν‖η‖χρήση‖ναρκωτικών‖συζητηθεί‖στις‖πραγματικές‖διαστάσεις‖μπορεί‖να‖χάσει‖

μέρος‖από‖τη‖γοητεία‖που‖έχει‖όταν‖αντιμετωπίζεται‖σαν‖μυστική‖και‖μυστηριακή‖πράξη. 

Ναρκωτικά, άτομο και κοινωνία 

Οι‖αιτίες‖που‖οδηγούν‖στην‖εξάρτηση‖είναι‖πολλές‖και‖διαφορετικές‖(κοινωνικές,‖οικονομικο-

πολιτικές,‖ ψυχολογικές‖ κλπ.).‖ Όλο‖ το‖ σύμπλεγμα‖ αυτής‖ της‖ αιτιολογίας‖ που‖ βασίζεται‖ σε‖

πολλαπλούς‖παράγοντες,‖ ενσωματώνεται‖ σε‖ τρεις‖ κυρίως, που‖ αφορούν‖ τη‖συνάντηση‖ μιας‖

προσωπικότητας‖με‖μια‖ουσία‖σε‖μια‖συγκεκριμένη‖κοινωνικο-πολιτιστική‖στιγμή.Ο‖χρήστης‖

μιας‖ ψυχοτρόπου‖ ουσίας‖ διαφέρει‖ από‖ τον‖ τοξικομανή.‖ Ο‖ τοξικομανής‖ είναι‖ ένας‖

μονοσήμαντος‖άνθρωπος‖που‖έχει‖βάλει‖στο‖επίκεντρο‖ της‖ζωής‖του‖την‖ουσία‖θυσιάζοντας‖

στο‖ βωμό‖ της‖ όλες‖ τις‖ ανθρώπινες‖ πλευρές‖ του.‖ Ο‖συναισθηματικός‖ άνθρωπος,‖ ο‖ πολιτικός‖

άνθρωπος,‖ο‖ιδεολογικός‖άνθρωπος,‖ο‖κοινωνικός‖άνθρωπος,‖ο‖άνθρωπος‖με‖βιολογικές‖ανάγκες‖υποτάσσεται‖στην‖ανάγκη‖

της‖αναζήτησης‖και‖χρήσης‖της‖ουσίας‖από‖την‖οποία‖έχει‖εξαρτηθείΑυτό‖που‖συντελείται‖είναι‖μια‖διαδικασία‖απώλειας‖

της‖ καθαρά‖ ανθρώπινης,‖ δηλαδή‖ κοινωνικής‖ του‖ φύσης.Η‖ σύγχυση‖ των‖ δυο‖ εννοιών‖ της‖ χρήσης‖ και‖ της‖ εξάρτησης,‖

υποδηλώνει‖ μια‖ τάση‖ αποϊστορικοποίησης‖ του‖ φαινομένου‖ της‖ εξάρτησης,‖ και‖ αναγωγής‖ του‖ στο‖ πεδίο‖ της‖ ατομικής‖

ψυχοπαθολογίας.Ναρκωτικά‖ ,‖ μια‖ λέξη‖ γνωστή‖ σε‖ όλους‖ μας‖ ή‖ απλά‖ κάτι‖ απόμακρο;‖ Σα‖ ναρκωτικά‖ έχουν‖ μπει‖

κυριολεκτικά‖στις‖ζωές‖των‖περισσότερων‖νέων‖σήμερα.‖Σα‖ποσοστά‖θανάτων‖από‖χρήση‖ναρκωτικών‖μεγαλώνουν‖μέρα‖με‖

τη‖μέρα‖και‖το‖χειρότερο‖είναι‖ότι‖οι‖πιο‖πολλοί‖νεκροί‖είναι‖έφηβοι...‖Έλληνες‖έπαιρναν‖φυσικά‖ναρκωτικά‖που‖υπάρχουν‖

στο‖ όπιο‖ για‖ την‖ ανακούφιση‖ από‖ τους‖ πόνους‖ και‖ για‖ να‖ αποκτήσουν‖ ευφορία.‖ Αργότερα‖ στις‖ αρχές‖ του‖ 19ου‖ αιώνα‖

περίπου,‖ ένας‖ Γερμανός‖ φαρμακοποιός‖ απομόνωσε‖ τα‖ συστατικά‖ του‖ και‖ δημιούργησε‖ τη‖ μορφίνη.  Αρχικά‖

χρησιμοποιούνταν‖ως‖ αναλγητικό‖ ναρκωτικό‖ για‖ την‖ ανακούφιση‖ των‖ πόνων‖ όμως‖ σιγά‖ σιγά‖ οι‖ άνθρωποι‖ άρχισαν‖ να‖

κάνουν‖κατάχρηση‖της‖μορφίνης‖καθώς‖και‖άλλων‖ναρκωτικών‖που‖δημιουργούνταν‖το‖ένα‖μετά‖το‖άλλο.‖Σο‖γεγονός‖αυτό‖

άρχισε‖ να‖παίρνει‖ τεράστιες‖ διαστάσεις‖ και‖ γι’‖ αυτό‖πολλοί‖ νόμοι‖ για‖ τον‖ έλεγχο‖ της‖ χρήσης,‖παραγωγής‖και‖ εμπορίας‖

ναρκωτικών‖θεσπίστηκαν‖κατά‖καιρούς‖σ’‖όλα‖τα‖κράτη‖της‖γης,‖ενώ‖πολλοί‖από‖αυτούς‖ισχύουν‖μέχρι‖σήμερα.‖Παρόλα‖

αυτά‖ τίποτα‖ δεν‖μπόρεσε‖να‖σταματήσει‖την‖καταστρεπτική‖μανία‖του‖ανθρώπου‖ακόμα‖και‖για‖τον‖ ίδιο‖του‖τον‖εαυτό.‖

ήμερα‖τα‖πράγματα‖είναι‖χειρότερα‖από‖κάθε‖άλλη‖φορά.‖Οι‖αριθμοί‖που‖δίνουν‖οι‖τατιστικές‖Τπηρεσίες‖μόνο‖για‖την‖

Ελλάδα‖ είναι‖ συγκλονιστικοί.‖ Κάθε‖ μέρα‖ τουλάχιστον‖ ένας‖ αν‖ όχι‖ και‖ περισσότεροι‖ νέοι‖

πεθαίνουν‖σ’‖ένα‖παγκάκι‖ή‖σε‖ένα‖στενό‖από‖υπερβολική‖χρήση‖ηρωίνης‖και‖κάθε‖μέρα‖άλλο‖

ένα‖όνομα‖προσθέτεται‖στην‖τεράστια‖λίστα‖των‖νεκρών‖από‖τη‖‚λευκή‖σκόνη‛.‖Όλα‖αυτά‖όμως‖

αρχίζουν‖από‖πολύ‖νωρίς.‖Πολλοί‖έφηβοι‖παίρνουν‖τον‖‚άσχημο‖δρόμο‛‖από‖τα‖13‖τους‖,όταν‖με‖

τα‖προβλήματα‖της‖καινούργιας‖ ,γι’‖αυτούς,‖εφηβείας‖και‖με‖τις‖κακές‖παρέες‖καταλήγουν‖οι‖

περισσότεροι‖στο‖τσιγάρο,‖‚έτσι‖για‖αρχή‛.‖Η‖ιστορία‖δεν‖σταματά‖εκεί.‖Οι‖πανίσχυροι‖έμποροι‖

ναρκωτικών‖ είναι‖ αποφασισμένοι‖ να‖ μην‖ χάσουν‖ απ’‖ τα‖ δίχτυα‖ τους‖ κανένα‖ νέο‖ που‖ είναι‖

έτοιμος‖ να‖ ξεκινήσει‖ ένα‖ ταξίδι‖ χωρίς‖ γυρισμό.‖την‖αρχή‖μπορεί‖ να‖ είναι‖ απλά‖ ένα‖χαπάκι‖

μέσα‖στο‖ποτό‖ή‖ένα‖‚διαφορετικό‛‖τσιγάρο.‖Όλα‖αυτά‖δωρεάν.‖Οι‖έμποροι‖και τα‖βαποράκια‖ξέρουν‖καλά‖τη‖δουλειά‖τους.‖

ταδιακά‖η‖εξάρτηση‖είναι‖όλο‖και‖μεγαλύτερη‖καθώς‖και‖η‖ανάγκη‖για‖χρήματα‖αφού‖τώρα‖πια‖τίποτα‖δεν‖είναι‖τζάμπα.‖

Σι‖επακολουθεί;‖Ίσως‖ένα‖ δυνατότερο‖ναρκωτικό‖και‖μια‖ληστεία.‖Μπορεί‖να‖είναι‖λίγα‖χρήματα‖από‖ το  πορτοφόλι‖των‖

γονιών‖ όμως‖ εκτείνεται‖ σιγά‖ σιγά‖ και‖ σε‖ ξένη‖ ιδιοκτησία‖ .Οι‖ περισσότεροι‖ νέοι‖ που‖ μπαίνουν‖ στον‖ κόσμο‖ των‖

παραισθήσεων,‖συνήθως‖εγκαταλείπουν‖το‖σχολείο‖ ,ενώ‖λίγοι‖είναι‖αυτοί‖που‖καταφέρνουν‖να‖ξεφύγουν‖από‖αυτόν‖τον‖

ασφυκτικό‖κλοιό.‖Οι‖πρώτοι‖καταλήγουν‖νεκροί‖ενώ‖οι‖ δεύτεροι‖είναι‖και‖οι‖κερδισμένοι‖της‖

όλης‖υπόθεσης.‖Σο‖έργο‖των‖καλά‖οργανωμένων‖κυκλωμάτων‖μπαίνει‖και‖μέσα‖στα‖σχολεία‖

(δημοτικά,‖ γυμνάσια‖ και‖ λύκεια)‖ όπου‖ σοβαροί,‖ επιτήδειοι‖ κύριοι‖ μοιράζουν‖ ‚αθώες‛‖

σοκολάτες,‖μαστίχες‖ή‖καραμέλες‖στα‖ανυποψίαστα‖μικρά‖παιδιά.‖Σο‖κόλπο‖αυτό‖δεν‖μετράει‖

στους‖ μεγάλους‖ γι’‖ αυτό‖ και‖ επινοούν‖ άλλα‖ πολυπλοκότερα.‖ Ακόμα‖ όμως‖ και‖ θρασύτατες‖

ξένες‖ εταιρίες‖ εμποτίζουν‖ τα‖ διεθνούς‖ φήμης‖ προϊόντά‖ τους‖ με‖ επικίνδυνες,‖ συνήθως‖

ναρκωτικές‖ουσίες.‖ 

Δυστυχώς‖κυβερνήσεις‖και‖χώρες‖σ’‖όλον‖τον‖κόσμο‖ευνοούν‖την‖διακίνηση‖ναρκωτικών‖και‖πράγματι‖αυτό‖είναι‖ντροπή‖

για‖ όλους‖ μας.‖ Ευτυχώς‖ όμως‖ υπάρχουν‖ και‖ κάποιοι‖ ‚Άνθρωποι‛‖ στην‖ κοινωνία‖ μας‖ που‖ ευαισθητοποιούνται‖ και‖

προσπαθούν‖να‖βοηθήσουν‖όσους‖τους‖έχουν‖ανάγκη.‖Έτσι‖πολλά‖κέντρα‖αποτοξίνωσης‖υπάρχουν‖σχεδόν‖σε‖κάθε‖πόλη‖

που‖με‖ήπιο‖τρόπο‖βοηθούν‖χρήστες‖να‖αποδεσμευτούν.‖Και‖φανταστείτε‖πως‖όλα‖αυτά‖γίνονται‖γιατί‖ο‖άνθρωπος‖έχει‖

συνηθίσει‖στην‖κατάχρηση‖και‖κατάφερε‖να‖μετατρέψει‖τα‖ναρκωτικά‖σε‖μια‖ύγχρονη‖Απειλή.‖την‖πραγματικότητα,‖η‖

τοξικομανία‖ είναι‖ αποτέλεσμα‖ της‖ πλήρους‖ αποξένωσης‖ του‖ ατόμου‖ από‖ τον‖ εαυτό‖ του,‖ το‖ συνάνθρωπό‖ του‖ και‖ την‖

κοινωνία.‖Ο‖τοξικομανής‖είναι‖ένα‖άτομο‖που‖δεν‖ενηλικιώθηκε‖ποτέ,‖ενώ‖ταυτόχρονα‖η‖εξάρτησή‖του‖δεν‖εξαντλείται‖στην‖

ατομική‖του‖ψυχοπαθολογία,‖όποια‖και‖αν‖είναι‖αυτή.‖Εάν‖η‖ψυχολογία‖δεν‖νοείται‖παρά‖μόνο‖σαν‖τη‖σχέση‖οργανικού‖και‖

κοινωνικού,‖τότε‖η‖έννοια‖της‖ενηλικίωσης‖είναι‖αυτό‖που‖ο‖H.‖Wallon‖ονομάζει‖ανθρωποποίηση,‖humanization,‖δηλαδή‖μια‖

διαδικασία‖κοινωνικοποίησης‖με‖την‖έννοια‖της‖αφομοίωσης‖κανόνων‖και‖αρχών‖μέσα‖από‖τις‖σχέσεις‖με‖τους‖άλλους,‖της‖

μύησης‖σε‖κοινωνικές‖πράξεις,‖της‖πρόσβασης‖σε‖πολιτιστικές‖αξίες,‖της‖συνείδησης‖των‖περιορισμών‖που‖επιβάλλει‖η‖ίδια‖

η‖πραγματικότητα‖στα‖πλαίσια‖της‖κοινωνικής‖δράσης.Μέσα‖σε‖ένα‖κοινωνικό,‖οικογενειακό,‖πολιτιστικό‖περιβάλλον‖σε‖
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κρίση,‖η‖τοξικομανία‖είναι‖"μια‖ακραία‖μορφή‖εκδήλωσης‖της‖"παρεκκλίνουσας"‖συμπεριφοράς‖ολόκληρης‖της‖κοινωνίας,‖

που‖χαρακτηρίζεται‖από‖την‖αποξένωση,‖τον‖ατομικισμό,‖την‖υποκρισία,‖τη‖διαμεσολάβηση‖των‖ανθρωπίνων‖σχέσεων‖από‖

το‖ χρήμα,‖ την‖ έλλειψη‖ αξιών,‖ τον‖ καταναλωτισμό,‖ την‖ έλλειψη‖ πνευματικών‖ ενδιαφερόντων,‖ την‖ πολιτιστική‖ και‖

συναισθηματική‖φτώχεια".Σο‖αποξενωμένο‖μοναχικό‖άτομο‖προσλαμβάνει‖την‖"ελευθερία"‖σα‖"φυσικό‖δικαίωμα" και‖η‖ιδέα‖

του‖για‖"ατομική‖ελευθερία"‖έχει‖πάρει‖το‖χαρακτήρα‖δόγματος.‖Σο‖άτομο,‖ζώντας‖την‖τραγικότητα‖της‖απομόνωσης‖του,‖

ψάχνει‖ την‖ "απόλυτη‖ηρεμία"‖ της‖ ολοκλήρωσής‖ του‖στο‖έξω‖από‖ την‖πραγματικότητα‖ "εμείς"‖αναζητώντας‖ τη‖λύση‖ του‖

πραγματικού‖προβλήματος‖της‖απομόνωσής‖του‖σε‖ένα‖φανταστικό‖"Εμείς",‖έξω‖από‖κοινωνικές‖σχέσεις.‖Κάθε‖φορά‖που‖η‖

φαντασίωση‖υποχωρεί,‖τη‖θέση‖της‖παίρνει‖η‖πραγματικότητα‖της‖αλλοτριωτικής‖απομόνωσης‖και‖γίνεται‖η‖μόνη‖αλήθεια‖

που,‖επειδή‖υπάρχει,‖δίνει‖την‖ψευδαίσθηση‖της ασφάλειας.‖Σο‖άτομο‖ταυτίζεται‖με‖την‖ανασφάλεια,‖την‖ανημποριά,‖την‖

περιχαράκωση‖που‖απορρέει‖από‖την‖αλλοτρίωση,‖γίνεται‖ένα‖μαζί‖της‖και‖έτσι‖"μοιραία"‖συμφιλιώνεται‖με‖αυτήν.‖Η‖ουσία‖

του‖ ανθρώπου‖ μπορεί‖ να‖ εκδηλωθεί‖ μόνο‖ μέσα‖ στη‖ μη‖ αλλοτριωμένη‖ εργασία‖ του,‖ στην‖ ελεύθερη‖ δημιουργία,‖ την‖

εκπλήρωση‖ όλων‖ των‖ δυνατοτήτων‖ και‖ των‖ αναγκών‖ του,‖ στην‖ "κοινωνική‖ ατομικότητα".‖ ε‖ διαφορετική‖ περίπτωση,‖

αλλοτριωμένες‖ ανάγκες‖ δημιουργούν‖ αλλοτριωμένα‖ συστήματα‖ αξιών,‖ μέσα‖ στη‖ γενικότερη‖ ανάγκη‖ συσσώρευσης‖ του‖

κεφαλαίου,‖έτσι‖ώστε‖"κάθε‖άτομο‖μηχανεύεται‖τη‖δημιουργία‖μιας‖νέας‖ανάγκης‖στον‖άλλο,‖με‖σκοπό‖να‖τον‖υποχρεώσει‖

να‖κάνει‖μια‖νέα‖θυσία,‖τοποθετώντάς‖τον‖σε‖μια‖νέα‖εξάρτηση",‖η‖δε‖"επέκταση‖της‖παραγωγής‖και‖των‖αναγκών‖γίνεται‖ο‖

εφευρετικός‖και‖παντοτινός υπολογίσιμος‖δούλος‖στις‖απάνθρωπες‖εκλεπτυσμένες,‖αφύσικες‖και‖φαντασιωσικές‖ορέξεις". 

ΑΛΚΟΟΛ-ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΑΠΕΙΛΟΤΝ ΣΟΤ ΕΥΗΒΟΤ 

Ανησυχία‖ προκαλεί‖ η‖ έκθεση‖ της‖παγκόσμιας‖ Τγείας‖ που‖ διαπιστώνει‖ μεγάλη‖ αύξηση‖ τα‖ τελευταία‖ πέντε‖ χρόνια‖ στην‖

κατανάλωση‖αλκοόλ‖και‖ναρκωτικών‖ουσιών‖από‖τους‖Ευρωπαίους‖και‖αφορά‖παιδιά‖ηλικίας‖15‖έως‖16‖ετών.‖Σο‖36%‖των‖

αγοριών‖και‖κοριτσιών‖έχουν‖κάνει‖χρήση‖κάποιας‖ναρκωτικής‖ουσίας.‖Ιδιαίτερα‖διαδεδομένη‖είναι‖η‖χρήση‖της‖κάνναβης‖

σε‖ χώρες‖ της‖ανατολικής‖Ευρώπης‖ όπως‖στην‖Σσεχία.‖ Επίσης‖ διαδεδομένη‖ είναι‖ η‖χρήση‖αμφεταμινών,‖ του‖LSD‖και‖ του‖

ναρκωτικού‖ "έκσταση".‖Μικρότερος‖αριθμός‖εφήβων‖παραδέχτηκε‖ότι‖κάνει‖χρήση‖ηρωίνης.‖Εξίσου‖ανησυχητικά‖είναι‖τα‖

στοιχεία‖ για‖ την‖ κατανάλωση‖ αλκοόλ‖ σε‖ ομάδα‖ μαθητών‖ που‖ συμμετείχε‖ στην‖ έρευνα‖

στην‖Βρετανία,‖ την‖ Ιρλανδία‖και‖ την‖Πολωνία‖παραδέχτηκαν‖ότι‖μέθυσαν‖περισσότερες‖

από‖τρεις‖φορές‖τον‖τελευταίο‖μήνα.‖ύμφωνα‖με‖τους‖αξιωματούχους‖της‖ΠΟΤ‖υπάρχουν‖

πολλοί‖κίνδυνοι‖για‖τους‖εφήβους‖όπως‖το‖να‖πέσουν‖θύματα‖σεξουαλικής‖κακοποίησης.‖Η‖

ΠΟΤ ασκεί‖σφοδρή‖κριτική‖στη‖βιομηχανία‖των‖οινοπνευματωδών‖για‖την‖επιθετική,‖όπως‖

τη‖χαρακτηρίζει,‖ διαφημιστική‖ εκστρατεία,‖ θέτει‖ως‖πρόβλημα‖ότι‖ οι‖ νέοι‖ χρησιμοποιούν‖

όλο‖και‖περισσότερο‖το‖αλκοόλ‖σαν‖ναρκωτική‖ουσία. 

 

ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΨΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΤ 

Η‖χώρα‖με‖το‖μεγαλύτερο‖ποσοστό‖και‖αλκοόλ‖στον‖μαθητικό‖πληθυσμό‖είναι‖η‖Αμερική‖σύμφωνα‖με‖μεγάλη‖ευρωπαϊκή‖

έρευνα‖ για‖ την‖ χρήση‖ οινοπνευματωδών‖ ποτών‖ και‖ ναρκωτικών‖ σε‖ συνολικά‖ 30‖ χώρες.τη‖ χώρας‖ μας,‖ η‖ έρευνα‖

πραγματοποιήθηκε‖στο‖Ερευνητικό‖Πανεπιστημιακό‖ Ινστιτούτο‖σε‖ δείγμα‖ 2205‖μαθητών‖ (και‖ των‖ δύο‖φύλων)‖ 15‖ έως‖ 16‖

ετών.Όπως‖προκύπτει‖από‖την‖επεξεργασία‖των‖στοιχείων,‖το‖94%‖των‖μαθητών‖δήλωσε‖ότι‖κατανάλωσε‖αλκοόλ‖κατά‖την‖

διάρκεια‖ του‖ τελευταίου‖μήνα‖ (πριν‖από‖ την‖ έρευνα),ενώ‖ το‖ 19%‖ των‖αγοριών‖ δήλωσε‖ ότι‖ κατανάλωσε‖ οινοπνευματώδη‖

ποτά‖10‖ή‖περισσότερες‖φορές‖τον‖μήνα.Η‖Γροιλανδία‖έρχεται‖πρώτη‖σε‖ποσοστό‖μαθητών‖που‖δήλωσαν‖ότι‖έχουν‖καπνίσει,‖

ενώ‖η‖Κύπρος‖βρίσκεται‖στην‖τελευταία‖θέση.‖Η‖Ελλάδα‖βρίσκεται‖στο‖μέσο‖της‖κατάταξης,‖με‖το‖35%‖των‖μαθητών‖της‖να 

έχει‖καπνίσει.‖Ας‖σημειωθεί‖ότι‖η‖χώρα‖μας‖κατέχει‖και‖μία‖από‖τις‖πρώτες‖θέσεις‖στην‖χρήση‖παράνομων‖ουσιών,‖όπως‖

είναι‖οι‖εισπνεόμενοι‖ διαλύτες.‖Τψηλή‖θέση‖κατέχουμε‖και‖στην‖χρήση‖ηρεμιστικών‖και‖χωρίς‖την‖συνταγή‖του‖γιατρού.‖

Παράλληλα,‖ ένα‖ 4%‖ των‖ νέων‖ στην‖ Ελλάδα‖ κάνει‖ χρήση‖ οινοπνεύματος‖ σε‖ συνδυασμό‖ με‖ χάπια.Θα‖ πρέπει‖ τέλος‖ να‖

τονιστεί‖ ότι‖ το‖ 18%‖ των‖μαθητών‖ εκτιμά‖ότι‖μπορεί‖ να‖ προμηθευτεί‖ εύκολα‖κάνναβη‖από‖ το‖ χώρο‖ του‖σχολείου‖ ενώ‖ το‖

6%ότι‖η‖προμήθεια‖κάνναβης‖είναι‖εύκολη‖σε‖οποιοδήποτε‖μέρος.Η‖κατανάλωση‖ναρκωτικών‖στην‖Ευρώπη‖είναι,‖σε‖γενικές‖

γραμμές,‖μικρότερη‖απ'‖ότι‖στις‖ΗΠΑ.‖Για‖παράδειγμα,‖μόνο‖το‖18%‖των‖ενήλικων‖Ολλανδών‖έχουν‖καπνίσει‖μαριχουάνα‖

τουλάχιστον‖μια‖φορά,‖έναντι‖του‖33%‖των‖Αμερικανών. 

  

Η Εφηβεία στην αρχαία Ελλάδα. 

 

 

Σο‖πέρασμα‖στην‖ εφηβεία‖ αποτελούσε‖ανέκαθεν‖ ένα‖ ιδιαίτερο‖ κοινωνικό‖γεγονός‖σε‖ όλους‖ τους‖

μεγάλους‖ πολιτισμούς‖ από‖ την‖ αρχαιότητα‖ έως‖ τον‖ μεσαίωνα‖ και‖ αποτελεί‖ ακόμη‖ μία‖ από‖ τις‖

σοβαρότερες‖ δραστηριότητες‖ στις‖ κοινωνίες‖ του‖ τρίτου‖ και‖ αναπτυσσόμενου‖ κόσμου.‖ τους‖

αρχαίους‖ Έλληνες‖ το‖ συμφέρον‖ του‖ κράτους‖ έπαιρνε‖ την‖ πρώτη‖ θέση‖ σε‖ σύγκριση‖ με‖ τα‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

69 

συμφέροντα‖του‖ατόμου‖.‖Ο‖παρτιάτης‖για‖παράδειγμα‖δεν‖άνηκε‖καθόλου‖στους‖δικούς‖του‖αλλά‖άνηκε‖ολοκληρωτικά‖

στο‖κράτος.‖τις‖υπόλοιπες‖Ελληνικές‖πόλεις‖οι‖νόμοι‖ήταν‖ποιο‖επιεικείς.‖Οι‖φιλόσοφοι‖που‖ασχολιόντουσαν‖με‖την‖αγωγή‖

της‖νεολαίας‖τακτικά‖κατέκριναν‖τις‖υπερβολές‖των‖παρτιατών‖,‖εκ‖των‖πραγμάτων‖όμως‖αναγκάστηκαν‖να‖δανειστούν‖

πολλά‖ από‖ αυτούς.‖ Ο‖ απώτερος‖ σκοπός‖ της‖ ελληνικής‖ αγωγής‖ ήταν‖ η‖ πρόοδος‖ του‖ κράτους‖ .Σα‖ παιδιά‖ έπρεπε‖ να‖

εκπαιδευτούν‖ και‖ να‖ κατανοήσουν‖ ότι‖ έπρεπε‖ κάποτε‖ να‖ φέρουν‖ κάποιο‖ όφελος‖ στην‖ πόλη,‖ η‖ εφηβεία‖ δε‖ εθεωρείτο‖ η‖

περίοδος‖μύησης‖ των‖νέων‖στην‖πολεμική‖και‖ κοινωνική‖ ζωή‖ .‖Οι‖άρχοντες‖ και‖ ο‖ λαός‖γνωρίζανε‖ την‖ ιδιαιτερότητα‖ της‖

συγκεκριμένης‖ φάσης‖ των‖ νέων‖ και‖ είχαν‖ καταρτίσει‖ ειδικά‖ προγράμματα‖ εκπαίδευσης‖για‖ τους‖ έφηβους‖ τα‖ οποία‖ δεν‖

είχαν‖ καμία‖ σχέση‖ με‖ την‖ σημερινή‖ στρατιωτική‖ θητεία,‖ αλά‖ ήταν‖ ένα‖ πρόγραμμα‖ προετοιμασίας‖ των‖ νέων‖ για‖ να‖

μπορέσουν‖ να‖ γίνουν‖ ενεργοί‖ πολίτες,‖ άξιοι‖ μαχητές‖ και‖ υπεύθυνοι‖ οικογενειάρχες.‖ Σα‖ αποδοτικότερα‖ προγράμματα‖

εκπαίδευσης‖ των‖ νέων‖ στην‖ αρχαία‖ Ελλάδα‖ εφαρμόζονταν‖ στην‖ Αθήνα‖ με‖ τον‖ όρο‖ (έφηβος)‖ ,‖ οι‖ πάρτη‖ με‖ τον‖ όρο‖

(κρύπτης)‖και‖η‖Μινωική‖Κρήτη‖με‖τον‖όρο‖(αγέλης).‖ΑΘΗΝΑ‖την‖αρχαία‖Αθήνα‖το‖παιδί‖έως‖επτά‖ετών‖δεν‖έπαιρνε‖καμία‖

μορφή‖μόρφωσης‖.‖Σο‖παιδάκι‖πολύ‖σπάνια‖αποχωριζόταν‖από‖την‖μητέρα‖του‖και‖ζούσε‖μαζί‖της‖στον‖γυναικωνίτη‖η‖στο‖

υπόγειο‖του‖σπιτιού‖αφήνοντας‖έτσι‖τον‖άντρα‖στο‖διαμέρισμα‖του‖πάνω‖ορόφου,‖την‖συνόδευε‖δε‖σε‖όλες‖τις‖θρησκευτικές‖

τελετές‖π.χ.‖στην‖γιορτή‖των‖Θεσμοφορίων‖και‖συμμετείχε‖σε‖όλες‖τις‖οικογενειακές‖εορτές.‖Σον‖5ο‖αιώνα‖στην‖Αθηναϊκή‖

αριστοκρατία‖ διαδόθηκε‖ η‖ Λακωνομανία‖ ,όπου‖ οι‖ Λακεδαιμόνιες‖ παραμάνες‖ έγιναν‖ περιζήτητες‖ στην‖ Αθηναϊκή‖

αριστοκρατία.‖Αυτές‖έδιναν‖στα‖παιδιά‖της‖Αθήνας‖τραχεία‖παρτιάτικη‖αγωγή,‖δεν‖τα‖φασκιώνανε‖δεν‖τα‖καλομαθαίνανε‖

στο‖φαγητό‖,‖δεν‖τα‖κουκουλώνανε‖όταν‖κοιμότανε‖,τα‖μαθαίνανε‖να‖μην‖φοβούνται‖την‖μοναξιά‖και‖το‖σκοτάδι,‖να‖μην‖

είναι‖απαιτητικά‖και‖να‖μην‖κλαίνε.‖Εδώ‖μπορούμε‖να‖πούμε‖είναι‖ότι‖αυτοί‖που‖έδιναν‖την‖πρώτη‖διδασκαλία‖στα‖παιδιά‖

της‖Αθήνας‖είναι‖οι‖μητέρες‖του‖και‖οι‖τροφοί‖όταν‖τραγουδούσαν‖στο‖παιδί‖όχι‖μόνο‖νανουρίσματα‖και‖τραγούδια‖αλλά‖

όταν‖έφτανα‖στην‖κατάλληλη‖ηλικία‖να‖καταλάβουν‖τις‖ιστορίες‖της‖παράδοσης.‖Ξέρουμε επίσης‖πως‖το‖ανυπάκουο‖παιδί‖

το‖απειλούσανε‖με‖διάφορους‖(μπαμπούλες)‖που‖τα‖ονόματα‖τους‖ήταν‖((Ακκώ,‖Αλφιτώ,‖Γελλώ,‖Γοργώ,‖Έμπουσα,‖Λάμια,‖

Μορμώ‖ ή‖ Μορμολύκη‖ ,Εφιάλτης‖ :κοπάδι‖ μεγάλο‖ και‖ τρομαχτικό!‖ Ο‖ λύκος‖ χρησίμευε‖ και‖ αυτός‖ σαν‖ φόβητρο‖ καθώς‖

βλέπουμε στον‖μύθο‖του‖Αισώπου‖(Ο‖λύκος‖και‖η‖Γριά‖).‖τα‖φρόνιμα‖παιδιά‖διηγιόντουσαν‖διασκεδαστικές‖ιστορίες‖όπου‖

τα‖ ζώα‖ είχαν‖ τον‖ πρώτο‖ ρόλο‖ .Απ&#8217;αυτούς‖ τους‖ μύθους‖ έβγαινε‖ ένα‖ δίδαγμα‖ ,το‖ δίδαγμα‖ της‖ πείρας‖ και‖ κατά‖

συνέπεια‖μια‖διδασκαλία‖.‖Φωρίς‖αμφιβολία‖οι‖μητέρες‖και‖οι‖τροφοί‖έβαζαν‖τα‖παιδιά‖στην‖μυθολογία‖και‖στους‖εθνικούς‖

μύθους.‖ Σους‖ μετέδιδαν‖ αυτά‖ που‖ είχαν‖ μάθει‖ στην‖ παιδική‖ τους‖ ηλικία‖ και‖ αργότερα‖ πηγαίνοντας‖ στις‖ θρησκεύτηκες‖

εορτές‖τα‖έβλεπαν‖σαν‖έργα‖τέχνης.‖Σα‖ετοίμαζαν‖έτσι‖ για‖την‖μελέτη‖των‖ποιημάτων‖του‖Ομήρου‖και‖του‖Ησίοδου‖που‖

γινόταν‖ από‖ τον‖ γραματιστή‖ (τον‖ δάσκαλο‖ της‖ ανάγνωσης).‖ Αξίζει‖ να‖ αναφέρουμε‖ ένα‖ τραγούδι‖ από‖ μία‖ τροφό‖ που‖

φρόντιζε‖ τον‖ γιο‖ του‖ Αγαμέμνονα‖ .‖ Μα‖ τον‖ Ορέστη‖ μου‖ ,την‖ έγνοια‖ της‖ ψυχής‖ μου,‖ π'‖ από‖ μάνας‖ κοιλιά‖ δέχτηκα‖ κ'‖

ανέθρεψα‖τον'‖πόσα‖ξενύχτια‖ορθή‖στο‖πόδι‖απ΄τις‖φωνές‖του‖και‖πόσα‖βάσανα‖ανωφέλευτα‖για‖μένα‖δεν‖πέρασα!‖Γιατί,‖

σαν‖αισθάνεται‖είναι‖σαν‖κουτάβι‖που‖πρέπει‖με‖το‖νου‖να‖βρίσκεις‖ότι‖χρειάζεται,‖και‖μες‖τα‖σπάργανα‖του‖το‖βρέφος‖δεν‖

μιλά‖για‖να‖σου‖πει‖αν‖έχει‖ή‖πείνα‖ή‖δίψα‖ή‖άλλη‖προς‖νερού‖του‖ανάγκη,‖μα‖μόνη‖της‖δουλεύεται‖η‖κοιλιά‖του‖βρέφου.‖Κι‖

έπρεπε‖μάντης‖νάμουνα‖,μα‖πάντα‖βέβαια‖γελιόμουν‖και‖πολλές‖φορές‖κι‖ανάγκη‖τότε‖νάπλυνα‖τα‖σκουτιά‖,η‖ίδια‖πλύστρα‖

και‖βάγια‖και‖μ'‖αυτές‖που‖είχα‖πάνω‖μου‖τις‖διπλές‖τέχνες‖του‖ανάλαβα‖του‖βασιλιά‖μας‖του‖Ορέστη.‖Αυτά‖μέχρι‖να‖γίνει‖

το‖παιδί‖επτά‖ετών‖,γιατί‖από‖εκεί‖και‖πέρα‖άλλαζαν‖όλα‖ριζικά.‖Σο‖παιδί‖παίρνεται‖από‖τα‖μητρικά‖χέρια‖και‖παραδίδεται‖

σε‖έναν‖παιδαγωγό‖.‖Ο‖παιδαγωγός‖είναι‖αυστηρός‖και‖η‖βέργα‖του‖είναι‖το‖κύριο‖επιχείρημα‖και‖η‖βασική‖μέθοδος‖αγωγής‖

,συνοδεύει‖ τον‖ νεαρό‖ του‖ κύριο‖ παντού‖ :στο‖ σχολείο‖ στην‖ παλαίστρα‖ στις‖ δημόσιες‖ τελετές‖ ,βαδίζει‖ πάντα‖ πίσω‖ του‖

κουβαλώντας‖τα‖βιβλία‖του‖τις‖πλάκες‖τα‖μουσικά‖όργανα‖και‖οτιδήποτε‖άλλο‖χρειαστεί‖ο‖νεαρός‖μαθητής‖.‖τον‖δρόμο‖

προσέχει‖να‖μην‖πιάσει‖το‖παιδί‖συζήτηση‖με‖κάποιον‖,‖να‖βαδίζει‖με‖χαμηλωμένο‖το‖κεφάλι,‖τα‖μάτια‖να‖είναι‖καρφωμένα‖

στην‖γη‖να‖κάνει‖στην‖άκρη‖όταν‖συναντάει‖κάποιον‖ηλικιωμένο.‖το‖σπίτι‖ο‖παιδαγωγός‖είναι‖υποχρεωμένος‖να‖μάθει‖

καλούς‖τρόπους‖στο‖παιδί‖:ένα‖παιδί‖απαγορεύεται‖να‖συζητάει‖με‖τους‖μεγάλους‖,‖η‖να‖γελάει‖με‖χάχανα‖,δεν‖είναι‖σωστό‖

να‖κάθεται‖με‖σταυρωτά‖τα‖πόδια‖ή‖το‖ένα‖πόδι‖πάνω‖στο‖άλλο‖και‖ούτε‖να‖στηρίζει‖το‖πηγούνι‖πάνω‖στο‖χέρι‖του,‖επίσης‖

όταν‖τον‖τρώει‖το‖δέρμα‖του‖απαγορεύεται‖να‖ξύνεται‖μπροστά‖στον‖κόσμο‖αλλά‖στα‖κρυφά‖όσο‖μπορεί‖ποιο‖απαρατήρητα‖

,‖δεν‖επιτρέπεται‖να‖παίρνει‖φαγητό‖μόνος‖του‖αλλά‖ούτε‖και‖να‖το‖ζητάει,‖το‖ψωμί‖το‖πιάνει‖πάντα‖με‖το‖αριστερό‖ενώ‖τα‖

άλλα‖φαγητά‖με‖το‖δεξί.‖Σα‖παστά‖τα‖πιάνουν‖πάντα‖με‖τα‖δύο‖δάκτυλα‖,‖ενώ‖το‖κρέας‖το‖ψάρι‖και‖το‖ψωμί‖με‖τα‖τρία,‖αν‖

στο‖ δωμάτιο‖ μπαίνει‖ κάποιος‖ ηλικιωμένος‖ το‖ παιδί‖ πρέπει‖ να‖ σηκώνεται‖ όρθιο.‖ Ο‖ παιδαγωγός‖ έχει‖ ακόμη‖ μία‖ πιο‖

σημαντική‖αποστολή‖:‖πρέπει‖να‖είναι‖ο‖μόνιμος‖συνοδός‖του‖παιδιού‖έως‖την‖εφηβεία‖,πρέπει‖να‖τον‖επιβλέπει‖συνέχεια‖

,για‖ την‖ ηθική‖ διαμόρφωση‖ του‖ χαρακτήρα‖ του‖ ,‖ να‖ του‖ απαγορεύει‖ συναντήσεις‖ με‖ ύποπτα‖ άτομα‖ ή‖ να‖ πλησιάζει‖ σε‖

χώρους‖όπου‖μπορεί‖να‖δει‖η‖να‖ακούσει‖πράγματα‖τα‖οποία‖θα‖είναι‖επικίνδυνα‖για‖την‖διαμόρφωση‖του‖χαρακτήρα‖του.‖

Όση‖ώρα‖είναι‖το‖παιδί‖στο‖σχολείο‖ο‖παιδαγωγός‖κάθεται‖συνήθως‖στην‖ίδια‖αίθουσα‖διδασκαλίας‖και‖ακούει‖τον‖μαθητή.‖

Έτσι‖αφού‖ήταν‖στο‖μάθημα‖τελειώσει‖ο‖παιδαγωγός‖θα‖μπορεί‖αργότερα‖στο‖σπίτι‖να‖βοηθήσει‖το‖παιδί‖να‖επαναλάβει‖τα‖

μαθήματα‖ του.‖ Οι‖ δάσκαλοι‖ καθόταν‖ σε‖ καρέκλες‖ που‖η‖πλάτη‖και‖ τα‖ πόδια‖ ήταν‖ κυρτά.‖ Οι‖ καρέκλες‖ αυτές‖ λεγότανε‖

θρόνοι‖και‖είναι‖οι‖πρόδρομοι‖των‖εδρών.‖Οι‖μαθητές‖οι‖παιδαγωγοί‖και‖οι‖βοηθοί‖του‖δασκάλου‖καθόταν‖σε‖σκαμνάκια‖με‖

ίσια‖ πόδια‖ και‖ χωρίς‖ ράχη.‖ Δεν‖ υπάρχουν‖ τραπέζια‖ ,στις‖ κέρινες‖ πλάκες‖ τους‖ που‖ ήταν‖ πολύ‖ σκληρές‖ έγραφαν‖

ακουμπόνταστες‖πάνω‖στα‖γόνατα‖τους‖ή‖έβαζαν‖πάνω‖σ'‖άυτές‖ένα‖φύλλο‖παπύρου.‖ε‖μία‖τέτοια‖τάξη‖ο‖Δημοσθένης‖θα‖

πει‖στον‖Αισχίνη‖που‖ήταν‖γιος‖βοηθού‖ενός‖δασκάλου.‖Όταν‖ήσουνα‖παιδί‖ανατράφηκες‖πολύ‖φτωχικά‖,‖βοηθώντας‖τον‖

πατέρα‖σου‖που‖έκανε‖χρέη‖βοηθού‖σ'‖ένα‖σχολείο‖.‖Ετοίμαζες‖το‖μελάνι‖,έπλενες‖τα‖θρανία‖,σκούπιζες‖την‖αίθουσα‖είχες‖

την‖θέση‖του‖δούλου‖και‖όχι‖ελευθέρου‖παιδιού.‖την‖Αθήνα‖δεν‖υπήρχαν‖δημόσια‖σχολεία‖ ,υπήρχαν‖πάρα‖πολλά‖αλλά‖

όλα‖ άνηκαν‖ σε‖ ιδιωτικούς‖ δασκάλους.‖ το‖ σχολείο‖ ο‖ δάσκαλος‖ μόλις‖ τα‖ παιδιά‖ μάθουν‖ να‖ διαβάζουν‖ ,τα‖ βάζει‖ να‖

διαβάζουν‖δυνατά‖στην‖τάξη,‖καθισμένα‖πάνω‖σε‖σκαμνάκια‖,τους‖στίχους‖των‖μεγάλων‖ποιητών‖και‖τ'‖αναγκάζει‖να‖τους‖

αποστηθίσουν.‖Οι‖κιθαριστές‖με‖την‖σειρά‖τους‖όταν‖ο‖μαθητής‖ξέρει‖πια‖να‖παίζει‖το‖όργανο‖όργανό‖του‖,τον‖βάζουν‖να‖
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μάθει‖ και‖ άλλα‖ωραία‖ έργα‖ των‖λυρικών‖ποιητών.‖Πριν‖ τον‖πέμπτο‖αιώνα‖ αρκούσε‖κάποιος‖ να‖ ξέρει‖ να‖γράφει‖ και‖ να‖

διαβάζει‖για‖να‖κάνει‖τον‖δάσκαλο.‖Δεν‖χρειαζόταν‖να‖έχει‖κανένα‖δίπλωμα‖.‖Οι‖δάσκαλοι‖και‖κυρίως‖οι‖βοηθοί‖θα‖πρέπει‖

να‖πληρώνονταν‖από‖τα‖χρήματα‖που‖έδιναν‖οι‖γονείς‖των‖μαθητών‖και‖θα‖πρέπει‖να‖έπαιρναν‖πολύ‖λίγα‖χρήματα‖από‖το‖

δεύτερο‖ήμισυ‖ του‖πέμπτου‖αιώνα‖με‖ την‖ εμφάνιση‖ των‖σοφιστών‖ άρχισαν‖να‖ εμφανίζονται‖πραγματικοί‖ καθηγητές‖με‖

κύρος‖ και‖με‖ καλές‖αμοιβές‖για‖ τις‖ υπηρεσίες‖που‖πρόσφεραν.‖ Σο‖παιδί‖ άρχιζε‖πρώτα‖να‖μαθαίνει‖ να‖ διαβάζει‖ μετά‖να‖

γράφει‖.Έπρεπε‖πρώτα‖πρώτα‖να‖μαθαίνει‖να‖λέει‖απ'‖έξω‖τα‖ονόματα‖των‖γραμμάτων‖της‖αλφαβήτου και‖τα‖χάραζε‖στην‖

μνήμη‖του‖με‖μνημονικούς‖στίχους.‖την‖αρχαία‖Αθήνα‖προχωρούσαν‖αργά‖,από‖το‖πιο‖απλό‖στο‖πιο‖περίπλοκο‖,από‖το‖

γράμμα‖στην‖συλλαβή‖με‖δύο‖γράμματα‖ (βήτα‖και‖άλφα‖=‖βα‖ ),ύστερα‖στη‖συλλαβή‖με‖τρία‖και‖ τέσσερα‖γράμματα‖και‖

ασκούν‖ το‖ παιδί‖ με‖ λέξεις‖ πολύ‖ σπάνιες‖ και‖ δύσκολες‖ ,όπως‖ λυγξ.‖ Δεν‖ κάνουν‖ καμία‖ προσπάθεια‖ να‖ του‖ κάνουν‖ τα‖

πράγματα‖ποιο‖εύκολα.‖Ίσα-ίσα‖πίστευαν‖πώς‖όταν‖υπερνικηθεί‖η‖πιο‖μεγάλη‖δυσκολία‖,αυτό‖που‖υπομένει‖θα‖το‖μάθει‖πιο‖

εύκολα.‖Τπήρχαν‖συλλαβιτάρια‖στα‖οποία‖οι‖συλλαβές‖κάθε‖λέξεις‖ήταν‖χωρισμένες.‖Η‖ανάγνωση‖θα‖πρέπει‖να‖ήταν‖πολύ‖

δύσκολη‖γιατί‖ δεν‖ χρησιμοποιούσαν‖σημεία‖στίξεις‖ αλλά‖ δεν‖ υπήρχαν‖και‖ διαστήματα‖ ανάμεσα‖στις‖ λέξεις.‖Ο‖ μαθητής‖

μάθαινε‖να‖διαβάζει‖δυνατά‖και‖ποτέ‖από‖μέσα‖του.‖Οι‖νεαροί‖μαθητές‖ή‖διαβάζανε‖μόνοι‖τους‖με‖δυνατή‖φωνή‖η‖έβαζαν‖

κάποιο‖δούλο‖να‖τους‖διαβάζει.‖τη‖συνέχεια‖το‖παιδί‖μάθαινε‖να‖γράφει‖τα‖γράμματα‖σε‖μία‖ξύλινη‖πλάκα‖,‖που‖είχε‖ένα‖

πλαίσιο‖και‖στο‖εσωτερικό‖του‖και‖στο‖εσωτερικό‖του‖πλαισίου‖υπήρχε‖κερί‖,πάνω‖στο‖οποίο‖χάραζαν  τα‖γράμματα‖με‖ένα‖

μυτερό‖εργαλείο‖ή‖μαχαιράκι‖(γραφίς)‖που‖στο‖άλλο‖άκρο‖ήταν‖πλατύ‖και‖στρόγγυλο‖για‖να‖μπορούν‖να‖σβήνουν‖.Αυτές‖οι‖

πλάκες‖ άλλοτε‖ ήταν‖ απλές‖ άλλοτε‖ διπλές‖ ,τριπλές‖ ή‖ τετραπλές‖ και‖ στις‖ τελευταίες‖ τα‖ διάφορα‖ κομμάτια‖ συνδέονταν‖

μεταξύ‖ τους‖ με‖ στρόφιγκες‖ η‖με‖ σπάγκο‖ που‖ τον‖ περνούσαν‖ μέσα‖ από‖ τρύπες.‖ Ο‖ δάσκαλος‖ έγραφε‖ πρώτα‖ ελαφρά‖ τα‖

γράμματα‖πάνω‖στο‖κερί‖και‖ο‖μαθητής‖έγραφε‖από‖πάνω‖πατώντας‖δυνατότερα‖την‖πένα‖του.‖Έγραφαν‖επίσης‖με‖μελάνη‖

πάνω‖σε‖φύλα‖παπύρου.‖Σο‖μελάνι‖ήταν‖πηχτό‖ ,το κοπάνιζε‖και‖μετά‖το‖ διέλυε‖ο‖δάσκαλος‖ή‖ένας‖βοηθός‖του‖για‖πένα‖

χρησιμοποιούσαν‖ ένα‖ καλάμι‖ που‖ το‖ σκιζαν‖ στην‖ άκρη.‖ Φρησιμοποιούσαν‖ επίσης‖ όστρακα‖ (κομμάτια‖ αγγείων)‖ που‖

χρησίμευαν‖κυρίως‖για‖να‖κάνουν‖σχέδια‖γραφής.‖Οι‖μαθητές‖χρησιμοποιούσαν‖επίσης‖χάρακες‖σε‖σχήμα‖σταυρού‖,τους‖

χρησιμοποιούσαν‖ με‖ τέτοιο‖ τρόπο‖ώστε‖ να‖ είναι‖ τα‖ γράμματα‖ σε‖ μία‖ ευθεία‖ και‖ να‖ είναι‖ το‖ ένα‖ κάτω‖ από‖ το‖ άλλο.‖Η‖

διάταξη‖αυτή‖λέγεται‖ στοιχηδόν‖ .Ίσως‖να‖γινότανε‖ διαγωνισμοί‖ καλλιγραφίας‖ ανάμεσα‖στους‖μαθητές‖σαν‖ αυτούς‖που‖

γινόταν‖στους‖ελληνιστικούς‖χρόνους.‖Με‖μεθόδους‖τόσο‖πρωτόγονες‖η‖εκμάθηση‖ανάγνωσης‖και‖γραφής‖διαρκούσε‖πολύ‖

καιρό,‖συνήθως‖διαρκούσε‖τρία‖έως‖τέσσερα‖χρόνια‖.Σο‖παιδί‖ήξερε‖να‖διαβάζει‖και‖να‖γράφει‖σχετικά‖καλά,‖στην‖αρχή‖το‖

έβαζαν‖να‖μαθαίνει‖στοίχους‖απ'‖έξω‖.Έπειτα‖κομμάτια‖ποιητών‖όλο‖και‖ποιο‖μεγάλα‖και‖ιδίως‖του‖μεγαλύτερου‖ποιητή‖του‖

Όμήρου.‖Ο‖ρήτορας‖Ηράκλειτος‖έγραψε‖κάποτε:‖Από‖την‖πιο‖τρυφερή‖ηλικία‖στο‖άδολο‖πνεύμα‖του‖παιδιού‖που‖κάνει‖τις‖

πρώτες‖σπουδές‖,δίνουν‖τον‖Όμηρο‖για‖τροφή‖:‖είναι‖πολύ‖σωστό‖να‖ρουφάει‖το‖πνεύμα‖μας‖από‖τα‖σπάργανα‖το‖γάλα‖των‖

στοίχων‖του‖.‖Μεγαλώνουμε‖και‖είναι‖πάντα‖κοντά‖μας.‖Η‖αριθμητική‖συμπλήρωνε‖τελικά‖την‖διδασκαλία.‖το‖σύστημα‖

αγωγής‖των‖Ελλήνων‖η‖μουσική‖μόρφωση‖των‖νέων‖ήταν‖ένας‖από‖τους‖βασικότερους‖παράγοντες‖της‖εκπαίδευσής‖τους.‖

Από‖ ιστορική‖ άποψη‖ ο‖ η‖ διδασκαλία‖ της‖ μουσικής‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ άρχισε‖ πολύ‖ παλαιότερα‖ από‖ την‖ διδασκαλία‖ των‖

γραμμάτων‖.ε‖όλες‖τις‖εποχές‖οι‖Έλληνες‖μάθαιναν‖μουσική‖και‖χορό‖και‖θεωρούσαν‖την‖εκμάθηση‖του‖τραγουδιού‖και‖

του‖ των‖ μουσικών‖ οργάνων‖ σαν‖ την‖ βάση‖ της‖ παίδευσης‖ των‖ ελευθέρων‖ πολιτών.‖ Ήδη‖ από‖ την‖ Ομηρική‖ εποχή‖ οι‖

τραγουδιστές‖ ,οι‖αοιδοί‖ ,που‖υμνούσαν‖τα‖παλιά‖κατορθώματα‖περιβάλλονταν‖με‖εκτίμηση‖και‖σεβασμό‖όπως‖δηλώνει‖ο‖

Οδυσσέας‖στους‖Υαίακες.‖ Γιατί‖ έχουν‖ δόξα‖και‖ τιμή στη‖γη‖ οι‖ τραγουδιστές‖ απ'‖ ολους‖ ,που‖

τους‖έμαθε‖να‖τραγουδούν‖η‖Μούσα‖και‖αγάπησε‖το‖γένος‖τους‖ξέχωρα‖απ‖όλα‖τ'‖αλλα.‖Είναι‖

χαρακτηριστικό‖πως‖το‖ ίδιο‖το‖όνομα‖της‖μουσικής‖προέρχεται‖από‖τις‖Μούσες‖,τις‖θεές‖που‖

προεδρεύουν‖σε‖κάθε‖καλλιτεχνική‖και‖πνευματική‖δραστηριότητα‖του‖ανθρώπου.‖Η‖μουσική‖

φαινόταν‖αληθινά‖στους‖Έλληνες‖σαν‖το‖ουσιαστικό‖μέρος‖και‖σαν‖το‖καλύτερο‖σύμβολο‖κάθε‖

μόρφωσης‖ .Ο‖άνθρωπος‖ ο‖πραγματικά‖μορφωμένος‖είναι‖ο‖μουσικός‖ανήρ‖ .‖Φαρακτηριστικό‖

είναι‖ η‖ μουσική‖ προσφορά‖ που‖ οι‖ επιζώντες‖ κάνουν‖ στους‖ συγκενείς‖ ή‖ στον‖ φίλο‖ που‖ δεν‖

υπάρχει‖πια‖ .‖Φρειάζεται‖αυτό‖το‖φτωχό‖σώμα‖που‖πιστεύουν‖πως‖ζει‖κάτω‖από‖την‖γη‖κάτι‖

άλλο‖ από‖ προσφορές‖ :του‖ χρειάζεται‖ η‖ πνευματική‖ ευχαρίστηση‖ .Να‖ γιατί‖ μέχρι‖ τον‖ τάφο‖

φροντίζουν‖να‖δώσουν‖χαρά‖κάνοντας‖να φτάσουν‖οι‖ήχοι‖της‖μελωδίας‖που‖τον‖μάγευαν‖σε‖

όλη‖ του‖ την‖ ζωή.‖Λένε‖ πώς‖η‖μουσική‖ εξημερώνει‖ τα‖ ήθη‖ ,‖ αλλά‖ για‖ τους‖ Έλληνες‖ήταν‖ η‖

πρώτη‖κατάσταση‖του‖πολιτισμού‖και‖κάθε‖τροποποίηση‖που‖γινόταν‖στην‖τεχνική‖της‖μουσικής‖τους‖φαινόταν‖επικίνδυνη‖

και‖ικανή‖ν'‖αλάξη‖την‖ηθική‖ισορροπία‖όλου‖του‖σώματος‖της‖πολιτείας‖και‖ολόκληρου‖του‖κράτους.‖Ο‖νεαρός‖Αθηναίος‖

μόλις‖μάθαινε‖να‖γράφει‖και‖να‖διαβάζει‖έπρεπε‖να‖αρχίσει‖να‖μαθαίνει‖μουσική.‖τα‖Αθηναϊκά‖σχολεία‖η‖μουσική‖άρχιζε‖

μαζί‖με‖την‖λογοτεχνία.‖Πρώτο‖χρέος‖των‖παιδιών‖η‖σιωπή‖,‖τσιμουδιά‖να‖μην‖βγάζουν‖,‖στους‖δρόμους‖με‖τάξη‖και‖μαζί,‖

γειτονόπουλα‖αν‖ήταν‖,‖γραμμή‖να‖βαδίζουν‖να‖πάνε‖να‖ακούσουν‖της‖κιθάρας‖το‖μάθημα‖,‖δίχως‖χοντρό‖πανωφόρι‖,‖και‖ας‖

έπεφτε‖ χιόνι.‖ το‖ πρόγραμμα‖ εκπαίδευσης‖ προέβλεπε‖ μαζί‖ με‖ την‖ ανάπτυξη‖ του‖ μυαλού‖ ταυτόχρονα‖ ξεκινούσε‖ και‖ η‖

σωματική‖ανάπτυξη.‖την‖Αθήνα‖και‖ την‖πάρτη‖ το‖πρόγραμμα‖ της‖γυμναστικής‖ήταν‖καθορισμένο‖με‖ νόμο‖ και‖ ήταν‖

κάτω‖ από‖ τον‖ απόλυτο‖ έλεγχο‖ του‖ κράτους‖ ,υπήρχαν‖ δε‖ παιδαγωγοί‖ και‖ ειδικοί‖ υπάλληλοι‖ που‖ παρακολουθούσαν‖ την‖

τήρηση‖των‖αποφάσεων.‖Οι‖νεαροί‖Αθηναίοι‖εκπαιδευόντουσαν‖στις‖παλαίστρες‖από‖τα‖δώδεκα‖τους‖χρόνια.‖Οι‖παλαίστρες‖

όπως‖και‖τα‖σχολεία‖ήταν‖ιδιωτικές‖και‖έφεραν‖το‖όνομα‖του‖ιδιοκτήτη‖τους‖,‖σε‖αντίθεση‖με‖τα‖γυμνάσια‖που‖ήταν‖κρατικά‖

.‖τις‖παλαίστρες‖κυριαρχούσε‖ο‖παιδοτρίβης‖που‖ήταν‖υπεύθυνος‖για‖την‖σωματική‖εκπαίδευση‖των‖νέων‖,κυκλοφορούσε‖

ανάμεσα‖στους‖νέους‖και‖διηύθυνε‖τις‖ασκήσεις‖με‖μία‖μακριά‖διχαλωτή‖βέργα‖με‖την‖οποία‖τιμωρούσε‖τους‖απείθαρχους,‖

φορούσε‖πορφυρή‖χλαμύδα‖και‖την‖έβγαζε‖μόνο‖όταν‖ήταν‖να‖δείξει‖στα‖παιδιά‖κάποια‖άσκηση.‖Έχει‖συχνά‖κάτω‖από‖τις‖

διαταγές‖ του‖ βοηθούς‖ που‖ τους‖ διαλέγει‖ ανάμεσα‖ από‖ τους‖ μαθητές‖ του‖ .‖ Παρακολουθούσε‖ επίσης‖ το‖ παράστημα‖ των‖

μαθητών‖που‖έπρεπε‖να‖βαδίζουν‖ίσια‖με‖τις‖μύτες‖των‖ποδιών‖τους‖προς‖τα‖έξω.‖Σρία‖ήταν‖τα‖ιδιαίτερα‖χαρακτηριστικά‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

71 

της‖ελληνικής‖γυμναστικής‖:η‖τέλεια‖γυμνότητα‖του‖αθλητή‖(η‖λέξη‖γυμναστική‖προέρχεται‖από‖την‖λέξη‖γυμνός),‖η‖χρήση‖

αλοιφών‖από‖λάδι‖και‖το‖παίξιμο‖του‖αυλού‖όσο‖κρατούσαν‖οι‖ασκήσεις.‖Σα‖απαραίτητα‖εφόδια‖για‖ένα‖παιδί‖που‖πήγαινε‖

στην‖παλαίστρα‖ είναι‖ :το‖ σφουγκάρι‖ για‖ την‖ καθαριότητα‖ ,το‖ μικρό‖ αγγείο‖ για‖ το‖ λάδι‖ (αλάβαστρος)‖ και‖ η‖μπρούτζινη‖

ξύστρα‖ (στλεγγίς‖ή‖στελγίς)‖Οι‖ κύριες‖σωματικές‖ασκήσεις‖ των‖νέων‖στην‖παλαίστρα‖ήταν‖η‖πάλη,‖ ο‖ δρόμος‖ το‖άλμα‖ο 

δίσκος‖και‖το‖ακόντιο.‖ε‖κάθε‖παλαίστρα‖υπήρχε‖τουλάχιστον‖ένας‖αυλητής‖.Η‖δουλεία‖του‖ήταν‖όχι‖μόνο‖να‖ρυθμίζει‖τις‖

ασκήσεις‖ ευκαμψίας‖ αυτό‖ που‖ σήμερα‖ ονομάζουμε‖ σουηδική‖ γυμναστική‖ αλλά‖ ακόμη‖ και‖ την‖ ρίψη‖ του‖ δίσκου‖ η‖ του‖

ακοντίου‖ αλλά‖ και‖ άλλα‖ αθλήματα.‖ Από‖ την‖ εποχή‖ του‖ Πεισιστράτου,‖ τον‖ έκτο‖ αιώνα‖ γινόταν‖ στην‖ γιορτή‖ των‖

Παναθηναίων‖ένας‖αγώνας‖που‖συμμετείχαν‖μόνο‖παιδιά‖,το‖πένταθλο,‖που‖περιελάμβανε‖πέντε‖αγωνίσματα‖:την‖πάλη‖

,τον‖δρόμο‖,το‖πήδημα,‖την‖ρίψη‖δίσκου‖,και‖το‖ακόντιο.‖Η‖πάλη‖ήταν‖το‖κατεξοχήν‖αγώνισμα‖,αυτή‖είχε‖δώσει‖και‖το‖όνομά‖

της‖στις‖παλαίστρες.‖Σα‖παιδιά‖αρχίζουν‖ισιώνοντας‖το‖έδαφος‖με‖ένα‖φτυάρι‖εργαλείο.  Έπειτα‖τα‖παιδιά‖αγωνίζονταν‖δύο- 

δύο‖με‖τα‖κεφάλια‖χαμηλωμένα‖,τα‖μπράτσα‖τεντωμένα‖μπροστά‖και‖προσπαθούσαν‖να‖πιάσουν‖τον‖αντίπαλο‖τους‖η‖από‖

τον‖καρπό‖η‖από‖ τον‖λαιμό‖ή‖από‖ την‖μέση.‖ Σα‖ αγωνίσματα‖ του‖ δρόμου‖ήταν‖πολλά‖ :δρόμος‖ ταχύτητας‖ ,μήκος‖σταδίου‖

(διαφορετικά‖από‖πόλη‖σε‖πόλη‖περίπου‖όμως‖τετρακόσια‖είκοσι‖μέτρα‖)‖η‖διπλού‖σταδίου‖(δίαυλος)‖ή‖τετραπλού‖σταδίου‖

(ίππιος)‖και‖ο‖δρόμος‖μεγάλου‖μήκους‖που‖μπορούσε‖να‖φτάσει‖μέχρι‖είκοσι‖τέσσερα‖στάδια‖.δηλ.‖περισσότερα‖από‖τέσσαρα‖

χιλιόμετρα‖.‖το‖πήδημα‖οι‖Έλληνες‖φαίνεται‖ότι‖συνήθιζαν‖μόνο‖το‖άλμα‖εις‖μήκος‖μετά‖φοράς.‖Και‖στο‖αγώνισμα‖αυτό‖

όπως‖και‖στην‖πάλη‖,τα‖παιδιά‖πρώτα‖ίσιωναν‖με‖το‖φτυάρι‖το‖έδαφος‖στο‖σημείο‖που‖θα‖έπεφταν‖μετά‖το‖άλμα.‖Εκείνο‖

που‖ κάνει‖ εντύπωση‖ είναι‖ ότι‖ είναι‖ ότι‖ δεν‖ βλέπουμε‖ σχεδόν‖ ποτέ‖ μέσα‖ στους‖ άλλους‖ αγώνες‖ την‖ κολύμβηση,‖ ενώ‖ οι‖

Έλληνες‖είναι‖ναυτικός‖λαός‖,πολύ‖σπάνιες‖είναι‖επίσης‖οι‖κωπηλασίες‖και‖οι‖λεμβοδρομίες.‖Ίσως‖εξηγείται‖το‖γεγονός‖ότι‖

οι‖Έλληνες‖ήρθαν‖από‖βορρά‖από‖ηπειρωτική‖περιοχή‖και‖τα‖αγωνίσματα‖καθορίσθηκαν‖σύμφωνα‖με‖την‖παράδοση.‖το‖

δέκατο‖έκτο‖έτος‖της‖ηλικίας‖η‖έτος‖της‖ηλικίας‖η‖εκγύμναση‖των‖νέων‖σε‖γενικές‖γραμμές‖τελείωνε‖,τα‖παιδιά‖των‖φτωχών‖

άρχιζαν‖να‖ εργάζονται‖ διότι‖ δεν‖ είχαν‖ την‖ οικονομική‖ δυνατότητα‖να‖σπουδάσουν‖σε‖ανώτερα‖σχολεία‖ .‖ Σα‖παιδιά‖ των‖

πλουσίων‖ όμως‖ σπούδαζαν‖ ακόμη‖ για‖ δύο‖ χρόνια‖ στο‖ πανεπιστήμιο‖ ,‖ ήταν‖ δηλαδή‖ κάτω‖ από‖ την‖ εκπαίδευση‖ και‖

παρακολούθηση‖ της‖ ομάδος‖ ενός‖ σοφιστή‖ ,‖ ενός‖ φιλοσόφου‖η‖ ενός‖ ρήτορα‖ στον‖ οποίον‖ οι‖ γονείς‖ του‖ πλήρωναν‖ πολλά‖

χρήματα.‖Ο‖νεαρός‖Αθηναίος‖στην‖εποχή‖του‖Περικλή‖μελετάει‖την‖διδασκαλία‖του‖Αναξαγόρα‖διαβάζει‖μα‖θαυμασμό‖τις‖

αστρονομικές‖ θεωρίες‖ του‖ Μέτωνα‖ ,συζητάει‖ με‖ πάθος‖ για‖ τα‖ φιλοσοφικά‖ έργα‖ του‖ Δήμωνα‖ και‖ του‖ Πρωταγόρα‖ και‖

ενημερώνεται‖για‖πρώτη‖φορά‖για‖τις‖τολμηρές‖απόψεις‖των‖σοφιστών.‖τα‖δεκαοκτώ‖τους‖οι‖νέοι‖της‖Αθήνας‖ήξεραν‖να‖

διαβάζουν‖ να‖ γράφουν‖ να‖ χορεύουν‖ να‖ τραγουδούν‖ και‖ να‖ παίζουν‖ λίρα‖ και‖ αυλό,‖ ξέρανε‖ επίσης‖ να‖ κολυμπάνε‖ να‖

ιππεύουν‖,‖να‖παλεύουν‖να‖τρέχουν‖και‖να‖πηδάνε.‖Είχαν‖μάθει‖να‖απαγγέλλουν‖στίχους‖από‖τα‖έργα‖του‖Ομήρου‖και‖του‖

Ησιόδου‖και‖από‖άλλους‖λυρικούς‖ποιητές‖αλλά‖πάνω‖απ'‖όλα‖ήξεραν‖να‖φέρονται‖σε‖κάθε‖συναναστροφή‖,‖ήταν‖δηλαδή‖

τέλειοι‖ νέοι.‖ Αλλά‖ στα‖ δεκαοχτώ‖ τους‖ οι‖ νέοι‖ της‖Αθήνας‖ για‖ να‖ μπορούν‖ να‖ θεωρούνται‖ Αθηναίοι‖ πολίτες‖ ,έπρεπε‖ να‖

περάσουν‖ άλλη‖ μία‖ δοκιμασία‖ ,την‖ δοκιμασία‖ της‖ εφηβείας‖ ,μία‖ δοκιμασία‖ με‖ καθαρά‖ στρατιωτικό‖ χαρακτήρα.‖ Οι‖

καθοδηγητές‖της‖εκλεγόταν‖κατευθείαν‖από‖το‖κράτος‖και‖ο‖ανώτερος‖διοικητής‖άνηκε‖στους‖στρατηγούς.‖Οι‖έφηβοι‖εδώ‖

παίρνανε‖καθαρά‖στρατιωτική‖εκπαίδευση‖στα‖δεκαοχτώ‖τους‖γινότανε‖μαχητές‖και‖με‖την‖επίβλεψη‖του‖επίσημου‖κράτους‖

προετοιμαζόντουσαν‖για‖την‖προοπτική‖του‖πολέμου.‖Μάθαιναν να‖υπερασπίζονται‖την‖πατρίδα‖με‖το‖όπλο‖στο‖χέρι.‖Σον‖

μήνα‖Βοηδρομιώνα‖στον‖ναό‖της‖Αγλάυρου‖ο‖νέος‖της‖Αθήνας‖πάνοπλος‖μαζί‖με‖τους‖συντρόφους‖του‖καλούνταν‖να‖δώσει‖

τον‖όρκο‖με‖τον‖οποίο‖θα‖τον‖χώριζε‖για‖πάντα‖από‖την‖παιδική‖του‖ηλικία.‖Ο‖όρκος‖του‖έφηβου‖

ήταν‖ο‖εξής.‖Θα‖κρατώ‖τα‖όπλα‖αυτά‖και‖δεν‖θα‖τα‖ντροπιάσω‖και‖μόνος‖και‖με‖συντροφιά‖και‖

εδώ‖ και‖ όπου‖ λάχω.‖ Θα‖ πολεμήσω‖ ακούραστα‖ και‖ αφρόντιστα‖ θα‖ πέσω‖ Και‖ την‖ πατρίδα‖ μιά‖

φορά‖μεγάλη‖θα‖την‖κάνω‖Και‖τους‖δικαίους‖θ'‖αγαπώ‖και‖θα‖τιμώ‖τους‖νόμους.‖Θα‖κατατρέχω‖

τον‖ κακό‖ ,θα‖ σφάζω‖ τον‖ προδότη,‖ κι‖ αν‖ ίσως‖ ψέματα‖ μιλώ,‖ κολάστε‖ με‖ θεοί‖ μου!‖ Από‖ τον‖

Ξενοφώντα‖και‖ τον‖Πλάτωνα‖μαθαίνουμε‖ ότι‖ καθ'‖ ολη‖ την‖ διάρκεια‖ της‖ δοκιμασίας‖ οι‖ έφηβοι‖

περνούσαν‖ την‖ ζωή‖ τους‖στην‖ύπαιθρο‖ .‖ (Να‖ τρέχεις‖ στις‖πεδιάδες‖ να‖κυνηγάς‖στα‖βουνά,‖ να‖

συνηθίσεις‖ να‖ υποφέρεις‖ την‖ πείνα‖ ,αυτός‖ που‖ δεν‖ σκοτώνει‖ τίποτα‖ τρέφεται‖ με‖ χόρτα).‖ Η‖

στρατιωτική‖ προετοιμασία‖ των‖ εφήβων‖ ήταν‖ πολύπλευρη.‖ Οι‖ παιδοτρίβες‖ τους‖ ασκούσαν‖

καθημερινά‖στις‖παλαίστρες‖και‖στα‖γυμνάσια‖,ο‖οπλομάχος‖διηύθυνε‖τις‖ασκήσεις‖πεζικού‖.Ο‖ακοντιστής‖δίδασκε‖την‖ρίψη‖

του‖ακοντίου‖,ο‖τοξότης‖την‖χρήση‖του‖τόξου‖και‖ο‖αφέτης‖την‖χρήση‖του‖καταπέλτη.‖Αλλά‖δεν‖ήταν‖μόνο‖αυτοί‖υπήρχαν‖

και‖ οι‖ σωφρονιστές‖ οι‖ οποίοι‖ ήταν‖ ειδικά‖ διαλεγμένοι‖ για‖ να‖παρακολουθούν‖ την‖συμπεριφορά‖και‖ την‖πειθαρχεία‖ των‖

εφήβων.‖Σον‖τέταρτο‖αιώνα‖εμφανίστηκαν‖οι‖κοσμητές‖οι‖οποίοι‖αντικατέστησαν‖τους‖σοθρονιστές.‖Οι‖κομιστές‖εκλέγονταν‖

για‖ένα‖χρόνο‖από‖τους‖πιο‖σεβαστούς‖πολίτες‖σ'‖αυτούς‖υπαγόταν‖οι‖καθηγητές‖των‖εφήβων‖ή‖διοριζόταν‖από‖τους‖ίδιους.  

Κατά‖την‖διάρκεια‖της‖εκπαίδευσης‖οι‖έφηβοι‖κοιμόταν‖τυλιγμένοι‖με‖τις‖χλαμύδες‖όπου‖τους‖έβρισκε‖η‖νύχτα.‖Ο‖Πλάτωνας‖

απαιτούσε‖οι‖νέοι‖να‖μαθαίνουν‖την‖ταχτική‖του‖πολέμου,‖την‖πορεία‖και‖την‖τέχνη‖της‖στρατοπεδίας,‖τα‖οποία‖μάθαιναν‖

οι‖ έφηβοι‖ τον‖πρώτο‖ χρόνο‖ της‖ εκπαίδευσης‖ τους.‖Με‖ το‖πέρας‖ του‖πρώτου‖χρόνου‖ οι‖ έφηβοι‖ οπλισμένοι‖με‖ασπίδα‖και‖

ακόντιο‖παρουσιαζόταν‖σε‖μία‖επιθεώρηση‖ένα‖είδος‖ οργανωμένης‖παρέλασης‖στον‖περίβολο‖του‖θεάτρου.‖την‖αρχαία‖

Αθήνα‖το‖στράτευμα‖αποτελούταν‖από‖42‖σειρές‖,ηλικίας‖από‖19‖έως‖60‖ετών‖και‖κάθε‖σειρά‖είχε‖και‖τον‖επώνυμο‖Ήρωα‖

της.‖ Όλοι‖ οι‖ έφηβοι‖ της‖ Αθήνας‖ έκαναν‖ θητεία‖ δύο‖ χρόνων‖ φρουράς‖ στα‖ σύνορα‖ σαν‖ περίπολοι‖ φύλακες‖ ,‖ όπου‖

συντηρώντουσαν‖ ,παρατηρούσαν‖ ,‖ σκεφτόντουσαν‖ ,αποφασίζανε‖ και‖ δρούσαν‖ τελείως‖ μόνοι‖ τους‖ , η‖ ενδυμασία‖ τους‖ δε‖

ήταν‖μόνο‖τα‖μαύρα‖ρούχα.‖Ο‖βασικότερος‖χώρος‖εκπαίδευσης‖των‖νέων‖της‖Αθήνας‖ήταν‖τα‖σύνορα‖με‖την‖Βοιωτία‖,‖τόπος‖

ορεινός‖και‖άγριος‖που‖κατοικούταν‖μόνο‖από‖βοσκούς‖και‖κυνηγούς.‖Επίσης‖η‖παραπάνω‖περιοχή‖ονομάζονταν‖Μέλαιναι‖

ή‖Μελανία‖Φώρα‖(μαύρη‖γη)‖και‖ήταν‖υπό‖αμφισβήτηση‖και‖από‖τις‖δύο‖πόλεις.‖Η‖θητεία‖τους‖ήταν‖περίοδος‖εκπαίδευσης‖

και‖ τέλειας‖ απομόνωσης‖από‖ την‖ οικογένεια‖ τους‖ και‖ την‖κοινωνία‖και‖ όπως‖ είναι‖φυσικό‖θα‖πρέπει‖ να‖ επέφερε‖στους‖

έφηβους‖αφόρητη‖ψυχική‖και‖σωματική‖κούραση‖,‖διότι‖για‖δύο‖χρόνια‖ήταν‖μακριά‖από‖την‖πόλη‖χωρίς‖να‖έχουν‖καμία‖
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κοινωνική‖επαφή‖,αλλά‖παράλληλα‖ήταν‖υπεύθυνοι‖για‖την‖φύλαξη‖και‖ασφάλεια‖της‖Αθηναϊκής‖επικράτειας,‖μάθαιναν‖

να‖χρησιμοποιούν‖οποιονδήποτε‖τρόπο‖η‖μέσον‖που‖θα‖τους‖έδινε‖την‖νίκη‖.‖Εδώ‖μπορούμε‖να‖αναφέρουμε‖ένα‖μύθο‖που‖

εκτυλίχθηκε‖στην‖Μελανία‖Φώρα.‖ Σην‖εποχή‖που‖αναφέρεται‖ ο‖μύθος‖βασιλιάς‖των‖Βοιωτών‖ήταν‖κάποιος‖με‖το‖όνομα‖

Ξάνθος‖ενώ‖στην‖Αθήνα‖ήταν‖ο‖Θυμοϊτης.‖Οι‖δύο‖βασιλιάδες‖αποφάσισαν‖να‖μονομαχήσουν‖για‖διευθετήσουν‖την‖εδαφική‖

διαφορά‖ ανάμεσα‖ στις‖ δύο‖ πόλεις.‖ Σην‖ τελευταία‖ στιγμή‖ όμως‖ ο‖ Θυμοϊτης‖ φυγομαχεί‖ με‖ την‖ δικαιολογία‖ ότι‖ ήταν‖

ηλικιωμένος‖ ,στο‖ αθηναϊκό‖ στράτευμα‖ παρουσιάζεται‖ κάποιος‖ Μέλαθρος‖ ,που‖ δέχεται‖ να‖ πολεμήσει‖ στην‖ θέση‖ του‖

Θυμοϊτη‖με‖την‖προϋπόθεση‖ότι‖θα‖γίνει‖αυτός‖βασιλιάς.‖Ενώ‖η‖μάχη‖ανάμεσα‖στον‖Μέλαθρο‖και‖τον‖Ξάνθο‖εξελισσόταν‖

,γυρίζει‖ο‖Μέλαθρος‖και‖λεει‖στον‖αντίπαλο‖του‖:‖Ξάνθε‖παραβαίνεις‖τους‖κανόνες‖της‖μονομαχίας‖.Ποιος‖είναι‖αυτός‖που‖

είναι‖δίπλα‖σου?‖Ξαφνιασμένος‖ο‖Ξάνθος‖γυρίζει‖να‖δει‖ποιος‖είναι‖δίπλα‖του‖και‖ο‖Μέλαθρος‖βρίσκει‖την‖ευκαιρία‖και‖τον‖

σκοτώνει‖.‖Εδώ‖βλέπουμε‖ότι‖η‖απάτη‖συμβάλει‖καθοριστικά‖για‖την‖έλευση‖της‖τελικής‖νίκης.‖Ο‖Αριστοτέλης‖παρουσιάζει‖

την‖παραπάνω‖περίοδο‖σαν‖στρατιωτική‖θητεία‖,αλλά‖σίγουρα‖ήταν‖κάτι‖πολύ‖περισσότερο‖διότι‖η‖εκπαίδευση‖των‖νέων‖

ξεκινούσε‖ουσιαστικά‖στα‖16‖και‖τελείωνε‖στα‖20‖περιελάμβανε‖δε‖πέρα‖από‖την‖στρατιωτική‖εκπαίδευση‖και‖πολλά‖αλλά‖

θέματα.‖Με‖το‖τέλος‖της‖θητείας‖τους‖στα‖σύνορα‖οι‖νέοι‖θεωρόντουσαν‖πολίτες‖και‖οπλίτες.‖Απαραίτητες‖προϋποθέσεις‖

για‖ να‖θεωρηθεί‖ ο‖ νέος‖ οπλίτης‖ήταν‖ ο‖ γάμος‖ και‖ η‖ ένταξη‖ του‖στην‖φάλαγγα‖ των‖οπλιτών.‖Οι‖Αθηναίοι‖ διατηρούσαν‖

καταλόγους‖με‖τους‖πολίτες‖που‖μπορούσαν‖να‖στρατολογηθούν‖.‖τις‖εκστρατείες‖συμμετείχαν‖κατ'‖αρχάς‖όσοι‖δεν‖είχαν‖

συμμετάσχει‖στο‖παρελθόν.‖Πέρα‖από‖τις‖εκστρατείες‖από‖τις‖σειρές‖εκλεγόντουσαν‖οι‖δημόσιοι‖διαιτητές‖και‖οι‖άρχοντες‖

της‖πόλης.‖Από‖την‖τελευταία‖σειρά‖(‖60‖ετών- των‖γερόντων)‖εκλέγονταν‖οι‖άρχοντες.‖ΠΑΡΣΗ‖Οι‖Δωριείς‖οι‖κατακτητές‖

της‖Λακωνικής‖γης‖εξαιτίας‖του‖μικρού‖τους‖αριθμού‖αλλά‖και‖ζώντας‖σε‖μία‖χώρα‖από‖υποταγμένους‖λαούς‖που‖κατά‖

βάθος‖ ήταν‖ εχθροί‖ και‖ περιτριγυρισμένοι‖ από‖ εχθρικούς‖ λαούς‖ αναγκάστηκαν‖ να‖ ζουν‖ σαν‖ σε‖ στρατόπεδο‖ για‖ να‖

μπορέσουν‖ να‖ εξασφαλίσουν‖ την‖ επιβίωση‖ τους‖σαν‖ ελληνικό‖ φύλο.‖ Για‖ να‖ εξασφαλίσουν‖ την‖ κυριαρχία‖ στην‖ περιοχή‖

έπρεπε‖να‖δυναμώσουν‖από‖την‖παιδική‖ηλικία‖το‖θάρρος‖και‖την‖ενεργητικότητα‖κάθε‖μελλοντικού‖πολίτη.‖τη‖πάρτη‖σε‖

αντίθεση‖με‖την‖Αθήνα‖η‖εκπαίδευση‖των‖νέων‖είχε‖καθαρά‖στρατιωτικό‖προσδιορισμό‖μιας‖και‖η‖κοινωνία‖της‖πάρτης‖

είχε‖καθαρά‖στρατιωτικό‖χαρακτήρα.‖Η‖ανατροφή‖των‖νέων‖απασχολούσε‖ιδιαίτερα‖την‖πολιτεία.‖Όποιο‖παιδί‖γεννιότανε‖

δύσμορφο‖και‖όχι‖τέλειο‖το‖θανάτωναν‖ ,επειδή‖δεν‖θα‖γινόταν‖καλός‖στρατιώτης.‖Σα‖υγιή‖παιδιά‖από‖την‖γέννηση‖τους‖

ανήκαν‖στην‖πολιτεία‖η‖οποία‖τα‖εμπιστευόντουσαν‖στις‖μητέρες‖τους‖μέχρι‖το‖7ο‖έτος‖,για‖να‖τα‖αναθρέψουν.‖Από‖το‖7ο‖

μέχρι‖ το‖ 18ο‖ τα‖ αναλάμβανε‖ η‖ πολιτεία.‖ Κατά‖ το‖ διάστημα‖ αυτό‖ οι‖ νέοι‖ ζούσαν‖ οργανωμένοι‖ σε‖ αγέλες‖ οι‖ οποίες‖ ήταν‖

χωρισμένες‖βασικά‖σε‖δύο‖ομάδες‖,σε‖μία‖ομάδα‖συνομηλίκων‖που‖ονομάζονταν‖(βούα)‖που‖τις‖διοικούσαν‖οι‖ποιο‖μεγάλοι‖

από‖τους‖είρηνες‖και‖διαιρούνται‖σε‖λόχους‖που‖τις‖οδηγεί‖το‖ποιο‖συνετό‖από‖τα‖αγόρια‖και‖τον‖ονομάζουν‖βουαγό‖και‖σε‖

μία‖ ομάδα‖ με‖ παιδιά‖ διαφορετικής‖ ηλικίας‖ που‖ λέγονταν‖ (ίλη).‖ Σα‖ αγόρια‖ της‖ πάρτης‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ ηλικία‖ τους‖

διαιρώντουσαν‖ στους:το‖ αγόρι‖ από‖ οκτώ‖ ετών‖ ονομάζονταν‖ μειράκιον‖ ή‖ λυκόπουλο‖ (ρωβίδας‖ ,προμικκιζόμενος,‖

μικκιζόμενος,‖πρόπαις),‖ ,από‖δώδεκα‖έως‖τα‖δεκαπέντε‖(πρωτοπάμπαις,‖ατροπάμπαις,‖μελλείρην‖(μελλέφηβος)-τέλος‖από‖

τα‖δεκαέξι‖μέχρι‖τα‖είκοσι‖είρην‖.Οι‖ίλες‖αντιστοιχούσαν‖σε‖παιδικές‖ομάδες‖με‖καθαρά‖στρατιωτικό‖χαρακτήρα,‖τα‖παιδιά‖

εξασκούνταν‖στην‖χρήση‖όπλων‖,στην‖εκτέλεση‖αποστολών‖και‖στην‖σιδερένια‖πειθαρχεία:η‖ατομικότητα‖εξαφανίζονταν‖

ενώ‖ η‖ ομαδικότητα‖ ήταν‖ ο‖ βασικός‖ σκοπός‖ της‖ εκπαίδευσης.‖ Κατά‖ την‖ διάρκεια‖ της‖ εκπαίδευσης‖ τα‖ παιδιά‖ βασικά‖

μάθαιναν‖ γραφή‖ και‖ ανάγνωση‖ κάτω‖ από‖ την‖ καθοδηγήσει‖ των‖ παιδονόμων‖ και‖ ασκούνταν‖ στην‖ σκληραγωγία‖ του‖

σώματος,‖στην‖πειθαρχεία‖,στην‖απόκτηση‖πολεμικών‖δεξιοτήτων‖στην‖μόρφωση‖

και‖την‖απόκτηση‖ήθους.‖Γιαυτό‖όσο‖μεγάλωναν‖τόσο‖περισσότερο‖τα‖ασκούσαν.‖

Σα‖κούρευαν‖σύρριζα‖και‖τα‖μάθαιναν‖να‖περπατάνε‖ξυπόλυτα‖και‖να‖παίζουν‖τον‖

περισσότερο‖καιρό‖γυμνά.‖Μάθαιναν‖ ακόμη‖πολεμικά‖ τραγούδια‖και‖ τα‖ έπη‖ του‖

Ομήρου,‖ αλλά‖ ήταν‖ υποχρεωμένα‖ να‖ ακούν‖ διαφόρων‖ ειδών‖ αφηγήσεις‖ και‖ ν'‖

απαγκέλουν‖ποιήματα‖πατριωτικού‖περιεχομένου‖ .0‖Πλούταρχος‖μας‖λέει‖ ότι‖ τα‖

παιδιά‖ της‖ πάρτης‖ οπωσδήποτε‖ μάθαιναν‖ να‖ γράφουν‖ και‖ να‖ διαβάζουν‖ αλλά‖

αυτό‖ γινότανε‖ επειδή‖ ήταν‖ απολύτως‖ αναγκαίο.‖ Βέβαια‖ εκτός από‖ τις‖ συνεχείς‖

στρατιωτικές‖ασκήσεις‖που‖προετοίμαζαν‖τους‖νέους‖σπαρτιάτες‖για‖πόλεμο‖,έπαιρναν‖και‖κάποια‖μουσική‖μόρφωση‖,‖που‖

εξ‖ άλλου‖ είχε‖ σχέση‖ με‖ τον‖ πόλεμο‖ ,γιατί‖ ο‖ πολύ‖ καλά‖ κανονισμένος‖ μουσικός‖ ρυθμός‖ των‖ χορών‖ ετοιμάζει‖ τις‖

πειθαρχημένες‖ κινήσεις‖ των‖ ταγμάτων‖ και‖ καθώς‖ ξέρουμε‖ ο‖ αυλός‖ και‖ τα‖ τραγούδια‖ ρύθμιζαν‖ τις‖ κινήσεις‖ του‖

σπαρτιατικού‖τράτου.‖Μετά‖τα‖δώδεκα‖φορούσαν‖ένα‖ιμάτιο‖το‖ίδιο‖όλο‖τον‖χρόνο,‖δεν‖κάνουν‖μπάνιο‖και‖δεν‖αλείφονται‖

με‖λάδι‖παρά‖μόνο‖στις‖πιο‖γιορτινές‖ημέρες‖του‖χρόνου.‖Για‖το‖παραμικρό‖παράπτωμα‖μαστιγώνονταν‖άσχημα,‖στα‖δείπνα‖

τους‖έδιναν‖επίτηδες‖κακής‖ποιότητος‖τροφή‖και‖πολύ‖λίγη‖για‖να‖τα‖αναγκάσουν‖να‖κλέβουν‖τρόφιμα‖για‖αν‖συνηθίσουν‖

στη‖ τόλμη‖ και‖ το‖ δόλο‖ .‖ τα‖ δεκαέξι‖ τους‖ τα‖ παιδιά‖ της‖ πάρτης‖ περνούσαν‖ από την‖ παιδική‖ ηλικία‖ στην‖ νεότητα‖ .Οι‖

είρηνες‖ υφίστανται‖ πολλές‖ και‖ διαδοχικές‖ μυήσεις‖ που‖ είναι‖ απόδειξη‖ αντοχής‖ και‖ παράλληλα‖ τελετές‖ με‖ μαγικό‖

χαρακτήρα‖πολύ‖συχνά‖με‖χορούς‖και‖μασκαράτα.‖το‖βωμό‖της‖Ορθίας‖Αρτέμιδος‖οι‖έφηβοι‖χωρισμένοι‖σε‖δύο‖αντίπαλες‖

ομάδες‖ έρχονται‖ να‖ κλέψουν‖ τυριά‖ και‖ αυτό‖ το‖ μεγάλο‖ παιχνίδι‖ γίνεται‖ η‖ αφορμή‖ να‖ δώσουν‖ και‖ να‖ πάρουν‖ μερικά‖

χτυπήματα‖ με‖ το‖ μαστίγιο.‖ Από‖ τα‖ 18‖ χρόνια‖ τους‖ οι‖ νέοι‖ της‖ πάρτης‖ όπως‖ οι‖ Αθηναίοι‖ συνομήλικοι‖ τους‖ έπρεπε‖ να‖

περάσουν‖την‖τελική‖δοκιμασία‖.Σην‖ποιο‖σκληρή‖δοκιμασία‖του‖κρυπτή,‖τα‖δύο‖χρόνια‖της‖απομόνωσης‖και‖της‖ατομικής‖

πρωτοβουλίας,‖ μίας‖ δοκιμασίας‖ που‖με‖ το‖ τέλος‖ της‖ σήμαινε‖ και‖ το‖ τέλος‖ της‖ εφηβείας‖ και‖ την‖ είσοδο‖ των‖ νέων‖ στους‖

πολεμιστές.‖Ο‖Κρύπτης‖ήταν‖ο‖νέος‖που‖εγκατέλειπε‖την‖πόλη‖για‖να‖περιπλανηθεί‖κρυμμένος‖και‖πλήρως‖απομονωμένος‖

με‖ελαφρύ‖οπλισμό‖στην‖ύπαιθρο‖και‖στα‖βουνά.‖Η‖εκπαίδευση‖του‖Κρύπτη‖ήταν‖πολύ‖πιο‖σκληρή‖από‖αυτή‖του‖Έφηβου‖

,αφού‖όλη‖την‖περίοδο‖της‖εκπαίδευσης‖οι‖Κρύπτες‖έκαναν‖καταδρομές‖σε‖δάση‖και‖σε‖βουνά‖αναριχόντουσαν‖σε‖βράχους‖

σε‖τοίχους‖και‖άγριες‖χαράδρες,‖ενώ‖το‖βασικό‖στοιχείο‖της‖εκπαίδευσης‖ήταν‖η‖παραμονή‖τους‖την‖νύχτα‖στα‖βουνά.‖την‖

περίοδο‖της‖εκπαίδευσης‖ήταν‖από‖τις‖διαδεδομένο‖το‖κυνήγι‖και‖ο‖φόνος‖των‖Ειλώτων,‖τους‖οποίους‖η‖κοινωνία‖κάθε‖χρόνο‖
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τους‖ κήρυττε‖ τον‖ πόλεμο‖ για‖ να‖ μην‖ θεωρηθεί‖ φόνος‖ ο‖ θάνατός‖ τους‖ από‖ τους‖ Κρύπτες.‖ Αξίζει‖ να‖ αναφέρουμε‖ το‖

τελετουργικό‖που‖επικρατούσε‖πριν‖μάχες‖ανάμεσα‖σε‖ομάδες‖Κρυπτών‖ .‖Πρέπει‖επίσης‖να‖αναφέρουμε‖ότι‖σε‖αυτές‖τις‖

μάχες‖ επιτρεπόταν‖ ορισμένα‖ όπλα‖ και‖ πολλά‖ απαγορευμένα‖ χτυπήματα‖ όπως‖

δαγκωματιές‖ γονατιές‖ κ.λ.π.‖Πριν‖από‖ την‖μάχη‖οι‖ δύο‖ ομάδες‖ έκαναν‖θυσία‖στον‖

Ενυάλιο‖θεό‖της‖συμπλοκής‖δύο‖σκύλους‖,‖στη‖συνέχεια‖βάζανε‖δύο‖εξημερωμένους‖

αγριόχοιρους‖ να‖ μονομαχήσουν‖ .Όποιος‖ αγριόχοιρος‖ κέρδιζε‖ ,‖ συνήθως‖ προοιώνιζε‖

την‖ νίκη‖ της‖ ομάδος‖ στην‖ οποία‖ ανήκε.‖ τα‖ είκοσι‖ τους‖ οι‖ νέοι‖ της‖ πάρτης‖ ήταν‖

τέλειοι‖στρατιώτες‖και‖μπορούσαν‖να‖γίνουν‖πολίτες‖της‖πόλης‖.‖Για‖να‖θεωρηθούν‖

όμως‖ πολίτες‖ και‖ πολεμιστές‖ με‖ πλήρη‖ δικαιώματα‖ έπρεπε‖ να‖ περάσουν‖ από‖ την‖

εκπαίδευση‖ και‖ την‖ αγωγή‖ του‖ Κρύπτη‖ καθώς‖ επίσης‖ και‖ ένα‖ σύνολο‖ μυητικών‖

τελετουργιών‖που‖συνεχίστηκαν‖έως‖την‖κλασική‖εποχή.‖Όπως‖είδαμε‖παραπάνω‖η‖

κοινωνία‖ της‖ πάρτης‖ αν‖ εξαιρέσουμε‖ ότι‖ έδινε‖ στα‖ παιδιά‖ της‖ πάρτης‖ κάποια‖

μουσική‖ μόρφωση‖ και‖ τους‖ έδινε‖ τα‖ απαραίτητα‖ στοιχεία‖ αναγνώσεις‖ και‖ γραφής‖

μπορούμε‖να‖πούμε‖πως‖ολόκληρη‖η‖σπαρτιατική‖εκπαίδευση‖που‖την‖είχε‖οργάνωση‖

σχολαστικά‖και‖την‖κρατούσε‖κάτω‖από‖τον‖έλεγχό‖του‖το‖κράτος‖περιοριζόταν‖σε‖

σωματικές‖ασκήσεις‖και‖στην‖προετοιμασία‖του‖πολέμου.‖Εκτός‖από‖τον‖πόλεμο‖και‖τις‖ασκήσεις‖ο‖παρτιάτης‖τις‖μόνες‖

ασχολίες‖που‖ είχε‖ ήταν‖ το‖ κυνήγι‖ και‖ την‖συνομιλία‖στους‖ δημόσιους‖ χώρους‖ ,όπου‖συνηθίζονταν‖ τα‖λίγα‖και‖ φρόνιμα‖

λόγια(λακωνισμός).‖ Απαγορεύονταν‖ τα‖ ταξίδια‖ έξω‖ από‖ την‖ πάρτη‖ ,για‖ να‖ μην‖ διατρέχει‖ κίνδυνο‖ εκφυλισμού‖ η‖

σπαρτιάτικη‖ζωή‖από‖την‖μίμηση‖ξένων‖συστημάτων.‖Πρέπει‖να‖αναφέρουμε‖ότι‖στην‖πάρτη‖οι‖κοπέλες‖σε‖αντίθεση‖με‖

την‖Αθήνα‖(εκεί‖οι‖κοπέλες‖ζούσαν‖κλεισμένες)‖γυμνάζονταν‖δημόσια‖στα‖διάφορα‖σπορ‖όπως‖τα‖αγόρια.‖Πάλευαν‖έριχναν‖

το‖ δίσκο‖ ή‖ το‖ ακόντιο‖ (που‖ θεωρούταν‖ πολεμικό‖ όπλο).Σο‖ εκπαιδευτικό‖ σύστημα‖ της‖ πάρτης‖ ήθελε‖ να‖ δημιουργήσει‖

μητέρες‖ ρωμαλέες‖ και‖ δυνατές‖ προικισμένες‖ με‖ αντρικές‖ αρετές.‖ Ο‖ Πλούταρχος‖ μας‖ λέει‖ ότι‖ ο‖ Λυκούργος‖ για‖ να‖

αποφευχθεί‖η‖μαλθακότητα‖μιας‖σπιτικής‖εκπαίδευσης‖χωρίς‖σκληραγωγία‖επέτρεψε‖στα‖κορίτσια‖να‖εμφανίζονται‖γυμνά‖

στις‖λιτανείες‖όπως‖και‖τα‖αγόρια‖και‖να‖χορεύουν‖και‖να‖τραγουδούν‖μπροστά‖στους‖άντρες.‖Οι‖χοροί‖των‖κοριτσιών‖της‖

πάρτης‖που‖τους‖χόρευα‖ενώ‖τραγουδούσαν‖τα‖παρθένια‖του‖Αλκμάνος‖ήταν‖περίφημοι‖ανάμεσα‖στους‖χορούς‖αυτού‖του‖

είδους.‖Έτσι‖ ετοίμαζαν‖γάμους‖αρμονικούς‖που‖θα‖ έδιναν‖στην‖πάρτη‖ ρωμαλέα‖παιδιά.‖Ο‖πόλεμος‖για‖ τον‖παρτιάτη‖

ήταν‖ βίωμα‖ ζωής‖ ,‖ ξεκινούσε‖ γιαυτόν‖ με‖ την‖ μάνα‖ του‖ η‖ την‖ γυναίκα‖ του‖ να‖ αδιαφορούν‖ για‖ την‖ ζωή‖ του‖ και‖ να‖

ενδιαφέρεται‖ μόνο‖ για‖ την‖ τιμή‖ του,‖ το‖ καλό‖ ,‖ την‖ δόξα‖ και‖ την‖ ακεραιότητα‖ της‖ πάρτης,‖ γιαυτό‖ ξεκινώντας‖ για‖ τον‖

πόλεμο‖του‖έδιναν‖την‖ασπίδα‖του‖και‖του‖έλεγαν‖:‖(Η‖ταν‖ή‖επί‖τας)‖δηλ.‖(ή‖θα‖νικήσεις‖ή‖θα‖γυρίσεις‖νεκρός‖πάνω‖στην‖

ασπίδα‖ σου).‖ Για‖ να‖ αποκτήσουν‖ όμως‖ πολιτικά‖ δικαιώματα‖ έπρεπε‖ να‖ εκλεγούν‖ μέλη‖ μίας‖ από‖ τις‖ δεκαπενταμελείς‖

ομάδες‖που‖ονομάζονταν‖(συσσίτια)‖ή‖(συσκηνίες)‖και‖δεν‖ήταν‖τίποτα‖άλλο‖από‖μονάδες‖στρατού‖(κάτι‖σαν‖τις‖σημερινές‖

διμοιρίες).‖Οι‖εικοσάχρονοι‖υπέβαλαν‖αίτηση‖υποψηφιότητας‖για‖ομάδες‖όπου‖υπήρχαν‖κενές‖θέσεις‖.‖Σα‖ήδη‖μέλη‖ψήφιζαν‖

με‖μυστική‖ψηφοφορία‖αν‖θα‖δεχόταν‖τον‖κρύπτη‖η‖όχι,‖μία‖αρνητική‖ψήφος‖ήταν‖αρκετή‖να‖μην‖γίνει‖δεκτός‖ο‖υποψήφιος.‖

Οι‖ δεκαπέντε‖ κάθε‖ ομάδος‖ ζούσαν‖ μέρα‖ νύχτα‖ μαζί‖ και‖ κοιμόντουσαν‖ σε‖ κοινούς‖ στρατώνες‖ και‖ έτρωγαν‖ σε‖ κοινούς‖

χώρους‖τον‖μέλανα‖ζωμό.‖Μετά‖απ'‖όλα‖αυτά‖κάθε‖μέλος‖ήταν‖υποχρεωμένο‖να‖προσφέρει‖στα‖συσσίτια‖τα‖οποία‖άνηκε‖

,κάθε‖μήνα‖τα‖εξής‖ :περίπου‖τριάντα‖κιλά‖αλεύρι‖ ,‖δεκαπέντε‖κιλά‖κρασί‖ ,‖ έντεκα‖κιλά‖τυρί,‖ έξι‖κιλά‖σύκα‖και‖μία‖μικρή‖

χρηματική‖προσφορά.‖Αυτός‖που‖δεν‖κατέβαλε‖τα‖παραπάνω‖εξέπιπτε‖από‖μέλος‖ενώ‖ταυτόχρονα‖έχανε‖τα‖πολιτικά‖του‖

δικαιώματα.‖ ε‖ αντίθεση‖ με‖ τους‖ Κρύπτες‖ οι‖ κανόνες‖ των‖ πολιτών‖ ήταν‖ τελείως‖ διαφορετικοί.‖ Κατά‖ το‖ 30ο‖ έτος‖

παντρευόταν‖ ,‖ κατά‖ το‖ 60ο‖ έληγε‖ το‖ στρατιωτικό‖ στάδιο‖ και‖ από‖ τότε‖ καταγίνονταν‖ με‖ την‖ διαχείριση‖ των‖ δημόσιων‖

υποθέσεων‖ και‖ με‖ την‖ ανατροφή‖ των‖ παιδιών‖ της‖ πολιτείας.‖ Ελεύθερος‖ πολίτης‖ με‖ πλήρη‖ πολιτικά‖ δικαιώματα‖ στην‖

αρχαία‖πάρτη‖ήταν‖αυτός‖που‖είχε‖γεννηθεί‖από‖πατέρα‖και‖μάνα‖παρτιάτες,‖ήταν‖υγιείς‖και‖κατά‖την‖γέννηση‖του‖ήταν‖

αρτιμελής‖να‖έχει‖συμμετάσχει‖σε‖όλα‖τα‖στάδια‖του‖παρτιατικού‖στρατιωτικού‖βίου‖και‖να‖μην‖έχει‖πέσει‖σε‖(ατιμία).‖Οι‖

πολίτες‖ είχαν‖ δικαίωμα‖ στην‖κοινή‖ ζωή‖ ,στα‖ δείπνα‖ ,στις‖ ανοιχτές‖ μάχες‖ ,στα‖ πεδινά‖ μέρη, στην‖ κατά‖ μέτωπο‖ επίθεση‖

κ.λ.π.,‖ αρετές‖ οι‖ οποίες‖ τιμόντουσαν‖ στην‖ πάρτη‖ περισσότερο‖ από‖ οποιοδήποτε‖ μέρος‖ της‖ Ελλάδος,‖ επίσης‖ πρέπει‖ να‖

αναφέρουμε‖ ότι‖ το‖ χαρακτηριστικό‖ των‖ ενήλικων‖παρτιατών‖ήταν‖ τα‖μακριά‖μαλλιά‖ πράγμα‖ το‖ οποίο‖ δεν‖συναντάται‖

στην‖ υπόλοιπη‖ Ελλάδα.‖ Μοναδική‖ εργασία‖ των‖ παρτιατών‖ ήταν‖ η‖ στρατιωτική‖ εκπαίδευση‖ που‖ συνεχίζονταν‖ είτε‖ σε‖

περίοδο‖πολέμου‖ είτε‖ σε‖περίοδο‖ ειρήνης,‖ ουσιαστικά‖ οι‖ παρτιάτες‖ έως‖ τα‖ τριάντα‖ τους‖ ζούσαν‖σε‖ κατάσταση‖μόνιμης‖

επιστράτευσης.‖Σα‖έσοδα‖τους‖προέρχονταν‖από‖κλήρους‖που‖τους‖καλλιεργούσαν‖οι‖είλωτες,‖οι‖κλήροι‖πήγαιναν‖πάντα‖

στους‖πρωτότοκους‖οι‖υπόλοιποι‖δεν‖παίρνανε‖τίποτα.‖Άλλοι‖λόγοι‖που‖έχανε‖ένας‖παρτιάτης‖τα‖πολιτικά‖του‖δικαιώματα‖

ήταν‖οι‖εξής:να‖λιποτακτήσει‖ή‖να‖πιαστεί‖αιχμάλωτος‖ή‖να‖υποχωρήσει‖μπροστά‖στην‖ανωτερότητα‖του‖εχθρού.‖ΚΡΗΣΗ‖

Αντίθετα‖από‖την‖Αθήνα‖και‖την‖πάρτη‖στην‖Μινωική‖Κρήτη‖η‖εκπαίδευση‖και‖η‖μύηση‖των‖εφήβων‖στους‖νόμους‖και‖τις‖

αρετές‖ της‖ κοινωνίας‖ ήταν‖ δουλειά‖ έμπειρων‖ και‖ επώνυμων‖παιδαγωγών.‖ κοπός‖ αυτών‖ των‖ ανθρώπων‖ ήταν‖ η‖σωστή‖

διάπλαση‖των‖εφήβων‖ώστε‖να‖μπορέσουν‖να‖γίνουν‖ενεργά‖και‖αξιότιμα‖μέλη‖της‖κοινωνίας.‖την‖Κρήτη‖οι‖νέοι‖ζούσαν‖

κατά‖ ομάδες‖ που‖ ονομάζονταν‖ Αγέλες,‖ ενώ‖ οι‖ ενήλικες‖ απάρτιζαν‖ τα‖ ένοπλα‖ σώματα‖ που‖ ονομάζονταν‖ εταιρίες.‖ Η‖

εκπαίδευση‖των‖νέων‖της Μινωικής‖Κρήτης‖μοιάζει‖πολύ‖με‖την‖εκπαίδευση‖που‖πήρε‖ο‖Αχιλλέας‖από‖τον‖Φείρωνα‖και‖τον‖

Υοίνικα,‖ δηλ.‖ μαθαίνανε‖ τρόπους‖ καλής‖ συμπεριφοράς‖ ,κυνήγι‖ ,ιππασία,‖ ακόντιο‖ ,τοξοβολία,‖ μουσική‖ χορό,‖ επίσης‖

κατείχαν‖γνώσεις‖ιατρικής‖και‖φαρμακευτικής.‖Τπάρχουν‖ευρήματα‖που‖δείχνουν‖τους‖νέους‖σε‖αγώνες‖πυγμαχίας‖,αγώνες‖

δρόμου,‖σύλληψη‖άγριου‖ταύρου‖,‖κυνήγι‖με‖τόξο‖,‖να‖χορεύουν‖ιερούς‖χορούς‖,‖να‖παίζουν‖μουσική‖με‖πολλά‖όργανα,‖και‖

ιδικά‖με‖επτάχορδη‖λύρα.‖Όπως‖στην‖Αθήνα‖και‖την‖πάρτη‖οι‖νέοι‖στην‖Κρήτη‖έπρεπε‖να‖περάσουν‖την‖δοκιμασία‖της‖

μεθορίου‖ και‖ να‖ δοκιμαστούν‖ στην‖ απομόνωσης- επιβίωσης.‖ Έπειτα‖ από‖ την‖ δοκιμασία‖ της‖ μεθορίου‖ οι‖ νέοι‖ ήταν‖

υποχρεωμένοι‖και‖φορούν‖μαύρα‖και‖γυναικεία‖ρούχα‖και‖υποβάλλονταν‖σε‖πολύ‖σκληρές‖δοκιμασίες.‖Ο‖αγώνας‖δρόμου‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

74 

θεωρούταν‖ άθλημα‖καθαρά‖ αντρικό‖ και‖ ήταν‖ το‖ άθλημα‖πάνω‖στο‖ οποίο‖ οι‖ νέοι‖ αποκτούσαν‖ το‖ δικαίωμα‖να‖ λέγονται‖

άντρες,‖ όποιος‖ έφηβος‖ δεν‖ ήταν‖ δρομέας‖ δεν‖ ονομάζονταν‖ άντρας.‖ Αλλά‖ το‖ υπέρτατο‖ κριτήριο‖ αξιολόγησης‖ για‖ να‖

θεωρηθεί‖ο‖έφηβος‖άντρας‖ήταν‖ο‖χορός‖και‖το‖κυνήγι‖.‖την‖γιορτή‖των‖Τπερβοϊων‖(δυνατών‖κραυγών)‖ξεκινούσε‖η‖γιορτή‖

του‖κυνηγίου‖και‖απαιτείτο‖από‖τους‖έφηβους‖να‖φέρουν‖κάποιο‖θήραμα.‖Σο‖κυνήγι‖του‖άγριου‖ταύρου‖γινόταν‖ανάμεσα‖

στην‖ κοιλάδα‖ της‖ Μεσσαράς‖ και‖ τους‖ νότιους‖ πρόποδες‖ της‖ Ίδης‖ (Χηλορείτης).‖ Με‖ το‖ πέρας‖ όλων‖ των‖ παραπάνω‖

δοκιμασιών‖οι‖νέοι‖αποκτούσαν‖πολιτικά‖δικαιώματα‖,γινότανε‖μάλιστα‖ιδική‖τελετή- εορτή‖που‖ονομάζονταν‖γιορτή‖των‖

Ενδυσιών‖ή‖ των‖Περιβλημαίων‖όπου‖γιόρταζαν‖ την‖μετάβαση‖ των‖νέων‖στην‖ τάξη‖ των‖ ανδρών.‖Κατά‖ την‖ διάρκεια‖ της‖

γιορτής‖σε‖ιδική‖τελετή‖οι‖νέοι‖εγκατέλειπαν‖τα‖παιδικά‖ρούχα‖και‖ντυνόντουσαν‖με‖αντρικά‖και‖μετατρεπόταν‖σε‖άντρες‖

ενώπιον‖της‖Πότνιας‖Θεάς.‖Οι‖παραπάνω‖τελετές‖γινόντουσαν‖σε‖γνωστά‖σπήλαια‖της‖Κρήτης‖όπου‖έχουν‖βρεθεί‖πολλά‖

αντικείμενα‖προσφοράς‖των‖νέων.‖ε‖όλη‖την‖διάρκεια‖ της‖εκπαίδευσης‖οι‖νέοι‖έπρεπε‖να‖αποδείξουν‖ότι‖διακατέχονται‖

από‖δύναμη‖,αντοχή‖,θάρρος‖και‖εξυπνάδα‖για‖να‖μπορέσουν‖να‖αποδείξουν‖ότι‖είναι‖ ικανοί‖για‖να‖αντεπεξέρθουν‖στον‖

νέο‖τους‖ρόλο‖σαν‖πολίτες‖,πολεμιστές‖και‖σύζυγοι.‖ 

 

 

 

Φάσμα Γενεών (Αιτίες) 

Ανδρέας‖ Μιχαηλίδης-Νουάρος,‖ Έφηβοι‖ και‖ Παιδεία,‖ Προβλήματα‖ της‖ εφηβικής‖ ηλικίας‖

στο‖ παρελθόν‖ και‖ σήμερα,‖ Θεσσαλονίκη‖ 1972,‖ σελ.‖ 125-126Οι‖ λόγοι‖ που‖ συμβαίνουν‖ οι‖

εξαιρετικά‖δυσάρεστες‖αυτές‖και‖για‖τα‖δύο‖μέρη‖(εφήβους‖και‖γονείς)‖συγκρούσεις‖είναι‖

πολλοί.‖Πρώτη‖βασική‖αιτία‖είναι‖η‖διαφορά‖ηλικίας‖που‖χωρίζει‖τη‖γενεά‖των‖νέων‖από‖

τους‖ ενηλίκους.‖Η‖απόσταση‖αυτή‖ δημιουργεί,‖ όπως‖ είναι‖φυσικό,‖ τη‖λεγόμενη‖ διαφορά‖

στην‖«πολιτιστική‖καταγωγή»‖ (π.χ.‖ο‖πατέρας‖ξεκίνησε‖από‖διαφορετική κοινωνική‖τάξη‖

από‖κείνη‖που‖είναι‖ο‖γιος‖του,‖έχει‖διαφορετικές‖ιδέες‖και‖διαφορετική‖προσωπική‖ιστορία·‖

οι‖λόγοι‖αυτοί‖εξηγούν‖αρκετά‖ικανοποιητικά‖το‖χαρακτήρα‖ή‖τη‖σημερινή‖κοινωνική‖θέση‖

του,‖αλλά‖δημιουργούν‖και‖τις‖διαφορές‖στις‖οποίες‖οφείλονται‖εν‖μέρει‖και‖οι‖συγκρούσεις‖

των‖ δύο‖ γενεών).‖ Κύριο‖ πεδίο‖ συγκρούσεων‖ είναι‖ ο‖ τομέας‖ της‖ ηθικής,‖ όπου‖ οι‖ γονείς‖

αδυνατούν‖να‖ δεχτούν‖ως‖σωστά‖πράγματα‖εκείνα‖που‖αποδοκίμαζε‖η‖κοινή‖γνώμη‖της‖

εποχής‖τους.Δεύτερη‖βασική‖αιτία‖των‖συγκρούσεων‖είναι‖η‖σημαντική συνήθως‖βιολογική‖διαφορά‖που‖υπάρχει‖ανάμεσα‖

στους‖γονείς‖και‖στα‖παιδιά‖τους‖(<)‖Οι‖συχνοί‖διαπληκτισμοί‖ανάμεσα‖στους‖εφήβους‖και‖τους‖γονείς‖τους‖ή‖και‖άλλους‖

ενήλικους‖δεν‖είναι‖δυνατό‖να‖έχουν‖πάντοτε‖αιτίες‖που‖να‖βρίσκονται‖μόνο‖στην‖εφηβική‖παράταξη.‖Ίσως‖η‖ζωντάνια‖και‖

το‖σφρίγος‖των‖νέων‖να‖δημιουργεί‖ένα‖αίσθημα‖υποσυνείδητης‖ζήλιας‖ή‖πικρίας‖σε‖κάποιους‖ενήλικους,‖επειδή‖πέρασαν‖

οριστικά‖τα‖δικά‖τους‖νιάτα.‖Καταπιέζοντας‖το‖συναίσθημα‖αυτό‖οι‖μεγαλύτεροι‖γελούν‖περιφρονητικά‖για‖τα‖καμώματα,‖

τις‖προτιμήσεις,‖τους‖τρόπους‖και‖τις‖ ιδέες,‖τις‖ ιδιοτροπίες‖στην‖εμφάνιση‖της‖νεανικής‖συντροφιάς‖ *που‖γίνονται‖συχνά‖

μόνο‖ για‖ να‖ κινήσουν‖ την‖ προσοχή‖ ή‖ την‖ αγανάκτηση‖ (sic)+.Οι‖ γονείς‖ είναι‖ συνήθως‖ σαράντα‖ ετών‖ και‖ παραπάνω,‖ τα‖

παιδιά‖τους‖είναι‖δεκατριών με‖δεκαοχτώ.‖Δεν‖είναι‖τελείως‖έξω‖από‖τα‖πράγματα‖το‖να‖υποθέσει‖κανείς‖ότι‖η‖χρονική‖αυτή‖

διαφορά‖ μέσα‖ στην‖ ίδια‖ οικογένεια‖ μπορεί‖ να‖ εξηγήσει‖ την‖ ύπαρξη‖ των‖ αισθημάτων‖ δυσαρέσκειας‖ προς‖ τη‖ νέα‖ γενεά,‖

ιδιαίτερα‖στις‖περιπτώσεις‖που‖αυτή‖προσβάλει‖ή‖πληγώνει‖από‖έλλειψη‖διπλωματικότητας‖τους‖μεγαλύτερούς‖της.‖Όπως‖

είναι‖φυσικό,‖τα‖προβλήματα‖αυτά‖γίνονται‖κάπως‖οξύτερα,‖όταν‖τρεις‖γενεές‖πρέπει‖να‖συνυπάρξουν.Σρίτη‖βασική‖αιτία‖

που‖ εξηγεί,‖ως‖ ένα‖σημείο‖πάντοτε,‖ τις‖ συγκρούσεις‖ανάμεσα‖στους‖ εφήβους‖ και‖ στους‖γονείς‖ τους‖ είναι‖ ο‖ διαφορετικός‖

ρόλος‖που‖η‖κοινωνία‖αναθέτει‖στους‖γονείς.‖Οι‖γονείς‖έχουν‖εξουσία,‖υποχρεώσεις‖αλλά‖και‖δικαιώματα‖πάνω‖στα‖παιδιά‖

τους‖ και‖ το‖ κοινωνικό‖ περιβάλλον‖ απαιτεί‖ από‖ τους‖ εφήβους‖ να‖ σέβονται‖ την‖ εξουσία‖ αυτή.‖ Όμως‖ συχνά‖ ο‖ έφηβος‖

αντιμετωπίζει‖μια‖δύσκολη‖κατάσταση,‖διότι‖είναι‖υποχρεωμένος‖να‖υπακούει‖τρεις‖ή‖τέσσερις‖διαφορετικές‖εξουσίες:‖τους‖

γονείς‖ του,‖ το‖ σχολείο,‖ τους‖ κοινωνικούς‖ νόμους‖ και‖ τις‖ απαιτήσεις‖ της‖ ομάδας‖ των‖ συνομηλίκων‖ του.‖ Έτσι,‖ συχνά‖

δημιουργούνται‖συγκρούσεις,‖γιατί‖άλλα‖διατάζει‖η‖οικογένειά‖του‖κι‖άλλα‖απαιτούν‖οι‖φίλοι‖και‖οι‖συνομήλικοι‖του‖εφήβου‖

(<).‖ 

 

Φάσμα γενεών (Αντιμετώπιση) 

Ρούντολφ‖Ντάικορς,‖Κοινωνική‖Ισοτιμία,‖Σο‖πρόβλημα‖της‖εποχής‖μας,‖εκδ.‖Κέδρος,‖Αθήνα‖1973,‖σελ.‖142-143 

Αν‖δε‖βάλουμε‖ένα‖τέλος‖στον‖πόλεμο‖ανάμεσα‖στις‖γενιές,‖τίποτα‖δεν‖μπορεί‖να‖φέρει‖ένα‖καλό‖αποτέλεσμα.‖Αυτό‖βέβαια‖

θα‖πάρει‖πολύ‖καιρό,‖πρέπει‖όμως‖να‖γίνει,‖κι‖εμείς‖πρέπει‖να‖βοηθήσουμε‖τους‖γονείς‖και‖τους‖δασκάλους‖να‖νιώσουν‖τις‖

ευθύνες‖ τους.Πρώτο,‖ οι‖ ενήλικοι‖ πρέπει‖ να‖ σταματήσουν‖ να‖ πολεμούν,‖ χωρίς‖ όμως‖ να‖ υποχωρούν.‖ Ούτε‖ η‖ επιβολή‖ της‖

δύναμης‖ αλλά‖ ούτε‖ και‖ η‖ υπερβολική‖ διαλλακτικότητα‖ θα‖ φέρουν‖ καλά‖ αποτελέσματα.‖ Δεύτερο,‖ οι‖ ενήλικοι‖ πρέπει‖ να‖

απελευθερωθούν‖από‖την‖τάση‖να‖ποδηγετούν‖τα‖παιδιά‖τους‖σε‖κάθε‖τους‖βήμα‖και‖με‖τη‖δική‖τους‖άποψη.‖Αν‖δεν‖έχουν‖

αντίληψη‖των‖σκοπών‖που‖κρύβονται‖πίσω‖από‖μια‖κακή‖συμπεριφορά‖του‖παιδιού,‖με‖την‖τακτική‖τους‖την‖ενισχύουν,‖

υποκύπτοντας‖τελικά‖στις‖προθέσεις‖του‖παιδιού,‖αντί‖να‖το‖διορθώσουν.‖Πρέπει‖να‖μάθουν‖να‖καταλαβαίνουν‖τα‖κίνητρα‖

που‖κρύβονται‖πίσω‖από‖τις‖πράξεις‖του‖παιδιού‖και‖να‖αναπτύξουν‖μια‖κατάλληλη‖τεχνική‖που‖θα‖συμβάλει‖στην‖αλλαγή‖

τους.Σρίτο,‖ οι‖ ενήλικοι‖ πρέπει‖ να‖ χρησιμοποιούν‖ καινούργιες‖ μεθόδους‖ στις‖ σχέσεις‖ τους‖ με‖ το‖ παιδί,‖ μια‖ και‖ οι‖

παραδοσιακές‖μέθοδοι‖δε‖φέρνουν‖πια‖κανένα‖αποτέλεσμα‖ (<).‖Μια‖από‖τις‖πιο‖σημαντικές‖παιδαγωγικές‖επιδεξιότητες‖

είναι‖η‖ικανότητα‖να‖ενθαρρύνουμε‖το‖παιδί.‖Σελικά,‖για‖να‖προλάβουμε‖οποιαδήποτε‖υπερβολική‖διαλλακτικότητα‖και‖για‖

να‖καθιερώσουμε‖τα‖πλαίσια‖μέσα‖στα‖οποία‖θα‖κινείται‖το‖παιδί,‖θα‖πρέπει‖ να‖κατανοήσουμε‖τη‖τεχνική‖των‖λογικών‖
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συνεπειών.‖Πολλοί‖δυσκολεύονται‖να‖κάνουν‖τη‖διάκριση‖ανάμεσα‖στην‖τιμωρία‖και‖στις‖λογικές‖συνέπειες,‖υπάρχει‖όμως‖

μια‖λεπτή‖αλλά‖αποφασιστική‖γραμμή‖που‖διακρίνει‖το‖ένα‖από‖το‖άλλο.Οι‖γονείς‖και‖οι‖δάσκαλοι‖χρειάζονται‖να‖μάθουν‖

πώς‖να‖καθιερώσουν‖μια‖ δημοκρατική‖ατμόσφαιρα,‖τόσο‖μέσα‖στο‖σπίτι‖ όσο‖και‖στο‖σχολείο.‖Δεν‖μπορούμε‖από‖δω‖και‖

μπρος‖ να‖ ελπίζουμε‖ ότι‖ θα‖ έχουμε‖ επιτυχία,‖ όταν‖ εμείς‖ αποφασίζουμε‖ για‖ το‖ τι‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ κάνουν‖ τα‖ παιδιά.‖

Φρειαζόμαστε‖ την‖ έγκρισή‖ τους.‖ Και‖ μπορούμε‖ να‖ εξασφαλίσουμε‖ την‖ έγκρισή‖ τους‖ μέσω‖ μιας‖ ομαδικής‖ συζήτησης.‖

Φρειάζεται‖ να‖ μάθουν‖ οι‖ γονείς‖ τον‖ τρόπο‖ που‖ διεξάγεται‖ ένα‖ οικογενειακό‖ συμβούλιο,‖ ενώ‖ οι‖ δάσκαλοι‖ χρειάζονται‖

επιδεξιότητα,‖για‖να διεξάγουν‖μια‖ομαδική‖συζήτηση. 

Γιατί φοβόμαστε τους ηλικιωμένους 

The Guardian (εφ.‖Καθημερινή,‖6/2/2005) 

Πότε‖αρχίζεις‖να‖γερνάς;‖Είναι‖μήπως‖μια‖βαθμιαία‖διαδικασία‖που‖προχωράει‖ύπουλα‖

ώσπου‖να‖συνειδητοποιήσεις‖ότι‖δεν‖ντρέπεσαι‖πια‖να‖περάσεις‖έξω‖από‖μια‖οικοδομή‖

γεμάτη‖εργάτες‖γιατί‖κανένας‖δεν‖πρόκειται‖να‖σφυρίξει‖στο‖πέρασμά‖σου;‖Ή‖όταν,‖όσο‖

ήρεμο‖ κι‖ αν‖ είναι‖ το‖ πρόσωπό‖ σου,‖ υπάρχουν‖ μερικές‖ ρυτίδες‖ που‖ δεν‖ φεύγουν‖ με‖

τίποτα;‖Ίσως‖είναι‖κάτι‖ξαφνικό‖– η‖πρώτη‖φορά‖που‖διαπιστώνεις‖πως‖κανένας‖δεν‖σε‖

κοιτάζει‖ή‖όταν‖κάποιος‖σου‖προσφέρει‖τη‖θέση‖του‖στο‖λεωφορείο.‖ε‖δημογραφικούς‖

όρους,‖σύμφωνα‖με‖την‖Εθνική‖τατιστική‖Τπηρεσία,‖ηλικιωμένος‖είναι‖κανείς‖όταν‖έχει‖

περάσει‖τα‖65.‖Tο‖16%‖του‖πληθυσμού‖στη‖Βρετανία‖είναι‖πάνω‖από‖αυτό‖το‖όριο.‖την‖

ηλικία‖αυτή‖οι‖περισσότεροι‖άνθρωποι‖έχουν‖συνταξιοδοτηθεί,‖με‖τη‖θέλησή‖τους‖ή‖όχι.‖

Tη‖μια‖μέρα‖είσαι‖χρήσιμος,‖την‖άλλη‖είσαι‖μια‖στατιστική.‖H‖αλήθεια‖όμως‖είναι‖μία:‖

Υοβόμαστε‖ τους‖ηλικιωμένους.‖Mας‖ δείχνουν‖πώς‖θα‖γίνουμε‖κι‖αυτό‖μας‖ τρομοκρατεί.‖Υοβόμαστε‖ την‖πείρα‖ τους,‖ δεν‖

θέλουμε‖να‖ακούσουμε‖τις‖ιστορίες‖τους‖από‖το‖παρελθόν.‖Πρόσφατα‖ξεκίνησε‖μια‖διαφημιστική‖καμπάνια‖η‖οποία,‖όλως‖

περιέργως,‖ χρησιμοποιεί‖ ως‖ μοντέλο‖ μια‖ πολύ‖ ηλικιωμένη‖ γυναίκα:‖ είναι‖ 96‖ ετών.‖ H‖ εταιρεία‖ έχει‖ κερδίσει‖ αρκετή‖

δημοσιότητα,‖γι’‖αυτό‖δεν‖θα‖της‖προσθέσω‖κι‖άλλη.‖Aς‖την‖αποκαλέσω‖λοιπόν‖«Περιστερά».‖Eχει‖γίνει‖πολύς‖λόγος‖γι’‖

αυτήν‖τη‖διαφήμιση,‖για‖το‖αν‖πρόκειται‖περί‖ενός‖κυνικού‖διαφημιστικού‖κόλπου‖ή‖αν‖η‖εταιρεία‖πραγματικά‖ενδιαφέρεται‖

για‖το‖ζήτημα.‖Tελικά,‖όμως,‖δεν‖έχει‖σημασία.‖Ίσως‖πράγματι‖να‖βοηθήσει‖στο‖να‖γίνει‖λιγότερο‖έντονη‖η‖περιθωριοποίηση‖

των‖ηλικιωμένων.‖ Iσως.‖ Βέβαια,‖ δεν‖φοβούνται‖ όλοι‖ τους‖ηλικιωμένους.‖ε‖ατομικό‖ επίπεδο‖μπορεί‖ να‖ δείχνουμε‖πολλή‖

καλοσύνη‖ και‖ ενδιαφέρον.‖ Προσωπικά‖ λατρεύω‖ τους‖ εβδομηντάρηδες‖ γονείς‖ μου‖ και‖ πάντα‖ ενδιαφέρομαι‖ για‖ τις‖

συμβουλές‖τους.‖Aν‖κάποιοι‖γιατροί‖ή‖πωλήτριες‖τους‖φερθούν‖περιφρονητικά,‖γίνομαι‖πολύ‖επιθετική.‖Mου‖λείπουν‖πολύ‖

οι‖παππούδες‖μου,‖μεταξύ‖των‖άλλων‖και‖για‖τις‖υπέροχες‖ιστορίες‖τους‖που‖με‖συνέδεαν‖με‖το‖παρελθόν.‖Eίμαι‖σίγουρη‖ότι‖

για‖ πολλούς‖ ισχύει‖ η‖ φράση-κλισέ:‖ «Δεν‖ είμαι‖ κατά‖ των‖ ηλικιωμένων,‖ μερικοί‖ από‖ τους‖ καλύτερους‖ φίλους‖ μου‖ είναι‖

ηλικιωμένοι».‖ H‖ αλήθεια‖ είναι,‖ όμως,‖ ότι‖ ως‖ κοινωνία,‖ ως‖ κοινότητα‖ εργαζομένων,‖ τους‖ μισούμε‖ τους‖ ηλικιωμένους.‖

Θυμάμαι‖ όταν,‖ σε‖ μιαν‖ άλλη‖ εφημερίδα,‖ ένας‖ σοφός‖ συνάδελφος‖ εξαναγκάστηκε‖ να‖ συνταξιοδοτηθεί.‖ O‖ λόγος‖ που‖

προβλήθηκε‖ ήταν‖ ότι‖ είχε‖ περάσει‖ τα‖ 65,‖ στην‖ πραγματικότητα‖ όμως‖ η‖ πείρα‖ του‖ φόβιζε‖ τη‖ νέα‖ αρχισυντάκτρια‖ γιατί‖

ξεγύμνωνε‖τη‖δική‖της‖έλλειψη‖γνώσεων.‖Kι‖όμως,‖πόσα‖θα‖μπορούσε‖να‖μάθει‖από‖εκείνον‖τον‖άνθρωπο:‖ήταν‖το‖Ίντερνετ‖

πολύ‖πριν‖ εγκατασταθούν‖ οι‖ υπολογιστές.‖Oμως,‖ στους‖ χώρους‖ εργασίας‖σπανίως‖ το‖ εκτιμούμε‖αυτό:‖μόνο‖ το‖ 17%‖ των‖

υπαλλήλων‖παραμένουν‖στη‖δουλειά‖τους‖μετά‖τα‖65,‖σε‖σύγκριση‖με‖το‖40%‖των‖αυτοαπασχολουμένων.‖H‖έμφαση‖που‖

δίνει‖η‖«Περιστερά»‖στην‖«πραγματική‖ομορφιά»‖των‖ηλικιωμένων‖δεν‖αποτελεί‖επαναστατική‖αντίληψη,‖αλλά‖φαίνεται‖

σαν‖ακραία‖πολυτέλεια‖αν‖σκεφτούμε‖ότι‖πάνω‖από‖μισό‖εκατομμύριο‖συνταξιούχων‖σ’‖αυτή‖τη‖χώρα‖υποσιτίζονται‖και‖

πάνω‖από‖2‖εκατομμύρια‖ζουν‖μέσα‖στη‖φτώχεια.‖Περισσότεροι‖Bρετανοί‖ηλικιωμένοι‖πεθαίνουν‖από‖το‖κρύο‖κάθε‖χρόνο‖

από‖οπουδηποτε‖αλλού‖στην‖Eυρώπη.‖Πριν‖από‖μερικά‖χρόνια,‖το‖ιατρικό‖περιοδικό‖Lancet‖δημοσίευσε‖την‖αφήγηση‖ενός‖

γιατρού‖που‖ είχε‖ κάνει‖ εντριβή‖στον‖ώμο‖ ενός‖ηλικιωμένου.‖ «Ξέρετε»,‖ του‖ είπε‖ ο‖ γέροντας,‖ «νιώθω‖υπέροχα.‖ Eμάς‖ τους‖

γέρους‖ ποτέ‖ δεν‖ μας‖ αγγίζουν».‖ Tο‖ άρθρο‖ επίσης σημείωνε‖ ότι‖ «όταν‖ περάσει‖ πολύς‖ καιρός‖ που‖ επιθυμούν‖ να‖ τους‖

αγγίξουν‖αλλά‖αυτό‖δεν‖συμβαίνει,‖πολλοί‖ηλικιωμένοι‖παύουν‖να‖εκφράζουν‖αυτή‖την‖ανάγκη‖τους».‖Oι‖μισοί‖από‖τους‖

ανθρώπους‖άνω‖των‖75‖στη‖Bρετανία‖μένουν‖μόνοι‖τους.‖H‖Γαλλία‖εξετάζει‖μια‖«νέα»‖προσέγγιση:‖να‖στεγάζονται‖μονάδες‖

φροντίδας‖ηλικιωμένων‖στο‖ίδιο‖κτιριακό‖συγκρότημα‖με‖παιδικούς‖σταθμούς.‖Oι‖γέροι‖και‖τα‖παιδιά‖να‖αναμιγνύονται:‖οι‖

ηλικιωμένοι‖να‖προσφέρουν‖φροντίδα‖και‖ηρεμία‖και‖τα‖μικρά‖να‖τους‖κρατούν‖ενεργούς,‖μαθαίνοντας‖ότι‖ οι‖γέροι‖είναι‖

απλώς‖γέροι‖και‖όχι‖τέρατα.‖H‖ιδέα‖αυτή‖δεν‖είναι‖και‖τόσο‖καινούργια:‖είναι‖ο‖τρόπος‖που‖ζούσαμε‖πριν‖όχι‖και‖τόσο‖πολλά‖

χρόνια,‖όταν‖τα‖παιδιά‖μεγάλωναν‖κοντά‖στους‖παππούδες‖και‖εξοικειώνονταν‖με‖τη‖γεροντική‖ηλικία,‖εκτιμώντας‖και‖την‖

«πραγματική‖ομορφιά»‖των‖ηλικιωμένων. 

Σα γηροκομεία της ντροπής  

Γεωργία‖Δάμα,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖5/9/2005 

 

Η‖εικόνα‖που‖αντικρίσαμε‖σε‖γηροκομείο‖του‖κέντρου‖μιλάει‖μόνη‖της: Τπερήλικες‖ξαπλωμένοι‖ανάσκελα‖σε‖ράτζα,‖ο‖ένας‖

δίπλα‖στον‖άλλο.‖Εγκαταλειμμένοι‖από‖τους‖συγγενείς,‖οι‖περισσότεροι‖δεν‖σηκώνονται‖καν‖από‖το‖κρεβάτι,‖αφού‖δεν‖τους‖

βοηθάει‖ κανείς.‖ Εμφανώς‖ υποσιτισμένοι,‖ δεν‖ βρίσκουν‖ ούτε‖ τη‖ δύναμη‖ να‖ μιλήσουν.‖ τον‖ ίδιο πλαστικό‖ κεσέ‖ με‖ τα‖

αποφάγια‖ του‖ χθες,‖ τους‖ έβαλαν‖ λίγο‖ (φρέσκο;)‖ φαγητό.‖ Σα‖ περισσότερα‖ γηροκομεία‖ που‖ λειτουργούν‖ σε‖ συνθήκες‖

 

http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_422424422383_06/02/2005_132619
http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=66321208
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αθλιότητας‖ και‖ χωρίς‖ άδεια‖ βρίσκονται‖ στο‖ κέντρο‖ της‖ Αθήνας‖ (Πατήσια,‖ πλατεία‖ Βικτωρίας),‖

εξασφαλίζοντας‖φθηνό‖ενοίκιο.‖Και‖ασφαλώς‖εδώ‖η‖ιατρική‖φροντίδα‖είναι‖ανύπαρκτη.‖Είναι‖φανερό‖

πως‖ όποιος‖ γιατρός‖ και‖ να‖ τους‖ έβλεπε,‖ θα‖ τους‖ έστελνε‖ σε‖ κάποιο‖ νοσοκομείο.‖ Με‖ εντολή‖ του‖

νομάρχη‖Αθηνών‖συνεχίζονται‖ οι‖ έλεγχοι‖ στα‖γηροκομεία.‖ Εκτός‖ των‖υγειονομικών‖παραβάσεων,‖

ορισμένες‖ «μονάδες‖ φροντίδας‖ ηλικιωμένων»‖ είχαν‖ ελεχθεί‖ στο‖ παρελθόν‖ και‖ εξακολουθούν‖ να‖

λειτουργούν‖παράνομα,‖ενώ‖τους‖έχουν‖επιβληθεί‖πρόστιμα‖και‖έχουν‖εκδοθεί‖αποφάσεις‖διακοπής‖

της‖λειτουργίας‖τους.‖Ο‖νομάρχης‖Γιάννης‖γουρός‖επισκέφθηκε‖τον‖προϊστάμενο‖της‖Εισαγγελίας‖

Πρωτοδικών‖Αθηνών‖ κ.‖ Παπαγγελόπουλο,‖ καταθέτοντας‖ το‖ φάκελο‖ με‖ τα‖ στοιχεία‖ των‖ ελέγχων‖

που‖διηνεργήθηκαν‖στα‖γηροκομεία.‖Και‖σε‖δήλωσή‖του‖επισημαίνει:‖«Οι‖έλεγχοι‖θα‖συνεχισθούν,‖

ιδιαιτέρα‖σε‖ χώρους‖ όπου‖ ο‖ ανθρώπινος‖πόνος‖ αντί‖ να‖ συναντά‖ την‖αξιοπρέπεια‖και‖ το‖σεβασμό‖

συναντά‖την‖εκμετάλλευση‖και‖την‖κακομεταχείριση».‖«Κάποια‖από‖αυτά‖είναι‖επιχειρήσεις‖με‖σκοπό‖το‖κέρδος,‖δεν‖είναι‖

φιλανθρωπικά‖ιδρύματα»,‖εξηγεί‖γιατρός‖που‖εργάσθηκε‖σε‖ορισμένα‖από‖αυτά‖«από‖ανάγκη»‖στην‖αρχή‖της‖καριέρας‖του‖

και‖ δεν θέλησε‖ να‖ αναφερθεί‖ το‖ όνομά‖ του.‖'‖ αυτά‖φιλοξενούνται‖ άνθρωποι‖ ηλικίας‖άνω‖ των‖ 60‖ ετών.‖ Σα‖παιδιά‖ τους‖

κάποια‖ στιγμή‖ αποφασίζουν‖ πως‖ δεν‖ τους‖ θέλουν‖ στο‖ σπίτι,‖ γιατί‖ επιβαρύνουν‖ την‖ οικογένεια,‖ και‖ προτιμούν‖ να‖ τους‖

στείλουν‖σε‖οίκο‖ευγηρίας‖πληρώνοντας τα‖έξοδα‖και‖επιπλέον‖τη‖σύνταξή‖τους.‖Τπάρχει‖και‖η‖κατηγορία‖των‖ασθενών‖

που‖εγκαταλείπονται‖στη‖τύχη‖τους,‖αλλά‖και‖η‖προσωρινή‖φιλοξενία.‖υνήθως‖σε‖αυτές‖τις‖περιπτώσεις‖αποφασίζουν‖τα‖

παιδιά‖ να‖ πάνε‖ διακοπές,‖ τους‖ στέλνουν‖ στο‖ γηροκομείο‖ για‖ ένα‖ μήνα‖ και‖ στη‖ συνέχεια‖ κάνουν‖ συμφωνία‖ με‖ το‖

γηροκομείο.‖Σους‖κρατάνε‖για‖λίγες‖μέρες‖στο‖σπίτι‖και‖τις‖υπόλοιπες‖μένουν‖στο‖γηροκομείο.‖Η‖ανθρωπιά‖που‖θα‖δείξει‖το‖

προσωπικό‖ είναι‖ σε‖ συνάρτηση‖ με‖ το‖ φιλοδώρημα.‖ Τπάρχουν‖ νοσοκόμες‖ που‖ βγάζουν‖ ένα‖ δεύτερο‖ μισθό από‖ τους‖

συγγενείς,‖με‖την‖υπόσχεση‖να‖διατηρούν‖καθαρό‖τον‖ηλικιωμένο‖και‖να‖του‖παρέχουν‖ένα‖ανθρώπινο‖πιάτο‖φαγητό».‖ 

Ανύπαρκτες δομές πρόνοιας  

Οι‖ επιστημονικές‖ απόψεις‖ πλέον‖ βασίζονται‖ σε‖ μία‖ αντίληψη:‖ την‖ ύπαρξη‖ δομών‖

πρόνοιας‖που‖θα‖βοηθούν‖τον‖ηλικιωμένο‖να‖παραμένει‖στο‖σπίτι‖και‖τη‖γειτονιά‖του‖

(παρέχοντας‖ έστω‖ ένα‖ πιάτο‖ φαγητό,‖ φάρμακα,‖ στοιχειώδη‖ καθαριότητα‖ χώρου).‖ Ση‖

χώρα‖ μας‖ χαρακτηρίζει‖ η‖ ανυπαρξία‖ αυτών‖ των‖ δομών‖ πρόνοιας‖ για‖ τη‖ στήριξη‖ των‖

ηλικιωμένων,‖ώστε‖να‖μπορούν‖να‖επιβιώσουν‖στη‖δική‖τους‖στέγη.‖Ρωτώντας‖για‖την‖

έλλειψη‖ κρατικών‖ δομών‖ πρόνοιας,‖ που‖ να‖ παρέχουν‖ βοήθεια‖ σε‖ ανήμπορους‖

ηλικιωμένους,‖η‖απάντηση‖ του‖ νομάρχη‖ είναι‖ ότι‖ «το‖ υπουργείο‖Τγείας‖ καθορίζει‖ την‖

πολιτική‖ σε‖ ζητήματα‖ ηλικιωμένων.‖ Η‖ νομαρχία‖ δίνει‖ την‖ άδεια‖ λειτουργίας‖ εφόσον‖

πληρούνται‖ περίπου‖ 15‖ προϋποθέσεις.‖ Αλλά‖ υπάρχουν‖ και‖ πολλά‖ γηροκομεία‖ που‖

λειτουργούν‖χωρίς‖άδεια».‖Διευκρινίζεται‖επίσης‖ότι‖ο‖νόμος‖δεν‖δίνει‖το‖δικαίωμα‖στις‖

υπηρεσίες‖της‖Νομαρχίας‖να‖κλείσουν‖όσες‖στέγες‖ηλικιωμένων‖δεν‖πληρούν‖τις‖προϋποθέσεις‖υγιούς‖διαβίωσης.‖Μοναδικό‖

μέτρο‖ η‖ δικαστική‖ οδός‖ για‖ υγειονομικές‖ παραβάσεις,‖ δηλαδή‖ ένα‖ πρόστιμο.‖ Φαρακτηριστική‖ είναι‖ η‖ περίπτωση‖

γηροκομείου‖στη‖Λυκόβρυση,‖στο‖οποίο‖όπως‖αναφέρουν‖οι‖αρμόδιοι‖υπάλληλοι‖που‖πήγαν‖για‖έλεγχο‖(το‖2003),‖αντίκρισαν‖

αποστεωμένους‖γέροντες‖και‖ζήτησαν‖την‖επείγουσα‖μεταφορά‖τους‖σε‖νοσοκομείο.‖Σο‖αποτέλεσμα‖είναι‖το‖γηροκομείο‖να‖

λειτουργεί‖ακόμη‖και‖σήμερα,‖ενώ‖η‖υπόθεση‖δεν‖εκδικάστηκε‖ακόμη‖(ύστερα‖από‖δύο‖αναβολές).‖Πρόκειται‖για‖υποθέσεις‖

που‖ εκδικάζονται‖ σε‖ Ειρηνοδικείο‖ και‖ προβλέπεται‖ ποινή‖ φυλάκισης‖ μέχρι‖ ένα‖ έτος‖ (εξαγοράσιμη).‖ Σο‖ βασανιστικό‖

ερώτημα‖που‖θέτουν‖οι‖ελεγκτές‖υγείας‖είναι‖πόσοι‖άνθρωποι‖θα‖έχουν‖χάσει‖τη‖ζωή‖τους‖κι‖ακόμη‖πόσες‖χιλιάδες‖ευρώ‖θα‖

έχουν‖κερδίσει‖σ'‖αυτό‖το‖χρονικό‖διάστημα‖διάφοροι‖κερδοσκόποι.‖Ο‖νομάρχης‖θέτει‖κι‖ακόμη‖ένα‖βασανιστικό‖ερώτημα:‖Κι‖

αν‖το‖κλείσεις,‖πού‖πας‖τους‖γέροντες‖μετά;‖Μια‖φράση‖που‖δίνει‖ απάντηση‖στο‖γιατί‖ ο‖νόμος‖στη‖χώρα‖μας‖είναι‖τόσο‖

επιεικής‖με‖τα‖γηροκομεία.‖Αναγκαστικά‖σε‖αυτή‖την‖περίπτωση‖το‖Δημόσιο‖θα‖πρέπει‖να‖δημιουργήσει‖κρατικά‖ιδρύματα‖

ή‖άλλες‖υποστηρικτικές‖δομές:‖«το‖γηροκομείο‖της‖Λυκόβρυσης‖συνατήσαμε‖την‖απόλυτη‖αθλιότητα,‖τα‖γερόντια‖είχαν‖

φθάσει‖να‖ζυγίσουν‖30‖κιλά.‖Ο‖αντινομάρχης‖και‖οι‖ελεγκτές‖δέχθηκαν‖επίθεση‖από‖τους‖συγγενείς‖των‖ηλικιωμένων,‖που‖

ήταν‖έτοιμοι‖να‖τους‖στείλουν‖στον‖Αγιο‖Πέτρο‖για‖να‖τους‖πάρουν‖την‖περιουσία...».‖Επίσης,‖χαρακτηριστικά‖αναφέρουν‖

και‖γηροκομείο‖στην‖παραλία‖της‖Γλυφάδας,‖το‖οποίο‖στέλνουν‖οι‖έλεγχοι‖στον‖εισαγγελέα‖από‖το‖1989‖και‖η‖κατάσταση‖

παραμένει‖ η‖ ίδια.‖ Εφόσον‖ δεν‖ υπάρχουν‖ κρατικά‖ γηροκομεία,‖ ο‖ νόμος‖ δεν‖ είναι‖ αυστηρός.‖ Αλλά‖ για‖ να‖ αποφευχθεί‖ η‖

καθαρή‖ εκμετάλλευση,‖ επαναλαμβάνουν‖ οι‖ ελεγκτές-αυτόπτες‖ μάρτυρες,‖ πρέπει‖ να‖ ακολουθήσουμε‖ τις‖ σύγχρονες‖

προνοιακές‖αντιλήψεις,‖οι‖οποίες‖προτείνουν‖την‖αποασυλοποίηση.‖Ενδεικτικό‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖από‖16‖οίκους‖ευγηρίας‖

που‖ελέχθησαν‖στην‖ευρύτερη‖περιοχή‖της‖Νομαρχίας‖Αθηνών,‖μόνο‖οι‖δύο‖λειτουργούσαν‖χωρίς‖παραλείψεις,‖παρατυπίες‖

και‖ υγειονομικά‖προβλήματα.‖Ηδη‖ εναντίον‖ των‖ εννέα‖ από‖αυτούς‖ κατατέθηκαν‖μηνυτήριες‖αναφορές‖στον‖ εισαγγελέα‖

Πρωτοδικών‖της‖Αθήνας.‖Απογοητευτική‖χαρακτηρίζει‖η‖Νομαρχία‖την‖κατάσταση‖που‖επικρατεί‖στην‖πλειονότητα‖των‖

γηροκομείων,‖ όπως‖ προκύπτει‖ από‖ τους‖ δειγματοληπτικούς‖ ελέγχους‖ που‖ πραγματοποιήθηκαν.‖ Αλλά‖ «το‖ δράμα‖ των‖

ηλικιωμένων‖ ξεκινάει‖ στις‖ 11‖ το‖ βράδυ,‖ όταν‖ κλείνει‖ η‖ πόρτα‖ των‖ γηροκομείων‖ και‖ μένουν‖ άνθρωποι‖ κυριολεκτικά‖

πεταμένοι‖και‖άλλοι‖άρρωστοι‖χωρίς‖να‖πάρουν‖τα‖φάρμακά‖τους.‖Μια‖γυναίκα‖μού‖τηλεφώνησε‖εξηγώντας‖πώς‖πέταξαν‖

έξω‖ κάποιον‖ συγγενή‖ της,‖ έναν‖ γέροντα‖ ηλικιωμένο»,‖ εξηγεί‖ ο‖ κ.‖ γουρός,‖ προσθέτοντας‖ ότι‖ «απαιτείται‖ η‖ αλλαγή‖

νομοθετικού‖πλαισίου‖διότι‖εμείς‖το‖πολύ‖να‖κάνουμε‖μια‖διακοπή,‖να‖μπει‖κάποιο‖πρόστιμο,‖ο‖ιδιοκτήτης‖θα‖προχωρήσει‖

σε‖ασφαλιστικά‖μέτρα,‖η‖υπόθεση‖θα‖πάει‖στα‖δικαστήρια,‖που‖θα‖κρατήσουν‖τέσσερα‖χρόνια.‖Δηλαδή‖αυτά‖τα‖γηροκομεία‖
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θα‖λειτουργούν‖αυτά‖τα‖τέσσερα‖χρόνια.‖Σο‖πρόστιμο‖που‖καθορίζεται‖μέχρι‖65.000‖ευρώ‖στη‖συνέχεια‖πέφτει‖στα‖15.000.‖

Και‖το‖χειρότερο‖είναι‖πως‖αν‖τα‖κλείσουμε,‖δεν‖υπάρχει‖καμία‖λύση‖για‖τους‖γέροντες».‖ 

ύγχρονο φαινόμενο   

Παλιά‖τους‖ηλικιωμένους‖τους‖είχαμε‖ανάγκη,‖τώρα‖η‖κοινωνία‖και‖η‖τεχνολογία‖τούς‖

έθεσαν‖στο‖περιθώριο.‖Σους‖αντικατέστησε‖η‖τηλεόραση.‖τη‖σύγχρονη‖κοινωνία‖μας‖το‖

νέο‖ είναι‖ υγιές,‖ το‖ γέρικο‖ η‖ ασθένεια,‖ εξηγεί‖ ο‖ γενικός‖ γραμματέας‖ του‖ συλλόγου‖

Ελλήνων‖ Κοινωνιολόγων,‖ Φρήστος‖ Πατσός:‖ «ε‖ αντίθεση‖ με‖ τις‖ παραδοσιακές‖

κοινωνίες,‖ οι‖ σύγχρονες‖ αντιμετωπίζουν‖ τα‖ μέλη‖ τους‖ σε‖ προχωρημένη‖ ηλικία‖ ως‖

"άχρηστους".‖ Με‖ τη‖ ραγδαία‖ εξέλιξη‖ της‖ τεχνολογίας‖ υπάρχει‖ η‖ αντίληψη‖ ότι‖ δεν‖

χρησιμεύουν‖ τόσο‖ στην‖ οικονομία‖ όσο‖ και‖ στην‖ κοινωνία,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ να‖ τους‖

"παροπλίζουν"‖και‖να‖τους‖"παρκάρουν"‖σε‖οίκους‖ευγηρίας‖και‖να‖τους‖εγκαταλείπουν‖

τα‖ παιδιά‖ τους,‖ αλλά‖ και‖ γενικότερα‖ η‖ κοινωνία.‖ »Αυτό‖ είναι‖ πρόσφατο‖ φαινόμενο,‖

εμφανίστηκε‖περίπου‖στη‖δεκαετία‖του‖'80.‖τις‖παραδοσιακές‖κοινωνίες‖εκτιμούσαν‖τη‖συσσωρευμένη‖γνώση‖και‖εμπειρία‖

τους.‖Η‖λέξη‖Γερουσία‖ως‖νομοθετικό‖όργανο‖θυμίζει‖την‖αναγνώρισή‖τους.‖ήμερα‖όμως,‖που‖τα‖πάντα‖ανατρέπονται‖και‖

η‖ τεχνολογία‖ απαιτεί‖ νέα‖ άτομα,‖ ψυχικά,‖ σωματικά‖ και‖ νοητικά,‖ που ν'‖ αντέχουν.‖ »Εκτός‖ της‖ οικονομίας,‖ σε‖ επίπεδο‖

κοινωνίας,‖ όταν‖ υπήρχε‖ συλλογική‖ παραγωγή,‖ η‖ γνώση‖ και‖ εμπειρία‖ των‖ ηλικιωμένων‖ ήταν‖ αναγκαία‖ για‖ ν'‖

αντεπεξέλθουν‖στις‖ δυσκολίες‖ τα‖ νέα‖μέλη.‖τη‖σύγχρονη‖ οικογένεια‖ δεν‖ υπάρχει‖ θέση‖για‖ τον‖παππού‖και‖ τη‖γιαγιά.‖

Τπάρχει‖το‖ημερήσιο‖σχολείο,‖ο‖δάσκαλος‖για‖το‖ιδιαίτερο‖μάθημα,‖ακόμη‖και‖το‖παραμύθι‖της‖γιαγιάς‖έχει‖αντικατασταθεί‖

από‖την‖τηλεόραση‖και‖τα‖νεανικά‖περιοδικά.‖»Ετσι‖το‖γήρας‖αντιμετωπίζεται‖ως‖ασθένεια‖που‖πρέπει‖να‖την‖κρύψουμε‖σε‖

ιδρύματα,‖να‖την‖αποφύγουμε.‖Επιπλέον‖ο‖ηλικιωμένος‖μας‖θυμίζει‖ότι‖υπάρχει‖ένα‖τέλος‖και‖οι‖σύγχρονες‖κοινωνίες‖μας‖

δεν‖θέλουν‖να‖το‖αποδεχθούν». 

Σα «πρέπει» των γονιών, τα «θέλω» των παιδιών 

Αρετή‖Αθανασίου,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖26/11/1997 

 

τα‖13‖της‖χρόνια‖η‖Μαρία‖φορούσε‖τζιν‖με‖δέκα‖μπαλώματα‖και‖τρύπησε‖το‖ένα‖της‖αυτί‖

σε‖άλλα‖δύο‖σημεία.‖Οι‖γονείς‖της‖δεν‖αντέδρασαν.‖τα‖14‖και‖κάτι,‖κυκλοφορούσε‖με‖δέκα‖

κρίκους‖ περασμένους‖σε‖ ισάριθμες‖ τρύπες‖ και‖ στα‖ δύο‖ αυτιά:‖ «Είναι‖ δικαίωμά‖ μου»‖ είπε‖

στους‖ γονείς‖ της.‖ Ενοχλήθηκαν‖ ιδιαίτερα‖ εκείνοι‖ από‖ την‖ «αισθητική»‖ της‖ κόρης‖ τους,‖ αλλά‖ και‖ πάλι‖ δεν‖ αντέδρασαν.‖

Είπαν...‖ «ας‖πάει‖ και‖ το‖παλιάμπελο».‖Ήταν‖μαθήτρια‖ της‖Α'‖Λυκείου‖η‖Μαρία,‖ όταν‖στα‖μέσα‖ της‖ χρονιάς‖ ανακοίνωσε‖

στους‖γονείς‖της‖ότι‖ήθελε‖να‖διακόψει‖το‖σχολείο‖και‖να‖δουλέψει‖βράδυ‖σε‖μια‖παμπ‖της‖περιοχής.‖Και‖τότε,‖οι‖γονείς‖της‖

αντέδρασαν.‖Σης‖είπαν:‖«Δεν‖είσαι‖σε‖θέση‖να‖αποφασίζεις‖για‖τη‖ζωή‖σου.‖Θα‖κάνεις‖αυτό‖που‖πρέπει‖να‖κάνεις...».‖υχνά,‖

τα‖«πρέπει»‖των‖γονιών‖είναι‖εκ‖διαμέτρου‖αντίθετα‖με‖τα‖«θέλω»‖των‖παιδιών.‖Η‖ρευστότητα‖των‖ρόλων‖που‖κυριαρχεί‖

μέσα‖ στην‖ ελληνική‖ οικογένεια,‖ οι‖ διαφορετικές‖ αντιλήψεις‖ ανάμεσα‖ σε‖ γονείς‖ και‖ παιδιά‖ για‖ το‖ τι‖ τελικώς‖ αποτελεί‖

δικαίωμα‖και‖υποχρέωση‖των‖παιδιών‖και,‖αντιστοίχως,‖των‖γονιών‖δίνουν‖αφορμές‖για‖αναρίθμητες‖καθημερινές‖εντάσεις‖

και‖τριβές.‖Σο‖εντυπωσιακό‖της‖έρευνας‖είναι‖ότι‖γονείς‖και‖παιδιά‖συμφωνούν‖στο...‖ξύλο.‖Διαφωνούν, όμως,‖στο‖ντύσιμο,‖

στην‖ώρα‖ επιστροφής‖στο‖σπίτι,‖ στην‖ ελεύθερη‖ έκφραση‖ της‖γνώμης‖για‖ όλα‖ τα‖ θέματα....‖Η‖ύμβαση‖ του‖ΟΗΕ‖για‖ τα‖

Δικαιώματα‖του‖Παιδιού‖του‖ '89‖είναι‖πια‖ένα‖παγκόσμιο‖κείμενο‖ευρύτατης‖αποδοχής‖και‖υποστήριξης‖ανεξάρτητα‖κατά‖

πόσο...‖ εφαρμόζεται.‖ Αφορά‖ όμως‖ τα‖ αντικειμενικά‖ δικαιώματα‖ των‖ παιδιών‖  δικαιώματα‖ στη‖ ζωή,‖ στην‖ υγεία,‖ στην‖

εκπαίδευση,‖ στη‖ μη‖ εκμετάλλευση.‖ Οι‖ διαφωνίες‖ που‖ προκύπτουν,‖ και‖ είναι‖ όλο‖ και‖ συχνότερες,‖ αφορούν‖ κυρίως‖ στα‖

υποκειμενικά‖ δικαιώματα‖ των‖ παιδιών‖  δικαιώματα‖ αυτονομίας,‖ ανεξαρτησίας,‖ συμμετοχής‖ στη‖ λήψη‖ αποφάσεων.‖ το‖

επίκεντρο‖ αυτών‖ των‖ «εντός‖ των‖ οικογενειών‖ τειχών»‖ μαχών,‖ τα‖ παιδιά‖ φαίνεται‖ ότι‖ καθημερινά‖ κερδίζουν‖ πόντους,‖

αποκτώντας‖ σε‖πρακτικά‖ή‖ουσιαστικά‖θέματα‖ όλο‖και‖μεγαλύτερη‖ισχύ. 

 

 

ΣΑ‖ ΚΟΡΙΣΙΑ,‖ ως‖ δέκτες‖ μεγαλύτερης‖ γονεϊκής‖ και‖ κοινωνικής‖ καταπίεσης,‖ εμφανίζονται‖ πιο‖ απαιτητικά‖ και‖ πιο‖

διεκδικητικά‖ από‖ τα‖ αγόρια.‖ Απαιτούν‖ σε‖ πολύ‖ μεγαλύτερο‖ ποσοστό‖ να‖ γίνεται‖ σεβαστή‖ η‖ γνώμη‖ τους‖ σε‖ επιλογές‖

εκπαίδευσης‖και‖επαγγέλματος‖αλλά,‖ακόμη‖και‖στο‖ενδεχόμενο‖διαζυγίου‖των‖γονιών‖τους,‖θέλουν‖να‖επιλέξουν‖εκείνα‖

με‖ ποιον‖ γονιό‖ θα‖ παραμείνουν.‖Περισσότερο‖ αυτόνομα‖ παρουσιάζονται‖ τα‖ αγόρια‖ στο‖ θέμα‖ επιλογής‖ και‖ τρόπου‖ των‖

διακοπών‖τους,‖ενώ‖παιδιά‖περισσότερο‖μορφωμένων‖γονιών,‖αν‖και‖δείχνουν‖πιο‖διεκδικητικά‖όσον‖αφορά‖στα‖δικαιώματα‖

επιλογής‖και‖αυτονομίας‖τους,‖αποδέχονται‖σε‖μεγαλύτερο‖βαθμό‖τον‖ρόλο‖των‖γονιών‖τους‖στον‖τομέα‖των‖εκπαιδευτικών‖

επιλογών‖  τους‖αναγνωρίζουν‖ το‖ «προβάδισμα»‖ της‖γνώσης.‖τη‖συντριπτική‖ τους‖πλειοψηφία‖ τα‖παιδιά‖ του‖ δείγματος‖

υπερασπίζονται‖τα‖δικαιώματα‖της‖ελευθερίας,‖της‖έκφρασης‖γνώμης,‖του‖αυτοσεβασμού‖και‖της‖αυτονομίας.‖Αλλά‖και‖οι‖

γονείς‖συμφωνούν‖ότι‖τα‖παιδιά‖έχουν‖δικαίωμα‖έκφρασης‖γνώμης‖σε θέματα‖που‖τα‖αφορούν.‖Ανάμεσα,‖όμως,‖σε‖γονείς‖

και‖παιδιά‖παρουσιάζονται‖σημαντικές‖διαφοροποιήσεις‖στα‖εξής‖θέματα:‖ 

 

 

 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=16000&m=N18&aa=1
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*‖Δέχονται‖οι‖γονείς‖ότι‖τα‖παιδιά‖έχουν‖άποψη,‖αλλά‖όχι‖ότι‖πρέπει‖να‖γίνεται‖και‖σεβαστή‖

στον‖ ίδιο‖ βαθμό‖  κυρίως‖ σε‖ θέματα‖ επιλογής‖ φίλων‖και‖ τρόπου‖ ντυσίματος‖ και‖ εμφάνισης‖

γενικότερα.‖ 

*‖Δεν‖θεωρούν‖ότι‖είναι‖δικαίωμα‖των‖παιδιών‖να‖επιλέγουν‖ελεύθερα‖τις‖θρησκευτικές‖τους‖

πεποιθήσεις‖και‖διαφωνούν‖με‖τα‖παιδιά‖ως‖προς‖το‖όριο‖ηλικίας‖που‖ένα‖παιδί‖καθίσταται‖

ώριμο‖για‖συλλογική‖δράση.‖ 

*‖ε‖σχέση‖με‖την‖επιλογή‖υπηρεσιών‖για‖βοήθεια,‖σε‖περιπτώσεις‖παραβιάσεων‖των‖δικαιωμάτων‖των‖παιδιών,‖οι‖γονείς‖

δείχνουν‖μεγαλύτερη‖εμπιστοσύνη‖από‖τα‖παιδιά‖στους‖ειδικούς.‖ 

**‖Για‖τις‖υποχρεώσεις‖των‖παιδιών,‖οι‖γονείς‖διαφοροποιούνται‖στο‖βαθμό‖που‖τις‖θεωρούν‖υποχρεωτικές.‖ 

*‖ Παράγοντας‖ επηρεασμού‖ των‖ στάσεων‖ και‖ των‖ αντιλήψεων,‖ ιδιαίτερα‖ στους‖ ενήλικους,‖ είναι‖ το‖ φύλο.‖ Σα‖ κορίτσια‖

διεκδικούν‖περισσότερο‖τα‖δικαιώματά‖τους,‖ίσως‖γιατί‖τα‖στερούνται,‖ενώ‖οι‖μητέρες‖δείχνουν‖περισσότερο‖διατεθειμένες‖

να‖αναγνωρίσουν‖τα‖δικαιώματα‖των‖παιδιών‖τους,‖με‖εξαίρεση‖μόνο‖την‖«απόκλιση»‖από‖τις‖θρησκευτικές‖πεποιθήσεις.‖ 

*‖Εντυπωσιακό‖είναι‖το‖εύρημα‖ότι‖τα‖κορίτσια‖αναγνωρίζουν‖και‖αποδέχονται‖περισσότερο‖τις‖προσδοκίες‖των‖γονιών‖τους‖

για‖ τις‖ υποχρεώσεις‖ τους,‖ ενώ‖ οι‖ μητέρες‖ περιμένουν‖ περισσότερο‖ από‖ τους‖ πατέρες‖ να‖ αναγνωρίσουν‖ τα‖ παιδιά‖ τις‖

υποχρεώσεις‖τους.‖ 

*‖Ένας‖ακόμη‖σημαντικός‖άξονας‖επηρεασμού‖είναι‖το‖μορφωτικό‖επίπεδο‖των‖γονιών.‖Οι‖περισσότερο‖μορφωμένοι‖γονείς,‖

αλλά‖και‖τα‖παιδιά‖τους,‖φαίνεται‖να‖αναγνωρίζουν‖σε‖μεγαλύτερο‖βαθμό‖το‖δικαίωμα‖των‖εφήβων‖να‖επιλέγουν‖ελεύθερα‖

τις‖πολιτικές‖ τους‖πεποιθήσεις‖ και‖ δείχνουν‖μεγαλύτερη‖άρνηση‖στο‖θέμα‖ της‖σωματικής‖ τιμωρίας.‖Απαιτούν,‖ όμως,‖ να‖

έχουν‖μεγαλύτερο‖έλεγχο‖σε‖θέματα‖συμπεριφοράς‖των‖παιδιών (χρόνος‖που‖βλέπουν‖τηλεόραση,‖ατομική‖καθαριότητα,‖

επιστροφή‖ στο‖ σπίτι‖ έπειτα‖ από‖ έξοδο...)‖ και‖ δεν‖ δίνουν‖ στα‖ παιδιά‖ τους‖ το‖ προβάδισμα‖ της‖ απόφασης,‖ αν‖ π.χ.‖ θα‖

συνεχίσουν‖το‖σχολείο‖ή‖θα‖το‖διακόψουν‖για‖να‖εργασθούν.‖ 

*‖ Μέσα‖ από‖ τις‖ αντιλήψεις‖ των‖ γονιών‖ για‖ τα‖ δικαιώματα‖ των‖ παιδιών‖ αναδύονται‖ αναστολές‖ και‖ φόβοι.‖ Γονείς‖

συγκεκριμένων‖κατηγοριών‖δεν‖δείχνουν‖πρόθυμοι‖να‖παραχωρήσουν‖στα‖παιδιά‖τους‖το‖δικαίωμα‖επιλογής‖σε‖ορισμένα‖

θέματα,‖φοβούμενοι‖ότι‖οι‖επιλογές‖των‖παιδιών‖θα‖καταρρίψουν‖τα‖δικά‖τους‖πρότυπα.‖ 

*‖ ε‖ γενικές,‖ όμως,‖ αρχές,‖ οι‖ ερευνητές‖ επισημαίνουν‖ ότι‖ το‖ ιδεολογικό‖ πρότυπο‖ γονέων‖ και‖ παιδιών‖ είναι‖ κοινωνικά‖

αποδεκτό.‖Ακόμη,‖ότι‖το‖ιδεολογικό‖πρότυπο‖των‖παιδιών,‖αν‖και‖αποκλίνει‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖από‖αυτό‖των‖γονιών,‖παρέχει‖

ένα‖ικανοποιητικό‖πλαίσιο‖διαπραγμάτευσης‖των‖ορίων‖δικαιωμάτων‖και‖υποχρεώσεων‖μέσα‖στην‖οικογένεια.‖ 

Σα‖ παιδιά‖ θέλουν‖ να‖ αποφασίζουν‖ για‖ τα‖ θέματα‖ της‖ εκπαίδευσής‖ τους,‖ τη‖ μουσική‖ που‖ ακούνε,‖ τους‖ φίλους‖ που‖

επιλέγουν,‖ την‖ ώρα‖ που‖ θα‖ επιστρέψουν‖ στο‖ σπίτι,‖ τον‖ τρόπο‖ που‖ ντύνονται.‖ Οι‖ γονείς‖ δέχονται‖ ότι‖ παιδιά‖ 16-18‖ ετών‖

μπορεί‖ να‖ εκφράζουν‖ ελεύθερα‖ τη‖γνώμη‖ τους,‖ όχι‖ όμως‖και‖ ότι‖ η‖ γνώμη‖αυτή‖πρέπει‖ να‖γίνεται‖ αποδεκτή.‖ Σο‖ 1/5‖ των‖

γονιών‖θεωρούν‖ότι‖οι‖έφηβοι‖δεν‖έχουν‖δικαίωμα‖γνώμης‖για‖την‖ώρα‖που‖θα‖επιστρέψουν‖στο‖σπίτι‖ή‖για‖το‖αν‖θα‖πάνε‖

οικογενειακές‖διακοπές‖ή‖με‖τους‖φίλους‖τους.‖ 

 

Η‖θρησκεία‖δεν‖αποτελεί‖επιλογή,‖αλλά‖δεδομένη‖και‖αδιαμφισβήτητη‖κοινωνική‖αξία.‖Ενώ‖στο‖ζήτημα‖των‖πολιτικών‖

πεποιθήσεων‖υπάρχουν‖μικρές‖αποκλίσεις‖ανάμεσα‖σε‖γονείς‖και‖παιδιά,‖στο‖θέμα‖της‖θρησκείας‖

υπάρχει‖σημαντικότατη‖απόκλιση.‖Σο‖91%‖των‖παιδιών‖και‖το‖80%‖των‖γονιών‖δέχονται‖την‖άποψη‖

ότι‖τα‖παιδιά‖μπορούν‖να‖έχουν‖διαφορετικές‖πολιτικές‖πεποιθήσεις‖από‖αυτές‖των‖γονιών‖τους.‖

Όσον‖ αφορά,‖ όμως,‖ τις‖ διαφορετικές‖ θρησκευτικές‖ πεποιθήσεις,‖ τις‖ αποδέχεται‖ το‖ 60%‖ των‖

παιδιών‖και‖μόλις‖το‖30%‖των‖γονιών.‖τη‖συντριπτική‖τους‖πλειονότητα‖οι‖γονείς‖(69%)‖πιστεύουν‖

ότι‖ τα‖ παιδιά‖ τους‖ πρέπει‖ να‖ υιοθετούν‖ τις‖ δικές‖ τους‖ θρησκευτικές‖ πεποιθήσεις.‖ Αλλά‖ και‖ τα‖

παιδιά,‖ σε‖ ποσοστό‖ 37%,‖ αποδέχονται‖ αυτή‖ τη‖ στάση.‖ Σο‖ θέμα‖ της‖ θρησκείας‖ δείχνει‖ μη‖

διαπραγματεύσιμο.‖ Πάντως,‖ οι‖ μεγαλύτεροι‖ σε‖ ηλικία‖ γονείς‖ και‖ οι‖ λιγότερο‖ μορφωμένοι,‖

διαφωνούν‖σε‖μεγαλύτερο‖βαθμό‖από‖τους‖νεώτερους‖και‖τους‖πιο‖μορφωμένους.‖ 

το‖θέμα‖της‖οργάνωσης‖των‖παιδιών‖σε‖συλλογικά‖όργανα,‖παιδιά‖και‖γονείς‖ταυτίζονται‖(77%)‖

στην‖ άποψη‖ ότι‖ τα‖ παιδιά‖ ανάλογα‖ με‖ την‖ ηλικία‖ τους‖ είναι‖ ή‖ δεν‖ είναι‖ ώριμα‖ να‖ οργανώνονται‖ σε‖ συνεταιρισμούς,‖

οργανώσεις,‖πολιτικές παρατάξεις,‖κ.λπ.‖Η‖διαφοροποίηση‖έχει‖να‖κάνει‖με‖το‖όριο‖ηλικίας‖που‖ένα‖παιδί‖είναι‖ώριμο.‖ 
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Για‖τους‖γονείς‖το‖όριο‖αυτό‖είναι‖στα‖18‖ όριο‖ενηλικίωσης,‖άρα‖και‖ωριμότητας.‖Σα‖παιδιά‖θεωρούν‖ότι‖είναι‖ώριμα‖από‖τα‖

16‖ τους‖ χρόνια.‖ Πάντως,‖ η‖ πλειονότητα των‖ εφήβων‖ δέχεται‖ ότι‖ παιδιά‖ μικρότερα‖ των‖ 14‖ χρόνων‖ δεν‖ είναι‖ ώριμα‖ για‖

συλλογικές‖δραστηριότητες.‖ 

ΣΟ‖ΕΡΨΣΗΜΑ‖αν‖η‖σωματική‖τιμωρία‖αποτελεί‖αποδεκτό‖τρόπο‖πειθαρχίας‖συμφώνησαν‖το‖50%‖των‖γονιών,‖αλλά‖και‖

των‖παιδιών!‖Ένα‖στα‖δύο‖παιδιά‖αποδέχεται‖ότι‖«το‖ξύλο‖βγήκε‖από‖τον‖παράδεισο».‖Η‖ταύτιση‖δεν‖ήταν‖αναμενόμενη‖για‖

τους‖ερευνητές.‖Ση‖σωματική‖βία‖απέρριψαν‖γυναίκες,‖νέοι‖σε‖ηλικία‖και‖περισσότερο‖μορφωμένοι‖γονείς.‖Όπως‖και‖να‖έχει,‖

για‖ την‖ παραβίαση‖ των‖ δικαιωμάτων‖ τους‖ τα‖ ίδια‖ τα‖ παιδιά‖ μιλούν‖ πρώτα‖ στους‖ κοντινότερους‖ ανθρώπους‖ τους:‖ τους‖

γονείς‖τους.‖Δεύτερη‖επιλογή‖είναι‖οι‖φίλοι‖τους.‖Η‖βίαιη‖αντίδραση‖έναντι‖εκείνων‖που‖παραβιάζουν‖τα‖δικαιώματά‖τους‖

είναι‖η‖τρίτη‖επιλογή.‖Και‖αυτή‖η‖επιλογή‖είναι‖δεύτερη‖σε‖σειρά‖προτεραιότητας‖για‖το‖20%‖ των‖αγοριών.‖Αντιθέτως,‖τα‖

κορίτσια‖δείχνουν‖περισσότερο‖πρόθυμα‖να‖επικοινωνήσουν‖με‖ειδικούς‖και‖κοινωνικές‖υπηρεσίες.‖ 

ΜΕ‖ΣΟΦΟ‖ να‖ διαπιστωθεί‖ κατά‖ πόσο‖ και‖ με‖ ποιο‖ τρόπο‖ αντιλαμβάνονται‖ γονείς‖ και‖ παιδιά‖

συγκεκριμένα‖ δικαιώματα,‖ αλλά‖ και‖ υποχρεώσεις‖ των‖ παιδιών,‖ τρεις‖ ερευνητές‖ του‖ Εθνικού‖

Οργανισμού‖ Πρόνοιας‖ (Γεωργούλη‖ Ι.,‖ Φανδάνος‖ Γ.‖ και‖ Φατζηβαρνάβα‖ Ε.)‖ ανέλαβαν‖ και‖

πραγματοποίησαν‖ μεγάλη‖ έρευνα‖ σε‖ αναγκαίο‖ δείγμα‖ παιδιών‖ και‖ γονέων.‖ Σο‖ δείγμα‖ των‖

παιδιών‖ αποτελείτο‖ από‖ 314‖ εφήβους,‖ ηλικίας‖ 14‖ έως‖ 18‖ ετών‖ (49%‖ αγόρια‖ και‖ 51%‖ κορίτσια)‖  

μαθητές‖ όλοι‖ σε‖ Λύκεια‖ της‖ Αττικής‖ (1ο‖ Λύκειο‖ Καλλιθέας,‖ 2ο‖ Λύκειο‖ Παπάγου,‖ 1ο‖ Λύκειο‖

Ζωγράφου‖ και‖ Ενιαίο‖ Πολυκλαδικό‖ Λύκειο‖ Αιγάλεω).‖ Παιδιά‖ τριών‖ τμημάτων‖ (ένα‖ από‖ κάθε‖

τάξη,‖ σε‖ κάθε‖ Λύκειο)‖ απάντησαν‖ στη‖ διάρκεια‖ μιας‖ εκπαιδευτικής‖ ώρας‖ στο‖ σχετικό‖

ερωτηματολόγιο,‖ενώ‖κλήθηκαν‖να‖απαντήσουν‖σε‖αντίστοιχα‖ερωτηματολόγια‖και‖οι‖γονείς‖τους.‖Ανταποκρίθηκε‖το‖86%‖

των‖γονιών‖των‖παιδιών.‖ 

Από‖τους‖249‖γονείς‖που‖απάντησαν:‖το‖69%‖είναι‖γυναίκες‖και‖το‖31%‖άνδρες.‖την‖ηλικιακή‖ομάδα‖από‖41‖έως‖60‖ετών‖

ανήκει‖το‖69%‖των‖γονέων,‖ενώ‖το‖31%‖έχουν‖ηλικία‖κάτω‖των‖40.‖Όσον‖αφορά‖το‖μορφωτικό‖τους‖επίπεδο,‖το‖25%‖έχουν‖

μόρφωση‖ Δημοτικού‖ ή‖ και‖ κατώτερη,‖ το‖ 50%‖ ολοκλήρωσαν‖ κάποια‖ βαθμίδα‖ της‖ Μέσης‖ Εκπαίδευσης‖ και‖ το‖ 25%‖ είναι‖

απόφοιτοι‖ Ανώτερων‖ και‖ Ανώτατων‖ χολών.‖ τη‖ συντριπτική‖ τους‖ πλειοψηφία‖ είναι‖ έγγαμοι,‖ ενώ‖ το‖ 10%‖ είναι‖

διαζευγμένοι,‖χήροι‖ή‖άγαμοι.‖Εργάζονται,‖όμως,‖σχεδόν‖όλοι. 

Φάσμα γενεών...  

 «Αχ, στην εποχή μας ήταν καλύτερα τα πράγματα. ενώ σήμερα είναι άστα να πάνε. Σότε εμείς 

κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο και ήμασταν ευχαριστημένοι. Ενώ οι σημερινοί έφηβοι και νέοι 

θέλουν να τα κάνουν όλα με μιας και μετά μπουχτίζουν. Όλοι μέρα με τα κινητά τσούκου-

τσούκου γράφουνε, μιλάνε σε αυτά ατελείωτες ώρες, ενώ εμείς ήμασταν της παρέας. Ακούγαμε 

καλή μουσική, όχι σαν τους σημερινούς Φατζηγιάννηδες και τους φακιανάκηδες που δε μου 

λένε τίποτα. Πηγαίναμε στη disco καμιά φορά εκεί προς το καλοκαίρι, ενώ η νεολαία σήμερα 

κοπανιέται στα club με κάτι ντάπα ντούπα. Θέλουν το ένα θέλουν το άλλο, έχουν τεράστιες 

απαιτήσεις. Να ορίστε κοίτα εδώ σε αυτό το περιοδικό που διαβάζουν άντε μέχρι 20άρηδες, 

γυαλιά τάδε 400 ευρώ! Αν είναι δυνατόν 4 εκατοστάρικα. Εμείς τότε τι βγάζαμε με ελάχιστα. Κάθε εβδομάδα στα κομμωτήρια, 

τι λέω, κάθε μέρα! Άσε το άλλο, που έχουν χάσει το ρομαντισμό. Θυμάμαι το ’87 που κάναμε πάρτυ και περιμέναμε να 

σβήσουμε τα φώτα για να χορέψουμε ένα blues. ήμερα αυτά θεωρούνται ξεπερασμένα. Άλλες εποχές σου λέω σήμερα. Σότε 

ήμασταν καλύτερα. Περνάγαμε καλύτερα, διασκεδάζαμε καλύτερα<» 

 

Κάπως‖ έτσι‖ ήταν‖ αυτά‖που‖ άκουσα‖να‖λένε‖ δύο‖ 38άρηδες,‖ ένας‖ άντρας‖και‖μια‖γυναίκα‖ (που‖μεταξύ‖μας‖ έμοιαζαν‖για‖

αρκετά‖μεγαλύτεροι<),‖για‖όλους‖εμάς‖τους‖σημερινούς‖νέους‖και‖εφήβους.‖Κάποια‖στιγμή‖είπα‖να‖τους‖διακόψω‖για‖να‖

τους‖ πω‖ πόσο‖ λάθος‖ είναι,‖ αλλά‖ τους‖ άφησα‖ για‖ να‖ δω‖ ως‖ που‖ θα‖ φτάσουν.‖ Είναι‖ πραγματικά‖ εκπληκτικό‖ αυτό‖ που‖

συμβαίνει‖ κάθε‖ φορά‖ που‖ ένας‖ μεγάλος‖ αναφέρετε‖ στη‖ σημερινή‖ νεολαία.‖ Δεν‖ έχω‖ ακούσει‖ ούτε‖ έναν‖ για‖ δείγμα‖ να‖

ξεφεύγει‖ από‖ το‖ κλισέ:‖ «η γενιά μου ήταν καλύτερη. Ζητάγαμε λιγότερα. Διασκεδάζαμε καλύτερα και περισσότερο. Ήταν 

καλύτερη εποχή από τη σημερινή<». Όλοι‖από‖εκεί‖γύρω‖στα‖35‖και‖πάνω‖επαναλαμβάνουν‖ακριβώς‖αυτά.‖Αναπολούν‖τη‖
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δικιά‖ τους‖ εποχή‖ και‖ επιβεβαιώνουν‖ όσους‖ μιλάνε‖ για‖ χάσμα‖ γενεών.‖ Δεν‖ είναι‖ χάσμα‖ απλώς,‖ γκρεμός‖ είναι‖ στην‖

πραγματικότητα.‖Δεν‖ξέρω‖πως‖καταφέρνει‖πάντα‖η‖προηγούμενη‖γενιά‖να‖αποκόβεται‖κάθε‖φορά‖από‖την‖επόμενη‖και‖να‖

ζει‖ στον‖ κόσμο‖ της.‖ τη‖ θέση‖ των‖ σημερινών‖ 38άρηδων‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ είναι‖ ο‖ οποιοσδήποτε.‖ Ένας‖ 80‖ χρονών‖ που‖

αναπολεί‖τη‖δικιά‖του‖εποχή,‖γιατί‖τότε‖πάλευαν‖για‖ιδανικά,‖ενώ‖οι‖σημερινοί‖νέοι‖είναι‖απολιτικ‖και‖ωχαδερφιστές.‖Ένας‖

παππούς‖που‖έζησε‖πριν‖τα‖αυτοκίνητα‖βγουν‖στους‖δρόμους‖φαντάζομαι‖ότι‖θα‖αναθεμάτιζε‖τους‖άμυαλους‖νέους‖και‖τις‖

διαβολικές‖ εφευρέσεις‖ τους.‖ Και‖ ούτω‖ καθεξής<Όμως‖ αυτές‖ οι‖ αντιλήψεις‖ μου‖ φέρνουν‖ στο‖ μυαλό‖ άτομα‖ που‖ δεν‖

προσαρμόζονται‖ στις‖ εξελίξεις,‖ που‖ δεν‖ ενδιαφέρονται‖ στην‖ πραγματικότητα‖ να‖ έρθουν‖ κοντά‖ στη‖ νέα‖ γενιά.‖ Που‖

πιστεύουν‖ότι‖ξέρουν‖τους‖νέους,‖ενώ‖στην‖πραγματικότητα‖έχουν‖μεσάνυχτα.Πολλά‖πράγματα‖αλλάζουν‖με‖τις‖δεκαετίες.‖

Με‖ πρώτο‖ και‖ καλύτερο‖ την‖ ταχύτητα‖ πληροφόρησης.‖ Σο‖ μόνο‖ πρόβλημα‖ είναι‖ να‖ μπορέσεις‖ να‖ ξεχωρίσεις‖ και‖ να‖

αξιοποιήσεις‖την‖πληροφορία.‖Και‖ο‖σημερινός‖νέος‖σίγουρα‖ξέρει‖πολλά‖περισσότερα‖πράγματα‖από‖τους‖μεγαλύτερούς‖

του.‖Μας‖λένε‖ότι‖οι‖σημερινές‖παρέες‖δεν‖είναι‖όπως‖οι‖δικές‖τους,‖που‖έπαιζαν‖στις‖αλάνες‖και‖ότι‖αυτοί‖είχαν‖ισχυρούς‖

δεσμούς‖φιλίας.‖Ε‖τώρα,‖δε‖φταίνε‖οι‖νέοι‖που‖σε‖αυτά‖τα‖τσιμέντινα‖οικοδομήματα‖που‖ονομάζονται‖πόλεις‖δε‖φρόντισαν‖

να‖ αφήσουν‖ λίγο‖ χώρο‖ ελεύθερο<‖Όσο‖ για‖ τη‖ φιλία;‖ Πάντα‖ υπήρχαν‖ ισχυρές‖ φιλίες‖ και‖ πάντα‖ θα‖ υπάρχουν.‖ Πάντα‖

υπήρχαν‖πισώπλατα‖μαχαιρώματα‖και‖πάντα‖θα‖υπάρχουν. 

 

«Σα κινητά είναι όργανο του διαβόλου<». Κανένας‖ δε‖ λέει‖ ότι‖ πλέον‖ βρίσκουμε‖ τον‖ οποιονδήποτε‖ και‖ μιλάμε‖ μαζί‖ του‖

οπουδήποτε.‖ Κάτι‖ ανάλογο‖ λένε‖ και‖ για‖ το‖ ίντερνετ.‖ Αλλά‖ άστο‖ αυτό.‖ Ας‖ μάθουν‖ πρώτα‖ τι‖ είναι‖ ίντερνετ‖ και‖ το‖

ξανασυζητάμε‖μετά< 

 

«Φάθηκε ο ρομαντισμός<»,‖λένε.‖Εγώ‖πάλι‖γιατί‖θυμάμαι‖τα‖πάρτυ‖στο‖γυμνάσιο‖και‖στο‖λύκειο‖όπου‖κάναμε‖ακριβώς‖το‖

ίδιο‖που‖έκανε‖ο‖οργισμένος‖με‖τη‖νεολαία‖38άρης<‖χαμηλώναμε‖τα‖φώτα‖για‖να‖χορέψουμε‖μπαλάντες.‖Ή‖γιατί‖όλα‖τα‖

ζευγαράκια‖ επιζητούν‖ μερικές‖ ρομαντικές‖ στιγμές;‖ «Οι σημερινές 16άχρονες είναι<» συνεχίζει‖ ειρωνικά‖ η‖ «κυρία»,‖

υπονοώντας‖ ότι‖ τα‖ πετάνε‖ όλα‖ έξω.‖ Κι‖ εγώ να‖ αναρωτιέμαι‖ πως‖ μπορούμε‖ να‖ συγκρίνουμε‖ περιόδους‖ όπου‖ η‖

σεξουαλικότητα‖ήταν‖ταμπού‖με‖το‖σήμερα;‖Και‖ποιος‖μου‖λέει‖εμένα‖ότι‖όταν‖κάποτε‖έβγαζαν‖το‖σεντόνι‖μετά‖την‖πρώτη‖

νύχτα‖του‖γάμου,‖για‖να‖το‖δει‖το‖χωριό,‖δεν‖ήταν‖μούφα;‖Ή‖ότι‖δεν‖έλεγε‖στο‖σύζυγο‖πως‖μικρή‖είχε‖κάποιο‖ατύχημα,‖του‖

στυλ‖ έπεσε‖από‖ δέντρο;‖Και‖πιστέψτε‖με,‖ έχω‖ακούσει‖ για‖ το‖ τι‖ γινόταν‖ τα‖χωριά‖στις‖περασμένες‖ δεκαετίες‖ (όπως‖για‖

παιδάκια‖που‖όλως‖τυχαίος‖έμοιαζαν‖στο‖γείτονα<). Η‖αλήθεια‖είναι‖ότι‖πρέπει‖να‖σταματήσουν‖τα‖κλισέ‖της‖κάθε‖γενιάς‖

προς‖την‖προηγούμενη‖και‖την‖επόμενη.‖Και‖το‖σημαντικότερο,‖να‖επικοινωνήσουν‖μεταξύ‖τους‖περισσότερο... 

 

 

Αλλη γλώσσα μιλούν οι νέοι  

Οι‖ ιδιωματισμοί‖ που‖ απασχολούν‖ γονείς‖ και‖ γλωσσολόγους‖ 

«Φαμένοι‖στη‖μετάφραση»‖φράσεων‖που‖χρησιμοποιούν‖νέοι‖και‖

έφηβοι‖βρίσκονται‖συχνά‖οι‖γονείς‖και‖οι‖καθηγητές‖τους,‖καθώς‖

η‖ αργκό‖ τους‖ ή‖ κοινωνιόλεκτος,‖ όπως‖ την‖ αποκαλούν‖ οι‖

γλωσσολόγοι,‖ βρίθει‖ άγνωστων‖ λέξεων,‖ όπως‖ o‖ «ποζεράς»,‖ το‖

«τζαμάουα»,‖ το‖ «μπέργκετ»... 

Υιλόλογοι‖ και‖ γονείς‖προβληματίζονται‖με‖ την‖ εκτεταμένη‖χρήση‖ των‖ ιδιωμάτων‖ των‖νέων‖και‖

πιστεύουν‖ότι‖ αυτός‖ο‖κώδικας‖επικοινωνίας‖ οδηγεί‖σταδιακά‖στη‖«συρρίκνωση»‖του‖λεξιλογίου,‖

της‖ γλώσσας‖ άρα‖ και‖ της‖ σκέψης.‖ Ψστόσο,‖ γλωσσολόγοι‖ διαφωνούν‖ και‖ υποστηρίζουν‖ ότι‖ η‖ νεανική‖ κοινωνιόλεκτος‖

εμπλουτίζει‖και‖ζωντανεύει‖την‖ελληνική‖γλώσσα.  Καθημερινή,‖19/5/07‖ 

Σο χάσμα γενεών... μετριέται και με λέξεις  
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Η‖νέα‖«αργκό»‖με‖φράσεις‖δανεικές‖από‖την‖αγγλική‖και‖τη‖νέα‖τεχνολογία‖και‖η‖ανεξάντλητη‖ευρηματικότητα‖των‖

εφήβων‖ 

Σης‖Ελενας‖Καρανατση 

Tι‖να‖πάρει‖πρέφα‖μωρέ‖το‖ζαρζαβατικό!‖Εμείς,‖πάντως,‖την‖κάναμε‖με‖ελαφρά‖πηδηματάκια‖και‖πήγαμε‖να‖λιώσουμε‖στο‖

μπαρ.‖Σα‖άλλα‖τα‖λαμόγια‖ήρθαν‖αργάμιση‖και‖ήταν‖ήδη‖αλοιφή.‖Αύριο‖παίζει‖ένα‖πάρτυ,‖σούπερ‖χλίδα.‖το‖πολύ‖

ζεβουαζιόν‖μας‖κόβω‖πάλι!‖Σουτέστιν:‖«Σι‖να‖καταλάβει‖η‖βραδύνους!‖Εμείς,‖πάντως,‖φύγαμε‖προσεκτικά,‖χωρίς‖να‖μας‖

δουν,‖και‖πήγαμε‖στο‖μπαρ‖για‖να‖πιούμε‖πολύ.‖Οι‖άλλοι‖οι‖απατεώνες‖ήρθαν‖πολύ‖πιο‖αργά‖απ'‖ό,τι‖τους‖περιμέναμε‖και‖

ήταν‖ήδη‖μεθυσμένοι.‖Αύριο‖θα‖γίνει‖ένα‖πάρτυ‖μέσα‖στη‖χλιδή‖και‖θα‖περάσουμε‖πολύ‖ωραία,‖αφού‖και‖άνετοι‖θα‖είμαστε‖

και‖τίποτα‖δεν‖θα‖πληρώσουμε».‖Μετάφραση‖δεν‖χρειάζονται‖μόνο‖τα‖κείμενα‖της‖αρχαίας‖ελληνικής‖γραμματείας‖αλλά‖

και‖οι‖συνθηματικές‖φράσεις,‖τα‖ιδιώματα‖των‖νέων,‖τα‖οποία‖για‖τους‖πολλούς‖(και‖μεγαλύτερους)‖μοιάζουν‖με‖terra‖

incognita. 

Πεδία‖συνεννόησης 

Πρόκειται‖για‖τη‖σύγχρονη‖γλώσσα‖των‖νέων,‖ένα‖είδος‖αργκό,‖«κοινωνιολέκτου»,‖όπως‖την‖ονομάζουν‖οι‖Ελληνες‖

γλωσσολόγοι,‖η‖οποία‖τείνει‖να‖υιοθετηθεί‖και‖από‖άλλες‖ηλικιακές‖ομάδες.‖Ορισμένες‖φράσεις‖παλαιότερης‖αργκό‖μπορεί‖

και‖να‖αποτελούν‖πεδία‖συνεννόησης‖μεταξύ‖διαφορετικών‖γενεών,‖όπως‖το‖«τα‖πήρα‖στο‖κρανίο»‖ή‖«στάνιαρα»,‖που‖

αποτελούν‖πλέον‖κομμάτι‖της‖καθομιλουμένης.‖Ψστόσο,‖υπάρχουν‖πιο‖πρόσφατα‖λεκτικά‖δημιουργήματα‖των‖νέων,‖τα‖

οποία‖ουδόλως‖αναγνωρίζουν‖οι‖πρεσβύτεροι. 

Ετσι,‖είναι‖αρκετά‖σπάνιο‖να‖καταλάβει‖ένας‖σύγχρονος‖πατέρας‖τον‖17χρονο‖γιο‖όταν‖τον‖ακούσει‖να‖λέει‖«όλη‖η‖φάση‖

ήταν‖κλάιν‖μάιν»‖(η‖κατάσταση‖ήταν‖άνευ‖ουσίας,‖τρέχα‖γύρευε)! 

Δεν‖είναι‖λίγοι‖οι‖επικριτές‖των‖νεανικών‖«πειραματικών‖νεολογισμών»,‖φιλόλογοι‖αλλά‖και‖οι‖ίδιοι‖οι‖γονείς,‖οι‖οποίοι‖

υποστηρίζουν‖ότι‖αποδυναμώνεται‖η‖ελληνική‖γλώσσα.‖«Μπορεί‖η‖γλώσσα‖να‖είναι‖ζωντανός‖οργανισμός‖και‖να‖

αφομοιώνει‖τους‖νεωτερισμούς‖και‖τις‖όποιες‖επιδράσεις,‖να‖προσαρμόζεται‖στις‖εξελίξεις,‖αυτό‖όμως‖δεν‖σημαίνει‖ότι‖είναι‖

και‖το‖ιδανικό.‖Είναι‖σαν‖να‖προσαρμόζεται‖ο‖άνθρωπος,‖ένας‖ζωντανός‖οργανισμός‖στα‖μεταλλαγμένα‖τρόφιμα.‖Αυτό‖έχει‖

κόστος.‖Σο‖ίδιο‖συμβαίνει‖και‖στη‖γλώσσα»,‖υποστηρίζει‖στην‖«Κ»‖ο‖φιλόλογος‖κ.‖άκης‖Ανδρουλάκης‖και‖εξηγεί‖ότι‖«η‖

εκτεταμένη‖χρήση‖της‖αργκό‖έχει‖αντίκτυπο‖στον‖πολιτισμό,‖διότι‖όταν‖η‖γλώσσα‖γίνεται‖πιο‖φτωχή,‖τότε‖και‖η‖σκέψη‖

γίνεται‖πιο‖φτωχή,‖αφού‖η‖σκέψη‖αντικατοπτρίζεται‖στη‖γλώσσα‖και‖αντιστρόφως.‖Ετσι,‖επιφανειακό‖λεξιλόγιο‖ισοδυναμεί‖

με‖επιφανειακή‖σκέψη.‖Επομένως,‖είναι‖χρέος‖του‖εκπαιδευτικού‖να‖μεταδώσει‖στους‖μαθητές‖του‖τη‖δύναμη‖της‖ποιότητας‖

του‖λόγου‖και‖να‖μην‖υποτιμήσει‖το‖πρόβλημα‖της‖αργκό».‖Ψστόσο,‖αρκετοί‖γλωσσολόγοι‖υποστηρίζουν‖το‖αντίθετο,‖ότι‖

δηλαδή‖η‖γλώσσα‖εμπλουτίζεται‖και‖ζωντανεύει‖και‖άρα‖δεν‖κινδυνεύει‖να‖αλλοιωθεί.‖«Δεν‖παθαίνει‖τίποτα‖η‖ελληνική‖

γλώσσα‖από‖τις‖παρεμβάσεις‖που‖επιχειρούν‖οι‖νέοι‖και‖αυτή‖είναι‖μία‖θέση‖διατυπωμένη‖από‖την‖πλειονότητα‖των‖ειδικών‖

επιστημόνων»,‖λέει‖στην‖«Κ»‖η‖κ.‖Μαρία‖Θεοδωροπούλου,‖λέκτορας‖στο‖ΑΠΘ‖και‖επιστημονική‖συνεργάτης‖του‖Κέντρου‖

Ελληνικής‖Γλώσσας,‖στο‖τμήμα‖Γλωσσολογίας.‖«Οι‖περισσότεροι‖γλωσσολόγοι‖όταν‖αναφέρονται‖στη‖γλώσσα‖των‖νέων‖

μιλούν‖για‖μια‖γλώσσα‖δημιουργική,‖που‖μπορεί‖να‖υιοθετείται‖και‖από‖μεγαλύτερες‖ηλικίες‖ως‖ένδειξη‖νεανικότητας.‖Οι‖

νέοι‖είναι‖ζωντανοί‖σε‖όλα‖τους,‖νιώθουν‖την‖ανάγκη‖να‖διαφοροποιηθούν,‖οπότε‖η‖«κοινωνιόλεκτός‖τους»‖είναι‖δείκτης‖

ταυτότητας‖και‖συνοχής‖της‖παρέας.‖Είναι‖άλλο‖η‖κοινή‖νέα‖ελληνική‖που‖χρησιμοποιούμε‖και‖άλλο‖η‖γλώσσα‖που‖

χρησιμοποιούμε‖στην‖παρέα.‖Υυσικά,‖οι‖νέοι‖έχουν‖την‖ευελιξία‖να‖μη‖χρησιμοποιούν‖αργκό‖σε‖επίσημες‖περιστάσεις». 

Ιστορικά,‖μορφές‖νεανικής‖γλώσσας‖υπήρχαν‖ήδη‖σε‖προηγούμενους‖αιώνες.‖Ψστόσο,‖η‖γλώσσα‖των‖νέων‖έγινε‖μαζικό‖

φαινόμενο‖μεταπολεμικά‖και‖κυρίως‖τα‖τελευταία‖30‖χρόνια.‖Η‖λέξη‖αργκό‖έχει‖γαλλική‖καταγωγή‖και‖η‖αρχική‖της‖

σημασία‖ήταν‖«τεχνητή‖- κωδική‖γλώσσα‖των‖κακοποιών».‖Εν‖συνεχεία‖η‖μεταφορική‖της‖έννοια‖αφορούσε‖την‖ορολογία‖

επαγγελματιών‖και‖την‖ιδιόλεκτο‖κλειστών‖κοινωνικών‖ομάδων.‖ύμφωνα‖με‖το‖Ελληνικό‖Λογοτεχνικό‖και‖Ιστορικό‖

Αρχείο,‖τα‖πιο‖χαρακτηριστικά‖γλωσσικά‖ιδιώματα‖είναι‖η‖γλώσσα‖των‖νέων,‖τα‖κουτσαβάκικα‖(η‖μάγκικη‖λαϊκή),‖η‖

γλώσσα‖των‖τοξικομανών,‖των‖μηχανόβιων,‖των‖στρατιωτικών,‖του‖ιππόδρομου‖κ.ά. 

«Σα‖ειδικά‖λεξιλόγια‖που‖αφορούν‖κυρίως‖συγκεκριμένες‖επαγγελματικές‖ομάδες‖δεν‖συνιστούν‖τα‖ίδια‖αργκό‖αλλά‖

μπορούν‖να‖την‖εμπεριέχουν,‖αρκεί‖το‖ειδικό‖λεξιλόγιο‖να‖είναι‖ανεπίστημο»,‖αναφέρει‖στην‖«Κ»‖η‖κ.‖Ρέα‖Δελβερούδη,‖

λέκτωρ‖Γλωσσολογίας‖στο‖τμήμα‖Γαλλικής‖Γλώσσας‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Αθηνών.‖ύμφωνα‖με‖την‖ίδια,‖ενδιαφέρον‖

παρουσιάζει‖το‖γεγονός‖ότι‖μέρος‖της‖ορολογίας‖των‖ναρκωτικών‖περνάει‖από‖αυτό‖το‖ειδικό‖λεξιλόγιο‖στο‖λεξιλόγιο‖της‖

πιο‖κοινής‖αργκό.‖«Λέξεις‖όπως‖χάι,‖φτιάχτηκε,‖χαλάστηκε,‖μαστούρωσε,‖πήρε‖τη‖δόση‖του,‖που‖έχουν‖να‖κάνουν‖με‖τις‖

επιδράσεις‖της‖κατάχρησης‖ναρκωτικών,‖φαίνεται‖πως‖περνούν‖συχνά‖σε‖γενική‖χρήση»,‖καταλήγει‖η‖κ.‖Δελβερούδη. 

Καθημερινή,‖19/5/07 

 Σρόποι και αιτίες που δημιουργούν δική τους γλώσσα  

ύμφωνα‖με‖τον‖δρα‖Γλωσσολογίας‖Γιάν.‖Ανδρουτσόπουλο,‖«η‖δημιουργία‖και‖η‖ανανέωση‖του‖

νεανικού‖λεξιλογίου‖γίνεται‖με‖4‖τρόπους:‖α)‖Αλλαγή‖σημασίας‖(π.χ.‖κόκαλο‖=‖μεθυσμένος).‖β)‖

Δανεισμός,‖κυρίως‖από‖τα‖αγγλικά‖(χάι‖=‖κεφάτος).‖γ)‖Επιλογές‖προτύπων‖σχηματισμού‖λέξεων‖

για‖κατηγορίες‖της‖νεανικής‖κουλτούρας‖με‖αγγλική‖βάση‖(π.‖χ.‖γκραφιτάς,‖τσοπεράς,‖μεταλάς‖

κ.ά.).‖δ)‖Σροποποίηση‖λέξεων‖χωρίς‖αλλαγή‖της‖βασικής‖τους‖σημασίας‖(π.χ.‖τσιγάρο,‖τσιγαριά)‖

είτε‖με‖σύντμηση‖(π.χ.‖ματσωμένος,‖ματσό)». 

Οι‖νέοι‖αναπτύσσουν‖δικούς‖τους‖τρόπους‖έκφρασης‖για‖τρεις‖λόγους: 

Πρώτον‖κοινωνιολογικούς,‖καθώς‖τα‖κοινωνικά‖τους‖δίκτυα‖είναι‖στενότερα‖από‖αυτά‖των‖
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ενηλίκων,‖γεγονός‖που‖εντείνει‖την‖πίεση‖γλωσσικής‖συμμόρφωσης‖με‖την‖παρέα.‖Οι‖συμβάσεις‖γλωσσικής‖ευγένειας‖και‖

απόστασης‖που‖απαιτούνται‖στην‖ενήλικη‖ζωή‖δεν‖έχουν‖αναπτυχθεί‖πλήρως‖στην εφηβεία. 

Δεύτερον‖για‖ψυχολογικούς,‖καθώς‖η‖απόρριψη‖κατεστημένων‖τρόπων‖συμπεριφοράς‖και‖ο‖πειραματισμός‖με‖εναλλακτικά‖

μοντέλα‖εκφράζονται‖και‖γλωσσικά. 

Σρίτον‖επικοινωνιακούς,‖αφού‖λειτουργίες‖της‖γλώσσας,‖όπως‖η‖εκφραστικότητα,‖η‖πρωτοτυπία‖και‖το‖γλωσσικό‖παιχνίδι‖

είναι‖ισχυρότερες‖στη‖νεανική‖ηλικία‖απ’‖ό,τι‖στη‖μετέπειτα‖ζωή. 

Ο‖κ.‖Ανδρουτσόπουλος‖υποστηρίζει‖στην‖«Κ»‖ότι‖στην‖Ελλάδα,‖ο‖ημερήσιος‖και‖περιοδικός‖Σύπος‖προβάλλει‖κατά‖κανόνα‖

μια‖στρεβλωμένη‖εικόνα‖του‖νεανικού‖λεξιλογίου,‖παρουσιάζει‖τη γλώσσα‖ως‖κάτι‖«ακατανόητο»‖και‖την‖αξιολογεί‖με‖

στερεότυπα‖(π.‖χ.‖συρρίκνωση‖του‖λεξιλογίου‖σε‖150‖λέξεις)‖που‖δεν‖έχουν‖επιστημονική‖βάση.‖Ενα‖τέτοιο‖στερεότυπο‖είναι‖

η‖μη‖αναγνώριση‖του‖γεγονότος‖ότι‖οι‖κοινωνικές‖ομάδες‖αναπτύσσουν‖ένα‖ιδιαίτερο‖είδος λόγου‖που‖εξυπηρετεί‖την‖

εσωτερική‖επικοινωνία‖της‖ομάδας‖και‖ταυτόχρονα‖ορίζει‖και‖την‖ταυτότητά‖της». Καθημερινή,‖19/5/07 

Η «σαύρα», ο «κάγκουρας» και οι απορημένοι γονείς  

Ο‖15χρονος‖Γιώργος,‖μαθητής‖Α΄‖Λυκείου,‖όταν‖θέλει‖να‖χαρακτηρίσει‖μία‖γυναίκα‖πολύ‖άσχημη‖θα‖χρησιμοποιήσει‖τη‖

λέξη‖σαύρα.‖Οι‖φίλοι‖του‖θα‖τον‖καταλάβουν‖και‖θα‖γελάσουν.‖Οι‖γονείς‖του‖όμως‖και‖οι‖καθηγητές‖του‖θα‖τον‖κοιτάξουν‖

περίεργα,‖όπως‖λέει‖ο‖ίδιος‖στην‖«Κ». 

«Η‖αλήθεια‖είναι‖ότι‖δεν‖μας‖πολυκαταλαβαίνουν‖όταν‖λέμε‖ο‖‚κάγκουρας‛‖εννοώντας‖

κάποιον‖που‖πουλάει...‖μούρη‖συνήθως‖με‖το‖αυτοκίνητό‖του‖ή‖με‖ηλίθιο‖ύφος.‖υνήθως‖οι‖

γονείς‖ρωτούν‖να‖μάθουν‖τι‖σημαίνει‖το‖ένα‖και‖το‖άλλο,‖έτσι‖ώστε‖να‖μας‖καταλαβαίνουν.‖

πανίως,‖όμως,‖χρησιμοποιούν‖τις‖ίδιες‖εκφράσεις.‖Από‖την‖άλλη,‖οι‖καθηγητές‖μάς‖επικρίνουν‖

λέγοντάς‖μας‖ότι‖δεν‖μιλάμε‖σωστά‖ελληνικά‖και‖δεν‖προωθούμε‖την‖ελληνική‖γλώσσα»... 

Οι‖γονείς‖είναι‖επιφυλακτικοί‖στα‖νέα‖γλωσσικά‖φαινόμενα‖που‖αφορούν‖τα‖παιδιά‖τους.‖

Ψστόσο,‖δείχνουν‖κατανόηση... 

«Θυμάμαι‖όταν‖ήμουν‖έφηβος‖πόσο‖περίεργη‖φαινόταν‖στους‖μεγαλύτερους‖η‖γλώσσα‖που‖

χρησιμοποιούσα‖με‖τους‖φίλους‖μου.‖Σο‖γεγονός‖ότι‖το‖θυμάμαι‖σημαίνει‖ότι‖αναγνωρίζω‖την‖

ανάγκη‖του‖γιου‖μου‖να‖επικοινωνήσει‖έτσι‖με‖την‖παρέα‖του.‖Υυσικά‖και‖δεν‖γνωρίζω‖πλήρως‖

την‖αργκό‖που‖χειρίζονται‖οι σημερινοί‖νέοι.‖Γνωρίζω‖όμως‖ότι‖είναι‖ο‖μεταξύ‖τους‖κώδικας‖κι‖αυτό‖το‖σέβομαι.‖Ψστόσο,‖

προσπαθώ‖με‖κατανόηση‖και‖χωρίς‖ιδιαίτερη‖αυστηρότητα‖να‖μεταδώσω‖στον‖γιο‖μου‖το‖μήνυμα‖ότι‖είναι‖καλό‖να‖

ελαττώσει‖τη‖χρήση‖αυτής‖της‖φρασεολογίας,‖διότι‖έτσι‖αποδυναμώνει‖την‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖φτωχαίνει‖το‖λεξιλόγιό‖

του»,‖λέει‖στην‖«Καθημερινή»‖ο‖κ.‖Γιώργιος‖Μακρής,‖πατέρας‖αγοριού‖15‖ετών. Καθημερινή,‖19/5/07 

Ιστοσελίδα με μετάφραση των... ακατανόητων  

ε‖ιστοσελίδες‖του‖Διαδικτύου‖μπορεί‖να‖βρει‖κανείς‖εκατοντάδες‖λήμματα‖της‖αργκό‖των‖σημερινών‖νέων‖αλλά‖και‖των‖

παλαιότερων.‖την‖ιστοσελία‖www.‖slang.‖gr‖υπάρχει‖πλούσιο‖υλικό‖για‖όσους‖θέλουν‖να‖ενημερωθούν‖ή‖και‖να‖

εντρυφήσουν‖σε‖εκφράσεις‖που‖μέχρι‖χθες‖τούς‖ήταν‖ακατανόητες.‖υλλέξαμε‖ορισμένες‖από‖τις‖λιγότερο‖διαδεδομένες‖και‖

σας‖τις‖μεταφέρουμε: 

1.‖αλεμάο‖κάργα‖=‖φάση‖αφασίας,‖ό,‖τι‖να‖’ναι. 

2.‖γόπινγκ‖=‖καψόνι‖στον‖στρατό‖κατά‖το‖οποίο‖ο‖νεοσύλλεκτος‖γυρίζει‖όλο‖το‖στρατόπεδο‖και‖μαζεύει‖από‖κάτω‖τις‖γόπες‖

τσιγάρων. 

Προκύπτει‖από‖τη‖γόπα‖και‖την‖κατάληξη ing‖του‖αγγλικού‖γερούνδιου,‖που‖δηλώνει‖πράξη,‖κίνηση‖κ.‖λπ.‖σε‖εξέλιξη. 

3.‖ένα‖κι‖ένα‖milko‖=‖φράση‖η‖οποία‖είναι‖ιδιαιτέρως‖εύχρηστη‖όταν‖κάποιος‖θέλει‖να‖δηλώσει‖το‖λιγοστό‖ή‖και‖ανύπαρκτο‖

ύψος‖ενός‖άλλου,‖το‖οποίο‖παρομοιάζεται‖ποσοτικά‖ως‖ένα‖μέτρο‖και‖ένα‖μπουκάλι‖γνωστού‖σοκολατούχου‖ροφήματος. 

4.‖ζεβουαζιόν‖=‖δηλώνει‖κατάσταση,‖ενίοτε‖και‖άτομο‖που‖ενώ‖δεν‖σε‖ξέρει‖θα‖πιει‖τον‖καφέ‖σου,‖θα‖κάνει‖απ’‖τα‖τσιγάρα‖

σου,‖θα‖σου‖σηκώσει‖το‖τηλέφωνο‖κ.‖λπ.‖κ.‖λπ.‖Η‖κατάσταση‖δηλώνει...‖τζαμπέ‖και‖χαλαρά‖μαζί. 

5.‖κδοάζω‖=‖βιάζω‖κάποια‖συσκευή‖(της‖οποίας‖η‖λειτουργία‖δεν‖ανταποκρίνεται‖στις‖επιθυμίες‖μου)‖ώστε‖να‖την‖κάνω‖να‖

δουλέψει,‖αντί‖να‖κάτσω‖μισό‖λεπτό‖να‖σκεφτώ‖τι‖μπορεί‖να‖πάει‖στραβά.‖Εκ‖του‖ΚΔΟΑ‖(Κτηνώδης‖Δύναμη,‖Ογκώδης‖

Αγνοια). 

6.‖μπρόκολο‖=‖η‖απαίσια‖κατάσταση‖από‖την‖οποία‖δεν‖μπορείς‖να‖ξεκολλήσεις. 

7.‖ντούκι‖(το)‖=‖ο‖τεράστιος,‖ο‖φουσκωτός. 

8.‖πεύκο‖=‖άτομο‖με‖περιορισμένη‖δυνατότητα‖αντίληψης‖και‖ευθύνης. 

9.‖τζαμιροκουάι‖=‖ωραία,‖κατάσταση,‖καλή‖φάση.‖Λογοπαίγνιο‖από‖το‖όνομα‖γνωστού‖

τραγουδιστή. 

10.‖φορόμποκ‖=‖το‖εφέ‖σε‖στιγμές‖αγάπης,‖έρωτα‖κ.‖λπ.‖στα‖Μίκι‖Μάους.‖Εμφανίζεται‖πάνω‖

από‖τον‖φορτισμένο‖συναισθηματικά‖χαρακτήρα,‖όπως‖εμφανίζεται‖το‖«ΚΑΠΑΟΤ!»‖πάνω‖

από‖τον‖χαρακτήρα‖που‖εισπράττει‖γροθιά. 

11.‖χουήτης‖=‖αυτός‖που‖φαίνεται‖τι‖κάνει,‖αφού‖δεν‖έχει‖καλυφθεί‖επαρκώς. Καθημερινή,‖

19/5/07 
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 "ΚΟΤΜΠΙΑ"  

Η‖ είδηση‖ από‖ την‖ εφημερίδα‖ σε‖ προκαλεί:‖ "ειδικοί‖ επιστήμονες,‖ ψυχίατροι‖ και‖

αστυνομικοί‖προειδοποιούν:‖τα‖συνθετικά‖ναρκωτικά,‖τα‖οποία‖αποκαλούνται‖"κουμπιά"‖

στην‖αργκό,‖θερίζουν‖στη‖χώρα‖μας.‖Είναι‖το‖ίδια‖επικίνδυνα‖με‖την‖ηρωίνη‖και‖τα‖άλλα‖

οπιούχα,‖προκαλούν‖εθισμό‖και‖οι‖βλάβες‖που‖επιφέρουν‖στον‖εγκέφαλο‖και‖τον‖ψυχισμό‖

των‖χρηστών‖μπορεί‖να‖είναι‖και‖μη‖αναστρέψιμες.‖Σο‖ποσοστό‖των‖χαπιών‖που‖περιέχουν‖

"έκσταση",‖ όπως‖ είναι‖ το επίσημο‖ όνομα‖ του‖ "κουμπιού"‖ έχει‖ αυξηθεί‖ στην‖ Ελλάδα‖ και‖ ο‖

θάνατος‖παραμονεύει".‖Διαβάζοντας‖αυτά‖και‖ξέροντας‖καλά‖ότι‖συνομήλικοί‖σου‖αγοράζουν‖

"κουμπιά"‖ή‖καπνίζουν‖ή‖σνιφάρουν,‖γιατί‖όλα‖μπορούν‖να‖τα‖βρούνε‖πολύ‖εύκολα‖(ακόμα‖και‖

στα‖προαύλια‖των‖εκκλησιών,‖μεσημεριανές‖ώρες,‖πηγαίνουν‖όλοι‖αυτοί‖που‖κουμπώνουν‖το‖

θάνατο),‖αναρωτιέσαι‖τι‖να‖είναι‖αυτό‖που‖μας‖κάνει‖να‖μη‖νοιαζόμαστε‖και‖να‖γράφουμε‖τις‖

συνέπειες,‖την‖παρανομία,‖την‖αγωνία‖των‖γονιών‖μας,‖ την‖απελπισία‖των‖φίλων‖μας,‖τον‖

θάνατο;‖Να‖επιμένουμε,‖να‖"φτιαχνόμαστε",‖να‖κάνουμε‖"κεφάλι",‖να‖ξοδεύουμε‖στο‖δαιμονικό‖αυτό‖παιχνίδι;‖Καθημερινά‖

στην‖Ελλάδα‖το‖κράτος‖διαθέτει‖πολλά‖χρήματα‖για‖την‖πρόληψη,‖την‖καταστολή‖αλλά‖και‖την‖θεραπεία‖των‖νέων.‖Και‖τα‖

ναρκωτικά‖θεριεύουν.‖αν‖μια‖Λερναία‖Ύδρα‖που‖βγάζει‖ συνεχώς‖κεφάλια.‖Ακούμε‖ τους‖ ειδικούς‖ να‖ δίνουν‖συμβουλές,‖

οργανώνονται‖ προγράμματα‖ σε‖ σχολεία,‖ δημοσιεύονται‖ στατιστικές,‖ τα‖ ξέρουμε‖ όλοι‖ απέξω‖ κι‖ όμως‖ το‖ παιχνίδι‖

συνεχίζεται.‖ Δεν‖ μπορείς‖ να‖ πεις‖ τι‖ φταίει.‖ Είναι‖ η‖ απερισκεψία‖ της‖ ηλικίας, η‖ μαγκιά‖ και‖ η‖ περιέργεια,‖ η‖ αίσθηση‖ ότι‖

είμαστε‖δυνατοί‖και‖δεν‖θα‖πάθουμε‖τίποτα,‖ότι‖θα‖ξεκόψουμε‖όποτε‖θέλουμε,‖είναι‖η‖αναζήτηση‖καινούριων‖εμπειριών,‖η‖

ανεργία,‖η‖ομάδα‖και‖η‖παρέα‖που‖μας‖"φτιάχνει",‖η‖θέλησή‖μας‖να‖εντυπωσιάσουμε‖τους‖άλλους‖και‖κυρίως‖τα‖κορίτσια‖

(γιατί‖τα‖περισσότερα‖θύματα‖των‖ναρκωτικών‖είναι‖αγόρια).‖Μα‖πάνω‖απ'‖όλα‖είναι‖η‖έλλειψη‖ζεστασιάς‖και‖επικοινωνίας,‖

διαλόγου‖και‖κατανόησης,‖η‖πραγματική‖αγάπη‖που‖απουσιάζει‖από‖το‖σπίτι‖και‖τη‖ζωή‖μας.‖Βρήκα‖από‖μικρός‖μέσα‖στην‖

Εκκλησία‖την‖πίστη‖και‖την‖αγάπη,‖που‖κάποτε‖και‖μένα‖μου‖έλειπε‖στο‖σπίτι‖μου.‖Βρήκα‖στη‖σχέση‖μου‖με‖το‖Φριστό‖μια‖

δύναμη‖που‖με‖έκανε‖να‖πάρω‖τη‖ζωή‖μου‖στα‖χέρια‖μου‖και‖να‖αρνηθώ‖τέτοιους‖δαίμονες.‖Πονάω‖κάθε‖φορά‖που‖βλέπω‖

τους‖ συνομηλίκους‖ μου‖ να‖ είναι‖ αδιάφοροι‖ γι'‖ αυτό‖ που‖ πιστεύω,‖ να‖ μη‖ μιλάμε‖ την‖ ίδια‖ γλώσσα,‖ να‖ μην‖ θέλουν‖ να‖

καταλάβουν‖ότι‖μπορείς‖να‖ζήσεις‖με‖το‖Θεό‖μέσα‖στον‖κόσμο‖χωρίς‖να‖είσαι‖εκτός‖κόσμου,‖γιατί‖ο‖Φριστός‖σου‖δίνει‖την‖

αγάπη‖για‖τη‖ζωή,‖σε‖κάνει‖ευαίσθητο‖για‖τον‖πόνο‖και‖την‖αδικία,‖σε‖θέλει‖δυνατό‖και‖να‖προσφέρεις‖γνησιότητα.‖Και‖γι'‖

αυτό‖σε‖δέχονται‖τελικά‖οι‖άλλοι.‖Δεν‖χρειάζεσαι‖"κουμπιά",‖ούτε‖επιδείξεις‖μαγκιάς‖και‖ανδρισμού,‖ούτε‖να‖χορεύεις‖και‖να‖

πίνεις‖με‖τις‖ώρες‖για‖να‖πετύχεις‖την‖αγάπη‖και‖την‖αποδοχή.‖Σα‖"κουμπιά"‖που‖ο‖έμπορος‖ή‖ο‖φίλος‖σού‖προσφέρουν‖δεν‖

χωράνε‖ στις‖ τρύπες‖ των‖ ονείρων‖ σου.‖ Μονάχα‖ η‖ αγάπη‖ που‖ σου‖ δίνει‖ δύναμη‖ και‖ σ'‖ ελευθερώνει‖ από‖ τους‖ ψεύτικους‖

Παραδείσους‖μπορεί‖να‖κάνει‖το‖πανωφόρι‖της‖ψυχής‖σου‖να‖βγει,‖να‖σταθείς‖απέναντι‖στον‖ήλιο‖που‖είναι‖ο‖Φριστός‖και‖

να‖γευτείς‖τη‖ζωή‖που‖σου‖προσφέρει.‖Δεν‖ξεχνάς‖τους‖φίλους‖σου,‖που‖"κουμπώνουν"‖καθημερινά‖το‖θάνατο.‖Προσεύχεσαι‖

γι'‖ αυτούς‖ και‖ τους‖ καλείς‖ σε‖ έναν‖ άλλο‖ τρόπο.‖Κι‖ ελπίζεις‖ ότι‖ θα‖ έρθει‖ κάποτε‖η‖ώρα‖που‖ ο‖ έμπορος‖που‖θα‖ βγει‖ στο‖

παρκάκι‖της‖γειτονιάς,‖θα‖μείνει‖με‖τα‖"κουμπιά"‖στο‖χέρι.‖ 

 

Μητροπολίτης Ιγνάτιος: Μόνο στην Εκκλησία ο νέος μπορεί να βρει τον εαυτό του!  

Αποκλειστική συνέντευξη στις Χηφίδες  

υζητώντας με τον εβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο 

αισθάνεσαι την απλότητα με την οποία ένας σύγχρονος Ιεράρχης μπορεί να προσεγγίζει τις 

απορίες των ανθρώπων και ιδίως των νέων, αλλά και την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει το 

λόγο της Εκκλησίας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 7 χρόνων ανελλιπούς κυκλοφορίας 

των «Χηφίδων» μιλήσαμε με τον εβασμιώτατο, στον οποίο θέσαμε ενδιαφέροντα- 

πιστεύουμε- ερωτήματα για την παρουσία της Εκκλησίας στο χώρο των νέων, αλλά και εν 

γένει στις εξελίξεις της εποχής. Οι απαντήσεις του Μητροπολίτη μας μπορούν να 

αποτελέσουν αφορμή για έναν γόνιμο προβληματισμό αλλά και για να δούνε οι συνάδελφοι, 

συμμαθητές και φίλοι μας ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Εκκλησίας σήμερα. Ση 

συνέντευξη πήραν οι π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός και Υιλοκτήμων ταμόπουλος.  

Ερώτηση:‖εβασμιώτατε,‖είναι‖ ιδιαίτερα‖έντονος‖ο‖προβληματισμός‖των‖νέων‖κατά‖πόσον‖η‖Εκκλησία,‖θα‖πρέπει‖να‖έχει‖

λόγο‖ στα‖ γεγονότα‖ που‖ απασχολούν‖ την‖ Κοινωνία‖ και‖ δη‖ την‖ πολιτική,‖ παρεμβαίνοντας‖ σε‖ αυτά‖ ;‖ Μ.Ι.:‖ Ο‖ λόγος‖ της‖

Εκκλησίας‖ είναι‖ λόγος‖ του‖ Ευαγγελίου.‖ Όσο‖ το‖ Ευαγγέλιο‖ έχει‖ λόγο‖ για‖ όλη‖ τη‖ ζωή‖ του‖ ανθρώπου,‖ έχει‖ λόγο‖ και‖ η‖

Εκκλησία.‖Αυτό‖όμως‖που‖πρέπει‖πάντοτε‖να‖διευκρινίζεται‖νομίζω‖και‖να‖είναι‖ξεκάθαρο‖είναι‖ότι‖ο‖λόγος‖της‖Εκκλησίας‖

δεν‖είναι‖ποτέ‖λόγος‖εξουσίας.‖Είναι‖πάντοτε‖λόγος‖διακονίας.‖Όταν‖παραμένει‖λόγος‖αλήθειας,‖ελευθερίας,‖αγάπης‖και‖

διακονίας‖τότε‖η‖Εκκλησία‖μπορεί‖να‖μιλήσει‖για‖όλα.‖Σότε‖και‖οι‖νέοι,‖αλλά‖και‖ο‖λαός‖μας‖νιώθουν‖ότι‖αυτό‖η‖Εκκλησία‖το‖

κάνει‖γιατί‖έχει‖καθήκον‖να‖το‖κάνει‖και‖ποτέ‖δε‖θέλει‖ένα‖κομμάτι‖της‖πολιτικής‖εξουσίας.‖Όταν‖αυτό‖διευκρινίζεται‖τότε‖
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νομίζω‖ και‖ ο‖ λόγος‖ της‖ γίνεται‖ απόλυτα‖ αποδεκτός.‖ Ερώτηση:‖ Είστε‖ ένας‖ κληρικός‖ της‖

Εκκλησίας,‖ο‖ οποίος‖έχετε‖από‖παλαιότερα‖σχέση‖με‖τα‖ΜΜΕ,‖έχοντας‖μια‖εκπομπή‖στην‖

κρατική‖ τηλεόραση.‖ Πιστεύετε‖ ότι‖ η‖ παρουσία‖ ενός‖ κληρικού‖ στα‖ Μέσα,‖ και‖ ιδίως‖ στην 

τηλεόραση,‖είναι‖πάντοτε‖θετική;‖Μ.Ι.‖:‖Η‖παρουσία‖ενός‖κληρικού‖στα‖μέσα‖και‖βέβαια‖είναι‖

δίκοπο‖μαχαίρι.‖Πρέπει‖να‖έχει‖και‖την‖εμπειρία‖και‖κυρίως‖τη‖διάθεση‖να‖διακονήσει‖όπως‖

διακονεί‖ στον‖ άμβωνα.‖ Νομίζω‖ ότι‖ ένας‖ κληρικός‖ που‖ διακονεί‖ σωστά‖ τον‖ άμβωνα‖ της‖

Εκκλησίας,‖τότε‖διακονεί‖σωστά‖και‖τα‖μέσα.‖Εάν‖συμβαίνει‖στα‖δεύτερα‖να‖μην‖έχει‖λόγο,‖

όπως‖ θα‖ έπρεπε,‖ τότε‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ εξετάσει‖ τον‖ εαυτό‖ του,‖ για‖ το‖ λόγο‖ του‖ μέσα‖ στην‖

Εκκλησία.‖Σα‖ΜΜΕ‖σήμερα‖είναι‖βέβαια‖ένας‖παγκόσμιος‖άμβωνας.‖Ο‖Ιερός‖Φρυσόστομος,‖

είχε‖πει‖και‖ευχότανε,‖να‖μπορούσε‖να‖ανέβει‖σε‖μια‖κορυφή‖ενός‖βουνού‖και‖να‖μιλήσει‖σε‖

όλο‖ τον‖ κόσμο.‖ Νομίζω‖ ότι‖ σήμερα‖ αυτό‖ πλέον‖ έχει‖ επιτευχθεί.‖ Άρα,‖ χρειάζεται‖ πολλή‖

προσοχή‖ για‖ να‖ μην‖ κάνουμε‖ κακό.‖ Ερώτηση:‖ Η‖ Μητρόπολη‖ Δημητριάδος‖ θεωρείται‖

υπόδειγμα‖για‖πολλές‖άλλες‖στον‖Ελλαδικό‖χώρο‖αλλά‖και‖εκτός.‖Τπάρχουν‖τομείς‖στους‖οποίους‖θεωρείτε‖ότι‖ η‖τοπική‖

Εκκλησία‖ μπορεί‖ να‖ κάνει‖ νέα‖ βήματα;‖ Μ.Ι.:‖ Θέλω‖ να‖ πιστεύω‖ ότι‖ κάνουμε‖ το‖ καθήκον‖ μας‖ και‖ ο‖ Θεός‖ γνωρίζει‖ τα‖

περαιτέρω.‖Ο‖νεανικός‖τομέας‖είναι‖ένας‖τομέας‖νευραλγικός‖που‖είχε‖και‖έχει‖παράδοση‖στον‖τόπο‖μας.‖Προσπαθούμε‖να‖

αναπτύξουμε‖ και‖ νέους‖ θεσμούς,‖ κυρίως‖ ανταποκρινόμενοι‖ σε‖ ανάγκες‖ σύγχρονες‖ και‖ αν‖ θέλω‖ να‖ εντοπίσω‖ κάτι‖ των‖

τελευταίων‖ετών‖είναι‖ότι‖δίνουμε‖ιδιαίτερη‖έμφαση‖πλέον‖στην‖προσφορά‖στο‖συνάνθρωπο‖και‖στη‖φιλανθρωπία,‖αλλά‖σε‖

ένα‖άλλο‖επίπεδο,‖όχι‖απλώς‖το‖μέχρι‖τώρα‖γνωστό‖φιλανθρωπικό‖έργο‖της‖Εκκλησίας,‖αλλά‖ένα‖έργο‖που‖πλέον‖μπορεί‖να‖

έχει‖μια‖ξεχωριστεί‖ποιότητα,‖γεγονός‖που‖το‖έχουνε‖πετύχει‖πολλές‖Μητροπόλεις‖στην‖Ελλάδα.‖Από‖κει‖και‖πέρα,‖δύο‖νέοι‖

ορίζοντες‖ που‖ ανοίγονται‖ ιδιαίτερα‖ τη‖ φετινή‖ χρονιά‖ για‖ την‖ τοπική‖ μας‖ Εκκλησία,‖ ο‖ ένας‖ είναι‖ στην‖ προστασία‖ του‖

περιβάλλοντος‖και‖στην‖απόφαση,‖με‖αργά‖αλλά‖σταθερά‖βήματα‖πρακτικών‖εφαρμογών‖προστασίας‖του‖περιβάλλοντος,‖

και‖ ένας‖ δεύτερος‖ τομέας‖ είναι‖ ο‖ προσκυνηματικός‖ θρησκευτικός‖ τουρισμός‖ με‖ μία‖ συντονισμένη‖ προσπάθεια‖ να‖

ελκύσουμε‖ προσκυνητές‖ στη‖Μαγνησία‖ και‖ γενικότερα‖ στη‖ Θεσσαλία‖ τόσο‖ από‖ την‖ Ελλάδα‖ όσο‖ κι‖ από‖ το‖ εξωτερικό.‖

Νομίζουμε‖ ότι‖ και‖ σε‖ αυτό‖ τον‖ τομέα‖ μπορούμε‖ να‖ διαδραματίσουμε‖ ένα‖ πολύ‖ σημαντικό‖ ρόλο.‖ Υυσικά‖ όλα‖ αυτά‖ δε‖

σημαίνει‖ότι‖συμβάλλουν‖στο‖να‖υποτονιστεί‖το‖ποιμαντικό,‖το‖πνευματικό‖και‖το‖λειτουργικό‖έργο.‖Αυτά‖είναι‖άλλωστε‖το‖

όλο‖ γεγονός‖ της‖ Εκκλησίας.‖ Ερώτηση:‖ Σελευταία,‖ σε‖ ένα‖ παιδαγωγικό‖ συνέδριο,‖ ο Αρχιεπίσκοπος‖ είχε‖ δηλώσει‖ ότι‖ η‖

Εκκλησία‖δεν‖απορρίπτει‖σε‖καμία‖περίπτωση‖την‖Επιστήμη‖και‖τις‖Νέες‖Σεχνολογίες‖γενικότερα.‖την‖κοινωνία‖που‖ζούμε‖

δεχόμαστε‖ καθημερινά‖ επικρίσεις‖ ότι‖ η‖ Εκκλησία‖ είναι‖ λιγάκι‖ οπισθοδρομική‖και‖ ότι‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ αφουγκραστεί‖ τους‖

ανθρώπους.‖υμβαίνει‖όντως‖κάτι‖τέτοιο;‖Μ.Ι.:‖Δε‖νομίζω‖ότι‖συμβαίνει‖κάτι‖τέτοιο.‖Σο‖ότι‖η‖Εκκλησία‖προχωρά‖πάντοτε‖-θα‖

έλεγα- με‖έναν‖αργό‖βηματισμό‖είναι‖γεγονός‖που‖την‖έχει‖βοηθήσει‖αφάνταστα‖και‖αυτό‖κάνει‖πολλούς‖να‖εκτιμούν‖την‖

παρουσία‖της‖σήμερα,‖το‖ρόλο‖της‖και‖την‖ιστορία‖της‖και‖την‖διακονία‖της.‖Είναι‖πλέον‖πλεονέκτημα‖και‖όχι‖μειονέκτημα.‖

Από‖κει‖και‖πέρα‖και‖βέβαια‖σεβόμαστε‖την‖επιστήμη,‖την‖τεχνολογία,‖την‖εξέλιξη,‖κανείς‖δε‖μπορεί‖να‖τις‖εμποδίσει,‖αλλά‖

σήμερα‖όλοι‖ζητούν‖το‖λόγο‖της‖Εκκλησίας‖διότι‖έχουμε‖φτάσει‖σε‖οριακά‖σημεία‖και‖όλοι‖χρειάζονται‖δεοντολογία.‖Εδώ‖η‖

Εκκλησία‖ πρέπει‖ να‖ αναπτύξει‖ το‖ δικό‖ της‖ λόγο‖ με‖ πολύ‖ σύνεση,‖ με‖ πολλή‖ μελέτη‖ και‖ βεβαίως‖ με‖ ανθρώπους‖ που‖

εξειδικεύονται‖και‖γνωρίζουν‖τα‖πράγματα.‖Ερώτηση:‖Όπως‖σε‖θέματα‖Βιοηθικής‖τελευταία;‖Μ.Ι.:‖Ακριβώς.‖την‖Βιοηθική‖

νομίζω‖η‖Εκκλησία‖της‖Ελλάδος‖έχει‖πρωτοπορήσει‖με‖την‖έννοια‖ότι‖έχει‖δημιουργήσει‖την‖κατάλληλη‖υποδομή‖και‖χάρις‖

στον‖ π.‖ Νικόλαο‖ Φατζηνικολάου,‖ τον‖ πρόεδρο‖ της‖ Επιτροπής‖ Βιοηθικής‖ της‖ Ιεράς‖ υνόδου,‖ έχει‖ αυτή‖ τη‖ στιγμή‖ μία‖

ξεχωριστή‖θέση‖σε‖ολόκληρη‖τη‖ορθόδοξη‖Εκκλησία‖και‖γενικότερα‖στο‖χριστιανικό‖κόσμο.‖Οι‖μελέτες,‖τα‖συμπεράσματα‖

και‖ ο‖ τρόπος‖ εργασίας‖ είναι‖ υποδειγματικός.‖ Ερώτηση:‖ Είναι‖ γνωστό‖ ότι‖ η‖ πλειονότητα‖ μάζα‖ των‖ νέων‖ έρχεται‖ σε‖

επικοινωνία‖ με‖ την‖ πίστη‖ μέσα‖ από‖ το‖ μάθημα‖ των‖ Θρησκευτικών.‖ Ψστόσο,‖ υπάρχει‖ η‖ αίσθηση‖ ότι‖ η‖ εικόνα‖ που‖

σχηματίζουν‖οι‖νέοι‖δεν‖είναι‖και‖η‖πιο‖ιδανική,‖τόσο‖για‖το‖μάθημα,‖αλλά‖και‖για‖την‖Εκκλησία.‖Θεωρείτε‖ότι‖οι‖θεολόγοι‖

πρέπει‖να‖βοηθήσουν‖περισσότερο‖στην‖προσπάθεια‖αυτή;‖Μ.Ι.:‖Εκτιμώ‖πάρα‖πολύ‖το‖έργο‖των‖Θεολογικών‖χολών,‖έτσι‖κι‖

αλλιώς‖όλοι‖είμαστε‖απόφοιτοι,‖για‖αυτό‖και‖καμιά‖φορά‖παραπονιόμαστε‖γιατί‖θεωρούμε‖ότι‖είναι‖ένας‖χώρος‖δικός‖μας.‖

Δεν‖ θέλω‖ να‖ καταδικάσω‖ τους‖ λαϊκούς‖ θεολόγους,‖ που‖πιστεύω‖ ότι‖ στην‖συντριπτική‖ τους‖ πλειοψηφία‖ επιτελούν‖πολύ‖

καλά‖την‖αποστολή‖τους.‖Είναι‖το‖όλο‖σύστημα‖όπως‖λειτουργεί‖το‖οποίο‖δεν‖επιτρέπει‖πάντοτε‖την‖ουσιαστική‖προσέγγιση‖

στο‖μάθημα.‖Θα‖έλεγα‖ότι‖σήμερα‖οι‖θεολόγοι‖αντιμετωπίζουν‖το‖φάσμα‖- επιτρέψτε‖μου σε‖εισαγωγικά- της‖«ανεργίας»‖σε‖

ότι‖ αφορά‖ την‖ εκπαίδευση‖ αλλά‖ υπάρχουν‖ πάρα‖ πολλοί‖ άλλοι‖ τομείς‖ που‖ αν‖ κανείς‖ θελήσει‖ να‖ εμπεδώσει‖ και‖ να‖

δημιουργήσει‖προϋποθέσεις,‖μπορεί‖να‖επιτύχει‖να‖δώσει‖ιεραποστολική‖διάσταση‖στη‖ζωή‖και‖το‖έργο‖του.‖Οι‖θεολόγοι‖θα‖

έπρεπε‖ να‖ ενταχθούν‖ πιο‖ ενεργά‖ στο‖ πλοίο‖ της‖ Εκκλησίας‖ της‖ Ελλάδος‖ που‖ έχει‖ τεράστιες‖ ανάγκες‖ και‖ χρειάζεται‖

ανθρώπους‖πλέον‖με‖γνώση‖και‖με‖αποφασιστικότητα‖για‖να‖επιτελέσουν‖το‖καθήκον‖τους‖και‖αξίους‖της‖αποστολής‖των.‖

Εγώ‖θα‖έλεγα‖ότι‖οι‖Θεολογικές‖χολές‖πλέον‖πρέπει‖να‖στραφούν‖στο‖να‖μπορέσουν‖να‖διακονήσουν‖το‖κατ’‖εξοχήν‖έργο‖

της‖Εκκλησίας‖που‖είναι‖σήμερα‖η‖παρουσία‖κληρικών‖σε‖αυτή.‖Ερώτηση:‖Παρά‖τις‖μεγάλες‖προσπάθειες‖της‖Εκκλησίας,‖

τόσο‖σε‖τοπικό,‖αλλά‖και‖πανελλαδικό‖επίπεδο,‖βλέπουμε‖ότι‖μια‖μειοψηφία‖από‖πλευράς‖των‖νέων‖ανταποκρίνεται.‖Πού‖

μπορούμε‖να‖αποδώσουμε‖αυτή‖την‖κατάσταση;‖Μ.Ι.:‖Δε‖νομίζω‖ότι‖υπήρξε‖ποτέ‖περίοδος‖που‖η‖Εκκλησία‖να‖συγκίνησε‖την‖

μεγάλη‖πλειοψηφία‖των‖νέων.‖Πάντοτε‖υπήρχε‖αυτή‖η‖μικρή‖μερίδα‖των‖ανθρώπων.‖Αυτό‖όμως‖που‖έχει‖σημασία‖είναι‖ότι‖

σήμερα‖ πλέον‖ δεν‖ υπάρχουν‖ προκαταλήψεις‖ και‖ βεβαίως‖ παραμένει‖ άσβεστη‖ η‖ φλόγα‖ μιας‖ ελπίδας.‖ Εκεί‖ πρέπει‖ να‖

μείνουμε.‖Πρέπει‖να‖εργαστούμε‖περισσότερο,‖ώστε‖και‖στελέχη‖να‖καταρτιστούν‖και‖η‖Εκκλησία‖να‖έρθει‖ακόμη‖πιο‖κοντά‖

στους‖νέους,‖αλλά‖δεν‖φτάνουν‖μόνο‖αυτά.‖Άλλωστε,‖οι‖συνθήκες‖διαβίωσης‖των‖νέων‖σήμερα‖σχετικά‖με‖τον‖ελεύθερο‖

χρόνο‖ τους‖ και‖ την‖ απασχόλησή‖ τους‖ είναι‖ πολύ‖ ειδικές.‖ Η‖ γενικότερη‖ νοοτροπία‖ της‖ κοινωνίας‖ της‖ παγκοσμιοποίησης‖

συμβάλλει‖ στο‖ να‖ δημιουργείται‖ ο‖ τύπος‖ του‖ νέου‖ ο‖ οποίος‖ έχει‖ λίγο‖ από‖ όλα‖ και‖ δεν‖ συγκινείται‖ εύκολα,‖ όσο‖ καλές‖

προθέσεις‖κι‖αν‖υπάρχουν.‖Και‖εκεί‖θα‖πρέπει‖να‖μελετήσουμε‖τα‖πράγματα.‖Εν‖πάση‖περιπτώσει,‖διασώζεται‖η‖ελπίδα‖και‖
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να‖ μείνουμε,‖ υπάρχει‖ αναμμένη‖ λαμπάδα,‖ η‖ Εκκλησία‖ μπορεί‖ και δέχεται,‖ και‖ βεβαίως‖ τελικά‖ το‖ μέτρημα‖ το‖ κάνει‖ ο‖

Φριστός.‖Ερώτηση:‖Η‖Εκκλησία‖πρέπει‖να‖προχωρήσει‖σε‖αλλαγές‖στο‖θέμα‖του‖εκκλησιασμού;‖Πολλοί‖νέοι‖θεωρούν‖ότι‖η‖

Εκκλησία‖αρνείται‖να‖δεχτεί‖τον‖τρόπο‖διασκέδασής‖τους‖και‖να‖προσαρμόσει‖το‖λειτουργικό‖της‖χρόνο‖στην‖ανάγκη‖των‖

νέων‖ να‖ ψυχαγωγηθούν.‖ Τπάρχει‖ κάποια‖ πρόταση‖ της‖ Σοπικής‖ Εκκλησίας‖ ή‖ γενικότερα,‖

ώστε‖να‖γίνει‖κάτι‖διαφορετικό‖σε‖αυτό‖τον‖τομέα‖;‖Μ.Ι.:‖Φρειάζεται‖τόλμη‖από‖την‖πλευρά‖της‖

Εκκλησίας.‖Μια‖μητέρα‖που‖ αγαπάει‖ τα‖παιδιά‖ της‖ εφευρίσκει τρόπους‖χωρίς‖ να‖καταλύει‖

την‖ουσία‖των‖πραγμάτων‖να‖μπορέσει‖να‖τα‖διακονήσει.‖Νομίζω‖λοιπόν‖ότι‖εδώ‖χρειάζεται‖

εξειδίκευση,‖μελέτη‖και‖βεβαίως‖τολμηρά‖βήματα‖ακόμη‖και‖στο‖εκκλησιαστικό‖ωράριο‖των‖

ακολουθιών‖προκειμένου‖να‖φύγει‖ και‖αυτό‖ως‖αιτία‖ άρνησης‖ των‖νέων‖να‖συμμετάσχουν‖

στην‖εκκλησιαστική‖ζωή.‖Πάντως,‖δε‖νομίζω‖ότι‖είναι‖μόνο‖αυτός‖ο‖λόγος.‖Αλλά‖έστω‖εμείς‖

να‖ κάνουμε‖ το‖ πάν‖ για‖ να‖ ξεφύγουμε‖ και‖ από‖ αυτό‖ τον‖ σκόπελο‖ και‖ βεβαίως‖ να‖

διευκολύνουμε‖ όσο‖ μπορούμε‖ τα‖ πράγματα.‖ Η‖ Εκκλησία‖ πρέπει‖ να‖ τολμήσει,‖ αρκεί‖ να‖

θελήσει.‖Ερώτηση:‖ε‖τοπικό‖επίπεδο‖γίνεται‖μια‖προσπάθεια‖με‖το‖κέντρο‖της‖οδού‖Βασσάνη,‖

να‖υπάρξει‖μια‖εναλλακτική‖ - ας‖το‖πούμε‖έτσι‖ - πρόταση‖διασκέδασης.‖Πιστεύετε‖ότι‖αυτό‖

μπορεί‖να‖καθιερωθεί‖σαν‖θεσμός‖γενικότερα‖στην‖Εκκλησία‖;‖Μ.Ι.: Θέλει‖υπομονή,‖επιμονή‖

και‖βεβαίως‖είναι‖ένας‖πειραματισμός.‖Δεν‖ξέρω‖αν‖μπορεί‖να‖γενικευθεί‖γιατί‖τελικά‖έχω‖διαπιστώσει‖ότι‖στην‖Εκκλησία‖

τα‖πρόσωπα‖παίζουν‖σημαντικότατο‖ ρόλο‖και‖ κάθε‖φορά‖ το‖πρόσωπο‖ δίνει‖ τη‖ δική‖ του‖χροιά.‖Άρα‖ εξαρτάται‖ από‖ τους‖

ιερείς,‖τους‖επισκόπους,‖τα‖στελέχη.‖Όπως‖έδειξε‖και‖το‖πρόσφατο‖πανελλήνιο‖συνέδριο‖του‖«υνδέσμου‖Ελλάδος»‖στην‖

Αθήνα,‖είναι‖σπουδαίο‖να‖υπάρχει‖ανταλλαγή‖απόψεων,‖σκέψεων‖και‖ιδεών.‖Άρα‖κάθε‖φορά‖όποιος‖θέλει‖κάτι‖να‖κάνει,‖θα‖

βρίσκει‖και‖ο‖Θεός‖θα‖εμπνέει.‖Εκεί‖πρέπει‖να‖μείνουμε.‖Δε‖νομίζω‖ότι‖υπάρχουνε‖συνταγές‖που‖μπορούν‖να‖εφαρμοστούν‖

σε‖κάθε‖τόπο‖και‖σε‖κάθε‖μέρος‖της‖Ελλάδας.‖Ερώτηση:‖Πολλοί‖νέοι‖επικρίνουν‖την‖έλλειψη‖απλότητας‖που‖υπάρχει‖στον‖

τρόπο‖συμπεριφοράς,‖ στην‖γλώσσα‖ των‖ εκπροσώπων‖ της‖Εκκλησίας,‖ στη‖χρήση‖πολυτελών‖αμφίων.‖Πιστεύετε‖ότι‖ είναι‖

υπαρκτό‖το‖χάσμα;‖Μ.Ι.:‖Τπήρχε‖πάντοτε‖αυτό‖το‖χάσμα.‖Εξάλλου‖υπάρχει‖πάντα‖και‖το‖χάσμα‖των‖γενεών.  Ίσως‖στην‖

Εκκλησία‖ να‖ γίνεται‖ ακόμη‖ πιο‖ έντονο‖ λόγω‖ της‖ παραδοσιακής‖ μορφής‖ της‖ λατρείας‖ και‖ βεβαίως‖ της‖ εμμονής‖ της‖

Εκκλησίας‖ σε‖ πολλά‖ πράγματα‖ που‖ δεν‖ είναι‖ αδικαιολόγητη.‖ Κάθε‖ αλλαγή,‖ αν‖ δεν‖ είναι‖ προσεκτική,‖ μπορεί‖ να‖

δημιουργήσει‖ νέα‖ χάσματα.‖ Φρειάζεται‖ διάκριση.‖ Εξάλλου‖ ο‖ νέος‖ που‖ διψάει‖ για‖ την‖ αλήθεια,‖ αν‖ δε‖ μπορέσει‖ να‖

προσεγγίσει‖τον‖επίσκοπο‖θα‖προσεγγίσει‖έναν‖ιερέα,‖αν‖δεν‖προσεγγίσει‖τον‖ιερέα‖θα‖προσεγγίσει‖ένα‖μοναχό.‖Θα‖βρει‖

άνθρωπο‖πάντως‖μέσα‖στην‖Εκκλησία.‖Νομίζω‖η‖ποικιλία‖των‖χαρισμάτων‖της‖Εκκλησίας‖διασώζει‖τελικά‖τα‖πράγματα‖

και‖ εδώ‖ δεν‖ θα‖ ήθελα‖ να‖ πάρουμε‖ αποφάσεις,‖ ούτε‖ λύνονται‖ αυτά‖ με‖ αποφάσεις‖ και‖ εντολές.‖ Φρειάζεται‖ κάθε‖ φορά‖ η‖

ποιμαντική‖συνείδηση‖να‖λειτουργεί,‖ να‖ είναι‖ σε‖ εγρήγορση‖και‖ να‖κάνει‖ το‖ καλύτερο‖ δυνατό.‖ Ερώτηση:‖Μια‖ τελευταία‖

ερώτηση‖εβασμιότατε.‖Πιστεύετε‖ότι‖η‖Εκκλησία‖είναι‖νεανική‖;‖Μ.Ι.‖:‖Αφού‖ο‖Φριστός είναι‖νεανικός‖πάντοτε,‖δε‖μπορεί‖

και‖η‖Εκκλησία‖να‖μην‖είναι‖νεανική‖αλλά‖με‖την‖έννοια‖ότι‖ο‖νέος‖είναι‖το‖παιδί‖που‖διψάει,‖θέλει‖πάντοτε‖αλήθεια,‖θέλει‖

πάντοτε‖ να‖ ελευθερώνεται‖ και‖ φυσικά‖ από‖ την‖ αμαρτία‖ -αυτό‖ είναι‖ το‖ ζητούμενό‖ του- παρόλο‖ που‖ δεσμεύεται‖ πολλές‖

φορές,‖κι‖όπως‖λέω,‖πάντοτε‖να‖φτάνει‖στην‖αγάπη.‖Ε,‖δε‖νομίζω‖ότι‖υπάρχει‖άλλος‖χώρος‖σήμερα,‖να‖του‖διασφαλίζει‖κάτι‖

τέτοιο.‖Αυτό‖πλέον‖ έχει‖αποδειχτεί.‖Και‖ εδώ‖ είναι‖ η‖μεγάλη‖πρόκληση.‖Ότι‖ σήμερα‖μόνο‖μέσα‖στην‖Εκκλησία‖ ένας‖ νέος‖

μπορεί‖να‖βρει‖και‖να‖εκφράσει‖τον‖πραγματικό‖του‖εαυτό.‖ 

 

Η νόθη και η γνήσια ψυχαγωγία 

Ε.Π.‖Παπανούτσος‖«Πρακτική‖Υιλοσοφία»,‖Θεματικοί‖κύκλοι,‖εκδ.‖ΟΕΔΒ,‖σελ.‖88-89. 

*...+‖Η‖νόθη‖ψυχαγωγία‖είναι‖απόπειρα‖φυγής,‖επιθυμία‖απόδρασης‖από‖τον‖κλοιό‖μιας‖ζωής‖που‖μόνο‖πληγές‖μας‖δίνει‖και‖

απογοητεύσεις‖ή‖που‖μας‖έγινε‖αφόρητη‖από‖το‖αθεράπευτο‖κενό‖της.‖Απόπειρα‖φυγής,‖όχι‖φυγή·‖επιθυμία‖απόδρασης,‖όχι‖

απόδραση.‖ Γιατί‖ σε‖ λίγο‖ ξαναγυρίζομε‖ στην‖ αρένα‖ βαρύτερα‖ πληγωμένοι‖ βρισκόμαστε‖ και‖ πάλι‖ στο‖ πηγάδι‖ μας‖ με‖

μεγαλύτερο‖ άγχος‖ η‖ απελευθέρωση‖ ήταν‖ ψεύδος,‖ τραγική‖ αυταπάτη.‖ Πίσω‖ λοιπόν‖ από‖ τη‖ νόθη‖ ψυχαγωγία‖ υπάρχει‖

πανικός‖και‖μωρία·‖όταν‖μαυρίσει‖από‖την‖απελπισία‖ή‖ρημάξει‖μέσα‖στην‖ανία‖η‖ψυχή‖μας,‖

μας‖πιάνει‖τρόμος,‖και‖τρέχομε‖να‖αναπληρώσομε‖αυτό‖που‖μας‖λείπει‖με‖μια‖συγκίνηση‖(ας‖

είναι‖ και‖ αγωνία),‖ με‖ μια‖ διέγερση‖ (ας‖ είναι‖ και‖ αλλοτρίωση‖ του‖ προσώπου‖ μας),‖ με‖ μιαν‖

εξαντλητική‖ ηδονή‖ (ας‖ φέρνει‖ και‖ την‖ αποκτήνωση)‖ με‖ κάτι‖ τέλος‖ πάντων‖ που‖ έστω‖ και‖

προσωρινά‖θα‖δώσει‖άλλη‖τροπή‖στη‖ζωή‖μας.‖Εκείνο‖που‖μας‖τρομάζει‖περισσότερο‖είναι‖η‖

ερημιά‖ της‖ ψυχής,‖ το‖ εσωτερικό‖ άδειασμα.‖ Και‖ ριχνόμαστε‖ σ’‖ εκείνους‖ τους‖ τρόπους‖ της‖

ψυχαγωγίας‖ και‖ ελπίζομε‖ ότι‖ θα‖μας‖βοηθήσουν‖να‖ ξεφύγομε‖από‖ τι;‖Ολοφάνερα‖ από‖ τον‖

«εαυτό‖ μας».‖ Αυτός‖ μας‖ έχει‖ γίνει‖ ανυπόφορος‖ και,‖ επειδή‖ μας‖ πονεί‖ ή‖ μας‖ αηδιάζει‖ η‖

παρουσία‖του,‖επιχειρούμε‖να‖αποδράσομε‖«σκοτώνοντας»‖το‖χρόνο‖που‖μας‖πολεμάει‖ή‖έχει‖

περιφρονήσει‖ την‖ ψυχή‖ μας.‖ Κάθε‖ ευκαιρία‖ φυγής‖ είναι‖ τότε‖ ευπρόσδεκτη,‖ ακόμη‖ κι‖ αν‖

υπονομεύει‖την‖υγεία‖ή‖μας‖ντροπιάζει.‖Και‖όταν‖μας‖παρουσιαστεί‖(η‖κοινωνία έχει‖και‖για‖

τούτο‖ προνοήσει‖ με‖ τις‖ λέσχες,‖ τα‖ καπηλειά,‖ τα‖ καταγώγια)‖ τρέχομε‖ να‖ επωφεληθούμε.‖

Αστόχαστα,‖αφού‖στο‖τέρμα‖του‖δρόμου‖μάς‖περιμένει‖ήσυχος‖ο‖εχθρός‖που‖θέλομε‖να‖του‖ξεφύγομε...‖*...+ Αντίθετα‖προς‖

τη‖νόθη‖η‖γνήσια‖ψυχαγωγία‖ως‖ανάγκη‖γεννιέται‖από‖τη‖δύναμη‖και‖τη‖χαρά‖της‖ζωής,‖και‖εκείνο‖που‖προσφέρει‖είναι‖να‖

συντηρεί‖και‖να‖ανανεώνει‖τη‖δύναμη‖και‖τη‖χαρά‖της‖ζωής.‖Αυτήν‖ακριβώς‖που‖φθείρει‖και‖αφανίζει‖η‖νόθη.‖Δεν‖νομίζω‖
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ότι‖χρειάζονται‖αποδείξεις‖για‖να‖βεβαιωθεί‖κανείς‖ότι‖άλλο‖πράγμα‖είναι‖να‖ρίχνεσαι‖στο‖ξεφάντωμα‖από‖αμηχανία‖και‖

άγχος,‖για‖να‖«διασκεδάσεις»‖την‖κατάθλιψη‖και‖την‖ανία‖που‖σε‖ρημάζει,‖και‖άλλο‖(εντελώς‖άλλο‖και‖στις‖προθέσεις‖και‖

στα‖αποτελέσματα)‖να‖διασκεδάζεις‖από‖περίσσεια‖δυνάμεων‖και‖ευφρόσυνη‖διάθεση,‖για‖να‖κρατείς‖υψηλά‖την‖εσωτερική‖

σου‖θερμοκρασία‖και‖να‖απολαβαίνεις‖την‖ακμή‖του‖σώματος‖και‖τη‖χαρά‖της‖ψυχής.‖την‖πρώτη‖περίπτωση,‖όπως‖είπαμε,‖

η‖ψυχαγωγία‖είναι‖απόπειρα‖φυγής,‖αναζήτηση‖σωτηρία‖από‖το‖αδιέξοδο‖που‖αντί‖να‖δώσει‖ανακούφιση‖από‖το‖άλγος‖και  

την‖πλήξη,‖κάνει‖τη‖ζωή‖πιο‖δύσκολη,‖ζοφερή‖και‖αρρωστημένη.‖τη‖δεύτερη,‖είναι‖ακτινοβολία‖και‖θρίαμβος‖σωματικής‖

και‖ ψυχικής‖ ευφορίας,‖ άξια‖ επιβράβευση‖ εκείνων‖ που‖ ευδοκιμούν‖ στο‖ σκληρόν‖ αγώνα‖ της‖ ζωής‖ με‖ την‖ περίσκεψη,‖ το‖

θάρρος,‖το‖τάλαντό‖τους‖και‖για‖τούτο‖προσφέρει‖ό,τι‖υπόσχεται:‖δύναμη‖και‖χαρά‖μεγαλύτερη.‖Εάν‖βρίσκεσαι‖σε‖συμφωνία‖

με‖τον‖εαυτό‖σου‖(τις‖διαθέσεις,‖τις‖ικανότητες,‖τα‖όνειρα‖σου)·‖εάν‖με‖τους‖συνανθρώπους‖ζεις‖αρμονικά‖προσπαθώντας‖με‖

καλή‖προαίρεση‖να‖γεφυρώνεις‖τα‖χάσματα‖και‖ν’‖αποφεύγεις‖την‖τριβή‖στις‖σχέσεις‖σου‖μαζί‖τους·‖εάν‖εργάζεσαι‖έντιμα‖

και‖ δημιουργικά‖ και‖ είσαι‖ ικανοποιημένος‖ από‖ την‖ αναγνώριση‖ των‖ αποδόσεων‖ σου·‖ εάν‖ στην‖ αισθηματική‖ σου‖ ζωή‖

αξιώθηκες‖να‖γνωρίσεις‖την‖τρυφερότητα‖και‖τη‖στοργή·‖εάν‖προπάντων‖έχεις‖πεισθεί‖ότι‖ο‖δρόμος‖του‖βίου‖δεν‖είναι‖ποτέ‖

ομαλός‖ και‖ γίνεται‖ βατός‖ μόνο‖ από‖ κείνους‖ που‖ μπορούν‖ να‖ δέχονται‖ τις‖ αποτυχίες‖ με‖ χαμόγελο‖ και‖ τους‖ πόνους‖ με‖

εγκαρτέρηση·‖ τότε‖ θα‖ είσαι‖ πάντα‖ δυνατός‖ και‖ χαρούμενος,‖ και‖ αυτή‖ τη‖ δύναμη‖ και‖ τη‖ χαρά‖ σου‖ θα‖ την‖ ξαναβρίσκεις‖

πολλαπλάσια,‖ όταν‖ θα‖ διαθέτεις‖ τον‖ ελεύθερο‖ χρόνο‖ σου‖ σε‖ σύστοιχους‖ προς‖ το‖ ψυχικό‖ κλίμα‖ και‖ το‖ πνευματικό‖ σου‖

επίπεδο‖τρόπους‖ψυχαγωγίας.‖Ούτε‖καταπονημένος‖και‖ταπεινωμένος,‖ούτε‖αηδιασμένος‖από‖τον‖εαυτό‖σου‖θα‖βγαίνεις‖

από‖τους‖τόπους‖των‖διασκεδάσεων‖με‖την‖πικρή‖γεύση‖που‖δίνει‖ο‖ανώφελος‖κάματος,‖η‖αποστροφή‖και‖η‖μεταμέλεια.‖Ο‖

Spinoza*‖έχει‖λαμπρά‖αποδείξει‖στα‖θεωρήματα‖της‖δικής‖του‖Γεωμετρίας‖δύο‖ταυτότητες‖που‖επαληθεύονται‖διαρκώς‖από‖

την‖καθημερινή‖πείρα:‖Ένταση‖της‖ζωής,‖ευφορία‖ψυχική ίσον‖δύναμη,‖ίσον‖χαρά.‖Φαλάρωση‖της‖ζωής,‖ψυχική‖αφορία‖ίσον‖

αδυναμία,‖ ίσον‖ θλίψη.‖ Η‖ θέση‖ της‖ νόθης‖ ψυχαγωγίας‖ είναι‖ στο‖ κεφάλαιο‖ της‖ δεύτερης‖ ταυτότητας·‖ της‖ γνήσιας,‖ στο‖

κεφάλαιο‖της‖πρώτης.‖Ποιας‖η‖δωρεά‖είναι‖η‖ευθυμία‖των‖Αρχαίων,‖περιττεύει‖-νομίζω- και‖να‖το‖υπαινιχθούμε. 

*Μπαρούχ‖πινόζα‖(Barough‖Spinoza,‖1632‖1677):‖Ολλανδός‖φιλόσοφος‖εβραϊκής‖καταγωγής,‖υπέρμαχος‖της‖ελευθερίας‖της‖

σκέψης‖και‖του‖πανθεϊσμού. 

Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία 

Γ.‖Δημητρακόπουλος,‖Εκθέσεις‖Α’‖Λυκείου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1994,‖σελ.‖78-82. 

(<)‖Αν‖όχι‖ο‖βεβαιότερος,‖ασφαλώς‖όμως‖ο‖παραστατικότερος‖δείκτης‖πολιτισμού‖μιας‖κοινότητας‖

ανθρώπων‖ είναι‖ ο‖ τρόπος‖ ψυχαγωγίας‖ της.‖ Λαοί‖ με‖ ένστικτα‖ ανημέρωτα‖ και‖ χαμηλό‖ επίπεδο‖

μόρφωσης‖ διασκεδάζουν‖ βάναυσα·‖ αντίθετα‖ όσοι‖ ημέρωσαν‖ τα‖ ήθη‖ τους‖ και‖ καλλιέργησαν‖ το‖

πνεύμα‖τους‖αγαπούν‖ευγενείς‖μορφές‖και‖λεπτά‖μέσα‖ψυχαγωγίας.‖Ο‖ίδιος‖κανόνας‖ ισχύει‖και‖

για‖το‖χαρακτηρισμό‖των‖ατόμων:‖«πες‖μου‖πώς‖διασκεδάζεις‖να‖σου‖πω‖ποιος‖είσαι». (<)‖Η‖νόθη‖

ψυχαγωγία‖ είναι‖ απόπειρα‖ φυγής,‖ επιθυμία‖ απόδρασης‖ από‖ τον‖ κλοιό‖ μιας‖ ζωής,‖ που‖ μόνο‖

πληγές‖ μάς‖ δίνει‖ και‖ απογοητεύσεις‖ ή‖ που‖ μας‖ έγινε‖ αφόρητη‖ από‖ το‖ αθεράπευτο‖ κενό‖ της.‖

Απόπειρα‖φυγής,‖όχι‖φυγή·‖επιθυμία‖απόδρασης,‖όχι‖απόδραση.‖Γιατί‖σε‖λίγο‖ξαναγυρίζουμε‖στην‖

αρένα‖βαρύτερα‖πληγωμένοι,‖βρισκόμαστε‖και‖πάλι‖στο‖πηγάδι‖μας‖με‖μεγαλύτερο‖άγχος.‖Η‖απελευθέρωση‖ήταν‖ψεύδος,‖

τραγική‖αυταπάτη.‖Πίσω‖λοιπόν‖από‖τη‖νόθη‖ψυχαγωγία‖υπάρχει‖πανικός‖και‖μωρία·‖όταν‖μαυρίσει‖από‖την‖απελπισία‖ή‖

ρημάξει‖μέσα‖στην‖ανία‖η‖ψυχή‖μας,‖μας‖πιάνει‖τρόμος‖και‖τρέχουμε‖να‖αναπληρώσουμε‖αυτό‖που‖μας‖λείπει. Εκείνο‖που‖

μας‖τρομάζει‖περισσότερο‖είναι‖η‖ερημιά‖της‖ψυχής·‖το‖εσωτερικό‖άδειασμα.‖Και‖ριχνόμαστε‖σ’‖εκείνους‖τους‖τρόπους‖της‖

ψυχαγωγίας‖που‖ελπίζουμε‖ότι‖θα‖μας‖βοηθήσουν‖να‖ξεφύγουμε‖-από‖τι;‖Ολοφάνερα‖από‖τον‖«εαυτό‖μας».‖Αυτός‖μας‖έχει‖

γίνει‖ανυπόφορος‖και,‖ επειδή‖μας‖πονεί‖ή‖μας‖αηδιάζει‖ η‖παρουσία‖του,‖επιχειρούμε‖να‖αποδράσουμε‖«σκοτώνοντας»‖το‖

χρόνο‖που‖μας‖πολεμάει‖ ή‖ έχει‖περιφρονήσει‖ την‖ψυχή‖μας.‖Κάθε‖ ευκαιρία‖φυγής‖ είναι‖ τότε‖ ευπρόσδεκτη,‖ακόμα‖κι‖αν‖

υπονομεύει‖την‖υγεία‖ή‖μας‖ντροπιάζει.‖Αντίθετα‖προς‖τη‖νόθη‖η‖γνήσια‖ψυχαγωγία‖ως‖ανάγκη‖γεννιέται‖από‖τη‖δύναμη‖

και‖τη‖χαρά‖της‖ζωής‖και‖εκείνο‖που‖προσφέρει‖είναι‖να‖συντηρεί‖και‖να‖ανανεώνει‖τη‖δύναμη‖και‖τη‖χαρά‖της‖ζωής.‖Αυτήν‖

ακριβώς‖που‖φθείρει‖και‖αφανίζει‖η‖νόθη.‖(<) Όσοι‖έχουν‖γνωρίσει‖την‖καθημερινή‖ζωή‖του‖μέσου‖ανθρώπου‖στις‖πόλεις-

Λεβιάθαν‖ του‖ όλβου‖ και‖ των‖ μηχανών‖ (<)‖ ξέρουν‖ πόσο‖ τραγική‖ είναι‖ εκεί‖ η‖ μοναξιά‖ και‖ η‖ πλήξη‖ του‖ ασυντρόφευτου‖

ανθρώπου·‖ πόσο‖ δέρνει‖ την‖ αποστεγνωμένη‖ από‖ τον‖ κάματο‖ και‖ τη‖ ρουτίνα‖ ψυχή‖ η‖ ερημιά·‖ πως‖ ακόμα‖ και‖ οι‖ πιο‖

ευνοημένοι‖απ’‖ την‖ ευμάρεια‖θνητοί‖ αγωνίζονται‖ να‖γεμίσουν‖ το‖ χρόνο‖ της‖αργίας‖ τους,‖ για‖ να‖

επιβιώσουν‖και‖ν’‖αρχίσουν‖την‖επόμενη‖μέρα‖την‖ίδια‖καταθλιπτική‖και‖μονότονη‖ζωή< Ση‖λύση‖

κατά‖τη‖γνώμη‖μου‖θα‖δώσει‖στο‖πρόβλημα‖μόνο‖η‖μεγαλύτερη‖μόρφωση‖του‖λαού‖σε‖συνδυασμό‖

με‖ τη‖ δικαιότερη‖ οργάνωση‖ της‖ κοινωνίας.‖ Εάν‖ μορφωθεί‖ αληθινά‖ ο‖ άνθρωπος,‖ θα‖ φωτισθεί‖ το‖

πνεύμα‖ και‖ θα‖ λεπτυνθεί‖ η‖ ευαισθησία‖ του,‖ και‖ έτσι‖ θα‖ αποκτήσει‖ μέτρα‖ αυστηρότερα,‖ για‖ να‖

κρίνει‖και‖τους‖άλλους‖και‖τον‖εαυτό‖του·‖και‖εάν‖οργανωθεί‖με‖δικαιοσύνη‖η‖κοινωνία‖όπου‖ζει,‖θα‖

σεβαστεί‖και‖θα‖τιμήσει‖και‖τους‖άλλους‖και‖τον‖εαυτό‖του.‖ 

ε αναζήτηση της έντασης η διασκέδαση 

π.‖Καρ.,‖εφ.‖Καθημερινή,‖10/3/1996 

Ακόμη‖ και‖ ο‖ πλέον‖ συντηρητικός‖ νους‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ φανταστεί‖ νεότητα‖ δίχως‖ διασκέδαση‖ και‖
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χαρούμενες‖ στιγμές.‖Όπως‖ προέκυψε‖ από‖ την‖ κοινωνιολογική‖ έρευνα‖ στις‖ συμβατικές‖

ομάδες‖της‖σημερινής‖νεολαίας‖ (ονομάζονται‖έτσι‖προκειμένου‖να‖υπάρξει‖διαχωρισμός‖

με‖ τις‖ «υπόγειες»‖ οργανωμένες‖ νεανικές‖ ομάδες),‖ δεν‖ φαίνεται‖ να‖ υπάρχει‖ λόγος‖

ανησυχίας,‖καθώς‖η‖απόλαυση‖και‖η‖διασκέδαση‖αποτελούν‖κοινωνική‖αξία‖ ταυτόσημη‖

και‖ ισοδύναμη‖ με‖ τις‖ αξίες‖ της‖ εργασίας,‖ της‖ μόρφωσης‖ και‖ της‖ εκπαίδευσης.‖ τις‖

περιθωριακές‖ ομάδες‖ όμως‖ η‖ διασκέδαση‖ προκειμένου‖ να‖ οδηγήσει‖ στην‖ απόλαυση‖

ξεπερνάει‖σε‖αρκετές‖περιπτώσεις‖τα‖όρια‖και‖είναι‖στενά‖συνυφασμένη‖με‖επικίνδυνες‖

για‖τα‖νέα‖παιδιά‖ακρότητες.‖Η‖χρήση‖αλκοόλ‖και‖τοξικών‖ουσιών‖είναι‖μερικές‖από‖τις<‖

κακές‖συνήθειες‖των‖περιθωριακών‖νέων.την‖πιο<‖σκληρή‖ερμηνεία,‖η‖εκτός‖ορίων‖διασκέδαση‖σε‖συνδυασμό‖με‖το‖κατά‖

το‖ κοινώς‖ λεγόμενο‖ «αραλίκι»‖ που‖ χαρακτηρίζει‖ τους‖ νέους‖ που‖ συγκροτούν‖ τέτοιες‖ ομάδες‖ θεωρητικοποιούνται‖ και‖

μετατρέπονται‖σε‖«υπόγεια»‖αξία,‖η‖οποία‖κατά‖βάσιν‖αντιτίθεται‖στις‖«συμβατικές‖αξίες»‖της‖εργασίας,‖της‖μόρφωσης‖και‖

της‖ εκπαίδευσης.‖ Παράλληλα,‖ η‖ διασκέδαση,‖ υπό‖ την‖ έννοια‖ της‖ διαρκούς‖ αναζήτησης‖ έντονων‖ στιγμών‖ αποκτά‖ μία‖

ιδιαίτερη‖ διάσταση,‖ καθώς‖μετατρέπεται‖ σε‖ ηδονισμό‖και‖ οδηγεί‖ τους‖ νέους‖στην‖ τεχνητή‖ επιδίωξη‖ της‖ έντασης‖και‖ της‖

διέγερσης μέσω‖ της‖ κατάχρησης‖ αλκοόλ‖ και‖ τοξικών‖ ουσιών.Έτσι‖ εξηγείται‖ και‖ η‖ άνθηση‖ τα‖ τελευταία‖ χρόνια‖ των<‖

σφηνακίων‖σε‖ νεανικά‖κλαμπ,‖που‖ ουσιαστικά‖ δεν‖ είναι‖ τίποτε‖ άλλο‖παρά‖η‖γρηγορότερη‖ οδός‖προς‖ τη‖ διέγερση,‖ όπως‖

επίσης‖και‖των‖ψυχοτρόπων‖ουσιών.‖Σα‖χάπια‖«έκσταση»‖τα‖οποία‖τελευταίως‖προέκυψαν‖στα‖νεανικά‖στέκια‖των‖Αθηνών‖

έχουν‖ως‖κυριότερη‖επίδραση‖στον‖ανθρώπινο‖οργανισμό‖τη‖σωματική‖και‖πνευματική‖υπερδιέγερσή‖του.‖Και‖γι’‖αυτό‖το‖

λόγο‖παρατηρείται‖σταδιακή‖αύξηση‖της‖χρήσης‖τους‖από‖νέα‖παιδιά.Οι‖επιστήμονες‖επισημαίνουν‖ακόμη‖ότι‖οι‖έντονες‖

στιγμές‖και‖κατά‖συνέπεια‖η‖διασκέδαση‖επιζητούνται‖και‖με‖βίαιους‖τρόπους,‖όπως‖μέσω‖του‖διομαδικού‖ανταγωνισμού.‖

Εκφράζεται‖ συνήθως‖ με‖ διενέξεις‖ μεταξύ‖ νέων‖ διαφορετικών‖ στιλ‖ (όπως‖ είναι‖ οι‖ συγκρούσεις‖ μεταξύ‖ «ροκαμπίλι»‖ και‖

«σκίνχεντς»)‖ αλλά‖ και‖ μεταξύ‖ περιθωριακών‖ ομάδων‖ και‖ της‖ ελληνικής‖ αστυνομίας.‖ Τπό‖ αυτή‖ την‖ επισήμανση‖ τα‖

επεισόδια‖που‖παραδοσιακά‖συμβαίνουν‖στο‖Πολυτεχνείο‖και‖στους‖γύρω‖απ’‖αυτό‖δρόμους‖αποτελούν‖κατά‖κάποιο‖τρόπο‖

ένα‖ είδος‖ παιχνιδιού‖ που διασκεδάζει‖ τους‖ συμμετέχοντες‖ νεαρούς.‖ Όπως‖ επισημαίνεται‖ στην‖ έρευνα,‖ η‖ επιδίωξη‖ της‖

διέγερσης‖ εκφράζεται‖ και‖ με‖ βανδαλισμούς‖ δημοσίων‖ χώρων‖ που‖ αντιπροσωπεύουν‖ τον‖ κοινωνικό‖ έλεγχο,‖ πράξεις‖ που‖

υποδηλώνουν‖μεταξύ‖άλλων‖και‖την‖αντίθεση‖των‖νέων‖στις‖πρακτικές‖της‖«εξουσίας»‖αλλά‖και‖κυρίαρχων‖κοινωνικών‖

αξιών,‖όπως‖είναι‖η‖ιδιοκτησία,‖η‖εργασία‖και‖η‖εκπαίδευση.‖Ίσως‖αυτή‖η‖κοινωνιολογική‖εξήγηση‖απαντά‖στα‖ερωτηματικά‖

που‖ συνοδεύουν‖ τους‖ βανδαλισμούς‖ που‖ συμβαίνουν‖ πάντα,‖ όταν‖ ομάδες‖ των‖ νέων‖ συγκρούονται‖ με‖ την‖ αστυνομία.‖

Γεγονός‖ που‖ εκτός‖ των‖ άλλων‖ διαφοροποιεί‖ τους‖ οργισμένους‖ νεαρούς‖ των‖ 90’s‖ απ’‖ αυτούς‖ παλιότερων‖ εποχών,‖

τουλάχιστον‖στον‖ελλαδικό‖χώρο.‖ 

Μονοτονία 

Κωνσταντίνος‖Καβάφης,‖Ποιήματα,‖επιμέλεια‖Κ.Π.‖αββίδης,‖εκδ.‖Ίκαρος,‖Αθήνα‖1984,‖σελ. 26. 

Ση‖μια‖μονότονη‖ημέρα‖άλλη 

μονότονη,‖απαράλλακτη‖ακολουθεί.‖Θα‖γίνουν 

τα‖ίδια‖πράγματα,‖θα‖ξαναγίνουν‖πάλι- 

οι‖όμοιες‖στιγμές‖μάς‖βρίσκουν‖και‖μας‖αφήνουν.‖ 

Μήνας‖περνά‖και‖φέρνει‖άλλο‖μήνα. 

Αυτά‖που‖έρχονται‖κανείς‖εύκολα‖τα‖εικάζει· 

είναι‖τα‖χθεσινά τα‖βαρετά‖εκείνα. 

Και‖καταντά‖το‖αύριο‖πια‖σαν‖αύριο‖να‖μη‖μοιάζει.‖ 

Ο φτωχός ψυχικός βίος του σημερινού ανθρώπου 

Ι.Ν.‖Ξηροτύρης,‖Ο‖φτωχός‖ψυχικός‖βίος‖του‖σημερινού‖ανθρώπου,‖απ’‖το‖συλλογικό‖έργο‖«Θεμέλιο‖στην‖έκθεση‖ιδεών»,‖τ.‖1,‖

εκδ.‖Θεμέλιο,‖Αθήνα‖1987. 

Ο‖άνθρωπος‖της‖βιομηχανικής‖κοινωνίας‖έχει‖πάρει‖μια‖αλλιώτικη‖από‖περασμένες‖εποχές‖θέση‖

απέναντι‖του‖θυμικού‖του‖και‖της‖συνείδησής‖του.‖Ο‖σύγχρονος‖άνθρωπος‖ζει‖από‖κάθε‖άποψη‖

πιο‖ έντονα‖ από‖ τις‖προηγούμενες‖ήσυχες‖ εποχές.‖Η‖σημερινή‖κοινωνία,‖ η‖ οποία‖κάτω‖ από‖ την‖

επίδραση‖του‖βιομηχανικού‖και‖τεχνικού‖πνεύματος‖οργανώνεται‖κατά‖τρόπο‖ορθολογικό,‖απαιτεί‖

από‖τα‖μέλη‖της‖προπάντων‖νοητική‖δραστηριότητα‖και‖συνειδητή‖θέληση.Ο‖άνθρωπος‖όμως,‖για‖

να‖εξουδετερώσει‖αυτή‖τη‖μονομέρεια‖της‖ζωής‖του,‖δε‖στρέφεται‖προς‖το‖θυμικό‖του,‖προς‖τον‖
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εσωτερικό‖ ψυχικό‖ κόσμο,‖ παρά‖ επηρεασμένος‖ από‖ το‖ υλικό‖ βιομηχανικό‖ πνεύμα‖ που‖ επικρατεί,‖ στρέφεται‖ προς‖ τη‖

σωματικότητά‖του‖και‖περνά‖σκοτώνοντας‖τον‖ελεύθερο‖καιρό‖του‖στην‖πολύπλευρη‖ικανοποίηση‖των‖αισθήσεών‖του,‖των‖

ενστίκτων‖ του.‖ Εδώ,‖ στο‖ σημείο‖ αυτό,‖ κινδυνεύει‖ να‖ παραμελήσει‖ έτσι‖ την‖ ανάπτυξη‖ της‖ προσωπικότητάς‖ του.(<)‖ Ο‖

άνθρωπος,‖για‖να‖αναπτύξει‖τον‖εσωτερικό‖κόσμο‖του‖έχει‖ανάγκη‖ησυχίας,‖συγκέντρωσης‖και‖στροφής‖προς‖τα‖έσω.‖Μέσα‖

όμως‖στις‖βιομηχανικές‖κοινωνίες μας‖σήμερα‖ο‖άνθρωπος‖τρέχει‖και‖δε‖φτάνει.‖Κι‖όταν‖κάνει‖χρήση‖των‖διακοπών‖του‖από‖

την‖καθημερινή‖εργασία‖του,‖δεν‖αναπαύεται,‖δεν‖ησυχάζει,‖παρά‖σκορπίζεται,‖νομίζοντας‖ότι‖διασκεδάζει,‖ενώ‖στο‖βάθος‖

κατατρύχεται‖από‖την‖ανησυχία‖του,‖από‖μια‖ ιδιότυπη‖αγωνία‖και‖νευρικότητα. Δε‖ζει‖το‖βάθος‖αλλά‖την‖επιφάνεια‖της‖

ζωής‖του,‖γι’‖αυτό‖και‖είναι‖δύσκολο‖να‖στραφεί‖προς‖τα‖έσω,‖να‖ασκήσει‖τις‖δυνάμεις‖του‖θυμικού‖του,‖να‖ανταποκριθεί‖στη‖

φωνή‖ της‖ συνείδησής‖ του,‖ παρά‖ την‖ έντονη‖ αλλαγή‖ των‖ εντυπώσεων‖ και‖ τον‖ πλούτο‖ των‖ παραστάσεων‖ που‖ αποκτά‖

σήμερα‖ο‖άνθρωπος‖από‖τους‖πολυποίκιλους‖και‖άφθονους‖ερεθισμούς,‖που‖του‖προσφέρει‖ο‖τεχνικός‖κόσμος.  Ο‖άνθρωπος‖

της‖ εποχής‖μας‖ είναι‖ περισσότερο‖ από‖ άλλες‖με‖λιγότερους‖ ερεθισμούς‖ εποχές‖φτωχός‖ σε‖ βαθιά‖ βιώματα,‖ περισσότερο‖

κενός,‖παρά‖το‖μεγαλύτερο‖από‖κάθε‖άλλη‖εποχή‖πλήθος‖των‖παραστάσεών‖του,‖αυτών,‖που‖σε‖ό,τι‖αφορά‖την‖καλλιέργεια‖

του‖θυμικού‖του,‖μένουν‖αδρανείς‖και‖ακαρποφόρητες. Ο‖σημερινός‖άνθρωπος‖των‖βιομηχανικών‖κοινωνιών‖διακρίνεται‖

για‖τη‖στεγνή‖ψυχραιμία‖του‖και‖το‖ασυγκίνητο‖της‖καρδιάς‖του,‖την‖απόκρουση‖της‖συναισθηματικότητας.‖Ο‖σημερινός‖

άνθρωπος‖ γνωρίζει‖ μόνο‖ το‖ πάθος‖ του‖ πραγματισμού‖ και‖ στέκεται‖ διστακτικά‖ και‖ δύσπιστα‖ απέναντι‖ στη‖

συναισθηματικότητα.‖Σα‖όνειρα‖και‖οι‖επιθυμίες‖του‖σημερινού‖μέσου‖ανθρώπου‖των‖βιομηχανικών‖κοινωνιών‖στρέφονται‖

προς‖εξωτερικούς‖πάντα‖σκοπούς:‖επιτυχία,‖πλούτο,‖υγεία,‖υπόληψη,‖δημοτικότητα. Δεν‖είναι‖όμως‖σε‖θέση‖να‖δώσει‖στα‖

συναισθήματά‖του,‖σαν‖απαιτήσεις‖του‖ψυχικού‖κόσμου‖του,‖διάρκεια,‖γιατί‖αυτός‖ο‖εσωτερικός‖κόσμος‖του‖είναι‖φτωχά‖

αναπτυγμένος‖ παρά‖ την‖ εξωτερικά‖ πλούσια‖ καθώς‖ φαίνεται‖ ζωή·‖ ωστόσο‖ ακόμα‖ απειλείται‖ σήμερα‖ ο‖ άνθρωπος‖

περισσότερο‖ από‖ άλλες‖ εποχές,‖ από‖ το‖ φάσμα‖ της‖ ανίας,‖ αυτής‖ που‖ όλο‖ ζητά‖ την‖ εντύπωση,‖ για‖ να‖ κορεστεί,‖ αλλά‖

πετυχαίνεται‖το‖αντίθετο.  

Μηχανοποίηση της εργασίας-Μηχανοποίηση της διασκέδασης 

Άρης‖Γιαβρής,‖Η‖οργάνωση‖του‖λόγου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1990,‖τ.‖Α’,‖σελ.‖214. 

 (¼)‖ Μπορούμε‖ να‖ πούμε,‖ συνοπτικά,‖ πως‖ μέσα‖ στη‖ ζωή‖ του‖ σύγχρονου‖ ανθρώπου‖

πραγματοποιήθηκαν‖ διαδοχικά‖ μια‖ μηχανοποίηση‖ της‖ εργασίας‖ και‖ μια‖ μηχανοποίηση‖ της‖

διασκέδασης.‖ Οι‖ συνέπειες‖ της‖ μιας‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ υπολογιστούν‖ έγκυρα,‖ αν‖ τις‖

ξεχωρίσουμε‖ από‖ την‖ άλλη.‖ Ξαναβρίσκουμε‖ εδώ,‖ πάντα‖ ενεργές‖ και‖ ισχυρές,‖ μα‖ σε‖ άλλο‖

επίπεδο,‖ τις‖ μηχανές‖ μεταφοράς,‖ το‖ σιδηρόδρομο,‖ το‖ λεωφορείο,‖ τη‖ μοτοσικλέτα,‖ το‖

αεροπλάνο‖ και‖ κυρίως‖ το‖ αυτοκίνητο,‖ που‖ συνέβαλαν‖ πολύ‖ στην‖ τροποποίηση‖ της‖

ψυχαγωγίας‖όσων‖τις‖χρησιμοποιούν.‖Γιατί‖σε‖μια‖ψυχοκοινωνική‖μελέτη‖του‖αυτοκινήτου‖θα‖

πρέπει‖κανείς,‖κατά‖τη‖διάρκεια‖των‖παρατηρήσεών‖του,‖να‖μελετήσει‖χωριστά‖μέσα‖σ’‖αυτό‖το‖αντικείμενο‖το‖όργανο‖της‖

εργασίας‖και‖το‖όργανο‖της‖διασκέδασης.(<)‖Ο‖εργαζόμενος,‖μόλις‖ξεφύγει‖από‖τη‖βιομηχανική‖μηχανοκρατία,‖πέφτει‖στα‖

χέρια‖της‖μηχανοκρατίας‖των‖μεταφορών‖και‖της‖διασκέδασης.‖Δεν‖είναι‖δυνατόν‖φυσικά‖να‖κόψεις‖στα‖δύο‖τη‖ζωή‖σου‖και‖

να‖κάνεις‖μια‖εξαντλητική‖ανάλυση‖του‖πρώτου‖τρόπου‖μηχανοποίησης,‖έτσι‖που‖να‖χωρίζεται‖απόλυτα‖από‖τους‖άλλους.‖

Η‖ζωή‖είναι‖ένα‖σύνολο,‖όπου‖οι‖διάφορες‖δράσεις‖και‖οι‖αντιδράσεις‖αλληλεπιδρούν.‖Αυτό‖που‖αληθεύει‖στην‖περίπτωση‖

του‖ εργαζόμενου,‖ αληθεύει‖ και‖ για‖ κάθε‖ άτομο‖ (όποιο‖ κι‖ αν‖ είναι‖ το‖ επάγγελμά‖ του),‖ που‖ ακολουθεί‖ το‖ ρυθμό‖ των‖

βιομηχανικά‖αναπτυγμένων‖κοινωνιών. 

Ελεύθερος χρόνος 

Όταν‖ο‖ελεύθερος‖χρόνος‖μάς‖οδηγεί‖στη‖«λησμονιά» 

Αιμ.‖Καράλη 

  

   Η‖έννοια‖του‖ελεύθερου‖χρόνου‖είναι‖στενά‖συνδεδεμένη‖μ’‖εκείνην‖της‖επιλογής.‖Κατά‖τη‖

διάρκειά‖του‖ο‖άνθρωπος,‖τυπικά‖ή‖ουσιαστικά,‖επιλέγει‖τον‖τρόπο‖με‖τον‖οποίο‖θα‖διαθέσει‖

τον‖ εαυτό‖ του.‖ Ο‖ συλλογισμός‖ αυτός‖ μας‖ οδηγεί‖ στο‖ να‖ αναζητήσουμε‖ τη‖ σχέση‖ του‖

ελεύθερου‖με‖τον‖«αναγκαίο»,‖τον‖«υποχρεωτικό»‖χρόνο,‖το‖διάστημα,‖δηλαδή‖εκείνο‖κατά‖

το‖ οποίο‖ ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖ υποχρεωμένος‖ να‖ κάνει‖ «κάτι»,‖ όπως‖ το‖ να‖ εργαστεί‖ και‖ να‖

φοιτήσει. 

Ο‖συσχετισμός‖«ελεύθερου»‖και‖«αναγκαίου»‖χρόνου‖είναι‖ ιδιαίτερα‖σημαντικός‖γιατί‖από‖

διάρκεια‖του τελευταίου‖δεν‖καθορίζεται‖μόνο‖η‖διάρκεια‖του‖πρώτου,‖αλλά‖και‖η‖ποιότητά‖

του.‖ Είναι‖ ευνόητο‖ πως‖ ένας‖ παρατεταμένος,‖ κοπιαστικός‖ και‖ μη‖ δημιουργικός‖ εργάσιμος‖

χρόνος‖δεν‖ευνοεί‖την‖πλήρη‖και‖δημιουργική‖αξιοποίηση‖του‖ελεύθερου‖χρόνου,‖υπονομεύει‖ακόμα‖και‖την‖ίδια‖την‖ύπαρξή‖

του.‖ 

τη‖μεγάλη‖πλειοψηφία‖η‖έννοια‖του‖ελεύθερου‖χρόνου‖ταυτίζεται‖μ’‖αυτήν‖της‖ψυχαγωγίας.‖Όχι‖μιας‖ψυχαγωγίας‖η‖οποία‖

θα‖ αναπτύσσει‖ την‖ «ψυχή»,‖ θα‖ προάγει‖ την‖ καλλιέργεια,‖ αλλά‖ μιας‖ ψυχαγωγίας‖ η‖ οποία‖ θα‖ εκτονώνει,‖ θα‖ βοηθά‖ τον‖

άνθρωπο‖ να‖ ¨ξεχάσει»‖ την‖ καταπίεση‖ την‖ οποία‖ δέχεται‖ κατά‖ τη‖ διάρκεια‖ του‖ αναγκαίου‖ χρόνου.‖ Φωρίς‖ να‖

παραγνωρίζουμε‖την‖αναγκαιότητα‖της‖«εκτόνωσης»,‖δεν‖μπορούμε‖να‖παραβλέψουμε‖το‖πρόβλημα‖που‖δημιουργεί‖όταν‖

γίνεται‖ο‖νόμος,‖ο‖κανόνας‖ψυχαγωγίας.‖την‖ουσία‖ο‖άνθρωπος‖δεν‖παρεμβαίνει‖δυναμικά‖στη‖ζωή‖του‖αλλά‖αφήνει‖τις‖
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δυσκολίες‖ της‖ ζωής‖ δυναμικά‖ να‖ τον‖ παρασύρουν.‖ Η‖ αναζήτηση‖ αποκλειστικά‖ και‖ μόνο‖ της‖ λήθης,‖ η‖ επιδίωξη‖ της‖

αδράνειας‖του‖μυαλού οδηγούν‖τον‖άνθρωπο‖στο‖ν’‖αναπαράγει‖μόνο‖τη‖βιολογική‖του‖δύναμη,‖ν’‖αναπληρώνει‖τυπικά‖τις‖

σωματικές‖και‖διανοητικές  δυνάμεις‖που‖ξόδεψε‖κατά‖τη‖διάρκεια‖της‖εργασίας,‖να‖συμμετέχει‖στη‖ζωή‖μονόπλευρα. 

Ο‖άνθρωπος‖παγιδεύεται‖σ’‖ένα‖περιβάλλον‖που‖του‖δημιουργεί‖την‖ψευδαίσθηση‖της‖ελευθερίας‖επιλογής.‖Σο‖καθημερινό‖

άγχος,‖η‖κούραση,‖η‖έλλειψη‖χρόνου,‖αλλά‖και‖η‖άγνοια‖τον‖οδηγούν‖στο‖να‖επιλέξει‖μόνο‖όσα‖του‖προσφέρει‖η‖βιομηχανία‖

ψυχαγωγίας. 

Όσο‖ο‖άνθρωπος‖συνειδητοποιεί‖τη‖δημιουργική‖του‖φύση,‖όσο‖αναζητά‖εξηγήσεις,‖όσο‖διευρύνει‖τα‖ερωτηματικά‖του,‖όσο‖

προσπαθεί‖ να‖ ερμηνεύσει,‖ όσο‖ σκέφτεται‖ κι‖ αλλάζει,‖ τόσο‖ οι‖ δραστηριότητές‖ του‖ και‖ κατά‖ τον‖ ελεύθερο‖ χρόνο‖ του   θα‖

ενισχύουν‖τη‖δημιουργικότητά‖του.‖Σότε‖πραγματικά‖θα‖επιλέγει.‖Όσο‖αντιλαμβάνεται‖τον‖εαυτό‖του‖ως‖αντικείμενο‖που‖

απλώς‖παράγει‖για‖να‖επιβιώσει,‖ως‖άτομο‖που‖ζει‖απλώς‖για‖να‖ζει,‖ τόσο‖και‖η‖κατανάλωση‖του‖ελεύθερου‖χρόνου‖θα‖

χαρακτηρίζεται‖ από‖παθητικότητα‖και‖ υποταγή‖σ’‖αυτό‖που‖μαζικά‖παράγει‖ η‖ βιομηχανία‖ ονείρων,‖ψευδαισθήσεων‖και‖

ευτελούς‖κουλτούρας.‖Σότε  ο‖τρόπος‖ζωής‖του‖θα‖προεπιλέγεται‖από‖άλλους. 

 Από‖το‖βιβλίο‖της‖Αιμ.‖Κάραλη‖«Λόγος,‖τέχνη‖και‖τεχνική‖στην‖Έκθεση» 

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ 

Σην‖πρώτη‖του‖Μάη‖του‖1886,‖στο‖ικάγο‖των‖Ηνωμένων‖Πολιτειών,‖οι‖εργάτες‖με‖σύνθημα‖‚‖οκτώ‖ώρες‖δουλειά,‖οκτώ‖ώρες‖

ανάπαυση‖ ,‖ οκτώ‖ώρες‖ ζωή‖και‖ όνειρα‛‖ ,‖ μετά από‖ αιματηρές‖συγκρούσεις‖ κατέκτησαν‖ το‖ οχτάωρο‖ εργασίας.‖ Από‖ τότε‖

ακολούθησαν‖κι‖άλλοι‖αγώνες‖με‖σκοπό‖να‖κερδίσει‖ο‖εργαζόμενος‖περισσότερο‖ελεύθερο‖χρόνο.‖Ο‖σύγχρονος‖τρόπος‖ζωής‖

τρέχει‖με‖μεγάλες‖ταχύτητες‖και‖είναι‖γεμάτος‖ένταση.‖Αυτό‖καθιστά‖ανγακαία‖την‖ύπαρξη‖ελεύθερου‖χρόνουγια‖τον‖κάθε‖

άνθρωπο.‖ Βέβαια‖ ο‖ τρόπος‖που‖θα‖ το‖ διαθέσει‖ ο‖ καθένας‖ εξαρτάται‖ από‖πολλούς‖παράγοντες.‖Τπάρχουν‖ όμως‖κάποιοι‖

ενδεδειγμένοι‖τρόποι‖αξιοποίησής‖του‖και‖η‖πολιτεία‖οφείλει‖να‖τους‖προωθεί‖και‖να‖τους‖ενισχύει. Ασφαλώς,‖ελεύθερος‖

είναι‖ο‖χρόνος‖τον‖οποίο‖ο‖άνθρωπος‖αξιοποιεί‖και‖διαθέτει‖όπως‖ο‖ίδιος‖κρίνει‖σωστό‖και‖σύμφωνα‖με‖τις‖επιθυμίες‖του.‖

Εντούτις‖η‖σύγχρονη‖πραγματικότητα‖αποδεικνύει‖πολλές‖φορές‖το‖αντίθετο.‖Πολλές‖εργασίες‖διεκπεραιώνονται‖κατά‖τη‖

διάρκει‖ του‖ ελεύθερου‖ χρόνου‖ ή‖ ακόμη‖ μια‖ δεύτερη‖ δουλειά‖ λαμβάνει‖ χώρα‖ την‖ ώρα‖ αυτή.‖ Για‖ τους‖ πλείστους,‖ οι‖

οικογενειακές‖ και‖ οι‖ κοινωνικές‖ υποχρεώσεις‖ θέτουν‖ τα‖ όρια‖ του‖ ελευθέρου‖χρόνου‖ σε‖

μια‖συνεχή‖μείωση.‖Γι‖αυτό‖είναι‖σημαντικό‖ο‖άνθρωπος‖να‖διαθέτει‖σωστά‖τον‖ελεύθερο‖

χρόνο‖του.  Όπως‖λέχθηκε,‖η‖σύγχρονη‖ζωή‖επιβάλλει‖την‖ύπαρξη‖ελεύθερου‖χρόνου.‖Ο‖

άνθρωπος‖ έχει‖ απομακρυνθεί‖ από‖ τη‖ φύση,‖ αποξενώθηκε‖

από‖τη‖δημιουργική‖εργασία,‖αφού‖εξειδικεύεται‖συνεχώς‖σε‖

συγκεκριμμένους‖ τομείς.‖ Η‖ εργασία‖ πολλές‖ φορές‖ είναι 

μονότονη‖ και‖ πληκτική.‖Η‖ ταχύτητα‖ με‖ την‖ οποία‖ τρέχει‖ η‖

μέρα‖είναι‖ψηλή,‖προκαλώντας‖άγχος‖στην‖καθημερινότητα‖

και‖ οδηγεί‖ στην‖ αποξένωση‖ του‖ εργαζόμενου‖ από‖ τους‖

συνανθρώπους‖του.‖Παράλληλα,‖υπάρχει‖έλλειψη‖πνευματικού‖περιεχομένου‖στη‖ζωή‖πολλών‖

ανθρώπων,‖πράγμα‖που‖επαυξάνει‖την‖αναγκαιότητα‖της‖ύπαρξης‖ελεύθερων‖ωρών.Είναι‖λογικό‖ότι‖ο‖τρόπος‖διάθεσης‖του‖

ελεύθερου‖χρόνου‖εναπόκειται‖στις‖επιλογές‖του‖καθενός.‖Εξαρτάται‖καταρχήν‖από‖τη‖ψυχοσύνθεσή‖του,‖το‖χαρακτήρα‖

του,‖τις‖συνήθειες‖και‖τα‖νεδιαφέροντά του.‖Ο‖καθένας‖έχει‖τις‖δικές‖του‖κλίσεις.‖Πράγματα‖που‖ένας‖μπορεί‖να‖λατρεύει,‖

για‖κάποιον‖άλλο‖μπορεί‖να‖είναι‖απεχθή‖και‖πληκτικά.‖Άλλοστε,‖δεν‖έχουμε‖όλοι‖τα‖ίδια‖ταλέντα‖και‖οι‖προτιμήσεις‖κάθε‖

προσωπικότητας‖ διαφοροποιούνται. Βέβαια,‖ δεν‖ είναι‖ μόνο αυτό.‖ Επιπλέον‖ σημαντικοί‖ παράγοντες‖ αρκετές‖ φορές‖

καθορίζουν‖την‖επιλογή‖του‖τρόπου‖διάθεσης‖του‖ελεύθερου‖χρόνου.‖ημαντικό‖ρόλο‖παίζει‖και‖το‖μορφωτικό‖επίπεδο‖του‖

καθενός,‖αλλά‖και‖οι‖δυνατότητες‖που‖του‖παρέχεο‖το‖περιβάλλον‖του,‖είτε‖φυσικό‖είτε‖καινωνικό.‖Καθοριστική‖είναι‖και‖η‖

οικονομική‖ ευχέρεια‖ που‖ έχει‖ να‖ αξιοποιήσει‖ τις‖ δυνατότητες‖ που‖ έχει.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ όσο‖ και‖ να‖ μας‖ αρέσει‖ δεν‖

μπορούμε‖ στην‖ Κύπρο‖ να‖ ασχοληθούμε‖ με‖ το‖ καλλιτεχνικό‖ πατινάζ,‖ μιας‖ και‖ το‖ φυσικό‖ περιβάλλον‖ της‖ Κύπρου‖ δεν‖

διαθέτει‖ πάγο!‖ Άλλά‖ και‖ για‖ το‖ απλό‖ σκι,‖ πάλι‖ κάποιος‖ χρειάζετια‖ αρκετά‖ χρήματα‖ για‖ να‖ μπορέσει‖ να‖ αγοράσει‖ τον‖

εξοπλισμό,‖ να‖κάνει‖ τα‖μαθήματα,‖ώστε‖ να‖μπορέσει‖ να‖ ασχοληθεί‖με‖ το‖συγκεκριμμένο‖σπορ.‖ Σα‖παραδείγματα‖ είναι‖

πολλά‖ και‖ εύλογα. Επίσης‖ δεν‖ πρέπει‖ να‖ ξεχνάμε‖ ότι‖ καθοριστικός‖ παράγοντας‖ είναι‖ και‖ η‖ ηλικία.‖ Μπορέιτε‖ να‖

φανταστείτε‖ένα‖παιδί‖πέντε‖ετών‖να‖ασχολείται‖με‖το‖σκάκι‖ή‖να‖λύνειν‖σταυρόλεξα;‖Ή‖,‖αντιθέτως,‖ένα‖ηλικιωμένο‖να‖

ασχολείται‖ με‖ το‖ ποδόσφαιρο,‖ με‖ θαλάσσια‖ σπορ‖ ή‖ οτιδήποτε‖ άλλο‖ που‖ απαιτεί‖ φυσική‖ κατάσταση‖ και‖ έχει‖ μεγάλη‖

έναταση‖ κινήσεων;‖ Δεν‖ πρέπει‖ όμως‖ να‖ είμαστε‖ απορριπτικοί.‖ Οι‖ παράγοντες‖ είναι‖ πολλοί‖ και‖ έχουν‖ αλληλεπίδραση. 

υνήθως,‖ όπως‖ έχουν‖ δείξει‖ οι‖ έρευνες,‖ ο‖ μέσος‖ εργαζόμενος‖ διαθέτει‖ τον‖ ελεύθερο‖ του‖ χρόνο‖ παρακολουθώντας‖

τηλεοπτικές‖ εκπομπές,‖ ασχολούμενος‖ με‖ τα‖ παιδιά‖ του,‖ διαβάζοντας,‖ ακούγοντας‖ μουσική‖ λη‖ παίζοντας‖ διάφορα‖

παιχνίδια.‖Επίσης‖αξιοποιοεί‖τον‖ελεύθερο‖του‖χρόνο‖πηγαίνοντας‖θέατρο‖ή‖κινηματογράφο,‖διασκεδάζοντας‖σε‖νυχτερινά‖

κέντρα,‖με‖φιλικές‖συντροφιές.‖Ακόμη‖πηγαίνει‖εκδρομές‖,‖αθλείται‖ή‖παρακολουθεί‖αθλητικούς‖αγώνες.‖Σέλος‖τα‖ψώνια‖

είναι‖για‖πολλούς‖μια‖ευχάριστη‖ενασχόληση.Όπως‖και‖να‖διαλέγει‖ο‖καθένας‖να‖διαθέσει‖τον‖ελεύθερο‖του‖χρόνο,‖πρέπει‖

να‖ αποβλέπει‖ στη‖σωματική‖ ξεκούραση,‖ στη‖ψυχική‖ ισορροποία‖και‖ ειδικά‖στη‖ψυχαγωγία.‖Ο‖αθλητισμός,‖ τα‖ ταξίδια,‖ η‖

συντροφιά‖με‖φιλικά‖πρόσωπα‖πετυχαίνει‖το‖μέτρο‖ανάμεσα‖στο‖σώμα‖και‖τη‖ψυχή.‖Είναι‖σημαντικό‖οι‖ενασχολήσεις‖μας‖

να‖ συμβάλλουν‖ στην‖υγεία‖ του‖ οργανισμού‖ μας,‖ αλλά‖ και‖ στην‖ υγεία‖ της‖ ψυχής‖ μας.‖ Γι‖ αυτό‖ πρέπει‖ αυτές‖ τις‖ ώρες‖ ο‖

άνθρωπος‖να‖επιδιώκει‖και‖τη‖μόρφωση‖ή‖επιμόρφωσή‖του,‖μέσα‖από‖την‖ανάγνωση‖και‖τη‖μελέτη‖βιβλίων,τη‖δημιουργία‖

μέσα‖από‖την‖τέχνη,‖είτε‖μιλάμε‖για‖μουσική‖είτε‖χορό‖,‖για‖θέατρο‖ή‖κινηματογράφο.‖Επίσης,‖σημαντικό‖είναι‖να‖επιδιώκει‖
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την‖αισθητική‖ του‖καλλιέργεια,‖με‖ τη‖ δημιουργική‖ ερασιτεχνική‖ ενασχόληση‖και‖ την‖ανάπτυξη‖ της‖ κοινωνικότητάς‖ του. 

Αδιαμφισβήτητα‖σημαντική‖είναι‖και‖η‖στάση‖της‖πολιτείας‖απέναντι‖στο‖συγκεκριμμένο‖θέμα.‖Ειδικά‖στην‖Κύπρο‖υπάρχει‖

ανταπόκριση‖ και‖ αρωγή‖ από‖ την‖ πολιτεία.‖ Τπάρχουν‖ τα‖ τελευταία‖ χρόνια‖ διάφορα‖ μορφωτικά‖ και‖ επιμορφωτικά‖

προγράμματα.‖ Καλό‖ θα‖ ήταν‖ βέβαια‖ να‖ επεκταθούν‖ και‖ να‖ διευρύνουν‖ το‖ φάσμα‖ του‖ περιεχομένου‖ τους.‖ Επίσης,‖ θα‖

μπορούσε‖η‖πολιτεία‖να‖αυξήσει‖τα‖κονδύλια‖που‖διατίθενται‖για‖την οικονομική‖ενίσχυση‖μορφωτικών‖συλλόγων‖και‖για‖

την‖ ίδρυση‖ πολιτιστικών‖ κέντρων‖ και‖ εκδηλώσεων.‖ Σέλος,‖ η‖ κατασκευή‖ αθλητικών‖ κέντρων‖ δημοσίου‖ χαρακτήρα‖ είναι‖

απαραίτητη,‖ώστε‖να‖μπορεί‖ο‖μέσος‖εργαζόμενος,‖που‖δεν‖έχει‖μεγάλες‖οικονομικές‖δυνατότητες,‖αλλά‖και‖τα‖παιδιά‖του‖

να‖ασχοληθούν‖με‖τον‖αθλητισμό.‖Η‖πολιτεία‖'εχει‖χρέος‖να‖συμβάλλει‖στη‖σωστή‖αξιοποίηση‖του‖ελεύθερου‖χρόνου,‖αφού‖

η‖ελευθερία‖εμπίπτει‖στα‖αδιαμφισβήτητα‖δικαιώματα‖του‖ανθρώπου‖και‖του‖πολίτη. ύμφωνα‖με‖όσα‖λέχθηκαν‖πιο‖πάνω,‖

έγινε‖αντιληπτή‖η‖αναγκαιότητα‖της‖ύπαρξης‖ελεύθερου‖χρόνου.‖Ο‖τρόπος‖που‖θα‖τον‖αξιοποιήσει‖ο‖καθένας‖κυμαίνεται‖

και‖ εξαρτάται‖ από‖ τον‖ ίδιο‖ και‖ τις‖ συνθήκες‖στις‖ οποίες‖ ζει.‖Όμως‖υπάρχουν‖κάποιες‖ βασικές‖ επιδιώξεις‖που‖πρέπει‖ να‖

ακολουθούνται‖κατά‖την‖αξιοποίησή‖του‖και‖η‖πολιτεία‖έχει‖χρέος‖να‖παρέχει‖ενίσχυση.‖Άλλωστε,‖η‖ζωή,‖χωρίς‖χαρά‖και‖

ελεύθερο‖χρόνο,‖παύει‖ να‖ είναι‖ ζωή,‖ χάνει‖ τη‖σημασία‖ της,‖παύει‖ να‖ είναι‖ αυτή‖η‖αξία‖ την‖ οποία‖κανένας‖ δεν‖θέλει‖ να‖

απωλέσει. 

 

Η ενδυμασία 

Μέλπω‖και‖Ντόλη‖Καραμπάγια,‖Αρχαία‖Ελλάδα:‖ο‖τόπος‖και‖οι‖άνθρωποι‖(ανθολόγιο),‖εκδ.‖ΟΕΔΒ,‖42003,‖σελ.‖116-117 

Έχει‖ενδιαφέρον‖η‖μελέτη‖των‖ενδυματολόγων‖συνηθειών‖ενός‖λαού‖ή‖μιας‖εποχής‖ή‖και‖

κάθε‖μεμονωμένου‖ατόμου,‖γιατί‖η‖ένδυση‖είναι‖φορτισμένη‖με‖τις‖ποικίλες‖οικονομικές,‖

πολιτικές,‖ κοινωνικές‖ ηθικές,‖ αισθητές‖ συνθήκες,‖ υπό‖ τις‖ οποίες‖ ζει‖ ο‖ άνθρωπος.‖

Ντυνόμαστε,‖βέβαια,‖για‖λόγους‖πρακτικούς‖αλλά‖στη‖διαδικασία‖της‖ένδυσης‖κυριαρχούν‖

οι‖κοινωνικοί‖λόγοι‖που‖αρχικά‖φαίνονται‖ως‖δευτερεύοντες.‖Διαλέγουμε‖τη‖φορεσιά‖μας,‖

για‖να‖γίνουμε‖ελκυστικοί‖στους‖φίλους‖μας,‖σε‖όλους‖αυτούς‖με‖τους‖οποίους‖θέλουμε‖να‖

συνεργαστούμε,‖ και‖ σεβαστοί‖ στους‖ αντιπάλους‖ μας,‖ σε‖ όλους‖ αυτούς‖ στους‖ οποίους‖

θέλουμε‖να‖επιβληθούμε.‖Με‖τον‖ιδιαίτερο‖τρόπο‖της‖ένδυσης‖μας‖δηλώνουμε‖την‖ομάδα,‖

στην‖ οποία‖ θέλουμε να‖ανήκουμε‖π.χ.‖ στους‖μοντέρνους‖ νέους,‖ στους‖σοβαρούς‖αστούς,‖ στους‖ καλλιτεχνικούς‖κύκλους,‖

στους‖ πετυχημένους‖ επιχειρηματίες,‖ στους‖ σεμνούς‖ και‖ διακριτικούς‖ πολίτες,‖ στους‖ πνευματικούς‖ ανθρώπους‖ αλλά‖ και‖

μέσα‖στην‖ομάδα‖δηλώνουμε‖ποια‖θέση‖θέλουμε‖να‖κατέχουμε,‖δηλαδή‖να‖ξεχωρίζουμε‖ή‖όχι.‖Σο‖ένδυμα‖ενός‖λαού‖δηλώνει‖

το‖ επίπεδο‖ και‖ το‖ περιεχόμενο‖ του‖ πολιτισμού‖ του,‖ το‖ πολίτευμά‖ του,‖ τη‖ θέση‖ και‖ τους‖ ρόλους‖ των‖ δύο‖ φύλων,‖ τις‖

κοινωνικές‖ αξίες‖ και‖ την‖ απόσταση‖ που‖ τις‖ χωρίζει,‖ το‖ είδος‖ της‖ οικονομίας‖ και τις‖ θρησκευτικές‖ πεποιθήσεις.‖ Έτσι,‖

δημιουργείται‖αυτό‖που‖ονομάζεται‖«μόδα»‖ή‖«συρμός»,‖δηλαδή‖οι‖ενδυτικές‖συνήθειες‖που‖«σύρονται»‖από‖άνθρωπο‖σε‖

άνθρωπο‖και‖από‖λαό‖σε‖λαό.‖Η‖μόδα‖σε‖μια‖κοινωνία‖έχει‖πανίσχυρες‖βάσεις,‖γι’‖αυτό‖θα‖μπορούσε‖να‖πει‖κάποιος‖ ότι‖

μελετώντας‖την‖ενδυμασία‖και‖μόνο‖ενός‖λαού‖μπορεί‖να‖κατανοήσει‖σε‖βάθος‖τον‖πολιτισμό‖του.‖ 

Kοιλίτσες έξω, με άλλοθι... Έφη Υαλίδα, εφ. Σα Νέα, 2/6/2003 

Φωρίς‖το‖στήθος‖να‖έχει‖χάσει‖την‖πρωτοκαθεδρία‖στην‖ιεραρχία‖της‖απογύμνωσης,‖η‖περιοχή‖

της‖κοιλιάς‖είναι‖το‖νέο‖σέξι‖σημείο‖του‖γυναικείου‖σώματος.‖Γδύσιμο...‖με‖φιλοσοφικό‖άλλοθι,‖

καθώς‖ οι‖ ειδικοί‖ βλέπουν‖ πως‖ συμβολίζει‖ την‖ προβολή‖ της‖ «ζώνης‖ της‖ γονιμότητας».‖ Σο‖

σχεδιαστικό‖ δίδυμο‖ Φάρης‖ &‖ Άγγελος,‖ στην‖ πρόσφατη‖ επίδειξη‖ της‖ φετινής‖ καλοκαιρινής‖

συλλογής‖τους,‖ακολούθησε‖τη‖διεθνή‖τάση‖της‖έκθεσης‖της‖κοιλιακής‖χώρας:‖κοιλιά‖σφιχτή,‖

λεία,‖ γραμμωμένη.‖ Ακριβώς‖ όπως‖ το‖ προβάλλουν‖ και‖ το‖ διαφημίζουν‖ τα‖ καλλυντικά‖

αδυνατίσματος,‖ οι‖ μοντέρνες‖ δίαιτες,‖ τα‖ ινστιτούτα‖ αισθητικής,‖ τα‖ ρεπορτάζ‖ ομορφιάς‖ των‖

γυναικείων‖περιοδικών,‖τα‖βιντεοκλίπ‖των‖ποπ‖σταρ,‖αλλά‖και‖κάθε‖ταινία‖που‖τη‖στιγμή‖της‖

κορύφωσης‖ θα‖ ρίξει‖ τους‖ πρωταγωνιστές‖ σε‖ μερικές‖ σκηνές‖ σεξ.‖ Οι‖ σχεδιαστές‖ δεν‖ κάνουν‖

τίποτα‖λιγότερο‖ή‖περισσότερο‖από‖το‖να‖δημιουργούν‖ρούχα‖που‖εξυπηρετούν‖μια ανάγκη.‖Και‖ανάγκη‖αυτή‖τη‖στιγμή‖

είναι‖ να‖ δείξουν‖ οι‖ γυναίκες‖ δύο‖ πράγματα.‖ Ότι‖ είναι‖ ακόμα‖ όμορφες‖ και‖ νέες‖ και‖ ότι‖ πληρούν‖ τις‖ προδιαγραφές‖

οικονομικής‖άνεσης‖και‖επαγγελματικής‖ευκινησίας,‖ώστε‖να‖διαθέτουν‖άφθονο‖ελεύθερο‖χρόνο.‖Μέρος‖του‖οποίου‖γίνεται‖

εβδομαδιαίο‖ πρόγραμμα‖ γυμναστικής‖ και‖ περιποίησης‖ του‖ σώματός‖ τους. Η‖ μόδα‖ μπορεί‖ να‖ φλυαρήσει‖ για‖ πολλά‖

πράγματα‖και‖να‖δώσει‖στοιχεία‖για‖την‖προσωπικότητα‖των‖ανθρώπων‖που‖τη‖χρησιμοποιούν‖για‖να‖επικοινωνήσουν‖με‖

τους‖ άλλους,‖ γράφει‖ η‖ ψυχολόγος‖ Νάνσι‖ Έτκοφ‖ στο‖ βιβλίο‖ της‖ «Η‖ επιστήμη‖ της‖ ομορφιάς».‖ Αλλά‖ η‖ σημαντικότερη‖

συνομιλία‖ που‖ ανοίγει‖ η‖ μόδα‖ με‖ τον‖ κόσμο‖ είναι‖ σχετικά‖ με‖ το‖ σεξ‖ και‖ το‖ κύρος.‖ Με‖ την‖ άποψη‖ της‖ Αμερικανίδας‖

ψυχολόγου‖συμφωνούν,‖μέσα‖από‖τις‖συλλογές‖τους,‖οι‖πιο‖εμπορικά‖επιτυχημένοι‖σχεδιαστές.‖«Η‖μόδα‖έχει‖σχέση‖με‖το‖

ερωτικό‖ ταίριασμα.‖ κεφτείτε‖ τα‖ δεκαοκτάχρονα‖ και‖ αυτήν‖ την‖ ανεξάντλητη‖ ενέργεια‖ που‖ έχουν‖ να‖ δοκιμάζουν‖ είκοσι‖

διαφορετικά‖Σ-shirt‖προτού‖βγουν‖έξω.‖ε‖αυτές‖τις‖ηλικίες‖είναι‖τόσο‖σημαντικό.‖Αυτό‖το‖κέφι‖το‖βρίσκεις‖σε‖εκείνους‖που‖

παθιάζονται‖ με‖ τη‖ μόδα»,‖ αναφέρει‖ ο‖ σχεδιαστής‖ Σομ‖ Υορντ‖ στην‖ «Ιnternational‖ Ηerald‖ Σribune».‖ Ενώ‖ το‖ δικό‖ μας‖

σχεδιαστικό‖ δίδυμο‖ Φάρης‖ &‖ Άγγελος,‖ στην‖ πρόσφατη‖ επίδειξη‖ της‖ φετινής‖ καλοκαιρινής‖ συλλογής‖ τους,‖ δεν‖ άφησαν‖

περιθώρια‖για‖παρεξηγήσεις:‖το‖σώου‖ήταν‖μια‖παράσταση‖στρίπερ.‖Με‖τα‖μοντέλα‖σε‖ρόλο‖χορευτριών‖του‖στριπτίζ‖να‖
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επιδεικνύουν‖τα‖λεπτά‖ρούχα‖από‖μεταξωτό‖σατέν‖και‖τις‖χαμηλόμεσες‖μίνι‖φούστες‖που‖προέβαλλαν‖τις‖επίπεδες‖κοιλιές‖

τους.‖ Κάπως‖ έτσι,‖ η‖ περιοχή‖ της‖ κοιλιάς,‖ κατεξοχήν‖ σύμβολο‖ γονιμότητας,‖ με‖ τη‖ βοήθεια‖ των‖ σχεδιαστών‖ και‖ των‖

γυμναστών,‖ ξεκίνησε‖ μια‖ εκστρατεία‖ άμεσης‖ προβολής,‖ για‖ να‖ προσελκύσει‖ τις‖ ενδιαφερόμενες‖ πλευρές.‖ Οι‖ κοιλιές‖

επιδεικνύονται‖για‖να‖δείξουν‖τους‖μυς‖τους,‖τον‖κόπο‖της‖άσκησης,‖τον‖χρόνο‖στο‖γυμναστήριο,‖τον‖ιδρώτα‖από‖τον‖χορό‖

στο‖κλάμπινγκ,‖το‖μαύρισμα‖στον‖ήλιο,‖το‖τατουάζ‖της‖ερωτικής‖αφοσίωσης.‖Οι‖κοιλιές‖δείχνουν‖τη‖δύναμη‖της‖ηλικίας‖ή‖

μάλλον‖τη‖δικτατορία‖της‖νεότητας‖και‖του‖σφρίγους.‖ 

Η μόδα (...) 

Γ.‖Δημητρακόπουλος,‖Εκθέσεις‖Α’‖Λυκείου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1994,‖σελ.‖118‖κ.ε. 

Σι‖ είναι‖ η‖μόδα;‖Κάτι‖ σαν‖ έκθετο‖που‖ το‖περιμαζεύεις‖ χωρίς‖ να‖ ξέρεις‖ποιος‖ το‖γέννησε·‖

κάτι‖που‖δε‖ζει‖περισσότερο‖από‖ένα‖ή‖δυο‖χρόνια,‖που‖σώνεται‖σήμερα‖σα‖μυρουδιά‖που‖

χτες‖είχες‖ρίξει‖στο‖μαντήλι‖σου·‖(...)‖Κάτι‖χωρίς‖νου‖και‖χωρίς‖καρδιά‖που‖σε‖κάνει‖κι‖εσένα‖

άβουλο‖και‖αναίσθητο·‖ κάτι‖ δουλικό‖που‖σου‖ δένει‖ τα‖χέρια‖ και‖ χωρίς‖ να‖ το‖ καταλάβεις‖

γίνεσαι‖ σκλάβος‖ του‖ σκλάβου‖ σου·‖ (...)‖ Η‖μόδα‖ είναι‖ η‖ ψευτιά‖ που‖ παρουσιάζεται‖ με‖ τη‖

δύναμη‖ τη‖ αλήθειας,‖ όπως‖ του μύθου‖ ο‖ όνος‖ ο‖ «δοράν‖ λέοντος‖ περιβληθείς»·‖ είναι‖ η‖

ασχημία‖που‖μια‖στιγμή‖σε‖ξιπάζει‖με‖το‖μαγικό‖ραβδί‖της‖ομορφιάς.‖Δεν‖είναι‖μόνο‖των‖

γυναικών‖αρχόντισσα‖η‖μόδα·‖είναι‖του‖κόσμου‖αρρώστια‖που‖δεν‖περιορίζεται‖μόνο‖στη‖

φορεσιά·‖και‖σ’‖άλλα‖ανακατώνεται πολλά.‖Όπου‖δεν‖έχουμε‖δικές‖μας‖γνώμες‖κι‖αγάπες‖δικές‖μας,‖εκεί‖δεν‖ντυνόμαστε‖

μόνο,‖μα‖και‖συλλογιζόμαστε‖και‖μιλούμε‖και‖γράφουμε‖και‖ζούμε‖όχι‖με‖το‖λόγο‖αλλά‖με‖τη‖μόδα.‖*και‖με‖το‖δικές‖μας‖δε‖

θέλω‖να‖ειπώ‖πράγματα‖βγαλμένα‖με‖το‖έτσι θέλω από‖το‖κεφάλι‖μας,‖μόνο‖για‖να‖φαινόμαστε‖πως‖είμαστε‖πρωτότυποι‖

και‖πως‖δε‖μοιάζουμε‖με‖τους‖άλλους‖αλλά‖πράγματα‖που‖νιώθουμε‖καλά-καλά‖και‖τα‖πιστεύουμε‖σωστά-σωστά+ 

Μόδα, Φέλερ Άγκνες, Επανάσταση και καθημερινή ζωή, μτφρ. Αποστόλης Σσέλιος, εκδ. Οδυσσέας, σελ. 73, 151-153 

Η‖ δυνατότητα‖ της‖ απεριόριστης‖ παραγωγής‖ γεννάει‖ στον‖ άνθρωπο‖ την‖ ανάγκη‖ ν’‖ αλλάξει,‖ ν’‖ ανανεωθεί,‖ να‖

μετασχηματιστεί.‖Αυτή‖η‖ανάγκη‖νεωτερισμού‖είναι‖μια‖από‖τις‖μεγαλύτερες‖κατακτήσεις‖του‖ανθρώπινου‖γένους.‖Ψστόσο,‖

με‖ την‖ ανάπτυξη‖ της‖ αλλοτρίωσης,‖ κι‖ αυτή‖ ακόμα‖ η‖ κατάκτηση‖ μετατρέπεται‖ στο‖ αντίθετό‖ της‖ (...)‖ Σο‖ Φόλιγουντ‖ κάθε‖

χρόνο‖ξεφουρνίζει‖την‖«ιδανική‖γυναίκα»‖και‖την‖προπαγανδίζει‖στις‖ταινίες‖του.‖Αν‖όλες‖οι‖κοπέλες‖θέλουν‖σ’‖ένα‖δοσμένο‖

χρόνο‖ να‖ είναι‖ όπως‖ η‖ «ιδανική‖ γυναίκα»‖ και‖ όλοι‖ οι‖ άντρες‖ ψάχνουν‖ να‖ βρουν‖ αυτόν‖

ακριβώς‖ τον‖ τύπο,‖ τότε‖ το‖ άτομο,‖ η‖ ατομική‖προσωπικότητα,‖ δε‖ θα‖ μπορέσει‖ βέβαια‖ να‖

αναπτυχθεί‖ με‖ την‖ επιλογή‖ αυτού‖ του‖ ιδανικού.‖ Σο ιδανικό γίνεται εμπόρευμα και ο 

άνθρωπος όχι ένας δημιουργός αλλά ένας καταναλωτής ιδανικών.‖Αυτό‖σημαίνει‖ότι‖ακόμα‖

και‖ τα‖ ιδανικά‖ που‖ ταιριάζουν‖ σε‖ ρόλους,‖ οδηγούν‖ μόνο‖ στο‖ να‖ φτωχαίνουν‖ και‖ να‖

αδυνατίζουν‖ τον‖ άνθρωπο.‖ Αυτά‖ παραπέμπουν‖ πάλι‖ μόνο‖ σε‖ μια‖ χειραγωγημένη‖ και‖

μηχανοποιημένη‖κατεύθυνση‖της‖συμπεριφοράς‖(...)‖ 

Ν’ ακολουθείς τη μόδα ή όχι; 

Γ.‖Δημητρακόπουλος,‖Εκθέσεις‖Α’‖Λυκείου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1994,‖σελ.‖120‖κ.ε. 

Ιδού‖ το‖ σύγχρονο‖ πρόβλημα‖ του‖ ανθρώπου.‖ Αν‖ αυτό‖ το‖ ψευδο-δίλημμα‖ δεν‖ είναι‖ σημείο‖ κοινωνικού‖ και‖ ψυχολογικού‖

φασισμού,‖κομφορμισμού,‖μαζοποίησης,‖ομαδοποίησης,‖αλλοτρίωσης‖και‖δογματισμού‖της‖μόδας,‖τότε‖τι‖είναι;‖Και‖μπορεί‖η‖

απληστία,‖ η‖ βουλιμία,‖ η‖ εκμετάλλευση,‖ ο‖ αποθησαυριστικός‖ χαρακτήρας‖ του‖ σημερινού‖ ανθρώπου,‖ του‖

αποπνευματοποιημένου,‖με‖τον‖χρησιμοθηρικό‖και‖ωφελιμιστικό‖τρόπο‖σκέψης‖να‖μην‖ακολουθήσει‖τη‖μόδα,‖το‖είδωλο‖της‖

ευτυχίας‖ του;‖ (...)‖ Μπορεί‖ ο‖ σημερινός‖ αυτός‖ άνθρωπος‖ ν’‖ αντισταθεί‖ στην‖ «ψυχαγωγία»,‖ την‖ προπαγάνδα,‖ κατά‖ τον‖

Πλάτωνα,‖που‖αιχμαλωτίζει‖τις‖ψυχές‖των‖ανθρώπων‖προς‖όφελος‖των‖εμπόρων;‖Υυσικά‖όχι.‖Έτσι,‖ο‖σύγχρονος‖άνθρωπος‖

«γυμνός»‖από‖πνεύμα,‖ψυχή,‖αξίες‖και‖αρχές,‖«ντύνεται»‖με‖τη‖μόδα‖εμπορικές‖και‖καταναλωτικές‖αξίες.‖Παρ’‖όλα‖αυτά‖

όμως,‖θα‖μου‖πείτε,‖δεν‖υπάρχουν‖άτομα‖που‖αδιαφορούν‖για‖τις‖επιταγές‖της‖μόδας‖(ή‖τουλάχιστον‖υιοθετούν‖κάθε‖φορά‖

ορισμένα‖μόνο‖στοιχεία‖της)‖και‖ντύνονται‖σύμφωνα‖με‖τις‖δικές‖τους‖προτιμήσεις;‖Υυσικά‖και‖υπάρχουν‖και...‖αλίμονο‖αν‖

δεν‖υπήρχαν...‖τότε‖θα‖είχαμε‖γίνει‖όλοι‖ανεξαιρέτως‖δούλοι‖μέσα‖στην‖«ελευθερία‖του‖πολιτισμού‖μας‖(...)».‖Πώς‖συμβαίνει‖

όμως‖αυτό;‖Δηλαδή,‖ποια‖άτομα‖είναι‖εκείνα‖που‖μπορούν‖να‖χαλιναγωγούν‖τη‖μόδα;‖Μα‖φυσικά‖ο‖προσωπικά‖ελεύθερος,‖ο‖

υπεύθυνος‖ και‖πνευματικά‖ έντιμος,‖που‖ ξέρει‖ανά‖πάσα‖στιγμή‖να‖λέει‖ το‖μεγάλο‖ «ΝΑΙ»‖ή‖ το‖

μεγάλο‖«ΟΦΙ»,‖ο‖άνθρωπος‖του‖χρέους‖και‖του‖καθήκοντος.‖Αυτοί‖οι‖άνθρωποι,‖θα‖λέγαμε,‖«έχουν‖

γίνει‖οι‖ίδιοι μόδα»‖και‖προσπαθούν‖να‖ξυπνήσουν‖το‖σημερινό‖άνθρωπο‖από‖τον‖πνευματικό‖και‖

ψυχικό‖λήθαργο‖και‖να‖φωτίσουν‖τις‖σκοτεινές‖συνειδήσεις.‖Είναι‖λίγοι,‖θα‖μου‖πείτε.‖Εγώ‖λέω‖

είναι‖πολλοί.‖Έστω‖όμως.‖Είναι‖ οι‖ μοναδικοί‖πραγματικά‖ ελεύθεροι‖ άνθρωποι,‖που‖ δε‖ βλέπουν‖

τον‖ άλλο‖ με‖ την‖ έννοια‖ της‖ «αριθμητικής‖ ταυτότητας».‖ Είναι‖ οι‖ μόνοι‖ ΠΑΡΟΝΣΕ‖ στο‖

προσκλητήριο‖των‖καιρών.‖Όλοι‖οι‖υπόλοιποι,‖μολονότι‖είναι‖παρόντες,‖«απουσιάζουν‖(...)». 
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Η μόδα που... πονάει, Εφημερίδα Σα Νέα, 12/8/1997 

ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΡΕΔΕ ΣΟΤ ΧΗΛΟΤ ΚΟΘΟΡΝΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΞΤΡΑΥΑΚΙΑ, ΣΟ ΝΑ ΕΙΑΙ «ΙΝ» ΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ 

ΤΠΟΥΕΡΕΙ 

Από‖ τότε‖ που‖ οι‖ ορθοπεδικοί‖ έκαναν‖ δηλώσεις‖ για‖ τη‖ μόδα,‖ όλοι‖ είχαν‖ καταλάβει‖ πως‖

«κακόγουστη»‖δεν‖είναι‖και ο‖χειρότερος‖χαρακτηρισμός‖που‖μπορεί‖να‖δώσει‖κάποιος‖σε‖

μία‖ μόδα.‖ Εκτός‖ κι‖ αν‖ βάζετε‖ το‖ γούστο‖ (καλό‖ ή‖ κακό)‖ πάνω‖ από‖ έναν‖ σπασμένο‖

αστράγαλο,‖ μόνιμα‖ προβλήματα‖ στην‖ πέψη‖ και‖ ασταμάτητους‖ πονοκεφάλους‖  αν‖ σας‖

έχουν‖πει‖πως‖ο‖κότσος‖σάς‖πάει.‖Μια‖παλιά, όσο‖και‖η‖μόδα,‖παροιμία‖λέει‖πως‖για‖τη‖

μόδα‖ πρέπει‖ να‖ υποφέρεις.‖ Δεν‖ υπάρχει‖ μόδα‖ χωρίς‖ πόνο,‖ αν‖ δεν‖ πονάς‖ δεν‖ είσαι‖

μοντέρνος‖ (τουλάχιστον‖ σε‖ κάποιες‖ περιπτώσεις).‖ Όποιο‖ κι‖ αν‖ είναι‖ το‖ καλά‖ κρυμμένο‖

μυστικό‖ τού‖ στυλ,‖ η‖ αλήθεια‖ είναι‖ πως‖ η‖ μόδα‖ αφήνει‖ τραύματα‖ από‖ την‖ εποχή‖ των‖ Λουδοβίκων‖ ως‖ τις‖ τελευταίες‖

εμφανίσεις‖των‖Spice‖Girls.‖Εκείνες‖μάλιστα‖ξεσήκωσαν‖στην‖Αγγλία‖θύελλα‖διαμαρτυριών,‖γιατί‖τίποτε‖αυτή‖τη‖στιγμή‖στο‖

νησί‖ δεν‖ είναι‖πιο‖μοντέρνο‖από‖ τις‖ Spice‖Girls‖και‖ τα‖ κορίτσια‖ αυτά‖φρόντισαν‖να‖ φέρουν‖ ξανά‖στη‖μόδα‖ τα‖ τακούνια-

ουρανοξύστες,‖παπούτσια-κοθόρνους,‖δηλαδή‖παπούτσια‖με‖θέα.‖Ήρθαν,‖συνεπώς,‖τα‖πρώτα‖ατυχήματα.‖ 

Σα‖κορίτσια‖που‖ακολούθησαν‖τις‖στυλιστικές‖προτάσεις‖των‖Spice‖Girls‖άρχισαν‖τις‖βουτιές‖από‖τον‖ημιώροφο‖που‖

πατούσαν‖ τα‖ πόδια‖ τους‖ και‖ οι‖ ορθοπεδικοί‖ θεώρησαν‖ χρέος‖ τους‖ να‖ προειδοποιήσουν‖ το‖ καταναλωτικό‖ κοινό‖ με‖ την‖

οδηγία:‖«Βάλτε‖πρώτα‖την‖υγεία‖σας‖και‖μετά‖τη‖μόδα.‖Φρειάζεστε‖τα‖πόδια‖σας‖για‖όλη‖σας‖τη‖ζωή,  ενώ‖η‖μόδα‖μπορεί‖να‖

κρατήσει‖για‖λίγα‖λεπτά‖μόνον».‖  Οι‖ορθοπεδικοί,‖όσο‖και‖άλλες‖ειδικότητες‖γιατρών,‖δεν‖είδαν‖τα‖λόγια‖τους‖να‖πιάνουν‖

και‖πολύ‖τόπο‖ η‖μόδα,‖φαίνεται,‖είναι‖ένας‖πολύ‖ισχυρός‖αντίπαλος‖να‖νικηθεί.‖Μερικές‖φορές‖είναι‖σαν‖να‖λέει‖«όσο‖πιο‖

πολύ‖πονάς,‖τόσο‖πιο‖πολύ‖σου‖πάει».‖ 

  

Σα‖ριγέ‖ρούχα‖έχουν‖συνδεθεί‖αμετάκλητα‖με‖τους‖φυλακισμένους,‖παρ'‖όλο‖που‖σε‖καμία‖

δυτική‖χώρα‖ οι‖ φυλακισμένοι‖ δεν‖ φορούν‖ πλέον‖ τέτοια‖ στολή.‖ Ψστόσο,‖ «η‖ εικόνα‖ της‖ έχει‖

παραμείνει‖ τόσο‖ ισχυρή‖ώστε‖λειτουργεί‖ σαν‖αναγνωριστικό‖σημάδι‖ και‖ σαν‖ αρχέτυπο.‖ Σα‖

κόμικς,‖που‖βασίζουν‖τον‖λόγο‖τους‖σε‖κωδικοποιημένες‖και‖υπερκωδικοποιημένες‖εικόνες,‖

εμφανίζουν‖σχεδόν‖πάντα‖όλους‖τους‖κατάδικους,‖τους‖τροφίμους‖των‖στρατοπέδων‖και‖τους‖

δραπέτες‖των‖φυλακών‖με‖ριγέ‖αμπέχονο».‖  Οι‖ρίγες‖των‖φυλακισμένων‖φαίνεται‖να‖ήρθαν‖

από‖την‖Αμερική.‖«H‖ριγέ‖αμφίεση‖πρωτοεμφανίζεται‖γύρω‖στα‖1760‖στις‖αποικίες‖καταδίκων‖

του‖ Νέου‖ Κόσμου‖ (Μέριλαντ,‖ Πενσυλβάνια).‖ τις‖ αρχές‖ του‖ 19ου‖ αιώνα,‖ η‖ ριγέ‖ στολή‖

συναντάται‖ σε‖ κάποιες‖ αγγλικές‖ και‖ γερμανικές‖ φυλακές‖ και‖ στη‖ συνέχεια‖ σε‖ αρκετά‖

κάτεργα‖της‖Αυστραλίας,‖της‖ιβηρίας‖και‖ακόμη‖και‖της‖Οθωμανικής‖Αυτοκρατορίας.‖Σα‖γαλλικά‖κάτεργα,‖αντίθετα,‖δεν‖

χρησιμοποίησαν‖ποτέ‖το‖ριγέ‖σακάκι‖και‖προτίμησαν‖για‖τους‖κατάδικους‖το‖κόκκινο‖αμπέχονο.‖Και‖στις‖δύο‖περιπτώσεις,‖

όμως,‖η‖επιδίωξη‖είναι‖η‖ ίδια:‖να‖ δημιουργήσουν,‖όπως‖και‖στον‖Μεσαίωνα,‖έναν‖διαχωρισμό‖ώστε‖να‖ τονίζεται‖ότι‖όσοι‖

φορούν‖αυτήν‖τη‖στολή‖έχουν‖αποκλειστεί‖από‖το‖κοινωνικό‖σώμα‖και‖υπόκεινται‖σε‖ένα‖καθεστώς‖εξαίρεσης».‖ 

"To xθές" - Ιστορική αναδρομή 

Ο‖Μινωικός‖πολιτισμός‖υπήρξε‖ο‖πρώτος‖πολιτισμός‖που‖τοποθέτησε‖τη‖γυναίκα‖στην‖ίδια‖θέση‖

ή‖και‖σε‖υψηλότερη‖από‖εκείνη‖του‖άνδρα‖και‖γι'‖αυτό‖την‖απεικόνισε‖σε‖όλες‖τις‖μορφές‖της‖

τέχνης‖του‖με‖τόση‖κομψότητα‖και‖χάρη.‖Από‖τότε‖θα‖περάσουν‖πολλοί‖αιώνες‖μέχρι‖η‖γυναίκα‖

να‖αποκτήσει‖τη‖θέση‖που‖θα‖της‖αξίζει...‖Αλλά‖και‖στον‖Μυκηναϊκό‖πολιτισμό‖φαίνεται‖ότι‖η‖

γυναίκα‖ έχει‖ ανάλογες‖ ελευθερίες‖ με‖ εκείνες‖ του‖ Μινωικού.‖ Η‖ διαφορά‖ βρίσκεται‖ στην‖

θεοκρατική‖ βάση‖ που‖ εδώ‖ είναι‖ εξασθενημένη‖ σε‖ αντίθεση‖ με‖ την‖ στρατιωτική‖ και‖ την‖

πολεμική‖ που‖ υπερισχύουν.‖ Αυτό‖ όμως‖ δεν‖ εμποδίζει‖ τις‖ γυναίκες‖ να‖ παίρνουν‖ μέρος‖ στα‖

κυνήγια‖ ή‖ σε‖ ταυρομαχίες,‖ όπως‖ δείχνουν‖ σκηνές‖ πάνω‖ σε‖ σφραγιδόλιθους‖ ή‖ σε χρυσά‖

δακτυλίδια‖που‖παριστάνουν‖γυναίκες‖ των‖ ευγενών‖ τάξεων‖μαζί‖με‖ τους‖άνδρες.‖την‖Αρχαία‖Ελλάδα‖και‖ τα‖ δύο‖φύλα‖

ενδιαφέρονταν‖για‖την‖εξωτερική‖τους‖εμφάνιση‖όμως‖παρατηρούμε‖ότι‖η‖γυναικεία‖ένδυση‖ήταν‖περισσότερο‖προσεγμένη‖

και‖πιο‖πλούσια‖σε‖σχέση με‖εκείνη‖των‖ανδρών.‖Αυτό‖μπορεί‖να‖εξηγηθεί‖αν‖λάβουμε‖υπόψη‖ότι‖η‖κοινωνική‖θέση‖της‖

γυναίκας‖ήταν‖κατώτερη‖από‖του‖άνδρα‖και‖ότι‖η‖Αθηναία‖προοριζόταν‖για‖το‖ρόλο‖της‖συζύγου‖και‖της‖καλής‖μητέρας.‖

Κλεισμένη‖λοιπόν‖τον‖περισσότερο‖καιρό‖στο‖σπίτι‖της, ανικανοποίητη‖στις‖προσωπικές‖της‖επιδιώξεις,‖ο‖καλλωπισμός‖της‖

αποτελούσε‖ ένα‖ μέσο‖ που‖ μεταχειριζόταν‖ για‖ να‖ σαγηνεύσει‖ και‖ να‖ προσελκύσει‖ τον‖ άνδρα.‖ Σην‖ φιλαρέσκειά‖ της‖ την‖

ικανοποιούσε‖με‖ακριβά‖φορέματα‖και‖ έδειχνε‖ ιδιαίτερο‖ ενδιαφέρον‖σε‖ ό,τι‖ μπορούσε‖ να‖αλλάξει‖ τη‖φυσική‖ της‖όψη.‖Οι‖

κοκέτες‖στον‖αιώνα‖του‖Περικλή‖χρησιμοποιούσαν‖πολλά‖τεχνάσματα‖για‖να‖φαίνονται‖ωραιότερες.‖ 

 

 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=15911&m=P01&aa=1
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"Και το ...σήμερα" 

Η‖μόδα‖σήμερα‖απευθύνεται‖εξίσου‖στα‖δύο‖φύλα.‖Σα‖ρούχα‖unisex,‖ jeans‖φοριούνται‖στον‖ίδιο‖

βαθμό‖και‖με‖την ίδια‖συχνότητα‖από‖τους‖νέους‖καταργώντας‖κοινωνικές‖τάξεις‖και‖διακρίσεις‖

οποιασδήποτε‖ μορφής.‖ Οι‖ μεγαλύτεροι‖ οίκοι‖ μόδας‖ της‖ Ευρώπης‖ σχεδιάζουν‖ ρούχα‖

απευθυνόμενα‖ και‖ στα‖ δύο‖ φύλα.‖ Δημιουργίες‖ καλόγουστες‖ προβάλουν‖ τα‖ πρότυπα‖ του‖

επιτυχημένου‖ άνδρα,‖ της επιτυχημένης,‖ χειραφετημένης‖ γυναίκας.‖ Οι‖ ακρότητες‖ δεν‖ λείπουν‖

ούτε‖ από‖ την‖ ανδρική‖ ούτε‖ από‖ τη‖ γυναικεία‖ μόδα!‖ Δυστυχώς‖ οι‖ γυναίκες‖ είναι‖ αυτές‖ που‖

γελοιοποιούνται‖περισσότερο...‖Ίσως‖γιατί‖έχουν‖περισσότερες‖επιλογές! 

Η μόδα, Ν. Πιπέρης (Από τον ημερήσιο Σύπο) 

Η‖λέξη‖μόδα‖στο‖σύγχρονο‖ελληνικό‖λεξικό‖ορίζεται‖ως‖εξής:‖«Μόδα,‖η‖(λ.‖ιταλική):‖παροδική‖συνήθεια,‖κυρίως‖ως‖προς‖το‖

ντύσιμο,‖ νεωτερισμός,‖ συρμός».‖ Αν‖ αυτό‖ που‖ κάποιος‖ θέλει‖ πραγματικά‖ από‖ τη‖ ζωή‖ του‖ είναι‖ να‖ βάλει‖ μέσα‖ στην‖

πολυτέλεια‖των‖καθημερινών‖στιγμών‖του‖το‖«συρμό»,‖τότε‖το‖εισιτήριο‖προς‖την‖καταξίωση‖του‖βρίσκεται‖«σεταρισμένο»‖

στις‖βιτρίνες‖ακριβών‖μπουτίκ‖φθηνών‖αξιών.‖Γιατί‖η‖μόδα‖αγοράζεται‖–σχετικά- φθηνά‖από‖τον‖καθένα‖(θα‖τη‖βρεις‖στο‖

μεσαίο‖ράφι‖των‖«σουπερμάρκετ‖προκάτ‖συμπεριφορών»).‖Σο‖στιλ,‖πάλι,‖ερμηνεύεται‖ετυμολογικά‖ως‖(άκλ.‖λ.‖γαλλική‖από‖

το‖ ελληνικό‖στύλος)‖λογοτεχνικό‖ και‖ καλλιτεχνικό‖ύφος,‖ τεχνοτροπία‖ - άποψη,‖ τρόπος‖ ζωής‖και‖ εν‖γένει‖ συμπεριφοράς.‖

Από‖την‖ερμηνεία‖και‖μόνο‖των‖λέξεων‖είναι‖πολύ‖εύκολο‖να‖καταλάβει‖κανείς‖τη‖διαφορά‖και‖την‖απόσταση‖που‖χωρίζει‖

τις‖δύο‖αυτές‖έννοιες.‖Η‖αλήθεια‖είναι‖ότι‖τα‖πάντα‖γύρω‖μας‖θεωρούνται‖πλέον‖προϊόντα.‖Γι'‖αυτό‖και‖αποκτά‖τόσο‖μεγάλη‖

σημασία‖να‖κρατηθούμε‖σε‖διαχρονικές‖αξίες‖που‖δεν‖επηρεάζονται‖από‖τιμαριθμικές‖αναπροσαρμογές‖ούτε‖βγαίνουν‖σε‖

εξευτελιστικές‖ εκπτώσεις‖ κάθε‖φορά‖που‖αλλάζει‖ η‖ εποχή.Άλλο‖να‖ «αφήνεις‖ εποχή»‖με‖ την‖παρουσία‖σου‖και‖ άλλο‖να‖

«ψωνίζεις‖ανάλογα‖με‖την‖εποχή».‖Όταν‖ο‖Όσκαρ‖Γουάιλντ‖στην‖αρχή‖του‖αιώνα‖έδενε‖ένα‖δάνδικο‖φουλάρι‖γύρω‖από‖το‖

λαιμό‖του,‖σίγουρα‖δε‖φανταζόταν‖ότι‖εκατό‖χρόνια‖μετά‖ο‖Ντέιβιντ‖Μπέκαμ‖θα‖έδενε‖ένα‖σαρόγκ γύρω‖από‖τη‖μέση‖του‖

υποδηλώνοντας‖ουσιαστικά‖το‖ίδιο:‖την‖αριστοκρατία‖της‖επιλογής,‖την‖ελευθερία‖που‖προσφέρει‖το‖πηγαίο‖γούστο.‖Μια‖

εκλεκτική‖πολυτέλεια‖που‖δεν‖υπάρχει‖σε‖όλους‖τους‖ανθρώπους‖εξηγείται‖δύσκολα‖με‖λόγια,‖αλλά‖έχει‖σίγουρα‖να‖κάνει‖

με‖ μια‖ εσωτερική,‖ αυθόρμητη,‖ στιγμιαία‖ επιλογή‖ καινοτόμου‖ αισθητικής.‖ Η‖ ανοχή‖ στη‖ διαφορετικότητα‖ πάντα‖

συγκρουόταν‖με‖το‖κατεστημένο.‖Όσο‖και‖αν‖η‖μόδα‖προσπαθεί‖να‖ωραιοποιήσει‖τα‖πράγματα,‖αυτό‖που‖τελικά‖κάνει‖είναι‖

να‖μαζικοποιεί‖την‖αντίληψη‖γύρω‖από‖τα‖νέα‖πρότυπα‖συμπεριφοράς‖και‖να‖δημιουργεί‖μια‖ενιαία‖και,‖φυσικά,‖κοινωνικά‖

αποδεκτή‖εικόνα.‖Σο‖στιλ‖έρχεται‖να‖σπάσει‖τους‖κανόνες,‖να‖απομυθοποιήσει‖τα‖ρεπορτάζ‖μόδας,‖που‖κρύβουν‖ένα‖ύφος‖

νουθεσίας‖σε‖αόμματους‖αυτόπτες‖μάρτυρες‖της‖εποχής,‖και‖να‖βάλει‖τα‖πράγματα‖στη‖θέση‖τους.‖*...+τιλ‖δεν‖είναι‖αυτό‖

που‖αγοράζεις‖από‖μαγαζιά‖με‖κομψούς‖εντελώς‖άκομψα‖φερόμενους‖υπερόπτες‖υπαλλήλους,‖οι‖οποίοι‖σου‖επιβάλλονται‖

για‖την‖εξυπηρέτηση‖τους‖και‖προσπαθούν‖να‖σε‖πείσουν‖ότι‖οι‖ίδιοι‖είναι‖κάτι‖πιο‖σημαντικό‖από‖αυτό‖που‖η‖στολή‖τους‖

προσδιορίζει,‖χρησιμοποιώντας‖φράσεις‖σε‖πρώτο‖ενικό‖(π.χ.‖«μια‖στιγμή‖να‖δω‖στην‖αποθήκη‖αν‖αυτό‖το‖κομμάτι‖ΣΟ‖ΕΦΨ‖

σε‖ μικρότερο‖ νούμερο»).‖ τιλ‖ δεν‖ είναι‖ να‖ προσπαθείς‖ να‖ έχεις‖ στιλ.‖ Αυτό‖ είναι‖ ένα‖ παιχνίδι‖ που‖ έχει‖ λήξει.‖ Σο‖ πιο‖

αξιοπρεπές‖που‖έχεις‖να‖κάνεις‖είναι‖να‖προσπαθήσεις‖να‖ανακαλύψεις‖τον‖τύπο‖σου,‖δηλαδή‖τα‖μοναδικά‖«δακτυλικά‖σου‖

αποτυπώματα»‖ πάνω‖ στο‖ καρμπόν‖ της‖ καθημερινότητας.‖ Ο‖ Φάμφρεϋ‖ Μπόγκαρντ‖ δεν‖ έκανε‖ χιλιάδες‖ πρόβες‖ στον‖

καθρέφτη‖ψάχνοντας‖την‖πιο‖φωτογενή‖γωνία‖για‖να‖μασάει‖το‖τσιγάρο‖του‖στραβά.‖Ο‖Μπράιαν‖Υέρυ‖δεν‖πρόκειται‖ποτέ‖

να‖ακυρώσει‖ένα‖ ραντεβού‖του‖αν‖ο‖προσωπικός‖του‖στιλίστας‖αρρωστήσει.‖Αυτός‖ο‖τύπος‖δεν‖πρέπει‖καν‖να‖πετάει‖τα‖

λεφτά‖ του‖ σε‖ στιλίστες.‖ Απλά,‖ ανοίγει‖ κάθε‖ πρωί‖ τα‖ μάτια‖ του‖ και‖ από‖ κει‖ και‖ πέρα‖ αφήνει‖ τα‖ γόνιδιά‖ του‖ να‖ τον‖

κατευθύνουν.‖τιλ‖είναι‖να‖είσαι‖πολιτικός,‖πρωθυπουργός‖ή‖υψηλόβαθμο‖στέλεχος‖και‖να‖διαβάζεις‖πάντα‖τρεις‖φορές‖το‖

περιεχόμενο‖ του‖ κειμένου‖ σου‖ προτού‖ εκφωνήσεις‖ ένα‖ λόγο,‖ όχι‖ να‖ ρωτάς‖ τους‖ τρεις‖ γραμματείς‖ σου‖ αν‖ η‖ γραβάτα‖

ταιριάζει‖με‖το‖κοστούμι‖που‖φοράς.‖τιλ‖είναι‖οι‖πάντα‖καινούριες‖σόλες‖των‖παπουτσιών‖σου.‖Αλλά‖και‖πάλι,‖το‖στιλ‖δεν‖

έχει‖σχέση‖με‖το‖αν‖οι‖κάλτσες‖σου‖έχουν‖τρύπες,‖φτάνει‖να‖μην‖τις‖φοράς‖—παρά‖τη‖φθορά‖τους— επειδή‖στο‖πάνω‖μέρος‖

(αυτό‖που‖φαίνεται‖όταν‖κάθεσαι)‖έχει‖κεντημένο‖ένα‖σινιέ‖σήμα.‖Σο‖στιλ‖στην‖απόλυτη‖τιμή‖του‖εκφράζεται‖όταν‖απαντάς‖

με‖φλεγματικό‖ τρόπο‖φορώντας‖ το‖πιο‖αγγελικό‖σου‖πρόσωπο‖σε‖μια‖ ζωώδη‖αντίδραση‖ του‖ οδηγού‖στο‖προπορευόμενο‖

αυτοκίνητο.‖Και‖όταν‖διαλέγεις‖πάντα‖με‖αισθητικά‖κριτήρια‖τις‖λέξεις‖που‖αρθρώνουν‖το‖λόγο‖σου.‖Να‖μη‖λαμβάνεις‖ποτέ‖

σε‖ μια‖ νέα‖ συνάντηση‖ το‖ προτεταμένο‖ γυναικείο‖ χέρι‖ (αυτό‖ που‖ οι‖ παλιοί‖ δανδήδες‖ θεωρούσαν‖ ως‖ έμπνευση‖ για‖ να‖

φτιάξουν‖ένα‖γλυπτό‖ή‖να‖συνθέσουν‖ένα‖ποίημα)‖ως‖αφορμή‖για‖μια‖γερή‖χειραψία,‖αλλά‖να‖του‖αποδίδεις‖πάντα‖την‖τιμή‖

που‖εκ‖φύσεως‖του‖αξίζει:‖ το‖χειροφίλημα.‖τιλ‖είναι‖και‖το‖να‖έχεις‖πρότυπα‖— ποτέ‖δεν‖ήταν‖υποτιμητικό‖να‖παίρνεις‖

ιδέες‖από‖άλλους‖*...+.‖Γιατί‖το‖στιλ‖είναι‖τρόπος‖ζωής.‖Σρόπος‖έκφρασης‖και‖τρόπος‖σκέψης.‖Δεν‖υπάρχει‖ούτε‖Armani,‖ούτε‖

Boss,‖ούτε‖Valentino‖τρόπος‖για‖να‖τρως‖χωρίς‖να‖κόβεις‖την‖όρεξη‖των‖συνδαιτυμόνων‖σου.‖Δεν‖υπάρχει‖ούτε‖σινιέ‖ούτε‖

haute‖couture‖τρόπος‖για‖να‖μείνεις‖αξέχαστος‖σε‖μια‖γυναίκα...Μόδα‖είναι‖η‖παροδική‖συνήθεια‖που‖για‖ορισμένο‖χρονικό‖

διάστημα‖γενικεύεται‖σε‖μεγάλο‖φάσμα‖της‖κοινωνίας,‖σε‖ότι‖αφορά‖την‖ενδυμασία,‖την‖κόμμωση, τη‖μουσική,‖ο‖συρμός,‖ο‖

νεωτερισμός.‖Η‖μόδα‖ είναι‖ στην‖πραγματικότητα‖ ένα‖πολυσύνθετο‖φαινόμενο‖που‖ καθρεφτίζει τις‖ κατευθύνσεις‖ και‖ τις‖

εξελίξεις‖μιας‖ κοινωνίας‖σε‖μια‖ ορισμένη‖ ιστορική‖περίοδο.‖Ο‖ ρόλος‖ της‖ είναι‖ να‖ εισάγει‖ στην‖κοινωνία,‖με‖ τη‖γρήγορη‖

μετάδοση‖και‖αφομοίωση,‖νέες‖συμπεριφορές‖και‖πεποιθήσεις.Οπωσδήποτε‖η‖μόδα‖αποτελεί‖αντανάκλαση‖των‖κοινωνικών‖

και‖ οικονομικών‖συνθηκών‖και‖ ενσαρκώνει‖ το‖πνεύμα‖ της‖ κάθε‖ εποχής.‖Έτσι‖ στην‖κλασσική‖ εποχή‖αντιστοιχεί‖ η‖απλή‖

φορεσιά‖με‖τον‖απέριττο χιτώνα.‖Αντίθετα‖η‖πολυτέλεια‖της‖Βυζαντινής‖αυλής‖επιβάλλει‖πολυτελή‖φορέματα‖από‖μετάξι‖

και‖ άλλα‖ βαρύτιμα‖ υφάσματα,‖ ενώ‖ ταυτόχρονα‖ ο‖ χριστιανισμός‖ επέβαλλε‖ την‖ αυστηρότητα‖ του‖ τρίχινου‖ χιτώνα.‖

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarong
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Φαρακτηριστικό‖της‖ναπολεόντειας‖εποχής‖είναι‖η‖έλλειψη‖επιτήδευσης,‖ενώ‖η‖παλινόρθωση‖των‖Βουρβώνων‖έφερε‖πάλι‖

στο‖ προσκήνιο‖ τα‖ κρινολίνα‖ και‖ τα‖ φορέματα‖ σε‖ σχήμα‖ κουδουνιού.‖ Η‖ βιομηχανική‖ επανάσταση‖ οδήγησε‖ τη‖ μόδα‖ σε‖

απλούστερα‖ μονοπάτια.Σα‖ τελευταία‖ χρόνια‖ η‖ μόδα‖ παρουσιάζει‖ αναρίθμητες‖ πλευρές.‖ Μέσα‖ απ’‖ αυτήν‖ μπορούμε‖ να 

σκιαγραφήσουμε‖την‖εξέλιξη‖των‖εθίμων,‖των‖ιδεών,‖του‖τρόπου‖ζωής,‖της‖υλικής‖και‖της‖ηθικής‖κατάστασης‖της‖κοινωνίας‖

γενικά.‖ Ο‖ χαρακτηρισμός‖ «μοντέρνος»‖ αποδίδεται‖ τόσο‖ σε‖ αντικείμενα‖ όσο‖ και‖ σε‖ αντιλήψεις‖ και‖ το‖ γεγονός‖ αυτό‖

επιβεβαιώνει‖ ότι‖ η‖μόδα‖ αποτελεί‖ σημαντικό‖ κεφάλαιο‖ του‖σύγχρονου‖ανθρώπου‖και‖ ειδικότερα‖ του‖ νέου.‖Κολακεύει‖ τη‖

φιλαρέσκειά του‖ προσφέροντάς‖ του‖ την‖ αίσθηση‖ της‖ διάκρισης‖ και‖ της‖ επιβεβαίωσης.‖ Η‖ μόδα‖ έχει‖ φτάσει‖ στο‖

αποκορύφωμά‖της‖και‖έχει‖μπει‖ολοκληρωτικά‖στη‖ζωή‖μας.‖Δυστυχώς,‖όμως,‖η‖επιρροή‖της‖στις‖μάζες‖δεν‖είναι‖καθόλου‖

εποικοδομητική.‖ Έχει‖ κυριαρχήσει‖ το‖ εφήμερο και‖ το‖ παράλογο.‖ Οι‖ μεγάλοι‖ οίκοι‖ μόδας‖ ασκούν‖ επάνω‖ μας‖ ένα‖ είδος‖

τυραννικής‖ επιβολής,‖ την‖ οποία‖ επιτυγχάνουν‖ μέσω‖ της‖ τηλεόρασης‖ και‖ των‖ άλλων‖ μέσων‖ μαζικής‖ ενημέρωσης.‖ Αυτό‖

σταδιακά‖ έχει‖ως‖ αποτέλεσμα‖ την‖ έλλειψη‖καλαισθησίας‖ και‖ ταυτόχρονα‖ ισοπεδώνει‖ τις‖ ατομικές‖ ιδιαιτερότητες‖ και‖ τις‖

προσωπικές‖προτιμήσεις,‖κάνοντάς‖τον‖καθένα‖δέσμιο‖των‖τάσεων‖που‖επικρατούν.‖Μέσω‖επωνύμων‖προσώπων,‖όπως‖για‖

παράδειγμα‖ ηθοποιών‖ και‖ τραγουδιστών,‖ ενισχύονται‖ αμφισβητούμενα‖ πρότυπα‖ συμπεριφοράς,‖ που‖ αποδέκτες‖ έχουν‖

συνήθως‖τους‖νέους.‖Επίσης,‖ένα‖άλλο‖μειονέκτημα‖της‖σύγχρονης‖μόδας‖είναι‖η‖κερδοσκοπία‖σε‖βάρος‖του‖καταναλωτικού‖

κοινού.‖Για‖παράδειγμα‖ένα‖ρούχο‖που‖αντικειμενικά‖η‖αξία‖του‖είναι‖πολύ‖χαμηλή,‖μπορεί‖να‖πωλείται‖ακριβά‖μόνο‖και‖

μόνο‖για‖το‖γεγονός‖ ότι‖φοριέται‖πολύ‖και‖ συμβαδίζει με‖τις‖νέες‖τάσεις.Η‖επίδραση‖της‖μόδας‖στο‖άτομο‖συγκεκριμένα‖

μπορεί‖να‖έχει‖άσχημες‖συνέπειες.‖Ο‖καθένας‖προσπαθεί‖να‖βρίσκεται‖μέσα‖στο πλαίσιο‖των‖προσταγών‖της‖μόδας‖για‖να‖

μην‖ θεωρηθεί‖ οπισθοδρομικός,‖ είτε‖ συμφωνεί‖ μ’‖ αυτές‖ είτε‖ όχι.‖ Έτσι‖ ασκείται‖ πάνω‖ του‖ ένα‖ είδος‖ ψυχολογικού‖

εξανδραποδισμού που‖ συντελεί‖ άμεσα‖ στην‖ απώλεια‖ αυτοπεποίθησης‖ και‖ τον‖ μιμητισμό‖ μέχρι‖ την‖ αλλοτρίωση‖ της‖

συνείδησής‖του.‖Κατ’‖αυτόν‖τον‖τρόπο‖υποβιβάζεται‖η‖αυτοτέλεια‖του‖κάθε‖ατόμου‖και‖υποβαθμίζεται‖η‖κρίση‖του.‖Έτσι‖

καταλήγουμε‖να‖ανήκουμε‖όλοι‖σε‖ένα‖ομοιόμορφο‖σύνολο‖ανθρώπων,‖στο‖οποίο‖δεν‖διαφέρει‖ο‖ένας‖από‖τον‖άλλο,‖έχουμε‖

όλοι‖τα‖ίδια‖πρότυπα‖και‖κοινούς‖στόχους‖και‖οδηγούμαστε‖από‖τη‖βιομηχανοποιημένη‖μαζική‖κουλτούρα. 

 

Νόμοι – ανομία 

Η‖ανομία‖δεν‖ανέχεται‖νόμο,‖δεν‖θέλει‖πολιτισμό,‖διαστρέφει‖φύσεις,‖καταστρέφει‖κάθε‖τι‖το‖

καλό,‖ επιβραβεύει‖ κάθε‖ τι‖ το‖ άνομο,‖ το‖ ανοίκειο,‖ το‖ επιβλαβές,‖ ευνοεί‖ πάσης‖ φύσεως‖

αναμίξεις‖ και‖ προσμίξεις,‖ ιδεών‖ και‖ ανθρώπων‖ και‖ ζώων,‖ θέλγεται‖ από‖ επιμιξίες‖

διαφορετικών‖φυλών,‖από‖σεξισμό‖και‖ σαδισμό,‖ καταδικάζει‖ το‖ όντως‖ωραίο‖ και‖ποθεί‖ το‖

έκφυλο,‖ το‖ διεστραμμένο.‖ 

    Όλα‖ αυτά‖ τα‖ ανάποδα‖ πράγματα,‖ η‖ ανομία‖ τα‖ αντιλαμβάνεται‖ ως‖ ελευθερία.‖ Σην‖

υποχώρηση‖ του‖ νόμου‖ την‖ ονομάζει‖ ιδιωτική‖πρωτοβουλία‖ και‖ την‖ εκθειάζει.‖ Σην‖ εύλογη‖

αντίδραση‖ της‖ κοινωνίας‖ εις‖ όλα‖ αυτά,‖ την‖ ονομαζει‖ πολιτικό‖ κόστος.‖ Η‖ ανομία‖ ζητεί‖

λιγότερο‖ ή‖ περισσότερο‖ κράτος‖ και‖ εννοεί‖ λιγότερο‖ άνθρωπο‖ και‖ περισσότερο‖ τέρας‖

(Λεβιάθαν‖ - βλ.‖ το‖ ομώνυμο‖ σχετικό‖ βιβλίο‖ του‖ Θ.‖ Φομπς),‖ ανακαλύπτει‖ συνωμοσίες‖ εκεί‖ όπου‖ έντιμοι‖ άνθρωποι‖

ανθίστανται‖εις‖την‖ανομία,‖και‖αποκαλύπτει‖μόνη‖της,‖ως‖κάτι‖το‖φυσικό‖και‖νόμιμο,‖ώστε‖να‖ολοκληρώσει‖την‖σύγχυση‖

που‖προξενεί‖στις‖συνειδήσεις.‖Ετσι,‖φαίνεται‖ότι‖η‖ανομία‖ανέχεται‖την‖αλήθεια,‖όταν‖οι‖ίδιοι‖οι‖άνθρωποι‖που‖κινούνται‖

στον‖πυρήνα‖της‖Νέας‖Εποχής‖(Υέργκιουσον),‖επισημαίνουν‖ότι‖εξυφαινεται‖συνωμοσία‖της‖Νεας‖Εποχής,‖όταν‖οι‖ίδιες‖οι‖

εφημερίδες‖των‖φορέων‖της‖ανομίας‖αποκαλύπτουν‖ως‖κάτι‖γενικευμένο‖και‖μη‖αντιμετωπίσιμο‖την‖επικειμένη‖βορά‖των‖

ωφελημάτων‖εκ‖της‖εξουσίας,‖όπως‖την‖απορρόφηση‖από‖οικείους‖της‖ανομίας‖των‖πακέτων‖και‖των‖φιλέτων‖της‖χονδρής‖

οικονομίας.‖ .‖ .- παραλείποντας‖ τις‖ περισσότερες‖ φορές‖ να‖ αναφερθούν‖ εις‖ ήδη‖ γενομένη‖ βορά‖ τέτοιων‖ πακέτων‖ κατά‖

παρανόμους‖ τρόπους.‖ 

    Ελεύθερος‖ λοιπόν‖ είναι‖ όχι‖ ο‖ κάθε‖ άνθρωπος,‖ κατά‖ την‖ εποχή‖μας,‖ εποχή‖ της‖ ανομίας,‖ αλλά‖ ο‖ ισχυρός‖ για‖ να‖ γίνει‖

ισχυρότερος,‖για‖να‖οργανώσει‖την‖ανομία,‖για‖να‖καταστρέψει‖τον‖νόμο,‖για‖να‖αντιστρέψει‖τον‖πολιτισμό‖και‖να‖τον‖κάνει‖

βαρβαρότητα,‖για‖να‖θέσει‖εις‖την‖θέση‖του‖νόμου‖την‖ανομία‖του,‖για‖να‖ονομάσει‖το‖πικρό‖γλυκύ‖και‖το‖γλυκύ‖πικρό,‖για‖

να‖αδικήσει‖ορφανόν‖και‖πένητα,‖για‖να‖ποιήσει‖την‖δικαιοσύνην‖του‖έμπροσθεν‖των‖ανθρώπων,‖προκειμένου‖να‖επαινεθεί‖

και‖ να‖ (συγ)καλύψει‖ έτσι‖ την‖ πνευμετική‖ πενία‖ του‖ και‖ τα‖ εγκλήματά‖ του.‖ 

 

(Απόσπασμα‖από‖κείμενο‖του‖ΝΙΚΟΛΑΟΤ‖ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ,‖Πρωτοδίκου‖Διοικητικών‖Δικαστηρίων,‖κατόχου‖μεταπτυχιακών‖

διπλωμάτων‖στο‖Δημόσιο‖Δίκαιο‖και‖στήν‖Υιλοσοφια‖του‖Δικαίου,‖το‖οποίο‖δημοσιεύτηκε‖στον‖"ΟΡΘΡΟ" ) 

 

Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο 

 Είναι‖ περίεργο.‖ Με‖ τη‖ χειρότερη‖ ίσως‖ – σε‖ μέσα,‖ χρόνο,‖ μέθοδο,‖ αναλογία‖ διδασκόντων-διδασκομένων‖ κ.λπ.‖ – 

ξενόγλωσση‖σχολική‖εκπαίδευση,‖η‖Ελλάδα‖ανήκει‖στις‖χώρες‖με‖την‖υψηλότερη‖γλωσσομάθεια!‖Οι‖Έλληνες‖μαθαίνουν‖

τελικά‖ ξένες‖ γλώσσες.‖ Η‖ γλωσσομάθεια‖ των‖ Ελλήνων‖ ανάμεσα‖ στους‖ πολίτες‖ της‖ Ευρωπαϊκής‖ Κοινότητας‖ είναι‖

στατιστικώς‖αποδεδειγμένη. 

 Μόνο‖ που‖ μαθαίνουν‖ ξένες‖ γλώσσες‖ πληρώνοντας‖ «έξτρα».‖ Με‖ άλλα‖ λόγια,‖ την‖

απαραίτητη‖ πια‖ σήμερα‖ για‖ τον‖ πολίτη‖ της‖ Ευρώπης‖ γνώση‖ μίας‖ τουλάχιστον‖ ξένης‖

γλώσσας‖(απαραίτητη‖υπό‖τις‖σημερινές‖συνθήκες‖όσο‖τα‖μαθηματικά‖λ.χ.‖ή‖και‖αυτή‖ακόμα‖

http://www.orthros.org/Greek/Keimena/KathikonEpoxAnomias-NStaur.htm
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η‖μητρική‖γλώσσα,‖ας‖μη‖φανεί‖υπερβολή)‖την‖έχουμε‖παραχωρήσει‖στην‖ιδιωτική‖πρωτοβουλία,‖στα‖φροντιστήρια‖και‖στα‖

ιδιωτικά‖σχολεία,‖προς‖δόξαν‖και‖πάλι‖της‖«δωρεάν‖παιδείας»‖που‖παρέχουμε‖στην‖Ελλάδα.‖Γιατί,‖όσο‖κι‖αν‖έχει‖βελτιωθεί‖η‖

κατάσταση‖έναντι‖του‖παρελθόντος,‖όσο‖κι‖αν‖διαθέτουμε‖σήμερα‖πια‖στη‖δημόσια‖εκπαίδευση‖ένα‖καλό‖δυναμικό,‖ικανό‖

να‖διδάξει‖σωστά‖την‖ξένη‖γλώσσα,‖η‖κατάσταση‖στη‖δημόσια‖εκπαίδευση‖από‖πλευράς‖ξενόγλωσσης‖παιδείας‖παραμένει‖

προβληματική‖έως‖απογοητευτική.‖Σα‖παιδιά‖δεν‖μαθαίνουν‖μέσα‖στο‖σχολείο‖μία‖έστω‖ξένη‖γλώσσα‖σε‖επίπεδο‖που‖να‖

μπορούμε‖να‖πούμε‖ότι‖τη‖γνωρίζουν.‖Για‖απόκτηση‖πιστοποιητικού‖γνώσης‖της‖ξένης‖γλώσσας,‖με‖μόνη‖τη‖διδασκαλία‖στο‖

δημόσιο‖σχολείο,‖δεν‖μπορεί‖φυσικά‖να‖γίνει‖λόγος‖όπως‖έχουν‖σήμερα‖τα‖πράγματα. Κι‖όμως‖η‖κατάσταση‖της‖παιδείας‖

μας‖και‖στον‖τομέα‖αυτόν‖πρέπει‖και‖μπορεί‖να‖αλλάξει‖ριζικά.‖Δεν‖είναι‖ανέφικτο‖να‖μαθαίνουν‖οι‖μαθητές‖μας‖μέσα‖στο‖

σχολείο‖ τους‖ μία‖ τουλάχιστον‖ ξένη‖ γλώσσα.‖ Φρειάζεται‖ να‖ αυξηθούν‖ οι‖ ώρες‖ διδασκαλίας‖ των‖ ξένων‖ γλωσσών‖ στο‖

Δημοτικό‖ και‖ στο‖ Γυμνάσιο,‖ να‖ χρησιμοποιούνται‖ κατάλληλα‖ ξενόγλωσσα‖ βιβλία‖ και‖ αποτελεσματικές‖ μέθοδοι‖

διδασκαλίας,‖να‖γίνεται‖η‖διδασκαλία‖της‖ξένης‖γλώσσας‖σε‖ολιγομελή‖και‖ομοιογενή,‖από‖πλευράς‖γνώσης‖και‖επίδοσης,‖

τμήματα‖μαθητών,‖ να‖στηρίζεται‖ οπτικοακουστικά‖ με‖σύγχρονα‖ τεχνολογικά‖ εκπαιδευτικά‖μέσα‖ (μαγνητόφωνο,‖ βίντεο,‖

ηλεκτρονικό‖ υπολογιστή),‖και‖ να‖ έχουν‖ οι‖ διδάσκοντες‖ της‖ ξένης‖γλώσσας‖ την‖απαιτούμενη‖ επιστημονική‖και‖ διδακτική‖

επάρκεια.‖Αν‖γίνουν‖όλα‖αυτά,‖τότε‖ασφαλώς‖τα‖αποτελέσματα‖θα‖είναι‖πολύ‖καλύτερα. 

Γ.‖Μπαμπινιώτης,‖Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα 

 

 

«...Πλαστήκαμε‖για‖να‖μην‖είμαστε‖μονάχοι.‖Για‖τούτο‖η‖καρδιά‖μας‖ασταμάτητα‖διψά‖για‖τους‖άλλους.‖Φωρίς‖το‖διάλογο‖

των‖ υπάρξεων‖ μας‖ η‖ ζωή‖ φαίνεται‖ αδειανή,‖ ερημωμένη,‖ αδικαιολόγητη.‖ Ζούμε‖ και‖ πλησιάζουμε‖ τους‖ άλλους‖

χρησιμοποιώντας‖αυτό‖το‖μέγιστο‖δώρημα‖που‖αποθέωσαν‖οι‖αρχαίοι‖Έλληνες:‖το‖διάλογο.‖Αν‖δεν‖είχαμε‖φωνή,‖αν‖δεν‖

ξέραμε‖ να‖ μιλάμε,‖ και‖ μάλιστα‖ την‖ ίδια‖ γλώσσα,‖ αν‖ δε‖ χρησιμοποιούσαμε‖ τις‖ λέξεις‖ με‖ την‖ ίδια‖ έννοια,‖ τότε‖ δε‖ θα‖

μπορούσαμε‖τελικά‖να‖κερδίσουμε‖τους‖άλλους‖και‖να‖αναπτύξουμε‖δεσμούς‖φιλίας‖και‖αγάπης. Ο‖άλλος‖λοιπόν‖μας‖είναι‖

απαραίτητος,‖ γιατί‖ ολοκληρώνει‖ τον‖ εαυτό‖ μας,‖ ολοκληρώνει‖ το‖ βίο‖ μας‖ και‖ κάνει‖ να‖

βλαστήσει‖στον‖κόσμο‖μας‖ο‖διάλογος.‖Ο‖διάλογος‖δεν‖είναι‖μονάχα‖ανταλλαγή σκέψεων.‖

Είναι‖κι‖ανταλλαγή‖καρδιών.‖Αυτό‖είναι‖το‖μεγάλο‖μυστικό‖της‖ανθρώπινης‖ζωής. 

Μας‖χρειάζεται‖ο‖άλλος‖προκειμένου‖να‖αναπτυχθεί‖‖στη‖ζωής‖μας‖ο‖διάλογος.‖Αλλά‖μας‖

χρειάζεται‖ ελεύθερος,‖ αδέσμευτος,‖ άνθρωπος‖ αυτεξούσιος‖ και‖ ακέραιος,‖που‖θα‖ έρθει‖ να 

συναντήσει‖ εμάς,‖ αν‖ είμασε‖ αληθινά‖ αυτεξούσιοι‖ και‖ ακέραιοι‖ στην‖ ανθρωπιά‖ μας.‖

Διάλογος‖ ανάμεσα‖ σε‖ σκλάβους‖ δεν‖ είναι‖ δυνατό‖ να‖ αναπτυχθεί,‖ παρά‖ μονάχα‖ για‖ να‖

θρέψει‖τον‖καημό‖της‖ελευθερίας.‖ 

 Ο‖διάλογος‖ο‖αληθινός‖είναι‖έργος‖της‖ελευθερίας,‖έργο‖γενναίο,‖ειλικρινέστατο‖και‖μέσα‖από‖αυτό‖το‖θαυμαστό‖ηθικό‖

κλίμα‖ξεπήδησε‖στον‖ευλογημένο‖αυτόν‖τόπο‖που‖ζούμε‖ένα‖παράδοξο,‖σπανιότατο‖γλωσσικό‖φαινόμενο:‖ο‖δυϊκός‖αριθμός‖

έχει‖και‖βαθιά‖ηθική‖αξία:‖φανερώνει‖το‖ελεύθερο‖κι‖αρμονικό‖συνταίρασμα‖δύο‖ανθρωπίνων‖υπάρξεων,‖τη‖λαχτάρα‖τους‖

να‖ αλληλογνωριστούν,‖ ‖ να‖ αλληλοφωτιστούν‖ να‖ γεμίσουν‖ τη‖ μοναξιά‖ τους,‖ να‖ ευρύνουν‖ την‖ καρδιά‖ και‖ τη‖ ζωή‖ τους‖

ολόκληρη,‖ να‖ δημιουργήσουν‖ πολιτισμό.‖ Ο‖ πολιτισμός‖ αρχίζει‖ από‖ τη‖ βεβαίωση‖ του‖ Eγώ‖ και‖ του‖ υ,‖ από‖ τη‖

συνειδητοποίηση‖ότι υπάρχουμε‖εμείς,‖αλλά‖υπάρχει‖και‖ο‖άλλος,‖ο‖πλαϊνός‖μας.‖Φωρίς‖αυτόν‖τον‖άλλο,‖και‖η‖ζωή‖μας‖και‖η‖

πλάση‖ολόκληρη‖θα‖ήταν‖μια‖τρομερή‖ερημιά. 

 Εκείνοι‖που‖παίρνουν‖την‖ευθύνη‖– ευθύνη‖βαριά‖και‖κρίσιμη‖να‖εξωτερικεύσουν‖γράφοντας‖τους‖στοχασμούς‖και‖τα‖

συναισθήματα‖ τους,‖ ξέρουν‖ πολύ‖ καλά‖ τι‖ μεγάλη‖ σημασία‖ έχει‖ για‖ την‖ ανθρώπινη‖ ζωή,‖ και‖ την‖ προσωπική‖ και‖ την‖

κοινωνική‖ ο‖ διάλογος.‖ Ξέρουν‖ ακόμη‖ καλύτερα‖ πως‖ αυτός‖ ο‖ διάλογος,‖ ως‖ κατάκτηση‖ του‖ ελεύθερου‖ κι‖ επομένως‖

πολιτισμένου‖ανθρώπου,‖βρίσκεται‖σήμερα‖σε‖κίνδυνο.‖Γιατί‖αυτός‖ο‖ίδιος‖ο‖πολιτισμός‖βρίσκεται‖σήμερα‖σε‖μεγάλη‖κρίση.‖

Ίσως‖ αυτό‖ να‖ μας‖ φαίνεται‖ παράδοξο.‖ Ζούμε‖ σ’‖ έναν‖ κόσμο‖ όπου‖η‖ τεχνική‖ με‖ τα‖ επιτεύγματα‖ της‖ θριαμβεύει,‖ όπου‖η‖

καθημερινή‖ζωή,‖τουλάχιστο‖στις‖εξωτερικές‖της‖συνθήκες,‖γίνεται‖όλο‖και‖πιο‖εύκολη,‖σ’‖έναν‖ ‖κόσμο‖που‖προοδεύει‖με‖

μεγάλες‖δρασκελιές,‖που‖πάει‖να‖κατακτήσει‖το‖Διάστημα. 

 Αλλά‖ ο‖ πολιτισμός‖ είναι‖ μια‖ ζωντανή‖ πραγματικότητα‖ του‖ εσωτερικού‖ ανθρώπου,‖ της‖ ψυχής‖ του,‖ είναι‖ ακόμη‖ μια‖

κατάσταση‖δυναμική‖της‖καρδιάς‖του,‖ένας‖γενικός‖ηθικός‖τόνος‖στο‖βίο‖του‖ολοκληρο.‖Είναι‖γέννημα‖διαλόγου. 

Κ. Ε. Σσιρόπουλος 

 

 

Ο‖μεγάλος‖απών(πρότυπα) 

Πέτρος Μώραλης, Σο Βήμα (απόσπασμα) 

(Ο Πέτρος Μώραλης διατέλεσε υφυπουργός Παιδείας) 

 

Ο‖νέος‖άνθρωπος‖έχει‖ανάγκη‖από‖πρότυπα‖συμπεριφοράς‖για‖να‖τα μιμηθεί,‖για‖να‖παραδειγματιστεί,‖για‖να‖φιλοδοξήσει‖

να‖τα‖φθάσει‖και‖ίσως‖να‖τα‖ξεπεράσει‖ο‖ίδιος.‖Σελικά,‖η‖συμπεριφορά‖της παλιάς γενιάς προς‖τη‖νέα‖είναι‖αυτή‖που‖θα‖

διδάξει‖τη‖νεολαία,‖αυτό‖το‖ον‖του‖ονείρου,‖που‖φαίνεται‖ότι‖οι‖μεγάλοι‖αδυνατούν‖να‖εξιχνιάσουν. 

Ποια‖ όμως‖ παραδείγματα‖ και‖ ποια‖ εμπειρία‖ παραδίδει‖ η‖ ώριμη‖ γενιά‖ στην‖ καινούργια,‖ ώστε‖ να‖ τη‖ συγκλονίσει,‖ να‖ τη‖

συνεγείρει,‖ να‖ της‖ εμπνεύσει‖ τη‖ συμμετοχή‖ στην‖πολιτική‖ και‖ την‖ ομορφιά‖ της‖ αυθόρμητης‖

συμπεριφοράς; 
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Ο αγνός κόσμος των νέων, λεύτερος‖από‖ευθύνες‖του‖παρελθόντος,‖φλέγεται από την αναζήτηση της αλήθειας και‖την‖

πραγμάτωση‖ της‖ κοινωνικής‖ δικαιοσύνης.‖ Πιστεύει‖ στα‖ πανανθρώπινα‖ οράματα‖ της‖ ειρήνης,‖ της‖ δημοκρατίας,‖ της‖

δικαιοσύνης,‖της‖ισότητας,‖ζητάει‖αξιοκρατία,‖επιδιώκει διανθρώπινες σχέσεις με την υπεύθυνη γενιά και ενδιαφέρεται για 

τη ζωή και το μέλλον. 

Και‖ο‖κόσμος‖των‖μεγάλων,‖των‖παλαιών,‖πώς‖συμπεριφέρεται; 

Διαλαλεί βεβαίως‖ την‖αξία της‖ ειρήνης,‖ αλλά‖ σε‖ κάθε‖ ευκαιρία‖ επιδίδεται‖ στο‖ εμπόριο‖ όπλων.‖ Διαλαλεί‖ την‖ αξία‖ της‖

δημοκρατίας‖και‖ταυτόχρονα αποδέχεται διάφοροι‖τυχοδιώκτες‖και‖τυχάρπαστοι‖να‖μπορούν‖με‖κάθε‖άνεση‖ερήμην‖του‖

λάου,‖να‖φαλκιδεύουν‖την‖ψήφο‖με‖ξεδιάντροπες‖αποστασίες‖και‖να‖διδάσκουν‖ότι‖ο‖αριβισμός γίνεται‖πλέον‖εξουσιαστής‖

σκέψεων‖ και‖ πράξεων.‖ Διαλαλεί‖ την‖ αξία της‖ δικαιοσύνης,‖ αλλά‖ οι‖ νέοι‖ βλέπουν‖ αυτή‖ η‖ αξία‖ να‖ χρησιμοποιείται‖

ξεδιάντροπα,‖ ανενδοίαστα,‖ για‖ να‖ εξοντωθούν‖ πολιτικοί‖ αντίπαλοι,‖ να‖ σπιλωθούν‖ υπολήψεις,‖ να‖ εξουδετερωθούν‖

αντίπαλες‖ πολιτικές‖ δυνάμεις.‖ Διαλαλεί‖ ο‖ κόσμος‖ των‖ μεγάλων‖ την‖ αξία‖ της‖ ισότητας‖ και‖ οι‖ νέοι‖ παρατηρούν‖ ότι‖ την‖

προορίζουν‖και‖την‖περιορίζουν‖μονίμως‖μόνο‖για‖τους‖κομματικούς‖οπαδούς‖τους.‖Διαλαλούν‖την‖αξία‖της‖αξιοκρατίας‖οι‖

μεγάλοι,‖αλλά‖με‖απόλυτη‖προτεραιότητα‖επιδίδονται‖σε‖εύνοιες‖προς‖κομματικούς‖ημετέρους‖και‖διωγμούς‖αντιπάλων. 

Κατέβασε η κοινωνία των μεγάλων, με‖ τη‖συμπεριφορά‖ της‖την αλήθεια τόσο‖χαμηλά‖που‖ δεν‖ είναι‖πια‖ δυνατόν‖να‖

λατρευτεί‖ και‖ να‖ αποτελέσει‖ ρυθμιστή‖ της‖ ζωής‖ μας,‖ όπως‖ ζητάει‖ η‖ νεολαία.‖ Ο‖ φαρισαϊσμός,‖ η‖ λατρεία‖ του‖ Κροίσου,‖ ο‖

μακια-βελισμός,‖η‖κοινωνική‖αδικία‖κυριαρχούν‖στην‖κοινωνία‖και‖στην‖πολιτική‖με‖ευθύνη‖των‖μεγάλων,‖γι'‖αυτό‖και‖ένα‖

αίσθημα‖κενού,‖άσκοπου‖και‖αβέβαιου,‖διακατέχει‖τη‖νέα‖γενιά‖του‖τόπου‖μας.‖Η‖κλίμακα‖των‖ηθικών‖αξιών‖έχει‖σε‖πολλά‖

σημεία‖ ανατραπεί‖ και‖ στη‖ θέση‖ της‖ προτείνουν‖ οι μεγάλοι‖ σήμερα‖ μια‖ άλλη,‖ που‖ εκφράζεται‖ με‖ τη‖ σκοπιμότητα,‖ την‖

ιδιοτέλεια‖ και‖ την‖ ασύδοτη‖ εκμετάλλευση.‖ Όσο‖ για‖ την‖ πολιτική,‖ υποχρεώνει‖ τους‖ νέους‖ να‖ «ανήκουν‖ κάπου»,‖

φυλακίζοντας‖τα‖όνειρα‖και‖τις‖φιλοδοξίες‖τους,‖τους‖ζητάει‖να‖υπηρετούν‖όχι‖το‖σύνολο‖αλλά‖το‖τμήμα‖του,‖όχι‖ιδέες‖αλλά‖

πρόσωπα.‖Γιατί‖σήμερα‖πίσω‖από‖κάθε‖ιδέα‖υπάρχει‖ένα‖πρόσωπο.‖Και‖πίσω‖απ'‖αυτό,‖το‖συμφέρον.‖Οι‖μεγάλοι‖λοιπόν,‖οι‖

παλαιοί,‖που‖αποτελούμε‖την‖κοινωνική,‖πολιτική‖και‖οικονομική‖πραγματικότητα,‖παραδίνουμε‖τελικά‖στους‖νέους‖έναν‖

τρόπο‖ζωής‖με‖δείκτη‖αποκλειστικό‖την‖ηθική‖του‖κέρδους,‖των‖απολαύσεων,‖της‖κοινωνικής‖προβολής,‖με‖κάθε‖θεμιτό‖ή‖

αθέμιτο‖τρόπο,‖της‖δίψας‖για‖εξουσία‖που‖χαρακτηρίζουν‖τη‖νεοελληνική‖κοινωνία‖σήμερα. 

Σελικά‖αυτό‖το‖«στίγμα»‖της‖κοινωνίας‖μας,‖με τα‖χαρακτηριστικά‖που‖τη‖φτιάξαμε,‖είναι‖αποκρουστικό‖για‖τη‖νεολαία.‖Γι'‖

αυτό‖και‖αρνείται‖η‖νέα‖γενιά‖να‖παραλάβει‖αυτή‖την‖κοινωνία‖και‖να‖τη‖συνεχίσει.‖Γι'‖αυτό‖και‖προς‖το‖παρόν‖αντιδρά‖με‖

την‖αποστασιοποίηση‖της‖από‖την‖πολιτική‖ζωή.‖Δεν‖αποδέχονται οι‖νέοι‖-και‖δίκαια- μια‖κοινωνία‖που‖ζητάει‖την‖αρετή‖

από‖άλλους‖αλλά‖όχι‖από‖τον‖εαυτό‖της,‖που‖διδάσκει‖τον‖αυτοσεβασμό‖και‖δεν‖τον‖ασκεί‖η‖ίδια,‖που‖υμνεί‖την‖αλήθεια‖

αλλά‖ έχει‖ ως‖ νόμο‖ το‖ ψεύδος,‖ που‖ κηρύττει‖ αξίες‖ και‖ τις‖ προδίδει‖ στην‖ πρώτη‖ ευκαιρία.‖ Και‖ δεν‖ αποδέχεται‖ η‖ νεολαία‖

κάποιοι‖ να‖ τη‖βλέπουν‖απλώς‖και‖μόνο‖ως‖ ανεξάντλητη‖πηγή‖αγωνιστών‖ή‖ως‖πιόνι για τα πολιτικά τους παιγνίδια. 

Όταν‖όμως‖τα‖είδωλα‖-όλα‖τα‖είδωλα- γκρεμίζονται‖και‖διαλύονται‖στην‖ανυποληψία,‖τότε‖κάτι‖βαθύ‖και‖μεγάλο‖καταρρέει‖

και‖συντρίβεται‖στη‖συνείδηση‖της‖νεολαίας. 

Έφτασε λοιπόν πια η έσχατη ώρα, η κοινωνία‖ των‖ μεγάλων,‖ η‖ πολιτεία,‖ οι‖ πολιτικοί‖ φορείς,‖ όλοι‖ οι‖ πολίτες‖ να‖

ανταποκριθούν‖αμέσως‖σε‖μια‖νεολαία‖που‖ζητάει‖όραμα,‖έμπνευση,‖αλήθεια‖και‖ουσία,‖να‖αγγίξουν‖με‖προσοχή‖και‖με‖

δέος‖τα‖προβλήματα‖της.‖Γιατί‖υπάρχει‖κίνδυνος‖η‖νεολαία,‖απογοητευμένη‖από‖τις‖απαντήσεις‖και‖τις‖πρακτικές‖μας,‖να‖

αναζητήσει‖και‖να‖βρει‖αλλού‖τις‖απαντήσεις‖και‖τις‖πρακτικές‖μας,‖να‖αναζητήσει‖και‖να‖βρει‖άλλου‖τις‖απαντήσεις‖στα‖

ερωτήματα‖που‖μάταια‖θέτει‖στην‖κοινωνία‖των‖μεγάλων. 

Δε‖θα‖συνεχίσει‖για‖πολύ‖να‖αποτελεί‖το‖ον‖της‖σιωπής‖η‖νεολαία,‖η‖μοναδική‖μας‖ελπίδα,‖θα‖μιλήσει‖και‖τότε‖η‖φωνή‖της‖

θα‖είναι‖πικρή‖και‖αμείλικτη. 

 

Ζητούνται αξίες... 

Οι‖αξίες‖μιας‖εποχής,‖τα‖πρότυπα‖βάσει,‖των‖οποίων‖πορεύεται‖η‖νέα‖γενιά,‖αποτελούν‖σημείο‖

αιχμής‖και‖προβληματισμού.‖χετικά‖είναι‖τα‖κείμενα‖που‖ακολουθούν: 

1 Κείμενο    : Φωρίς‖πυξίδα 

Σα‖παιδιά του σημερινού‖ κόσμου‖ είναι‖ παιδιά‖ αβεβαιότητας.‖ Καθώς‖ δεν‖ έχουν‖ σταθερό‖ και‖

μόνιμα‖ διαμορφωμένο‖ εσωτερικό‖ κόσμο,‖ ο‖ κόσμος‖ ο‖ εξωτερικός‖ εισχω-ρεί‖μέσα‖ τους‖ και‖ τα‖

πλημμυρίζει.‖Από‖αυτόν‖θα‖πάρουν‖ολικά,‖τις‖εμπνεύσεις,‖τα‖υποδείγματα,‖για‖να‖πλάσουν‖με‖

αγωνία.‖ πόνο‖ κι‖ επιμονή‖ την‖ εσωτερική‖ τους‖ φυσιογνωμία.‖ Κι‖ αυτός‖ ο‖ εξωτερικός‖ κόσμος,‖

σήμερα,‖σημαίνει αβεβαιότητα,‖ρευστότητα,‖έλλειψη‖σταθερών‖χαρακτηριστικών,‖ηθική‖αναρχία‖και‖αδιέξοδο.  

Μια‖κρίση‖τρομερή‖έχει‖συνταράξει‖κάθε‖κοινωνικό‖θεσμό‖κι‖έχει‖παραβιάσει‖με‖βλάσφημη‖ορμή‖κάθε‖άδυτο‖της‖ζωής.‖την‖

οικογένεια‖είπαμε‖πως‖έχει‖καταλυθεί‖η‖παλιά‖αρραγής‖ενότητα.‖Σα‖σημερινά‖παιδιά‖είναι‖μάρτυρες‖μιας‖αδιαφορία‖που‖

σπάζει‖κόκαλα,‖ενός‖εγωισμού‖επίμονου‖που‖την‖αποδιοργανώνει.‖Ο‖σημερινός‖τρόπος‖ζωής‖δεν‖την‖ευνοεί‖κι‖ακόμη.‖της‖

λείπουν‖τα‖ιδανικά.‖Γιατί‖συντίθεται‖σήμερα‖μια‖οικογένεια‖και‖φέρνει‖στον‖κόσμο‖παιδιά;‖ε‖τι‖αποβλέπει:‖Ποιους‖υψηλούς‖

σκοπούς‖υπηρετεί‖συνειδητά;‖Αυτή‖η‖ασάφεια‖που‖απλώνεται‖μέσα‖στους‖κόλπους‖της‖μεταγγίζεται‖και‖στα‖παιδιά,‖για‖να‖

κάμει‖την‖οικογένεια‖στα‖μάτια‖τους‖ένα‖θεσμό‖ανυπόληπτο.‖χωρίς‖βάρος,‖χωρίς‖τη‖δύναμη‖να‖συνθέσει‖τη‖σημερινή‖ζωή.   

     Η‖ίδια‖τραγική‖αβεβαιότητα‖έχει‖διαποτίσει‖από‖άκρη‖σ'‖άκρη‖την‖κοινωνική‖ζωή.‖|Δε‖σελαγίζουν‖πια‖στο‖στερέωμα‖της‖

ιδανικά‖που‖θα‖έδιναν‖νόημα‖στη‖ζωή‖και‖αντι‖κείμενο‖στους‖αγώνες‖του‖ανθρώπου.‖Αφαιρέθηκε‖από‖τη‖ζωή‖το‖αντικείμενό‖
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της,‖ η‖ ηθική‖ αρτίωση‖ του‖ ανθρώπου,‖ κι‖ αμέσως‖ έγινε‖ παράλογη,‖ αίνιγμα‖ που‖ μας‖ σκοτίζει‖ και‖ μας‖ απελπίζει.‖ Η‖

ειλικρίνεια,‖ η‖ υψηλοφροσόνη‖ η‖ συνέπεια,‖ η‖ δικαιοσύνη,‖ η‖ χρι-ιανική‖ αλληλεγγύη‖ καθημερινά‖ κατατεμαχίζονται,‖

προσβάλλονται,‖απωθούνται‖από‖τη‖ζωή. Η‖γλώσσα,‖από‖όργανο‖ελευθερίας‖του‖ανθρώπου‖και‖συγκεκριμενοποίησης‖της 

ζωής‖του,‖έγινε‖όργανο‖σκοτισμού,‖καπηλείας‖της‖αλήθειας,‖απάτης.‖ 

    Η‖πνευματική‖ζωή‖δεν‖είναι‖πια‖το‖φρούριο‖εκείνο‖όπου‖πολλοί‖κατέφευγαν‖για‖να‖σώσουν.‖

όχι‖ μόνο‖ τον‖ εαυτό‖ τους. μα‖ και‖ τους‖ άλλους.‖ Είναι‖ ένα‖ αμπέλι‖ ξέφραγο,‖ χωρίς‖ νόμους 

 συναλλαγής,‖ κακότητας,‖ φθόνου‖ και‖ συστηματικού‖ψεύδους.‖Η‖ Σέχνη‖ έγινε‖ η‖πιο‖ τρανταχτή‖

αβεβαιότητα‖ της‖ εποχής‖ μας.‖ Σα‖ κριτήρια‖ που‖ το‖ παρελθόν‖ είχε‖ ορθώσει‖ καταλύθηκαν.‖ Η‖

Σέχνη‖ απόστρεψε‖ το‖ πρόσωπο‖ της‖ από‖ το‖ παρελθόν‖  κι‖ ας‖ γράφει‖ ο‖ Ουναμούνο‖ πως‖ «το‖

παρελθόν‖ είναι‖ το‖ θησαυροφυλάκιο‖ των‖ δυνατών».‖ Οι‖ άνθρωποι‖ δεν‖ είχαν‖ τη‖ δύναμη‖ να‖

υποταχθούν‖σε‖νόμους.‖Σους‖κατέλυσαν‖λοιπόν,‖κι‖έκαμαν‖μοναδικό‖τους‖νόμο‖την‖ανομία,‖τον‖

κίβδηλο‖αυτοσχεδιασμό,‖την‖υποκριτική‖πρωτοτυπία.‖Οι‖αγύρτες‖όρμησαν‖μέσα‖στο‖ναό‖της‖και‖

αναμίχθηκαν‖ με‖ τους‖ πρίγκιπές‖ της,‖ φωνακλάδες,‖ θορυβοποιοί,‖ αυτοδιαφημιζόμενοι.,‖

σκέπασαν‖τημουσική της‖Σέχνης‖με‖το‖βλάσφημο‖θόρυβο‖τους‖και‖μεγάλωσαν‖την‖αβεβαιότητα.‖Γιατί,‖όπου‖υπάρχει‖νόμος,‖

υπάρχουν‖και‖κριτήρια.‖Κι‖όπου‖υπάρχουν‖κριτήρια,‖η‖ζωή‖γίνεται‖καθαρή,‖διαυγής.‖Σο‖Καλό‖ξεχωρίζει‖από‖το‖Κακό‖και‖ο‖

άνθρωπος‖μπορεί‖ ν’‖ ασκήσει‖ υπεύθυνα‖ την‖ ελευθερία‖ του.‖Λυτά‖όλα‖ καταλύθηκαν‖στην‖ εποχή‖μας‖ και‖ δέσμιοι‖πια‖ της‖

αναρχίας,‖δεν‖ξέρουμε.πού‖βρισκόμαστε‖και‖πού‖πάμε. 

Η‖δηλητηριώδης‖ετούτη,‖ανασχετική‖κάθε‖ηθικής‖δράσης,‖αβεβαιότητα‖έχει‖εκταθεί‖και‖στη‖διεθνή‖ζωή.‖Είκοσι‖χρόνια‖σχεδόν‖

μετά‖το‖τέλος‖του‖πολέμου,‖περνούμε‖τις‖μέρες‖μας‖περπατώντας‖στην‖κόψη‖του‖ξυραφιού.‖Δεν‖ξέρουμε‖αν‖έχουμε ακόμη‖

 πόλεμο‖ ή‖ ειρήνη‖ ή‖ ανακωχή.‖ ύγχυση‖ επικρατεί‖ ,σ"‖ όλους‖ τους‖ τομείς.‖ Οι‖ ομολογημένοι,‖ θέσει‖ και‖ φύσει‖ κήρυκες‖ του‖

πολέμου‖μας‖παρουσιάζονται‖σαν‖ιδανικοί‖απόστολοι‖της‖ειρήνης‖και‖η‖ελευθερία‖από‖την‖επίθεση,‖που‖είναι‖η‖σωστή‖της‖

θέση‖πέρασε‖στην άμυνα,‖σε‖μια‖άμυνα‖απεγνωσμένη‖εναντίον‖της‖ψευτιάς,‖της‖καπηλείας‖των‖ιδανικών,‖της‖προπαγάνδας‖

που‖αποβλακώνει‖κι‖ακινητοποιεί‖ουσιαστικά‖τον‖άνθρωπο.‖Ο‖αγώνας‖της‖πια‖είναι‖αγώνας‖υπέρ‖πάντων. 

Οι‖ πνευματικές‖ λειτουργίες‖ του‖ ανθρώπου,‖ αυτές‖ που‖ χαρακτηρίζουν‖ τον‖ αληθινό‖ άνθρωπο,‖ αναστέλλονται‖ έτσι‖ κι‖

αφήνεται‖ελεύθερο‖το‖πεδίο‖για‖το‖κρυμμένο‖ζώο.‖Πολεμάμε‖σήμερα‖ο‖ένας‖τον‖άλλο.‖για‖ν"‖αποσπάσουμε‖τα‖πιο‖ταπεινά,‖

τα‖πιο‖ αισχρά‖οφέλη,‖όχι‖για‖ ιδανικά.‖Καταβροχθίζουμε‖ο‖ένας‖τον‖άλλο‖και‖το‖θεωρούμε‖φρόνιμο,‖ ηθικό:‖ σε‖ τρώγω‖πριν‖

προλάβεις‖να‖με‖φας‖εσύ.‖Κερδίζω‖την‖«ευκαιρία»,‖γιατί‖ εσύ‖έχεις‖ηθικούς‖δισταγμούς,‖ενώ‖εγώ‖είμαι‖«αποφασισμένος».‖

Μέσα‖ σ‖ αυτή‖ την‖ πηχτή,‖ αβέβαιη‖ νύχτα‖ που‖ σπαράζεται‖ από‖ βογγητά‖ και‖ μυκηθμούς.‖ τα‖ παιδιά‖ είναι‖ αδέσποτα,‖ στο‖

σκοτάδι,‖ σε‖ απόγνωση.‖Μοιάζουν‖ σαν‖ ταξιδιώτες‖που‖ βίαια‖ τους‖στρίμωξαν‖ σ'‖ ένα‖ βαγόνι,‖ κι‖ ενώ‖ τους‖ έδωκαν‖πλούσιες‖

τροφές,‖κι‖ενώ‖φρόντισαν‖για‖την‖υλική‖τους‖ευμάρεια,‖«να‖μην‖τους‖λείπει‖τίποτα»,‖δεν‖τους‖είπαν‖πού‖κατευθύνονται,‖

πού‖ πηγαίνουν,‖ ποιο‖ θα‖ είναι‖ το‖ τέρμα.‖ Σαξιδεύουν‖ νύχτες‖ και‖ μέρες,‖ μέρες‖ και‖ νύχτες,‖ εγκαταλειμμένα,‖ κι‖ όλα‖ είναι‖

αβέβαια,‖όλα‖ενδεχόμενα,‖τίποτα‖σταθερό,‖ούτε‖έξω,‖ούτε‖μέσα‖στον‖άνθρωπο.‖Η‖ζωή‖έμεινε‖χωρίς‖ειδικό‖βάρος. 

(...)‖Αυτής‖της‖καταλυτικής‖αγωνίας‖παιδιά‖είναι‖τα‖σημερινά‖παιδιά.‖Πρόβατα‖χωρίς‖ποιμένα,‖αδέσποτα‖ουσιαστικά,‖ξένα‖

προς‖ τον‖ κόσμο‖ του‖ πνεύματος,‖ συχνότατα‖ προπετή.‖ Ζουν‖ μια‖ ζωή‖ ανούσια,‖ σπασμωδική,‖ γεμάτη‖ από‖ κραυγές,‖

ακατανόητη,‖ζωή‖που‖δεν‖έχει‖σκοπό,‖που‖δεν‖κατευθύνεται‖προς‖ένα‖στόχο,‖που‖δε‖φιλοδοξεί‖να‖πραγματώσει‖ένα‖ιδανικό.‖

ΗI αβεβαιότητα‖του‖σύγχρονου‖κόσμου,‖η‖ρευστότητα‖κι‖ο‖ανηθικισμός‖του‖εισχωρούν‖μέσα‖στην‖ψυχή‖των‖παιδιών‖μας.‖

γίνονται‖κατάσταση‖διαλυτική,‖που‖σπάει‖τους‖τένοντες‖της‖ψυχής‖κι‖εξευτελίζει‖εκ‖των‖προτέρου‖και‖αποθαρρύνει‖κάθε 

πνευματική‖απόπειρα‖ανασυγκρότησης. 

Προσπαθούν,‖ ψάχνουν‖ τριγύρω‖ να‖ βρουν‖ κάπου‖ να‖ στηριχτούν,‖ ν"‖ αναγνωρίσουν‖ υποδείγματα‖ βίου‖ σωστού,‖ ζητούν‖

βοήθεια‖ για‖ να‖ πιστέψουν.‖ Βοήθεια‖ πρακτική,‖ όχι‖ λόγια.‖ Αλλά‖ η‖ εποχή‖ αυτή‖ σαν‖ να‖ έχει‖ ένα‖ και‖ μόνο‖ σκοπό:‖ να‖

εμποδίζει‖την‖πίστη,‖την‖ολόψυχη‖αφιέρωση,‖να‖σκοτίζει‖με‖σύγχυση‖τα‖πνεύματα‖και.‖να‖συντηρεί‖την‖αβεβαιότητα‖που‖

κυριολεκτικά‖σκοτώνει‖ τις‖ψυχές.‖Κυνηγούν‖πλέον‖ τα‖παιδιά‖ την‖ ξέφρενη‖ διασκέδαση,‖ το‖ αυτοκίνητο,‖ το‖ όργιο,‖ τη‖ βουβή,‖

ζωώδη‖καλοπέραση.‖ 

  Παιδιά τραγικά,‖ενός‖αιώνα‖από‖τους‖πιο‖οδυνηρούς‖για‖τον‖άνθρωπο,‖γιατί‖είναι‖ο‖μοναδικός‖αιώνας‖που‖τον‖απειλεί·‖

στα‖σοβαρά‖με‖ ολοκληρωτική‖εξαφάνιση,‖ αιώνας‖που‖ανατρέπει‖κάθε‖λεπτό‖τη‖ζωή‖και‖σκορπά‖το‖άγχος‖και‖τη‖θλίψη,‖

θλιμμένα‖   παιδιά,‖ χωρίς‖ βαθιές‖ χαρές‖ που‖ είναι‖ προνόμιο‖ της‖ πνευματικής‖ ζωής.‖ ουσιαστικά‖ έρημα‖ μέσα‖ σ‖ αυτόν‖ τον‖

πολύβουο‖κόσμο,‖τις‖πλατείες,‖τους‖δρόμους,‖τα‖ζαχαροπλαστεία.‖ Σι‖μπορούμε‖να‖περιμένουμε‖από‖αυτά.‖ όταν‖μπροστά‖

στα‖μάτια‖ τους‖αμαρτάνουμε‖συνεχώς,‖όταν‖γκρεμίζουμε‖μέσα‖στα‖τρυφερά‖τους‖στήθη‖τα‖ ινδάλματα‖και‖ εμπεδώνουμε‖

την‖ηθική‖αναρχία‖και‖την‖ανθρώπινη‖διαφθορά: 

(Κ, Σσιρόπουλος, Αγωνιώδης θητεία, σελ. 123-128. αποσπάσματα. 

Εκδόσεις των «ίλων. Αθήνα 1981 

H ανθρωπογεωγραφία της παιδικής εγκληματικότητας  

* Σι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας για την ταυτότητα των ανηλίκων που συγκροτούν συμμορίες στην Ελλάδα  

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ‖ΚΟΛΛΙΑ‖ 
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Σην‖ταυτότητα‖των‖ανήλικων‖παραβατών‖που‖συμμετέχουν‖σε‖«συμμορίες»,‖περνώντας‖αναπόφευκτα‖κάποια‖στιγμή‖το‖

κατώφλι‖του‖Δικαστηρίου‖Ανηλίκων,‖αποκαλύπτει‖έρευνα‖που‖διεξήχθη‖με‖επικεφαλής‖τον‖

καθηγητή‖Εγκληματολογίας‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Αθηνών‖κ.‖Νέστορα‖Κουράκη.‖Σα‖στοιχεία‖

μιλούν‖για‖αντιήρωες‖στην‖ηλικία‖των‖16‖ετών,‖αγόρια‖κατά‖κύριο‖λόγο,‖που‖διαπράττουν‖

συχνότερα‖ από‖ κάθε‖ άλλο‖ αδίκημα‖ κλοπές‖ και‖ βανδαλισμούς.‖ Κάποιες‖ φορές‖ δεν‖

διστάζουν‖ να‖ κάνουν‖ χρήση‖ ακόμη‖ και‖ σωματικής‖ βίας,‖ να‖ κρατήσουν‖ περίστροφο‖ ή‖

τσεκούρι,‖ μαχαίρι,‖ σιδηρολοστό‖ ή‖ κατσαβίδι.‖ Ελληνες‖ και‖ Αλβανοί‖ στη‖ μεγάλη‖ τους‖

πλειονότητα,‖οι‖παραβάτες‖συνθέτουν‖ολιγομελείς‖συμμορίες,‖οι‖περισσότερες των‖οποίων‖

- υπακούοντας‖στον‖νόμο‖τής‖«ομερτά»‖- αποτελούνται‖σχεδόν‖πάντα‖από‖άτομα‖της‖ίδιας‖

εθνικότητας.‖ Φωρίς‖ μόνιμη‖ διαμονή‖ οι‖ μισοί‖ από‖ αυτούς‖ «χτυπούν»‖ συνήθως‖ έλληνες‖

ιδιώτες‖και‖νοικοκυριά,‖με‖αποτέλεσμα‖όταν‖βρεθούν‖στο‖εδώλιο‖του‖κατηγορουμένου‖να‖αντιμετωπίζουν‖αναμορφωτικά‖

μέτρα,‖ενίοτε‖και‖τον‖ποινικό‖σωφρονισμό.‖ 

«Δεν μπορούμε ούτε να δαιμονοποιήσουμε ούτε να στιγματίσουμε ομάδες εφήβων τη στιγμή αυτή» τονίζει‖χαρακτηριστικά‖ο‖κ.‖

Κουράκης.‖ Και‖ συμπληρώνει:‖ «την προσπάθειά μας να εντοπίσουμε την έκταση "συμμοριών" ανηλίκων στο πλαίσιο του 

συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης στη χώρα μας, καταλήξαμε ότι μπορούμε να μιλάμε κατά κύριο λόγο για ομάδες οι οποίες 

ναι μεν μορφοποιούνται και προβαίνουν σε εκδηλώσεις παραβατικότητας - ευκαιριακά ή συστηματικά - χωρίς ωστόσο να 

λειτουργούν και να αυτοαναγνωρίζονται ως ξεχωριστή οντότητα, οργανωμένη για τον σκοπό αυτόν».  

Για‖την‖έρευνα‖επελέγησαν‖συνολικά‖177‖αποφάσεις‖που‖αφορούσαν‖355‖δράστες‖και‖317‖αδικήματα.‖Από‖τις‖αποφάσεις‖

αυτές‖το‖70%‖ήταν‖καταδικαστικές,‖επιβάλλοντας‖κυρώσεις.‖Αναλυτικά:‖ 

* Οι παραβάτες  

* Ποσοστό‖ 87,9%‖ των‖παραβατών‖ είναι‖ αγόρια,‖ χωρίς‖ αυτό‖ να‖σημαίνει‖ ότι‖ η‖ συμμετοχή‖ των‖κοριτσιών‖ είναι‖ αμελητέα,‖

καθώς‖κινείται‖στο‖12,1%.‖ 

τοιχεία‖για‖την‖ακριβή‖ηλικία‖τους‖κατά‖τον‖χρόνο‖τέλεσης‖της‖πράξης‖υπάρχουν‖μόνο‖για‖τους‖110‖από‖τους‖264‖δράστες,‖

ορίζοντας‖περίπου‖τους‖μισούς‖(44,5%)‖από‖αυτούς‖ως‖16άρηδες.‖ 

Ακολουθούν‖σε‖συχνότητα‖παραβατικής‖δραστηριότητας‖οι‖ανήλικοι‖των‖14‖(19,1%),‖των‖15‖(19,1%),‖των‖13‖(6,4%)‖και‖των‖12‖

ετών‖(5,5%).‖Δεν‖λείπουν‖πάντως‖και‖οι‖μικρότερες‖ηλικίες:‖κάποιοι‖από‖τους‖παραβάτες‖ήταν‖8‖ετών‖(1,8%),‖10‖ετών‖(2,7%),‖

ενώ‖ένας‖ήταν‖11‖ετών.‖ 

* H‖ παραβατικότητα‖ εντοπίζεται‖ σε‖ ποσοστό‖ 53,8%‖ στους‖ Ελληνες‖ και‖ 46,2%‖ στους‖ αλλοδαπούς,‖ μεταξύ‖ των‖ οποίων‖

υπερέχουν‖αναμφισβήτητα‖οι‖Αλβανοί‖(86,1%).‖Καταγράφονται‖επίσης‖παραβάτες‖πολωνικής‖καταγωγής‖4,1%,‖ρουμανικής‖

2,5%,‖αλλά‖και‖βουλγαρικής,‖ρωσικής,‖μαροκινής,‖γερμανικής,‖ιρακινής‖και‖αιθιοπικής‖καταγωγής.‖ 

*‖ Μόνιμη‖ κατοικία‖ διαθέτει‖ μόνο‖ το‖ 60,6%‖ των‖ δραστών.‖ Για‖ τους‖ υπόλοιπους‖ είτε‖ καταγράφεται‖ ότι‖ είναι‖ αγνώστου‖

διαμονής‖ (29,2%),‖ πιθανότατα‖ διότι‖ αλλάζουν‖ συνεχώς‖ διαμονή‖ και‖ μένουν‖ περιστασιακά‖ σε‖ ξενοδοχεία‖ ή‖ ως‖

φιλοξενούμενοι‖ σε‖φιλικά‖ή‖συγγενικά‖σπίτια,‖ είτε‖ υπονοείται‖ ότι‖ είναι‖ άστεγοι‖ (1,9%).‖Αρκετές‖ είναι‖ και‖ οι‖περιπτώσεις‖

αυτών‖για‖τους‖οποίους‖δεν‖υπάρχουν‖καθόλου‖στοιχεία‖(8,3%).‖ 

* Σην‖ελληνική‖Ποινική‖Δικαιοσύνη‖δεν‖έχουν‖απασχολήσει‖- σε‖αξιοσημείωτο‖βαθμό‖- πολυσυλλεκτικές‖και‖πολυάριθμες‖

ομάδες‖ανήλικων‖παραβατών.‖την‖πλειονότητα‖των‖περιπτώσεων‖ (41,2%)‖οι‖δράστες-κατηγορούμενοι‖ήταν‖ δύο-τρεις‖σε‖

ποσοστό‖6,8%‖και‖τέσσερις‖σε‖ποσοστό‖4%.‖πανιότερες,‖της‖τάξεως‖του‖1%,‖ήταν‖οι‖περιπτώσεις‖με‖πέντε,‖επτά‖και‖οκτώ‖

κατηγορουμένους.‖ 

* Απαραίτητο‖ «συστατικό»‖για‖ τη‖συνοχή‖και‖ τη‖συνέχεια‖ της‖ ομάδας‖κρίνεται‖ η‖ εθνικότητα.‖Ολοι‖ σχεδόν‖ οι‖παραβάτες‖

ήσαν‖ομοεθνείς‖(91,2%)‖- «πιθανότατα διότι το εθνικό στοιχείο αποδεικνύεται κυρίαρχο στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και 

αναφορικά με την πράξη δημιουργεί τη βεβαιότητα για την τήρηση μυστικότητας και αλληλοκάλυψης» τονίζουν‖οι‖ερευνητές.‖ 

Παρατηρήθηκαν‖πάντως‖και‖πράξεις‖που‖τελέστηκαν‖από‖άτομα‖διαφορετικής‖εθνικότητας‖(8,8%).‖ε‖τέσσερις‖από‖αυτές‖

μάλιστα‖ εντοπίστηκε‖ κοινή‖ δράση‖ έλληνα‖ με‖ αλβανό‖ ή‖αλβανούς‖ υπηκόους,‖μία‖ περίπτωση‖ έλληνα‖ με‖πολωνό‖και‖ μία‖

περίπτωση‖τούρκου‖με‖μαροκινό‖δράστη.‖ 

* Ιδιαίτερος‖σύνδεσμος‖ανάμεσα‖στους‖συγκατηγορουμένους‖αποκαλύπτεται‖στο‖38,5%‖των‖αποφάσεων.‖Οι‖ανήλικοι‖είναι‖

συχνά‖φίλοι‖(31,8%‖των‖αποφάσεων),‖ενώ‖σε‖μικρότερο‖ποσοστό‖(6,6%)‖συνδέονται‖μεταξύ‖τους‖με‖δεσμούς‖συγγένειας.‖ε‖

μία‖περίπτωση‖τελέστηκε‖παραβατική‖πράξη‖από‖συγκρατουμένους‖μέσα‖στο‖Κέντρο‖Κράτησης‖Ανηλίκων‖της‖Αυλώνας.‖  
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* Οι πράξεις  

* ε‖σύνολο‖ 269‖ καταγεγραμμένων‖ από‖ κοινού‖ παραβατικών‖ πράξεων‖ (όπως‖καταγράφονται‖ σε‖ καταδικαστικές‖ και‖ μη‖

αποφάσεις)‖το‖73,2%‖συνιστά‖παραβάσεις‖διατάξεων‖του‖Ποινικού‖Κώδικα.‖Μεταξύ‖αυτών‖υπερέχουν‖- με‖ποσοστό‖49,8%‖- 

τα‖ αδικήματα‖κατά‖ της‖ ιδιοκτησίας‖ και‖ συγκεκριμένα‖η‖ κλοπή,‖ η‖φθορά‖ξένης‖ ιδιοκτησίας‖ και‖ η‖ ληστεία.‖ Ειδικότερα,‖ οι‖

κλοπές‖συγκεντρώνουν‖ ποσοστό‖ 37,5%,‖ ενώ‖ ακολουθούν‖ με‖ 5,2%‖ οι‖ φθορές‖ ξένης‖ ιδιοκτησίας‖ (π.χ.‖ βανδαλισμοί)‖ και‖ σε‖

μικρότερο‖ βαθμό,‖ 7,1%,‖ οι‖ ληστείες.‖ Σα‖ εγκλήματα‖ κατά‖ των‖ περιουσιακών‖ δικαιωμάτων‖ - εκβίαση,‖ απάτη‖ και‖ αποδοχή‖

προϊόντων‖εγκλήματος‖- συγκεντρώνουν‖μόλις‖το‖1,5%.‖το‖πλαίσιο‖αδικημάτων‖του‖ΠΚ‖καταγράφονται‖επίσης‖σωματικές‖

βλάβες‖(6,3%)‖και‖ανθρωποκτονίες‖από‖πρόθεση‖- τετελεσμένες‖και‖απόπειρες‖- σε‖ποσοστό‖της‖τάξεως‖του‖1,5%.‖ύσταση‖

και‖συμμορία‖αφορούν‖δέκα‖αποφάσεις,‖ήτοι‖το‖3,7%.‖ 

* Ακολουθούν‖ οι‖παραβάσεις‖ των‖ ειδικών‖ποινικών‖νόμων‖ (26,8%),‖ οι‖ οποίες‖περιορίζονται‖ωστόσο‖κατά‖κύριο‖ λόγο‖στα‖

αδικήματα‖παράνομης‖εισόδου‖στη‖χώρα‖σε‖ποσοστό‖14,9%‖και‖οπλοφορίας‖ή‖οπλοχρησίας‖σε‖ποσοστό‖5,9%.‖Αν‖και‖λίγες,‖

χαρακτηριστικές‖ είναι‖ οι‖ περιπτώσεις‖ χρήσης‖ όπλου:‖ έχουν‖ καταγραφεί‖ πέντε‖ περιπτώσεις‖ χρήσης‖ περιστρόφου,‖

καραμπίνας‖ή‖αεροβόλου,‖επτά‖περιπτώσεις‖χρήσης‖μαχαιριού,‖μία‖περίπτωση‖με‖τσεκούρι,‖μία‖περίπτωση‖με‖σφυρί,‖μία‖με‖

κατσαβίδι,‖ τρεις‖ περιπτώσεις‖ χρήσης‖ σιδηρολοστού‖ και‖ σιδηρογροθιάς,‖ καθώς‖ και‖ μία‖ περίπτωση‖ κατοχής‖ και‖ χρήσης‖

βεγγαλικών‖και‖φυσίγγια‖αβολίδωτα‖για‖πυροβόλα‖όπλα.‖ 

* Σα θύματα  

ε‖ σύνολο‖ 105‖ αποφάσεων‖ που‖ δίνουν‖ συγκεκριμένα‖ στοιχεία‖ για‖ παθόντες,‖ ως‖ «θύματα»‖ καταγράφονται‖ 169‖ φυσικά‖

πρόσωπα.‖ Τλικές‖ ζημιές‖ έχουν‖ υποστεί‖ εταιρείες,‖ κυρίως‖ πώλησης‖ αυτοκινήτων,‖ πολυκαταστήματα‖ (κλοπή‖ ή‖ φθορά),‖

ακόμη‖ και‖ η‖ Εκκλησία‖ υπό‖ τη‖ μορφή‖ κλοπής‖ χρημάτων‖ από‖ το‖ παγκάρι.‖ Δεν‖ λείπουν‖ επίσης‖ οι‖ φθορές‖ σε‖ σχολεία,‖

αυτοκίνητα‖και‖ ιδιωτικά‖κτίρια‖ - κυρίως‖με‖αφορμή‖τον‖εορτασμό‖του‖Πολυτεχνείου.‖Οπως‖και‖να‖έχει‖πάντως,‖οι‖υλικές‖

ζημιές‖στην‖πλειονότητά‖τους‖αφορούν‖ιδιώτες‖ή‖νοικοκυριά.‖  τη‖συντριπτική‖πλειονότητα‖των‖αποφάσεων‖το‖θύμα‖είναι‖

ένα‖ (72,5%).‖ ε‖ ποσοστό‖ 17,1%‖ τα‖ θύματα‖ είναι‖ δύο,‖ ενώ‖ σπανιότερες‖ είναι‖ οι‖ περιπτώσεις‖ στις‖ οποίες‖ οι‖ παθόντες‖

ομαδοποιούνται‖σε‖ τρεις‖ (2,9%),‖ τέσσερις‖ (1,9%),‖πέντε‖ (1,9%),‖έξι‖ (2,9%)‖αλλά‖και‖12‖σε‖μία‖και‖μοναδική‖περίπτωση.‖  Σα‖

στοιχεία‖αποκαλύπτουν‖ την‖ εθνικότητα‖ 160‖από‖ τον‖συνολικό‖αριθμό‖ των‖θυμάτων:‖στην‖κατηγορία‖ αυτή,‖ την‖προσοχή‖

μονοπωλούν‖ οι‖ Ελληνες,‖ 144‖ τον‖ αριθμό,‖ το‖ 90%‖ δηλαδή,‖ που‖ έχουν‖πέσει‖ κυρίως‖ θύματα‖ κλοπών.‖ τον‖ αντίποδα,‖ την‖

εθνικότητα‖του‖δράστη‖τη‖γνωρίζουμε‖σε‖122‖περιπτώσεις:‖στις‖71‖από‖αυτές‖οι‖παραβάτες‖ήταν‖αλλοδαποί,‖στις‖49‖Ελληνες‖

και‖σε‖δύο‖Ελληνες‖και‖αλλοδαποί.‖ Τπάρχουν‖πάντως‖και‖θύματα‖αλλοδαποί,‖16‖συνολικά,‖ήτοι‖το‖10%‖των‖περιπτώσεων‖- 

από‖αυτούς‖επτά‖είναι‖Αλβανοί‖(4,4%).‖Οι‖αλλοδαποί‖είναι‖κυρίως‖θύματα‖σωματικών‖βλαβών,‖πιθανόν‖λόγω‖αυτοδικίας,‖η‖

οποία‖προτιμάται‖ως‖τρόπος‖επίλυσης‖των‖διαφορών,‖ιδιαίτερα‖ανάμεσα‖σε‖άτομα‖αλβανικής‖καταγωγής.‖Σην‖εθνικότητα‖

των‖ αντίστοιχων‖ δραστών‖ τη‖ γνωρίζουμε‖ σε‖ 13‖ περιπτώσεις:‖ στις‖ 11‖ από‖ αυτές‖ ήταν‖

αλλοδαπός‖και‖σε‖δύο‖Ελληνες.‖ 

* Πού χτυπούν  

Ο‖ τόπος‖ τέλεσης‖ των‖ παραβατικών‖ πράξεων‖ είναι‖

γνωστός‖ σε‖ 142‖ αποφάσεις‖ (95,9%‖ του‖συνόλου‖ τους).‖ Οι‖

συμμορίες‖χτυπούν‖την‖ευρύτερη‖περιοχή‖των‖Αθηνών‖σε‖

ποσοστό‖43%,‖τα‖βόρεια‖προάστια‖κατά‖19%‖και‖τα‖νότια‖

προάστια‖ κατά‖ 4,2%.‖ τις‖ περιοχές‖ της‖ Ανατολικής‖

Αττικής‖έχει‖σημειωθεί‖δράση‖της‖τάξεως‖του‖5,6%‖και‖σε‖εκείνες‖της‖Δυτικής‖Αττικής‖και‖

της‖υπόλοιπης‖Αττικής‖της‖τάξεως‖του‖12%‖και‖9,2%‖αντιστοίχως.‖  H‖ευρύτερη‖περιοχή‖του‖

Πειραιά‖εντοπίζεται‖ως‖πεδίο‖παραβατικότητας‖στο‖2,8%‖των‖αποφάσεων,‖ενώ‖μερίδιο‖διεκδικούν‖τόσο‖η‖Κορινθία‖όσο‖και‖η‖

Υθιώτιδα‖ (4,2%).‖ε‖μικρό‖ποσοστό‖αποφάσεων,‖12‖περιπτώσεις,‖όπου‖συναντούμε‖την‖κατ' εξακολούθησιν‖διάπραξη‖του‖

αδικήματος,‖οι‖τόποι‖τέλεσης‖είναι‖περισσότεροι‖από‖ένας.‖ 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ , H ποινική μεταχείριση των νέων  

Κυρίαρχος‖τρόπος‖αντιμετώπισης‖της‖νεανικής‖παραβατικότητας‖από‖τα‖δικαστήρια‖είναι‖η‖

επιβολή‖αναμορφωτικών‖μέτρων‖στο‖63,6%‖των‖κατηγορουμένων.‖Ειδικότερα‖προηγείται‖το‖

μέτρο‖ της‖ ανάθεσης‖ του‖ δράστη‖ στην‖ επιμέλεια‖ της‖ Τπηρεσίας‖ Επιμελητών‖ Ανηλίκων‖ - 

επιβλήθηκε‖στο‖30,3%‖των‖κατηγορουμένων.‖Ακολουθεί‖το‖μέτρο‖της‖υπεύθυνης‖επιμέλειας‖

γονέων‖που‖εφαρμόστηκε‖στο‖25,4%‖του‖συνόλου‖τους.‖Σο‖7,6%‖παραπέμφθηκε‖στο‖ Ιδρυμα‖

Αγωγής‖Αρρένων‖Ανηλίκων‖στον‖Βόλο,‖ενώ‖σε‖έναν‖μόνο‖ανήλικο‖εφαρμόστηκε‖το‖μέτρο‖της‖

επίπληξης.‖ ε‖ τρεις‖ περιπτώσεις‖ επιβλήθηκε‖ και‖ χρηματική‖ ικανοποίηση.‖  Ποινικός‖

σωφρονισμός‖ (περιορισμός‖ σε‖ σωφρονιστικό‖ κατάστημα) επιβλήθηκε‖ σε‖ 96‖
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κατηγορουμένους,‖από‖τους‖οποίους‖οι‖66‖ήταν‖Αλβανοί,‖ο‖ένας‖Γερμανός‖και‖οι‖29‖Ελληνες.‖Κάποιες‖αποφάσεις‖επέβαλαν‖

πρόσθετους‖ όρους‖ σε‖ συμπλήρωση‖ των‖ αναμορφωτικών‖ μέτρων,‖ όπως‖ η‖ παρακολούθηση‖ θεραπευτικού‖ προγράμματος‖

απεξάρτησης,‖παρακολούθηση‖και‖ολοκλήρωση‖σπουδών,‖εμφάνιση‖κάποιες‖ημέρες‖τον‖μήνα‖στην‖Τπηρεσία‖Επιμελητών‖

Ανηλίκων,‖απαγόρευση‖παρακολούθησης‖ποδοσφαιρικού‖αγώνα‖για‖ένα‖έτος,‖επιστροφή‖στο‖σπίτι‖το‖αργότερο‖στις‖10‖το‖

βράδυ,‖προσκόμιση‖ελέγχου‖επίδοσης‖στον‖αρμόδιο‖επιμελητή‖ανηλίκων,‖απαγόρευση‖εισόδου‖σε‖μπαρ,‖εγγραφή‖σε‖σχολή‖

αθλητικού‖ρεπορτάζ‖και‖παρακολούθηση‖μαθημάτων‖και‖απαγόρευση‖επικοινωνίας‖με‖τον‖συναυτουργό‖της‖πράξης‖για‖

την‖οποία‖ο‖ανήλικος‖κατηγορήθηκε.‖ 

H ταυτότητα της έρευνας  

H‖έρευνα‖διενεργήθηκε‖με‖βάση‖αποφάσεις‖του‖Μονομελούς‖και‖του‖Σριμελούς‖Δικαστηρίου‖Ανηλίκων‖Αθηνών,‖τόσο‖τον‖

Μάρτιο‖ του‖ 2002‖ όσο‖ και‖ τον‖ Αύγουστο‖ του‖ 2003.‖ Σην‖ εποπτεία‖ της‖ είχαν‖ ο‖ κ.‖ Νέστωρ Κουράκης,‖ καθηγητής‖

Εγκληματολογίας‖του‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών,‖η‖κυρία Πάρη Ζαγούρα,‖νομικός-εγκληματολόγος,‖επιμελήτρια‖ανηλίκων,‖

και‖η‖κυρία‖Μαρία A. Γαλανού,‖νομικός,‖διπλωματούχος‖μεταπτυχιακού‖κύκλου‖σπουδών‖Ποινικών‖Επιστημών‖στη‖Νομική‖

χολή‖Αθηνών.‖Μελετήθηκαν‖ περιπτώσεις‖ παραβατικών‖ πράξεων‖ που‖ απασχόλησαν‖ το‖ Δικαστήριο‖Ανηλίκων‖Αθηνών‖

(επελέγη‖διότι‖καλύπτει‖πληθυσμιακά‖και‖γεωγραφικά‖ευρύ‖πεδίο‖και‖συγκεντρώνει‖μεγάλο‖αριθμό‖αποφάσεων)‖κατά‖το‖

έτος‖2000‖και‖οι‖οποίες‖είχαν‖το‖στοιχείο‖τής‖«από‖κοινού»‖τέλεσης,‖δηλαδή‖της‖διάπραξης‖αδικημάτων‖από‖περισσότερους‖

δράστες.‖ 

 

Φωρίς φόβο , Η ασφάλεια του πολίτη στην Ελλάδα τού σήμερα  

Πόσες φορές στο μονοπάτι των μαζών ή μέσα στην πιο πυκνή μοναξιά με μάτι ελεύθερο από μάγισσες και πνεύματα σου έχω 

απλώσει το χέρι;  

Λευτ. Πούλιος, Από‖το‖Αντί‖της‖σιωπής‖ 

Ξαναφούσκωσαν‖ τα‖μιντιακά‖ «κύματα‖ (κατά)‖ της‖ εγκληματικότητας».‖ Εδώ‖και‖ δυο‖μήνες‖

στα‖ δελτία‖ ειδήσεων,‖ σχεδόν‖ καθημερινά,‖ ακούμε‖ και‖ βλέπουμε‖ (πραγματικά‖ ή‖ δυνάμει)‖

θύματα‖ ληστειών,‖ επιθέσεων,‖ διαρρήξεων‖ κ.ο.κ.‖ να‖ καταγγέλλουν‖ την‖ Πολιτεία‖ για‖

αδράνεια.‖Σην‖ίδια‖ώρα‖που‖η‖17Ν‖(φαίνεται‖να)‖εξαρθρώνεται,‖την‖ίδια‖ώρα‖η‖εγκληματική‖

δράση‖ στον‖ δρόμο,‖ στο‖ σπίτι,‖ στη‖ δουλειά‖ αντικαθιστά‖ τον‖ έναν‖ τρόμο‖ με‖ τον‖ άλλον.‖ Η‖

ασφάλεια‖ είναι‖ πολυτέλεια‖ γι'‖ αυτό‖ πρέπει‖ συνεχώς‖ να‖ ανακαλύπτουμε‖ ή‖ και‖ να‖

κατασκευάζουμε‖ νέους‖ λόγους‖ πρόκλησης‖ φόβου.‖ Ουδείς‖ πολίτης‖ της‖ χώρας‖ (ή‖ του‖

πλανήτη)‖πρέπει‖να‖κοιμάται‖ήσυχος.‖Μία‖δόση‖λοιπόν‖εγκληματογενούς‖φόβου‖την‖ημέρα‖

αφενός‖σε‖κάνει‖να‖δίνεις‖προτεραιότητα‖στην‖κινδυνεύουσα‖(;)‖ατομική‖σου‖επιβίωση‖(αδιαφορώντας‖για‖την‖επιβίωση‖του‖

πλαϊνού‖ σου)‖ κι‖ αφετέρου‖ σε‖ προτρέπει‖ να‖ ζητάς‖ περισσότερο‖ κράτος,‖ περισσότερη‖ Αστυνομία,‖ περισσότερες‖ φυλακές,‖

περισσότερη‖ καταστολή‖ (προσπερνώντας‖ τις‖ αιτίες‖ του‖ εγκλήματος,‖ δηλ.‖ την‖ ανισότητα,‖ την‖ αδικία,‖ τα‖ οικονομικά‖

συμφέροντα,‖ την‖ κατάχρηση‖ εξουσίας,‖ την‖ εκμετάλλευση,‖ τη‖ φτώχεια).‖  Προτού‖ παγιδευτούμε‖ ξανά‖ στο‖ συλλογικό‖

ασυνείδητο‖ που‖ θέλει‖ να‖ δικαιωθεί‖ ο‖ φόβος‖ «του‖ μέσου‖ ανθρώπου»‖ εκ-τοπίζοντας‖ ή‖ εξολοθρεύοντας‖ τον‖ όποιον‖

(πραγματικό‖ή‖εικονικό)‖εχθρό,‖ίσως‖θα‖'πρεπε‖- ως‖ψύχραιμοι‖και‖συνετοί‖Ευρωπαίοι‖που‖είμαστε‖- να‖συζητήσουμε σοβαρά‖

το‖«ποσόν»‖και‖το‖«ποιόν»‖της‖μικρομεσαίας‖εγκληματικότητας‖και‖κυρίως‖τους‖τρόπους‖διαχείρισής‖της.‖Αυτός‖ο‖δημόσιος‖

κοινωνικός‖ (και‖όχι‖ξύλινος‖πολιτικός‖διάλογος)‖προϋποθέτει‖δυο‖συμφωνίες/παραδοχές.‖υμφωνία‖πρώτη:‖Η‖κατάργηση‖

της‖ανθρώπινης‖«δουλείας»‖προσφέρει‖περισσότερα‖στην‖αντεγκληματική‖πολιτική‖από‖τις‖γκιλοτίνες‖και‖τις‖φυλακές.‖Σις‖

πηγές‖ πολεμάμε,‖ όχι‖ τις‖ πληγές.‖ Η‖ ελευθερία‖ του‖ ανθρώπου‖ έχει‖ νόημα‖ και‖ μπορεί‖ να‖ αποτελέσει‖ τη‖ βάση‖ της‖

ηθικής/νομικής/ποινικής‖ ευθύνης‖ όταν‖ παρέχει‖ το‖ δικαίωμα‖ επιλογής‖ ανάμεσα‖ σε‖ περισσότερες‖ από‖ μία‖ δυνατότητες‖

δράσης.‖ Από‖ τον‖ άνθρωπο‖ «χωρίς...»‖ (πατρίδα,‖ όνομα,‖ σπίτι,‖ μέλλον),‖ τι‖ χρήση‖ αν-ελευθερίας‖ περιμένουμε;‖ υμφωνία‖

δεύτερη:‖ Η‖ δικαιοσύνη‖ της‖ πρόνοιας‖ και‖ της‖ πρόληψης‖ προστατεύει‖ την‖ ανθρώπινη‖ αξιοπρέπεια‖ (ακόμα‖ και)‖ του‖

εγκληματία‖ και‖ κυρίως‖ εγγυάται‖ «τους‖ δρόμους‖ επανόδου»‖ κοντά‖ μας.‖ Η‖ παρέμβαση‖ του‖ κατασταλτικού‖ μηχανισμού‖

συνιστά‖ το‖ ultimum‖ refugium‖ καθώς‖ ανακυκλώνει‖ (χωρίς‖ να‖ επιλύει)‖ το‖ πρόβλημα‖ και‖ ταυτόχρονα‖ αποδεικνύει‖ την‖

αδυναμία‖και‖την‖αβλεψία‖των‖νόμων‖και‖των‖νομοθετών‖να‖κατανοούν‖και‖να‖ρυθμίζουν‖τα‖ανθρώπινα.‖Αν‖έτσι‖έχουν‖τα‖

πράγματα,‖τότε‖δεν‖μας‖απομένει‖παρά‖να‖δείξουμε‖στην‖πράξη‖«τι‖σημαίνει‖συμμετοχική‖αντεγκληματική‖πολιτική».‖Σα‖

Σοπικά‖ υμβούλια‖ Πρόληψης‖ μάς‖ καλούν‖ ήδη‖ από‖ το 1999‖ (Ν.‖ 2713/99)‖ να‖ στελεχώσουμε‖ τα‖ δημοτικά‖ και‖ διαδημοτικά‖

όργανα‖ κοινωνικής‖ ασφάλειας.‖ Γύρω‖ από‖ τα‖ ΣΟΠΕ‖ αναπτύσσονται‖ δομές‖ και‖ θεσμοί‖ όπως‖ τα‖ Κέντρα‖ Πρόληψης‖ του‖

ΟΚΑΝΑ,‖τα‖Κέντρα‖Παρέμβασης‖του‖ΚΕΘΕΑ,‖εθελοντικές‖οργανώσεις,‖χολές‖και‖ύλλογοι‖Γονέων,‖ύλλογοι‖Καθηγητών,‖

κοινωνικοί‖φορείς,‖η‖Εκκλησία,‖οι‖Κινήσεις‖πολιτών.‖Είναι‖δυνατόν‖να‖πιστεύουμε‖ότι‖όλοι‖αυτοί,‖όλοι‖εμείς,‖υποχωρούμε‖

μπροστά‖στα‖ τρομολαγνικά‖μηνύματα‖ της‖ τηλεόρασης‖ή‖ ότι‖ εκχωρούμε‖ το‖ δικαίωμα‖σε‖μια‖ ζωή‖χωρίς‖ανασφάλειες,‖ σε‖

ιδιωτικά‖ security‖ groups‖ ή‖ σε‖ bodyguards;‖ Οι‖ πολίτες‖ μαζί‖ με‖ τον‖ δήμαρχό‖ τους,‖ τον‖ αστυνόμο‖ της‖ γειτονιάς,‖ τις‖ πεζές‖

περιπολίες,‖τους‖δημοτικούς‖αστυνόμους‖(ως‖κοινωνικούς‖διαμεσολαβητές)‖πρέπει‖να‖ενώσουν‖τις‖ψυχικές‖και‖κοινωνικές‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

101 

τους‖ δυνάμεις‖ απέναντι‖ στον‖ όποιο‖ (και‖ για‖ οποιονδήποτε‖ λόγο)‖ θέλει‖ να‖ μας‖ υποχρεώσει‖ να‖ ζούμε‖ κλειδωμένοι‖ (και‖

φοβισμένοι)‖μέσα‖στο‖σπίτι‖μας.‖Ο‖πολίτης‖δεν‖παίρνει‖το‖όπλο‖του,‖αλλά‖καθίσταται‖συμπαραγωγός‖της‖ασφάλειας‖όλων,‖

με‖μόνο‖του‖«όπλο»‖την‖αλληλεγγύη‖και‖τη‖συν-ευθύνη‖στην‖ποιότητα‖της‖δημοκρατίας‖μας.‖Αυτό‖ας‖είναι‖το‖σύνθημα‖που‖

πρέπει‖- εμείς‖πια‖- να‖γράψουμε‖στους‖τοίχους‖της‖πόλης‖μας.‖ 

Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής της Εγκληματολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 

Οι αλήθειες και οι μύθοι για την εγκληματικότητα  

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αύξηση της κοινωνικής βίας και την αντιμετώπισή της από τις διωκτικές αρχές , Δ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ  

Ψς‖ γνωστόν‖ η‖ εξάπλωση‖ της‖ κοινωνικής‖ βίας,‖ μορφή‖ της‖ οποίας‖ αποτελεί‖ και‖ η‖

εγκληματικότητα,‖δεν‖εξαρτάται‖μόνο‖από‖την‖αστυνομική‖πρακτική‖αλλά‖κυρίως‖από‖τις‖

κοινωνικές‖συνθήκες,‖υποτάσσεται‖σε‖ηθικούς‖κώδικες‖και‖πρακτικές‖και‖επηρεάζεται‖από‖

εξωγενείς‖ παράγοντες.‖ Είναι‖ μύθος‖ ότι‖ υπάρχει‖ σήμερα,‖ για‖ παράδειγμα,‖ αύξηση‖ του‖

αριθμού‖ των‖ κλοπών‖  μια εγκληματική‖ πράξη‖ που‖ χαρακτηρίζει‖ κατ'‖ εξοχήν‖ τους‖

αλλοδαπούς‖  αλλά‖ είναι‖ αλήθεια‖ ότι‖ υπάρχει‖ μια‖ μετεξέλιξη‖ της‖ διαδικασίας‖ τελέσεώς‖

τους.‖Από‖αυτή‖την‖άποψη‖η‖«ευθύνη»‖δεν‖θα‖πρέπει‖να‖αναζητηθεί‖αποκλειστικά‖και‖μόνο‖

στη‖συμπεριφορά‖ (ορισμένων)‖αλλοδαπών‖αλλά‖και‖στους‖όρους‖που‖έχουν‖διαμορφωθεί‖

για‖ την‖ αποδοχή‖ του‖ φαινομένου‖ της‖ (λαθρο)μετανάστευσης.‖ Είναι‖ αλήθεια‖ ότι‖ η‖

«αστυνομική λογική» περί‖δημιουργίας‖μιας‖ανεξέλεγκτης‖κατάστασης‖μετά‖την‖εφαρμογή‖στην‖πράξη‖των‖ρυθμίσεων‖για‖

την‖«πράσινη κάρτα» έχει‖βάση.‖Είναι‖χαρακτηριστικό‖ότι‖οι‖κλοπές‖από‖34.408‖που‖ήταν‖το‖πρώτο‖εξάμηνο‖του‖1997,‖όταν‖

ήταν‖σε‖πλήρη‖εξέλιξη‖οι‖επιχειρήσεις‖«σκούπα»‖της‖αστυνομίας,‖αυξήθηκαν‖σε‖40.619‖το‖δεύτερο‖εξάμηνο‖του‖1997,‖όταν‖

άρχισαν‖να‖γίνονται‖γνωστές‖οι‖προθέσεις‖της‖κυβερνήσεως‖για‖την‖«πράσινη‖κάρτα»,‖γεγονός‖που‖επιβεβαιώνει‖και‖την‖

εκτίμηση‖ότι‖το‖ειδικό‖βάρος‖των‖αλλοδαπών‖σε‖αυτή‖τη‖μορφή‖εγκληματικότητας‖είναι‖υψηλό.‖Σο‖κυρίαρχο‖όμως‖δεν‖είναι‖

αυτή‖καθεαυτή‖η‖αύξηση‖των‖κλοπών‖  που‖μειώθηκαν‖εξάλλου‖συνολικά‖το‖1997‖συγκριτικά‖με‖το‖1996‖  αλλά‖η‖ποιοτική‖

διαφοροποίηση‖των‖δραστών‖και‖η‖συμπεριφορά‖των‖διωκτικών‖αρχών.‖ 

* Ποιοτικές αλλαγές  

Οι‖παραδοσιακοί‖διαρρήκτες,‖που‖κοσμούσαν‖τα‖αστυνομικά‖δελτία‖στο‖πρόσφατο‖(ναι‖σωστά‖διαβάσατε,‖στο‖πρόσφατο)‖

παρελθόν‖ είχαν‖ ένα‖ άλλο‖ άρωμα:‖ ήταν‖ γραφικές‖ φιγούρες,‖ γνωστοί‖ κατά‖ κύριο‖ λόγο‖ στις‖ διωκτικές‖ αρχές‖ που‖ τους‖

ανέμεναν‖ μετά‖ από‖ κάθε‖ κλοπή‖ στους‖ κλεπταποδόχους,‖ που‖ και‖ αυτοί‖ ήταν‖ μετρημένοι‖ στα‖ δάχτυλα‖ του‖ ενός‖ χεριού,‖

κυρίως,‖στα‖αστικά‖κέντρα.‖ήμερα,‖αντιθέτως,‖οι‖δράστες,‖κατά‖κύριο‖λόγο‖Ρουμάνοι,‖Γιουγκοσλάβοι‖και‖Αλβανοί,‖ είναι‖

αδίστακτοι.‖ Εισβάλλουν‖στα‖ διαμερίσματα‖ οπλισμένοι‖ και‖ δεν‖ διστάζουν‖ακόμη‖και‖ να‖σκοτώσουν‖ όταν‖ αισθανθούν‖ ότι‖

κινδυνεύουν.‖Η‖Αστυνομία,‖ από‖ την‖ άλλη‖πλευρά,‖ εμφανίζεται‖ ανίκανη‖ όχι‖ μόνο‖ να‖ αποτρέψει‖ αλλά‖ και‖ να‖ εξιχνιάσει‖

αυτές‖τις‖μορφές‖εγκληματικών‖πράξεων‖  ίσως‖επειδή‖έχει‖καταρρεύσει‖το‖παραδοσιακό‖σύστημα‖των‖πληροφοριοδοτών‖

και‖οι‖κλεπταποδόχοι‖έχουν‖εξαφανιστεί‖αφού‖τα‖προϊόντα‖των‖κλοπών‖εξάγονται‖στο‖εξωτερικό.‖Ετσι,‖για παράδειγμα,‖οι‖

κλοπές‖που‖εξιχνιάστηκαν‖ με‖τον‖τρόπο‖έστω‖που‖εξιχνιάστηκαν‖ κατά‖τη‖διάρκεια‖του‖1997‖ήταν‖μόλις‖το‖10%.‖ 

* Διασπορά σε όλη την επικράτεια  

Σο‖ δεύτερο‖ στοιχείο‖ είναι‖ ότι‖ σήμερα‖ παρατηρείται‖ μια‖ διασπορά‖ των‖ κλοπών‖ ανά‖ την‖

επικράτεια‖και‖κυρίως‖σε‖παραθεριστικές‖περιοχές,‖κάτι‖που‖πριν‖από‖μία‖μόλις‖δεκαετία‖

ήταν‖ αδιανόητο.‖ Ετσι,‖ λοιπόν,‖ μπορεί‖ η‖ Αττική‖ να‖ κρατά‖ τα‖ σκήπτρα,‖ καθώς‖ κατά‖ τη‖

διάρκεια‖ του‖ 1997‖ καταγράφηκαν‖ 51.478‖ κλοπές‖ (53.436‖ είχαν‖ καταγραφεί‖ το‖ 1996),‖ αλλά‖

αυτή‖ η‖ μορφή‖ εγκληματικότας‖ απλώθηκε‖ και‖ σε‖ ολόκληρη‖ την‖ Ελλάδα.‖ Σο‖ 1997‖

καταγράφηκαν‖6.707‖κλοπές‖στη‖Θεσσαλονίκη,‖1.019‖στη‖Θράκη,‖2.403‖στη‖Δυτική‖Ελλάδα,‖

1.668‖στη‖Θεσσαλία,‖809‖στα‖νησιά‖του‖Ιονίου,‖2.114‖στην‖Κρήτη,‖533‖στα‖νησιά‖του‖Αιγαίου,‖

3.121‖στην‖Πελοπόννησο και‖2.140‖στη‖τερεά‖Ελλάδα.‖Με‖άλλα‖λόγια,‖οι‖κλοπές‖τείνουν‖να‖

μετεξελιχθούν‖ σε‖ μια‖ σύγχρονη‖ μάστιγα‖ που‖ έχει‖ αγκαλιάσει‖ ολόκληρη‖ την‖ ελληνική‖

κοινωνία.‖Σο‖ίδιο‖όμως‖  και‖σε‖ακόμη‖πιο‖ανησυχητικό‖βαθμό‖  συμβαίνει‖και‖με‖τις‖ληστείες‖που‖παραμένουν‖κατ'‖εξοχήν‖

ελληνικό‖ φαινόμενο‖ εγκληματικής‖ δράσης,‖ αφού‖ οι‖ δράστες‖ είναι‖ κατά‖ κύριο‖ λόγο‖ Ελληνες.‖ Οι‖ ληστείες‖ και‖ κυρίως‖ οι‖

ένοπλες‖ληστείες,‖αποτελούν‖μία‖από‖τις‖βασικές‖μορφές‖μετεξέλιξης‖του‖εγκλήματος‖στην‖Ελλάδα.‖Και‖αυτό‖γιατί‖σήμερα‖

προϋποθέτουν‖ ένα‖ στοιχειώδες‖ επίπεδο‖ οργάνωσης,‖ τη‖ χρήση‖ σύγχρονων‖ τεχνικών‖ μέσων‖ και‖ τη‖ διασπορά‖ ικανού‖

οπλισμού.‖Η‖αύξηση‖των‖ληστειών‖όμως,‖που‖παρατηρείται‖τα‖τελευταία‖χρόνια‖(μόνο‖το‖1997‖αυξήθηκαν‖περίπου‖20%‖σε‖

σχέση‖με‖το‖1996),‖έχει‖σχέση‖και‖με‖μια‖σειρά‖άλλους‖παράγοντες.‖Κατ'‖αρχήν‖η‖«αστυνομική λογική» απέδιδε‖την‖αύξηση‖

των‖ληστειών‖στα‖πλημμελή‖μέτρα‖φρούρησης‖των‖φυλακών.‖Εκτιμούσε‖ότι‖οι‖δράστες‖ήταν‖κατά‖κύριο‖λόγο‖δραπέτες‖των‖
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σωφρονιστικών‖καταστημάτων,‖κάτι‖που‖επιβεβαιωνόταν‖και‖από‖τις‖(όποιες)‖εξιχνιάσεις.‖Αργότερα,‖στη‖δεκαετία‖του‖1980,‖

η‖αύξηση‖του‖αριθμού‖των‖ένοπλων‖ληστειών‖αποδόθηκε‖στην‖απροθυμία‖των‖τραπεζών‖να‖λάβουν‖μέτρα‖φρούρησης‖και‖

στον‖αυξημένο‖όγκο‖των‖χρημάτων‖που‖διακινούνταν‖καθημερινά‖με‖χρηματαποστολές‖στο‖κέντρο‖της‖Αθήνας.‖ 

* Τα νέα «άλλοθι»  

Παρά‖τα‖μέτρα‖ενίσχυσης‖όμως‖των‖συστημάτων‖ασφαλείας‖των‖τραπεζών‖που‖ελήφθησαν,‖οι‖

ληστείες‖εξακολουθούσαν‖να‖αυξάνονται.‖Σότε,‖ως‖διά‖μαγείας,‖ευρέθη‖ένα‖νέο‖«άλλοθι» ώστε‖

να‖ δικαιολογηθεί‖ η‖ αδυναμία‖ αντιμετώπισης‖ του‖ φαινομένου‖ που‖μοιάζει‖ κατά‖ πολύ‖ με‖ το‖

σημερινό‖«άλλοθι» της‖«πράσινης κάρτας».‖Η‖αιτία‖για‖την‖αύξηση‖των‖ληστειών‖αναζητήθηκε‖

στα‖ μέτρα‖ αποσυμφόρησης‖ των‖ φυλακών‖ και‖ στο‖ καθεστώς‖ χορήγησης‖ αδειών‖ στους‖

κρατούμενους.‖Σο‖ερώτημα‖όμως‖που‖ανέκυψε‖ήταν‖ποιος‖διευκόλυνε‖τη‖δράση‖των‖αδειούχων‖

κρατουμένων‖οι‖ οποίοι‖ δεν‖ διέθεταν‖ ούτε‖ τον‖χρόνο‖να‖ οργανώσουν‖ ένοπλες‖ληστείες‖αλλά‖

ούτε‖και‖να‖εξεύρουν‖και‖τον‖αναγκαίο‖οπλισμό.‖Ψσπου‖αποκαλύφθηκε‖ότι‖οι‖μόνοι‖που‖είχαν‖

συμφέρον‖από‖την‖αύξηση‖του‖αριθμού‖των‖ληστειών‖ήταν‖μόνο‖οι‖ιδιωτικές‖εταιρείες‖παροχής‖προστασίας‖που‖αποτελούν‖

το‖«αντίδοτο»‖της‖εποχής‖του‖εγκλήματος.‖Ισως‖αυτή‖είναι‖και‖η‖πλέον‖ανησυχητική‖εξέλιξη‖του‖φαινομένου‖  στον‖βαθμό‖

βεβαίως‖που‖ευσταθούν‖οι‖υπόνοιες‖των‖αξιωματικών‖της‖ΕΛ.Α.‖ Τπάρχει‖όμως‖ακόμη‖μία‖αλήθεια γύρω‖από‖τις‖ληστείες,‖

που‖πηγάζει‖από‖τη‖μελέτη‖των‖στατιστικών‖δεδομένων:‖έχουν‖απλωθεί‖σε‖ολόκληρη‖την‖Ελλάδα.‖Ετσι,‖για‖παράδειγμα,‖το‖

1997‖ καταγράφηκαν‖ 1.276‖ ληστείες‖ στην‖Αττική‖ αλλά‖ και‖ 268‖ στη‖Θεσσαλονίκη,‖ 119‖ στην‖Πελοπόννησο,‖ 49‖ στη‖ τερεά‖

Ελλάδα,‖43‖στην‖Κρήτη,‖62‖στην‖Κεντρική‖Μακεδονία,‖17‖στην‖Ηπειρο,‖85‖στη‖Δυτική‖Ελλάδα‖και‖43‖στη‖Θράκη.‖Η‖τάση,‖

λοιπόν,‖ δεν‖ είναι‖ αυξητική‖ μόνο‖ στην‖ Αττική‖ αλλά‖ και‖ στην‖ επαρχία,‖ στην‖ οποία‖ μεταφέρουν‖ τη‖ δράση‖ τους‖ όλο‖ και‖

περισσότεροι‖σύγχρονοι‖«νταβέληδες».‖ 

* Η υλικοτεχνική υποδομή  

Αν‖ ισχύει‖ το‖ δόγμα‖ ότι‖ η‖ εγκληματικότητα‖ είναι‖ συνάρτηση‖ της‖ συμπεριφοράς‖ των‖ διωκτικών‖ αρχών,‖ τότε‖ αυτό‖

επιβεβαιώνεται‖πλήρως‖στην‖υπόθεση‖των‖ληστειών.‖Ετσι,‖αν‖και‖η‖ΕΛ.Α.‖δεν‖διαθέτει‖σώμα‖ντετέκτιβ‖ κάτι‖που‖συμβαίνει‖

σε‖πολλές‖ξένες‖χώρες‖,‖εν‖τούτοις‖εμφανίζει‖ένα‖σχετικά‖υψηλό‖ποσοστό‖εξιχνιάσεων‖ληστειών.‖Σο‖ίδιο‖συμβαίνει‖και‖με‖

τις‖ ανθρωποκτονίες‖ και‖με‖ τους‖βιασμούς.‖Κατά‖ τη‖ διάρκεια‖ του‖ 1997‖ εξιχνιάστηκαν‖ 596‖ληστείες,‖ ένας‖ αριθμός‖αρκετά‖

υψηλός‖αν‖ληφθεί‖υπόψη‖ότι‖το‖σύνολο‖των‖ληστειών‖ήταν‖2.044.‖Σην‖ίδια‖περίοδο‖εξιχνιάστηκαν‖156‖ανθρωποκτονίες,‖ενώ‖

είχαν‖καταγραφεί‖251‖και‖συνελήφθησαν‖104‖βιαστές,‖τη‖στιγμή‖που‖οι‖βιασμοί‖ήταν‖164.‖Η‖εξέλιξη‖αυτή,‖εκτός‖των‖άλλων,‖

καταδεικνύει,‖πρώτον,‖ότι‖οι‖εγκληματικές‖αυτές‖πράξεις‖πραγματοποιούνται‖από‖έναν‖στενό,‖πλήρως‖ανιχνεύσιμο,‖κύκλο‖

δραστών‖και,‖δεύτερον,‖ότι‖έχει‖αρχίσει‖να‖αποδίδει‖ο‖εκσυγχρονισμός‖της‖υλικοτεχνικής‖υποδομής‖της‖ΕΛΑ.‖Είναι‖αλήθεια 

ότι‖στις‖ληστείες,‖αλλά‖κυρίως‖στις‖κλοπές,‖όπως‖και‖στην‖πορνεία‖επιδρούν‖και‖διαφορετικοί‖παράμετροι.‖Ετσι‖λοιπόν‖έχει‖

διαπιστωθεί‖ ότι‖ για‖ έναν‖ ικανό‖ αριθμό‖ κλοπών‖ δεν‖ ευθύνονται‖ μόνο‖ οι‖ αλλοδαποί‖ αλλά‖ και‖ οι‖ τοξικομανείς‖ που‖ μέσω‖

αυτών‖αναζητούν‖έναν‖τρόπο‖εξασφάλισης‖της‖δόσης‖τους.‖Η‖εγκληματικότητα,‖δηλαδή,‖έχει‖μεταβληθεί‖σε‖ένα‖κουβάρι‖με‖

πολύχρωμες‖και‖μπερδεμένες‖ κλωστές.‖ Σα‖ναρκωτικά‖ όμως,‖που‖ έχουν‖ εξαπλωθεί‖ ευρέως,‖ είναι‖ ίσως‖η‖πλέον‖ δυναμική‖

μορφή‖του‖οργανωμένου‖εγκλήματος‖στην‖Ελλάδα.‖ Σο‖1990‖είχαν‖αποκαλυφθεί‖2.331‖υποθέσεις‖διακίνησης‖ναρκωτικών,‖

ενώ‖το‖1997‖6.382,‖δηλαδή‖σχεδόν‖τριπλασιάστηκαν.‖Σο‖1997‖οι‖υποθέσεις‖διακίνησης‖ναρκωτικών‖αυξήθηκαν‖δραματικά‖και‖

σε‖σχέση‖με‖το‖1996,‖οπότε‖είχαν‖καταγραφεί‖4.695‖υποθέσεις.‖Σα‖άτομα‖που‖κατηγορήθηκαν‖για‖

εμπορία‖ναρκωτικών‖το‖1990‖ήταν‖3.393,‖ενώ‖το‖1997‖ήταν‖9.507.‖Δραματική‖ήταν‖η‖αύξηση‖και‖

των‖ ποσοτήτων‖ των‖ ναρκωτικών‖ ουσιών‖ που‖ κατασχέθηκαν.‖ Ετσι‖ το‖ 1990‖ κατασχέθηκαν‖ 51,7‖

κιλά‖ ηρωίνη‖ και‖ 33,4‖ κιλά‖ κοκαΐνη,‖ ενώ‖ το‖ 1997‖ 125,9‖ κιλά‖ ηρωίνη‖ και‖ 16,1‖ κιλά‖ κοκαΐνη.‖ Οι‖

θάνατοι‖από‖ναρκωτικά‖το‖1990‖ήταν‖66‖ενώ‖το‖1997‖ήταν‖213.‖ 

* Το εμπόριο «λευκού θανάτου»  

Σι‖δείχνουν‖τα‖στοιχεία;‖Πρώτον,‖μια‖δυναμική‖αύξηση‖του‖φαινομένου,‖γεγονός‖που‖ερμηνεύεται‖και‖από‖τη‖

δυναμική‖ είσοδο‖ στο‖ εμπόριο‖ του‖ «λευκού‖ θανάτου»‖ τόσο‖ των‖ ρωσικής‖ όσο‖ και‖ της‖ αλβανικής‖ μαφίας.  

Δεύτερον,‖ότι‖η‖Ελλάδα‖δεν‖αποτελεί‖μόνο‖ένα‖παραδοσιακό‖διαμετακομιστικό‖κέντρο‖εμπορίου‖ναρκωτικών‖

αλλά‖και‖μια‖δυναμική‖αγορά‖στην‖οποία‖κάθε‖έτος‖τζιράρονται‖περίπου‖500‖δισ.‖δραχμές.‖Σρίτον,‖η‖Ελλάδα‖

διαδραματίζει‖πλέον‖σοβαρό‖ρόλο‖και‖στο‖ξέπλυμα‖βρώμικου‖χρήματος.‖Αρκεί‖να‖ληφθεί‖υπόψη‖ότι‖αυτή‖τη‖

στιγμή‖διερευνώνται‖πάνω‖από‖20‖περιπτώσεις.‖ 

* Οι «νονοί της νύχτας»  

Είναι‖αλήθεια ότι‖ το‖θέμα‖ των‖ναρκωτικών‖ δεν‖ είναι‖μόνο‖κοινωνικό‖ αλλά‖ έχει‖άμεση‖σχέση‖και‖με‖ την‖

ποιοτική‖ μετεξέλιξη‖ του‖ εγκλήματος στην‖ Ελλάδα.‖ Σα‖ ναρκωτικά,‖ όπως‖ και‖ οι‖ «νονοί της νύχτας», 

αποτελούν‖τις‖δύο‖εκφράσεις‖του‖οργανωμένου‖εγκλήματος‖στη‖χώρα‖μας.‖Η‖διάσταση‖αυτή‖προσλαμβάνει‖
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ιδιαίτερη‖ σημασία‖ αν‖ ληφθεί‖ υπόψη‖ ότι‖ ουδείς‖ μεγαλέμπορος‖ ναρκωτικών‖  πλην‖ ελαχίστων‖ ίσως‖ εξαιρέσεων‖  έχει‖

συλληφθεί‖ως‖σήμερα.‖Ούτε‖βεβαίως‖έχουν‖συλληφθεί‖οι‖μεγαλονονοί‖της‖νύχτας,‖οι‖οποίοι,‖εκτός‖των‖άλλων,‖διατηρούν‖

ισχυρές‖διασυνδέσεις‖στα‖ώματα‖Ασφαλείας.‖Οι‖συλληφθέντες‖για‖εμπόριο‖ναρκωτικών‖είναι‖κυρίως‖«βαποράκια»‖ή,‖στην‖

καλύτερη‖περίπτωση,‖απλοί‖μεταφορείς‖μεγάλων,‖κατά‖τα‖άλλα,‖ποσοτήτων‖ηρωίνης‖και‖κοκαΐνης.‖ 

Οι ληστείες και οι εξηγήσεις της ΕΛ.ΑΣ. , Από ποιους κινδυνεύουμε πραγματικά  

ΑΝ‖ΤΙΟΘΕΣΟΤΑΜΕ‖ την‖ «αστυνομική‖λογική»,‖ τότε‖ αβίαστα‖ θα‖ καταλήγαμε‖στο‖ συμπέρασμα‖ ότι‖ για‖ την‖ έξαρση‖ της‖

εγκληματικότητας‖ ή,‖ πιο‖ σωστά,‖ της‖ κοινωνικής‖ βίας‖ που‖ παρατηρείται‖ εσχάτως‖ υπεύθυνοι‖ είναι‖ δύο‖ υπουργοί‖ της‖

κυβερνήσεως.‖Ο‖πρώτος‖είναι‖ο‖υπουργός‖Εργασίας‖κ.‖Μ.‖Παπαϊωάννου,‖ο‖οποίος‖αποδεχόμενος‖την‖ιδέα‖του‖προκατόχου‖

του‖κ.‖Ι.‖κουλαρίκη‖καθιέρωσε‖την‖«πράσινη‖κάρτα»‖νομιμοποιώντας‖τους‖αλλοδαπούς,‖και‖ο‖

δεύτερος‖ ο‖υπουργός‖Δικαιοσύνης‖κ.‖Ευ.‖Γιαννόπουλος,‖που‖καθυστερεί‖αδικαιολογήτως‖την‖

εφαρμογή‖ των‖ κυβερνητικών‖ αποφάσεων‖ για‖ τη‖ σύσταση‖ του‖ ώματος‖ Υρούρησης‖

ωφρονιστικών‖ Καταστημάτων‖ και‖ τον απεγκλωβισμό‖ της‖ ΕΛ.Α.‖ από‖ την‖ επίδοση‖ των‖

δικογράφων‖  γεγονότα‖που‖θα‖είχαν‖ως‖αποτέλεσμα‖να‖απελευθερωθεί‖ένας‖ικανός‖αριθμός‖

αστυνομικών‖οι‖ οποίοι‖ θα‖ διατίθεντο‖στην‖αστυνόμευση.‖Η‖«αστυνομική‖λογική»,‖που‖κατά‖

μια‖διαβολική‖σύμπτωση‖δεν‖επικροτείται από‖την‖πολιτική‖ηγεσία‖του‖υπουργείου‖Δημόσιας‖

Σάξης,‖ υποτάσσεται‖ στην‖ αντίληψη‖ ότι‖ «οι‖ εγκληματίες‖ εκμεταλλεύονται‖ απλώς‖ τις‖

ευκαιρίες».‖ Σο‖ σκεπτικό‖ αυτό‖ εμπεριέχει‖ ψήγματα‖ αλήθειας‖ αλλά‖ δεν‖ ανταποκρίνεται‖ στην‖

κατάσταση‖που‖ έχει‖ διαμορφωθεί‖ σήμερα‖στον τομέα‖ της‖ εγκληματικότητας,‖ έστω‖και‖ αν‖ αποτελεί‖ το‖μοναδικό‖σχεδόν‖

επιχείρημα‖ για‖ την‖ ερμηνεία‖ της‖ απότομης‖ έξαρσης‖ του‖ φαινομένου.‖ Γύρω‖ όμως‖ από‖ αυτό‖ το‖ θέμα‖ έχουν‖ οικοδομηθεί‖

πολλοί‖ μύθοι‖ και‖ ελάχιστες‖ αλήθειες.‖ Πράγματι,‖ είναι‖ αλήθεια‖ ότι‖ το‖ 1997‖ κατεγράφη‖ μια‖ αύξηση‖ των‖ δεικτών‖ της‖

εγκληματικότητας‖συγκριτικά‖με‖το‖1996.‖Η‖αύξηση‖αυτή‖διατηρείται‖και‖τους‖πρώτους‖μήνες‖του‖1998,‖αν‖και‖ακόμη‖δεν‖

υπάρχουν‖σαφή‖στατιστικά‖δεδομένα.‖Σο‖Βιβλίο‖υμβάντων‖όμως‖της‖ΕΛ.Α.‖είναι‖ενδεικτικό‖της‖τάσης‖που‖παρατηρείται.‖

Ισως‖αυτό‖να‖είναι‖και‖μία‖από‖τις‖παραμέτρους‖που‖θορύβησαν‖την‖ηγεσία‖του‖υπουργείου‖Δημόσιας‖Σάξης‖που‖αναζητεί‖

τρόπους‖ κάλυψης‖ του‖ εγκληματικού‖ ελλείμματος‖στην‖Ελλάδα,‖αξιοποιώντας‖παραδοσιακές‖μεθόδους‖αποτροπής,‖ όπως‖

είναι‖οι‖νυκτερινές‖περιπολίες‖και‖ οι‖έφοδοι‖σε‖σπίτια‖υπόπτων,‖κυρίως‖αλλοπαδών.‖Είναι‖μύθος‖όμως‖ότι‖οι‖μορφές‖της‖

εγκληματικότητας‖που‖εμφανίζουν‖αυξημένους‖δείκτες‖το‖1997‖είναι‖καθοριστικοί.‖Και‖αυτό‖για‖δύο‖λόγους:‖Ο‖πρώτος‖είναι‖

ότι‖οι‖δείκτες‖των‖εγκληματικών‖πράξεων‖που συγκεντρώνουν‖εσχάτως‖τους‖προβολείς‖της‖επικαιρότητας,‖κατά‖τη‖διάρκεια‖

του‖1997‖εμφάνισαν‖κάμψη.‖Ο‖δεύτερος‖είναι‖ότι‖η‖συμμετοχή‖των‖αλλοδαπών‖στην‖εγκληματικότητα‖τα‖τελευταία‖χρόνια,‖

αν‖ και‖ αυξήθηκε,‖ εν‖ τούτοις‖ δεν‖ είναι‖ καθοριστική.‖Θέλετε‖ ορισμένα‖ παραδείγματα;‖ Λοιπόν,‖ κατά‖ τη‖ διάρκεια‖ του‖ 1996‖

είχαν‖καταγραφεί‖1.595‖ληστείες‖ενώ‖το‖1997‖αυξήθηκαν‖σε‖2.044.‖Κατά‖τη‖διάρκεια‖του‖1997‖πραγματοποιήθηκαν‖75.027‖

κλοπές,‖ενώ‖το‖1996‖είχαν‖γίνει‖80.516,‖δηλαδή‖μειώθηκαν‖κατά‖5.500‖περίπου.‖Αύξηση‖υπήρξε‖και‖στις‖ανθρωποκτονίες‖που‖

από‖ 169‖ που‖ ήταν‖ το‖ 1996‖ έφθασαν‖ τις‖ 251‖ το‖ 1997.‖ Σο‖ 1997‖ μειώθηκαν‖ δραστικά‖ οι‖ απάτες‖ που‖ σχετίζονται‖ με‖ τα‖

ηλεκτρονικά‖παιχνίδια‖ (από‖7.487‖υποθέσεις‖που‖καταγράφηκαν‖το‖1996‖μειώθηκαν‖σε‖4.268‖υποθέσεις‖το‖1998),‖γεγονός‖

που‖ αποδίδεται‖ στη‖ νομιμοποίηση‖ του‖ τζόγου‖ ενώ,‖ όπως‖ ήταν‖ επακόλουθο,‖ αυξήθηκαν‖ σημαντικά‖ οι‖ υποθέσεις‖

παραβιάσεων‖ του‖ νόμου‖ περί‖ ναρκωτικών.‖ Σο‖ ερώτημα‖ που‖ ανακύπτει‖ είναι:‖ η‖ αύξηση‖ που‖ παρατηρείται‖ σε‖ ορισμένες‖

εγκληματικές‖ πράξεις‖ δικαιολογεί‖ την‖ ανησυχία;‖ Αναμφιβόλως,‖ ναι.‖Μόνο‖ που‖ η‖ ανησυχία‖ αυτή‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ έχει‖ ως‖

αφετηρία‖της‖το‖πραγματικό‖εύρος‖του‖«εγκληματικού‖χάρτη»,‖να‖αντανακλά‖την‖πραγματική‖διάσταση‖του‖φαινομένου‖

της‖κοινωνικής‖βίας‖και‖να‖κατευθύνει‖σε‖κανάλια‖υπεύθυνης‖αντιμετώπισής‖της.‖Γιατί ο‖πραγματικός‖κίνδυνος‖για‖την‖

Ελλάδα‖ δεν‖ προέρχεται‖ από‖ μια‖ σχετική,‖ έστω,‖ αύξηση‖ των‖ δεικτών‖ της‖ εγκληματικότητας‖ αλλά‖ από‖ την‖ «ποιοτική‖

μετεξέλιξη»‖του‖εγκλήματος‖ μια‖διάσταση‖που‖παραμένει‖συνήθως‖στην‖αφάνεια.‖ 

Πόσο συμμετέχουν οι λαθρομετανάστες  

ΕΙΝΑΙ‖ μύθος ότι‖ για‖ την‖ αύξηση‖ της‖ εγκληματικότητας‖ στην‖ Ελλάδα‖ ευθύνονται‖

αποκλειστικά‖και‖μόνον‖οι‖αλλοδαποί.‖Οι‖απόψεις‖που‖διατυπώνονται‖για‖τη‖δημιουργία‖

«στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους αλλοδαπούς»,‖ ώστε‖ να‖ προστατευθεί‖ η‖ δημόσια‖

ασφάλεια,‖οι‖προτροπές‖για‖«τη δημιουργία ομάδων αυτοπροστασίας από τους αλλοδαπούς» 

και‖οι‖συνταγές‖για‖«επιτήρηση των συνόρων της εγκληματικότητας από ιδιωτικές εταιρείες 

προστασίας» όχι‖ μόνο‖ δεν‖ έχουν‖ πραγματική‖ υπόσταση‖ αλλά‖ ευνοούν‖ την‖ ανάπτυξη‖

φαινομένων‖ρατσισμού,‖τα‖οποία‖μάλιστα‖καταβάλλεται‖προσπάθεια‖να‖εκμεταλλευθούν‖

διάφοροι‖κύκλοι‖που‖απεργάζονται‖πολιτικές‖λύσεις‖λεπενικού‖τύπου.  Η‖αλήθεια είναι‖ότι‖

το‖ειδικό‖βάρος‖των‖αλλοδαπών‖στο‖σύνολο‖της‖εγκληματικότητας‖στην‖Ελλάδα‖διατηρείται‖ακόμη‖σχετικά‖χαμηλό.‖Θέλετε‖

ορισμένα‖παραδείγματα;‖Σο‖πρώτο‖εξάμηνο‖του‖1996‖οι‖έλληνες‖δράστες‖(στο‖σύνολο‖της‖εγκληματικότητας)‖ήταν‖141.249‖

ενώ‖οι‖αλλοδαποί‖4.717,‖ενώ‖το‖δεύτερο‖εξάμηνο‖του‖1996‖οι‖Ελληνες‖ήταν‖111.355‖και‖οι‖αλλοδαποί‖5.372.‖Σο‖πρώτο‖εξάμηνο‖

του‖1997‖οι‖έλληνες‖δράστες‖υπερέβησαν‖τις‖112.000,‖ενώ‖αντιθέτως‖παρατηρείται‖μια‖μείωση‖των‖αλλοδαπών.‖Βεβαίως,‖το‖

δεύτερο‖ εξάμηνο‖ του‖ 1997,‖ όπως‖και‖ το‖πρώτο‖ τρίμηνο‖ του‖ 1998,‖ οι‖ εγκληματικές‖πράξεις‖με‖ δράστες‖αλλοδαπούς‖ έχουν‖

αυξηθεί‖σημαντικά.‖Παρά‖ταύτα‖όμως‖το‖ειδικό‖βάρος‖των‖αλλοδαπών‖εξακολουθεί‖να‖παραμένει‖σε‖χαμηλά‖επίπεδα‖στο‖

σύνολο‖της‖εγκληματικότητας.‖Εκτός‖τούτου‖δεν‖θα‖πρέπει‖να‖μας‖διαφεύγει‖ότι‖οι‖αλλοδαποί,‖παρά‖τις‖ρυθμίσεις‖για‖την‖
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«πράσινη‖ κάρτα»,‖ εξακολουθούν‖ να‖ αστυνομεύονται.  Τπάρχει‖ όμως‖ ακόμη‖ μία‖ αλήθεια που‖ συνδέεται‖ με‖ την‖

εγκληματικότητα.‖Σα‖ρατσιστικού‖τύπου‖αναθέματα‖περί‖«μάστιγας‖των‖αλλοδαπών»,‖που‖βρίσκουν‖πρόσφορο‖έδαφος‖και‖

λόγω‖των‖υψηλών‖ποσοστών‖της‖ανεργίας,‖ευνοούν,‖εκτός‖των‖άλλων,‖και‖την‖ανάπτυξη‖των‖κοινωνικών‖φαινομένων‖της‖

γκετοποίησης‖ διαφόρων‖ περιοχών.‖ Ηδη,‖ όπως‖ δείχνουν‖ μελέτες‖ που‖ έχουν‖ πραγματοποιηθεί‖ από‖ διάφορους‖ φορείς,‖

περιοχές‖όπως‖το‖Μεταξουργείο,‖η‖πλατεία‖Βάθης‖και‖ο‖Κολωνός,‖τείνουν‖να‖μετατραπούν‖σε‖γκέτο.‖Είναι‖ ίσως‖η‖πλέον‖

οδυνηρή‖εξέλιξη. ΣΟ‖ΒΗΜΑ , 22-03-1998 

       Ο παγκόσμιος χάρτης του χουλιγκανισμού  

Κάθε ήπειρος έχει τους δικούς της λόγους για να τα σπάει. Αυτή είναι η νέα θεωρία που φιλοδοξεί να σώσει τα 

γήπεδα από τη βία. Η καταπολέμησή της κρύβεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λαών που απαρτίζουν το παζλ 

του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ποια είναι αυτά;  

Η‖μπάλα‖είναι‖στρογγυλή.‖Σο‖παιχνίδι‖διαρκεί‖90‖λεπτά.‖Αντε‖το‖πολύ‖120‖συν‖τα‖πέναλτι.‖Από‖

εκεί‖ και‖ πέρα‖ όλα‖ τα‖ άλλα‖ είναι‖ ιστορίες.‖ Ιστορίες‖ ανθρώπων,‖ εθνών,‖ λαών,‖φυλών,‖ ηπείρων.‖

Μόλις‖ τελείωσε‖ το‖ Euro‖ 2000,‖ κάποιος‖ πικραμένος‖ άγγλος‖ ανταποκριτής‖ εξέφρασε‖ την‖

περιστροφική‖άποψη‖πως‖«αν‖δεν‖υπήρχαν‖επεισόδια,‖το‖ποδόσφαιρο‖δεν‖θα‖ήταν‖ο‖βασιλιάς‖των‖

σπορ,‖ αλλά‖ και‖ πάλι,‖ αν‖ το‖ ποδόσφαιρο‖ δεν‖ ήταν‖ τόσο‖ σημαντικό‖ για‖ τη‖ ζωή‖ τόσο‖ πολλών‖

ανθρώπων,‖ δεν‖θα‖ δημιουργούνταν‖ επεισόδια».‖Και‖ όλοι‖ έκτοτε‖άρχισαν‖να‖προβάλλουν‖καρέ‖

καρέ‖ τα‖ πλάνα‖ με‖ τους‖ Αγγλους,‖ τους‖ Γερμανούς‖ και‖ όλους‖ τους‖ υπόλοιπους‖ ανώνυμους‖

χούλιγκαν‖ που‖ έπαιζαν‖ καρεκλοπόλεμο‖ στους‖ πολιτισμένους‖ δρόμους‖ των‖ Βρυξελλών.‖ Σα‖

τηλεοπτικά‖ πλάνα‖ δεν‖ κατάφεραν‖ να‖ εντοπίσουν‖ την‖ αιτία.‖ Ισως‖ διότι‖ η‖ βία‖ έχει‖ σχεδόν‖ πάντα‖ την‖ ίδια‖ αισθητική,‖

χρησιμοποιεί‖ την‖ ίδια‖ γλώσσα‖ και‖ τις‖ ίδιες‖ κινήσεις,‖ άσχετα‖ από‖ την‖ εντοπιότητα‖ και‖ τα‖ βαθύτερα‖ κίνητρα‖ που‖ την‖

προκαλούν.‖ Επομένως,‖ σκέφτηκαν‖ οι‖ άνθρωποι‖ της‖ παγκόσμιας‖ ομοσπονδίας,‖ η‖ αποκρυπτογράφησή‖ της‖ πρέπει‖ να‖

κρύβεται‖στην‖καταγωγή‖της.‖Αυτή‖είναι‖και‖η‖νέα‖άποψη‖  η‖οποία‖φαίνεται‖να‖κερδίζει‖όλο‖και‖περισσότερους‖οπαδούς‖

στον‖ χώρο‖ του‖ ποδοσφαίρου:‖ η‖ βία‖ στα‖ γήπεδα‖ μπορεί‖ να‖ εξηγηθεί‖ μόνο‖ αν‖ μέσα‖ από‖ την‖ ιδιαίτερη‖ καταγωγή‖ των‖

χούλιγκαν‖ καταγράψουμε‖ τα‖ κοινωνικά,‖ πολιτιστικά‖ και‖ οικονομικά‖ προβλήματα‖ των‖ εθνών‖ ή‖ των‖ ευρύτερων‖

γεωγραφικών‖ περιοχών‖ τους.‖ Βάσει‖ αυτής‖ της‖ λογικής‖ οι‖ Ευρωπαίοι‖ έχουν‖ τελείως‖ διαφορετικά‖ κίνητρα‖ από‖ τους‖

Νοτιοαμερικανούς,‖έστω‖και‖αν‖το‖αποτέλεσμα‖μετράται‖πάντοτε‖σε‖υλικές‖ζημιές.‖Για‖τους‖οπαδούς‖αυτής‖της‖θεωρίας‖

υπάρχουν‖οι‖εξής‖τέσσερις‖κατηγορίες‖χούλιγκαν:‖ 

1)‖ Αυτοί‖ που‖ προκαλούν‖ καταστροφές‖ χωρίς‖ ιδιαίτερη‖ αφορμή,‖ από‖ έλλειψη‖ παιδείας‖ ή‖ για‖ να‖

κάνουν‖αισθητή‖την‖παρουσία‖τους‖έξω‖από‖τα‖παράθυρα‖των‖«κέντρων‖λήψεως‖αποφάσεων».‖ 

2)‖Αυτοί‖που‖μεταφέρουν‖εκτός‖έδρας‖εσωτερικές‖διαφορές‖και‖εθνικές‖αντιπαλότητες.‖ 

3)‖Οι‖οπαδοί‖από‖χώρες‖με‖υψηλό‖ποσοστό‖ανεργίας‖και‖αλκοολισμού.‖ 

4)‖Οι‖ κάτοικοι‖φτωχών‖χωρών‖που‖βλέπουν‖ τα‖ επεισόδια‖ως‖φυσική‖προέκταση‖ ενός‖σημαντικού‖

ποδοσφαιρικού‖αγώνα‖ή,‖αλλιώς,‖ως‖ενεργό‖προσφορά‖των‖φιλάθλων‖στον‖αγώνα‖των‖ομοϊδεατών‖τους‖ποδοσφαιριστών.‖ 

Οι Βαλκάνιοι είναι εδώ  

την‖ πρώτη‖ κατηγορία‖ ανήκουν‖ οι‖ φίλαθλοι‖ από‖ ποδοσφαιρικά‖ και‖ πολιτισμικά‖

υποδεέστερες‖χώρες,‖όπως‖η‖Σουρκία,‖η‖Ρουμανία,‖η‖Κροατία‖και‖γενικά‖οι‖βαλκανικές‖και‖

ανατολικές‖ χώρες‖ της‖ Ευρώπης.‖ Αφορμή‖ που‖ τους‖ προκαλεί‖ συνήθως‖ είναι‖ οποιαδήποτε‖

φάση‖του‖αγώνα‖θυμίζει‖έναν‖θανατοποινίτη,‖ο‖οποίος,‖βλέποντας‖το‖μοιραίο‖να‖πλησιάζει,‖

κάνει‖μια‖τελευταία‖επανάσταση‖διαμαρτυρίας.‖Και...‖όλως‖τυχαίως‖οι‖ποδοσφαιρόφιλοι‖των‖

χωρών‖αυτών‖εξημερώνονται‖μόνο‖όταν‖οι‖ομάδες‖τους‖αρχίζουν‖να‖φλερτάρουν‖με‖τη‖νίκη‖

και‖ επακόλουθα‖ με‖ την‖ αναγνώρισή‖ τους‖ από‖ το‖ κατεστημένο.‖   Παρά‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ η‖

Ελλάδα‖ έχει‖ ελάχιστες‖ συμμετοχές‖ σε‖μεγάλες‖ διοργανώσεις,‖ έχει‖ καταφέρει‖ επάξια‖ με...‖ τη‖ γροθιά‖ της‖ (από‖ το‖ εθνικό‖

πρωτάθλημα‖και‖από‖τις‖λίγες‖φορές‖που‖μεγάλες‖ξένες‖ομάδες‖επισκέφθηκαν‖τον‖Πειραιά,‖την‖Σούμπα‖ή‖το‖Ηράκλειο)‖να‖

συμπεριληφθεί‖ στο‖ γκρουπ‖ των‖ «τρελών‖ βαλκάνιων»‖ φιλάθλων.‖ Μία‖ από‖ τις‖ πιο‖ «λαμπρές»‖ σελίδες‖ μας‖ στο‖ «μαύρο»‖

βιβλίο‖της‖Παγκόσμιας‖Ομοσπονδίας‖γράφτηκε‖στις‖21‖επτεμβρίου‖1988,‖όταν‖ο‖ΠΑΟΚ‖υποδέχθηκε‖τη‖Νάπολι‖του‖Ντιέγκο‖

Αρμάντο‖Μαραντόνα‖στον‖επαναληπτικό‖του‖0-1‖για‖το‖Κύπελλο‖UEFA.‖Σο παιχνίδι‖έληξε‖1-1,‖με‖σκόρερ‖τον‖Καρέκα‖(17')‖

και‖τον‖καρτάδο‖(65'),‖όμως‖οι‖κάμερες‖κατέγραψαν‖για‖πάντα‖τη‖βροχή‖μπουκαλιών‖που‖δέχθηκε‖ο‖«αργεντινός‖θεός‖με‖

το‖Νο‖10»‖όταν‖επιχείρησε‖να‖εκτελέσει‖κόρνερ.‖Αποκλεισμός,‖εκνευρισμός,‖έκτροπα,‖πρόστιμα.‖  Σην‖1η‖Οκτωβρίου‖1992‖ο‖

ΠΑΟΚ‖υποδέχθηκε‖την‖Παρί‖εν‖Ζερμέν‖στη‖ρεβάνς‖της‖εκτός‖έδρας‖ήττας‖με‖2-0.‖το‖ημίχρονο‖το‖σκορ‖ήταν‖ήδη‖(και‖πάλι)‖

0-2,‖με‖γκολ‖του‖Γουεά‖(14')‖και‖του‖ασί‖(32'),‖οπότε‖οι‖οπαδοί‖του‖κατέληξαν‖στο‖λογικό‖συμπέρασμα‖ότι‖όλα‖είχαν κριθεί‖

και‖τότε‖ξεκίνησε‖το‖«πάρτι».‖Σο‖δεύτερο‖ημίχρονο‖δεν‖ξεκίνησε‖ποτέ‖λόγω‖εκτεταμένων‖επεισοδίων,‖το‖ματς‖κατακυρώθηκε‖
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με‖3-0‖υπέρ‖της‖γαλλικής‖ομάδας,‖οι‖Θεσσαλονικείς‖τιμωρήθηκαν‖με‖τριετή‖αποκλεισμό‖(ο‖οποίος‖μειώθηκε‖το‖1995‖σε‖έναν‖

χρόνο)‖και‖οι‖ξένοι‖παρατηρητές‖όρισαν‖τους‖φιλάθλους‖του‖ΠΑΟΚ‖σε‖εκθέσεις‖που‖έκαναν‖τον‖γύρο‖του‖κόσμου‖ως‖«εξίσου‖

επικίνδυνους‖ με‖ τους‖ Αγγλους‖ ή‖ τους‖ Γερμανούς‖ χούλιγκαν,‖ μόνο‖ που‖ οι‖ Ελληνες‖  εν‖ αντιθέσει‖ με‖ τους‖ υπόλοιπους‖

Ευρωπαίους‖ μπορούν‖να‖αρχίσουν‖τα‖επεισόδια‖και‖χωρίς‖να‖καταναλώσουν‖σταγόνα‖αλκοόλ».‖Ο‖Δικέφαλος‖εξέτισε‖την‖

ποινή‖του‖το‖1995-1996‖(‖κατά‖την‖όγδοη‖ τυπικά‖ συμμετοχή‖του‖στο‖Κύπελλο‖UEFA).‖Η‖Ελλάδα‖όμως‖θεωρείται‖έκτοτε‖έδρα‖

«υψηλού‖κινδύνου».‖ 

Θάνατος στα άπιστα σκυλιά  

τη‖ δεύτερη‖ κατηγορία‖ υπάγονται‖ η‖ Ισπανία,‖ η‖ Πορτογαλία,‖ η‖ Ιρλανδία,‖ η‖ κωτία‖ και‖

μερικές‖ χώρες‖ οι‖ οποίες‖ έχουν‖ αιώνιες‖ ιερές‖ διαμάχες‖ μεταξύ‖ τους‖ (Ουρουγουάη‖ - 

Παραγουάη,‖ Βολιβία‖ - Φιλή‖ - Κολομβία,‖ Ιράν‖ - Ιράκ,‖ Νότια‖ - Βόρεια‖ Κορέα,‖ Νιγηρία‖ - 

Καμερούν).‖Σο‖θέμα‖έχει‖ως‖εξής:‖Οταν‖παίζει‖η‖εθνική‖μιας‖από‖αυτές‖τις‖χώρες,‖οι‖«άμαχοι»‖

πληθυσμοί‖των‖υπολοίπων‖ομάδων‖δεν‖κινδυνεύουν.‖Οταν‖όμως‖πρόκειται‖για‖συλλογικούς‖

αγώνες‖ του‖ Σσάμπιονς‖ Λιγκ‖ ή‖ του‖ Νοτιοαφρικανικού‖ Πρωταθλήματος‖ ομάδων‖ από‖

διαφορετικές‖ περιοχές,‖ τότε‖ τα‖ πράγματα‖ είναι‖ εξαιρετικά‖ σκούρα.‖ Ενας‖Αγγλος‖ έξω‖ από‖

ιρλανδική‖ παμπ‖ είναι‖ γενναίος‖ οπαδός,‖ όμως‖ και‖ ένας,‖ λίαν‖ συντόμως,‖ βαριά‖

τραυματισμένος‖Αγγλος.‖ Καταλανός‖ που‖ θα‖ ανεμίσει‖ περήφανα‖ το‖ μπορντό‖ - μπλε‖ κασκόλ‖ του‖ σε‖ κεντρικό‖ δρόμο‖ της‖

Μαδρίτης‖θα‖γίνει‖ αγνοούμενος‖ οπαδός‖ της‖Μπαρτσελόνα.‖Απλές‖αξίες‖ για‖σύνθετα‖ εθνικά‖ ζητήματα.‖  Οι‖ οικονομικές,‖

θρησκευτικές‖και‖πολιτικές‖διαφωνίες‖μεταξύ‖των‖χωρών‖αυτών‖μεταλλάσσονται‖σε‖ανεξίτηλες‖μπογιές,‖οι‖οποίες‖βάφουν‖

πρόσωπα‖και‖μυαλά‖στο‖χρώμα‖της‖πατρίδας‖/‖θρησκείας‖/‖ομάδας.‖Και‖περιμένουν‖όλοι‖υπομονετικά‖την‖πρώτη‖στροφή‖

του‖δρόμου,‖το‖πρώτο‖φάλτσο‖σφύριγμα‖για‖να‖λάμψουν‖τα‖τσεκούρια‖του‖εμφυλίου.‖Οταν‖η‖Ρεάλ‖Μαδρίτης‖παίζει‖στην‖

έδρα‖της‖παιχνίδι‖ευρωπαϊκού‖θεσμού,‖τότε‖οι‖οπαδοί‖της‖Μπαρτσελόνα‖είναι‖έτοιμοι‖να‖συστρατευτούν‖με‖την‖αλλοδαπή‖

ομάδα‖προκειμένου‖να‖δουν‖τον‖αιώνιο‖αντίπαλό‖τους‖να‖χάνει.‖(Οπως‖τότε‖που‖ο‖Παναθηναϊκός‖αποκλείστηκε‖από‖τον‖

Αγιαξ‖ στο‖ ΟΑΚΑ‖ και‖ οι‖ Ολυμπιακοί‖ βγήκαν‖ στους‖ δρόμους‖ για‖ να‖ πανηγυρίσουν,‖ αλλά‖ σε‖ πιο‖ σοβαρή‖ εκδοχή.)‖ Οι‖

κωτσέζοι‖ σε‖ αυτά‖ τα‖ θέματα‖ είναι‖ ακόμη‖ πιο‖ μπροστά:‖ κανείς‖ δεν‖ περιμένει‖ το‖ ντέρμπι‖ για‖ να‖ επιτεθεί‖ στους‖

«αλλόθρησκους»‖και‖έτσι‖οι‖νεκροί‖των‖συγκρούσεων‖μεταξύ‖των‖οπαδών‖της‖Ρέιντζερς‖και‖της‖έλτικς‖μετριούνται‖με‖τον‖

χρόνο.‖την‖Κολομβία‖  τη‖χώρα‖όπου‖εκτελέστηκε‖ο‖Εσκομπάρ,‖την‖ώρα‖που‖κατέβαινε‖από‖το‖αεροπλάνο,‖επειδή‖έχασε‖

ένα‖πέναλτι‖ στο‖Μουντιάλ‖ των‖ΗΠΑ‖ (και‖που‖αρχηγός‖ της‖ εθνικής‖ήταν‖μέχρι‖πρότινος‖ ο‖Βαλντεράμα,‖ ο‖ οποίος‖στους‖

διεθνείς‖ αγώνες‖ απειλούσε‖ με‖ περίστροφο‖ τους‖ παίκτες‖ που‖ δεν‖ υπάκουαν στις‖ εντολές‖ του)‖  οι‖ οπαδοί‖ υπόκεινται‖ σε‖

έλεγχο‖οπλοφορίας.‖Αλλά‖και‖πάλι,‖κάθε‖φορά‖που‖η‖Independiente‖Santa‖Fe‖βάζει‖γκολ‖εναντίον‖της‖Deportivo‖Cali,‖όλο‖και‖

κάποιος‖πανηγυρικός‖πυροβολισμός‖θα‖πέσει‖στις‖κερκίδες.‖Βάσει‖των‖εκθέσεων‖της‖UEFA‖οι‖ευρωπαϊκές‖χώρες‖με‖ανοικτά‖

εμφύλια‖μέτωπα‖δεν‖ εξάγουν‖χουλιγκανισμό.‖Τπό‖ τις‖ανάλογες‖προϋποθέσεις‖θα‖μπορούσαν‖λοιπόν‖να‖προετοιμάσουν‖

κάποια‖ μεγάλη‖ διοργάνωση.‖ Σο‖ ρίσκο‖ ότι‖ οι‖ μισοί‖ οικοδεσπότες‖ θα‖ σαμποτάρουν‖ τους‖ άλλους‖ μισούς‖ είναι‖ όμως‖ είναι‖

υψηλό...‖ 

7,9 μπίρες την ημέρα τον φόβο κάνουν πέρα  

την‖τρίτη‖κατηγορία‖ανήκουν‖οι‖κεντρικές‖και‖βόρειες‖χώρες‖της‖Ευρώπης.‖την‖Αγγλία,‖στη‖Γερμανία,‖στην‖Ολλανδία,‖

στη‖Γαλλία‖το‖ποδόσφαιρο‖παίρνει‖εθνικές‖διαστάσεις.‖Σίποτε‖δεν‖είναι‖τυχαίο.‖Σέσσερις‖πρώην‖αποικιοκράτες‖που‖βάσισαν‖

την‖ποδοσφαιρική‖τους‖ανάπτυξη‖στους‖έγχρωμους‖παίκτες‖προσπαθούν‖με‖νύχια‖και‖με‖δόντια‖(χωμένα‖βαθιά‖στον‖λαιμό‖

των‖ αντιπάλων)‖ να‖ κρατηθούν‖ στην‖ κορυφή.‖ Οι‖ τεράστιες‖ κοινωνικές‖ ανισότητες‖ και‖ τα‖ άθλια‖ καιρικά‖ φαινόμενα‖

δημιουργούν‖στρατιές‖φιλάθλων‖που‖συνδυάζουν‖τα‖τρία‖δυσοίωνα‖«Α»:‖Απελπισμένοι‖- Ανεργοι‖- Αλκοολικοί‖οπαδοί,‖που‖

ψάχνουν‖μια‖πρόχειρη‖δικαιολογία‖για‖να‖αισθανθούν‖εθνικά‖υπερήφανοι‖αλλά‖και‖έναν‖τρόπο‖εναλλακτικών‖διακοπών.‖

Μία‖εβδομάδα‖σε‖βελγικές‖φυλακές‖με‖όλα‖τα έξοδα‖πληρωμένα‖και‖τελική‖ποινή‖την‖απέλαση‖από‖το‖ξένο‖κράτος‖δεν‖

είναι‖και‖η‖χειρότερη‖λύση‖για‖έναν‖άνθρωπο‖που‖ούτως‖ή‖άλλως‖δεν‖επρόκειτο‖να‖(ξανα)ταξιδέψει‖ποτέ.‖ Οι‖χούλιγκαν‖των‖

χωρών‖ αυτών‖ είναι‖ και‖ οι‖ πιο‖ επικίνδυνοι.‖ Σο‖ ημερήσιο‖ πρόγραμμά‖ τους ξεκινά‖ από‖ τις‖ εννέα‖ το‖ πρωί‖ με‖ πρωινό‖ που‖

σερβίρεται‖σε‖ψηλό‖ποτήρι‖τοποθετημένο‖για‖μία‖ώρα‖στην‖κατάψυξη.‖Ψς‖το‖μεσημέρι‖τα‖άδεια‖αλουμινένια‖κουτιά‖μπίρας‖

έχουν‖σχηματίσει‖έναν‖μικρό‖όγκο‖στο‖ύψος‖του‖Λόφου‖κουζέ.‖Είναι‖χαρακτηριστικό‖ότι‖ανάμεσα‖στους‖«Βόρειους»‖ ακόμη‖

και‖ στους‖ αγώνες‖ της‖ Υόρμουλα‖ 1,‖ όπου‖ τα‖ ένστικτα‖ είναι‖ σαφώς‖ πιο‖ εξημερωμένα‖  15.000‖ οπαδοί‖ καταφέρνουν‖ να‖

καταναλώσουν‖ σε‖ μία‖ ημέρα‖ περισσότερα‖ από‖ 120.000‖λίτρα‖ μπίρας‖ (αναλογία:‖ 7,9‖ λίτρα‖ ανά‖ οπαδό).‖ Ψς‖ το‖ τέλος‖ των‖

αγώνων‖οι‖περισσότεροι‖μοιάζουν‖περισσότερο‖με‖μολότοφ‖με‖πόδια‖παρά‖με‖οπαδούς‖πολιτισμένων‖ομάδων.‖Σο‖αλκοόλ‖  

λένε‖οι‖γιατροί‖  είναι‖η‖πιο‖επικίνδυνη‖ουσία‖από‖εκείνες‖που‖προκαλούν‖εξάρτηση:‖αφαιρεί‖κάθε‖αίσθημα‖πόνου,‖ηθικών‖

αναστολών‖και‖την‖αίσθηση‖της‖πραγματικότητας.‖ 

Η θεά μπάλα θέλει θυσίες  Κατηγορία‖ τέταρτη.‖ Εδώ‖ τα‖ χαμόγελα‖ παγώνουν.‖ Αγώνας‖ μεταξύ‖ Βάσκο‖ ντα‖ Γκάμα‖ και‖

Κορίνθιανς.‖ Ετος‖ 1994.‖ Ο‖ επόπτης‖ σφυρίζει‖ οφσάιντ.‖ Οι‖ γηπεδούχοι‖ ουρλιάζουν.‖ Ο‖ επόπτης‖ τούς‖ αγνοεί.‖ Λίγα‖ λεπτά‖

αργότερα‖δίπλα‖στην‖πλάγια‖γραμμή‖του‖γηπέδου‖έχει‖ανοίξει‖ένας‖κρατήρας‖βάθους‖50‖εκατοστών‖και‖ο‖επόπτης‖κείται‖  

ως‖ εκ‖ θαύματος‖  ελαφρά‖ τραυματισμένος‖ από‖ το‖ ανατιναγμένο‖ χώμα.‖ Ο‖ υπαίτιος‖ οπαδός‖ ξανακάθεται‖ στη‖ θέση‖ του‖

τυλίγοντας‖ όλο‖ φυσικότητα‖ το‖ αντιαρματικό‖ Μπαζούκας‖ στη‖ σακούλα‖ του!‖ Είχε‖ απλώς‖ εκφράσει‖ τον‖ εκρηκτικό‖ του‖
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χαρακτήρα‖ λόγω‖ μιας‖ κατάφωρης‖ αδικίας.‖ Πρωτάθλημα‖ Βραζιλίας.‖ Πρωτάθλημα‖ Αργεντινής.‖ Μεξικό.‖ Πρωταθλήματα‖

χωρών‖ πάμπτωχων‖ με‖ τεράστια‖ ποσοστά‖ αναλφαβητισμού,‖ ανεργίας‖ και‖ διαφθοράς.‖ Σο‖ ποδόσφαιρο‖ σε‖ αυτές‖ τις‖

περιπτώσεις‖καλείται‖να‖«λύσει»‖τις‖κοινωνικές‖διαφορές.‖Οι‖φτωχοί‖δεν‖περιμένουν‖απαραίτητα‖τη‖μεγάλη‖μεταγραφή.‖

Απλώς‖να‖πετύχουν‖ένα‖γκολ‖με‖τη‖βοήθεια‖του‖Θεού‖κατά‖του‖πλούσιου‖αντιπάλου.‖Για‖να‖μπορέσουν‖να‖τιμήσουν‖την‖

οικογένειά‖ τους,‖ την‖ πόλη‖ τους,‖ τη‖ θρησκεία‖ τους.‖ τη‖ Βραζιλία‖ σήμερα‖ υπάρχουν‖ περισσότερες‖ από‖ 120‖ αιρέσεις‖ για‖

158.739.257‖κατοίκους,‖που‖μιλούν‖τέσσερις‖διαφορετικές‖γλώσσες,‖είναι‖χωρισμένοι‖σε‖εννέα‖φυλές,‖ενώ‖τα‖32.000.000‖εξ‖

αυτών‖πάσχουν‖από‖χρόνια‖ασιτία.‖Ο‖καλύτερος‖ποδοσφαιριστής‖του‖κόσμου‖για‖το‖1999,‖ο‖Ριβάλντο,‖φορά‖μασέλα‖επειδή,‖

όταν‖ήταν‖μικρός,‖έπεσαν‖τα‖δόντια‖του‖λόγω‖του‖υποσιτισμού.‖την‖Αργεντινή‖υπάρχουν‖36.737.664‖άνθρωποι‖χωρισμένοι‖

σε‖τέσσερις‖λαούς,‖που‖μιλούν‖πέντε‖γλώσσες,‖έχουν‖(επισήμως)‖τέσσερις‖θρησκείες, ενώ‖το‖25,5‖του‖πληθυσμού‖βρίσκεται‖

κάτω‖ πολύ‖κάτω‖ από‖τα‖όρια‖της‖ανέχειας.‖Μια‖νίκη‖στο‖ποδόσφαιρο‖σημαίνει‖κάτι‖πολύ‖πιο‖ιερό‖από‖τρεις‖βαθμούς‖στο‖

πρωτάθλημα.‖ημαίνει‖ότι‖για‖μία‖εβδομάδα‖η‖πόλη‖θα‖έχει‖κάτι‖να‖γιορτάζει.‖Κάτι‖που‖θα‖την‖κάνει‖να ξεχωρίζει‖από‖τις‖

άλλες.‖ Που‖ θα‖ την‖ κρατάει‖ ζωντανή.‖ Και‖ ο‖ παίκτης‖ που‖ θα‖ βάλει‖ το‖ γκολ‖ θα‖ είναι‖ «ευλογημένος‖ από‖ τον‖ Θεό».‖ Η‖

φωτογραφία‖ του‖ Μαραντόνα‖ υπάρχει‖ ακόμη‖ κρεμασμένη‖ στον‖ τοίχο‖ κάθε‖ σπιτιού,‖ κάθε‖ μαγαζιού,‖ κάθε‖ δημόσιας‖

υπηρεσίας‖της‖Αργεντινής. Οταν‖ο‖αθλητισμός‖μπλέκει‖με‖την‖πολιτική,‖τη‖φτώχεια,‖τη‖θρησκεία‖και‖τα‖όνειρα‖ενός‖λαού,‖

δύσκολα‖βγάζεις‖άκρη.‖ 

 

H παραβατικότητα των ανηλίκων  

Aκόμα και παιδιά δημοτικού εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις, διευρύνθηκε το πεδίο δράσης , 

Tης‖Eλενας‖Kαρανατση 

Aν‖και‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ ανηλίκων‖που‖ οδηγήθηκαν‖στο‖Δικαστήριο‖μειώθηκε‖ το‖ 2003‖σε‖σχέση‖με‖ το‖

2002,‖οι‖ανήλικοι‖δράστες‖έχουν‖διευρύνει‖το‖πεδίο‖των‖αξιόποινων‖πράξεων‖και‖εμφανίζονται‖ακόμη‖

να‖ έχουν‖ τελέσει‖ και‖ απόπειρες‖ ανθρωποκτονίας!Mπορεί‖ τα‖ ανήλικα‖ αγόρια‖ να‖ είναι‖ πολύ‖

περισσότερο‖ επιρρεπή‖ σε‖ διάφορες‖ μορφές‖ παραβατικότητας,‖ ωστόσο‖ τα‖ κορίτσια‖ εμπλέκονται‖ σε‖

μικρότερη‖ηλικία,‖ βέβαια‖ σε‖ ηπιότερης‖ φύσης‖ αδικήματα,‖ κυρίως‖ δε‖ στην‖ επαιτεία.‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖

στοιχεία‖που‖ επεξεργάστηκε‖η‖υπηρεσία‖Eπιμελητών‖Aνηλίκων‖Aθήνας‖και‖ αφορούν‖στο‖ δικαστικό‖

έτος‖επτέμβριος‖2002-Iούλιος‖2003:Mεγάλο‖ποσοστό‖παραβατών‖(περίπου‖30%)‖είναι‖Aλβανοί,‖ενώ‖από‖τους‖αλλοδαπούς‖

ακολουθούν‖ ανήλικοι‖ προερχόμενοι‖ κυρίως‖ από‖ το‖ Kαζακστάν,‖ τη‖ Pωσία‖ και‖ τη‖ Γεωργία. ε‖ αξιόποινες‖ πράξεις‖

εμπλέκονται‖ακόμη‖και‖παιδιά‖του‖δημοτικού,‖ηλικίας‖7‖ - 12‖ετών,‖καθώς‖από‖τις‖1.516‖καταδικαστικές‖αποφάσεις,‖οι‖185‖

αφορούν‖παιδιά‖αυτής‖της‖ηλικιακής‖ομάδας.Oι‖παραβάσεις‖του‖Kώδικα‖Oδικής‖Kυκλοφορίας‖παραμένουν‖η‖πρώτη‖αιτία‖

προσαγωγής‖στο‖Mονομελές‖Δικαστήριο,‖καθώς‖σε‖σύνολο‖2.128‖αδικημάτων,‖τα‖856‖αφορούν‖σε‖παραβάσεις‖του‖KOK‖τα‖

σοβαρότερα‖αδικήματα,‖που‖οδηγούνται‖στο‖Tριμελές,‖τα‖περισσότερα‖αφορούν‖σε‖ληστείες‖και‖απόπειρες‖ληστείας,‖ενώ‖

δεν‖ λείπει‖ η‖ κατηγορία‖ για‖ σύσταση‖ συμμορίας.‖Ψστόσο,‖ στην‖ Eλλάδα,‖ σε‖ αντίθεση‖ με‖ άλλες‖ χώρες‖ του‖ εξωτερικού,‖ οι‖

ανήλικοι‖ παραβάτες‖ ενεργούν‖ κυρίως‖ μόνοι‖ τους,‖ καθώς‖ ελάχιστες‖ είναι‖ οι‖ περιπτώσεις‖ εκείνων,‖ που‖ ανήκουν‖ σε‖

οργανωμένες‖ ομάδες‖ - συμμορίες.τα‖ υπόλοιπα‖ αδικήματα‖ υψηλά‖ ποσοστά‖ έχουν‖ η‖ κλοπή,‖ η‖ επαιτεία,‖ παράβαση‖ του‖

νόμου‖περί‖ναρκωτικών,‖ψευδής‖κατάθεση,‖απόπειρα‖κλοπής,‖καθώς‖επίσης‖και‖η‖παράβαση‖του‖νόμου‖περί‖όπλων.‖Aπό‖το‖

σύνολο‖των‖3.473‖αποφάσεων‖του‖Mονομελούς‖και‖Tριμελούς‖Δικαστηρίου‖Aνηλίκων,‖οι‖1.516‖ήταν‖καταδικαστικές‖και‖οι‖

889‖αθωωτικές‖(οι‖υπόλοιπες‖ήταν‖αναβλητικές‖ή‖άλλης‖φύσεως).Oι‖περισσότεροι‖καταδικασθέντες‖τέλεσαν‖τα‖αδικήματα‖

στους‖ δήμους‖ Aθηνών,‖ Kαλλιθέας,‖ Aσπροπύργου,‖ Περιστερίου‖ και‖ Aιγάλεω,‖ όπου‖ και‖ διαμένουν,‖ ενώ‖ τα‖ χαμηλότερα‖

ποσοστά‖παράνομης‖δραστηριότητας‖ανηλίκων‖καταγράφονται‖σε‖Tαύρο,‖Nέο‖Kόσμο,‖Hλιούπολη‖και‖Πεύκη.Eνθαρρυντικό,‖

πάντως,‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖δεν‖παρατηρήθηκε‖μεγάλος‖αριθμός‖υποτροπών‖στα‖ίδια‖αδικήματα.‖Oι‖περισσότεροι‖δράστες‖

που‖υπέπεσαν‖στην‖ίδια‖πράξη‖ήταν‖κυρίως‖παραβάτες‖του‖Kώδικα‖Oδικής‖Kυκλοφορίας.‖Oσον‖αφορά‖στην‖ποινική‖τους‖

μεταχείριση,‖λίγες‖ήταν‖οι‖περιπτώσεις‖(139)‖ανήλικων‖δραστών,‖που‖οδηγήθηκαν‖στη‖φυλακή,‖ενώ‖οι‖περισσότεροι‖τέθηκαν‖

υπό‖την‖υπεύθυνη‖επιμέλεια‖των‖γονέων‖τους.‖Oι‖υπόλοιποι‖είτε‖εντάχθηκαν‖στο‖πρόγραμμα‖της‖Yπηρεσίας‖Eπιμελητών‖

είτε‖δέχθηκαν‖απλώς‖μια‖επίπληξη‖ή‖αποχώρησαν‖ατιμώρητοι.«ήμερα‖βρίσκονται‖125‖Eλληνες‖και‖49‖αλλοδαποί‖ανήλικοι‖

παραβάτες‖ υπό‖ την‖ επιμέλεια‖ της‖ υπηρεσίας‖ μας,‖ που‖ παρακολουθεί‖ επισταμένως‖ την‖ πορεία‖ τους»,‖ λέει‖ στην‖ «K»‖ η‖

προϊσταμένη‖ της‖ Yπηρεσίας‖ Eπιμελητών‖ κ.‖ Eλένη‖ Tσαγκαρέλη.‖ «Eχει‖ αποδειχθεί‖ ότι‖ είναι‖ το‖ αποτελεσματικότερο‖

αναμορφωτικό‖ μέτρο,‖ καθώς‖ ο‖ επιμελητής‖ στηρίζει‖ και‖ παρεμβαίνει‖ στη‖ ζωή‖ του‖ ανήλικου‖ δράστη,‖ προσπαθώντας‖ να‖

ανακαλύψει‖ τις‖ βαθύτερες‖ αιτίες‖ της‖ παραβατικότητας,‖ αλλά‖ ταυτόχρονα‖ να‖ ενισχύσει‖ τις‖ θετικές‖ πτυχές‖ της‖

προσωπικότητας‖του‖παιδιού,‖κινητοποιώντας‖τόσο‖το‖ίδιο‖όσο‖και‖την‖οικογένειά‖του». 

Eγκαταλείπουν το σχολείο, γίνονται χρήστες  

Aγόρια‖ηλικίας‖16‖- 20‖ετών‖που‖προέρχονται‖κυρίως‖από‖οικογένειες‖με‖αρμονική σχέση‖αλλά‖που‖τα‖περισσότερα‖έχουν‖

εγκαταλείψει‖ το‖ σχολείο‖ είναι‖ η‖ πλειονότητα‖ των‖ ανήλικων‖ χρηστών‖ ναρκωτικών‖ που‖ έχει‖ διαβεί‖ την‖ πόρτα‖ του‖

Δικαστηρίου‖ Aνηλίκων‖ κατά‖ την‖ δικαστική‖ χρονικά‖ 2002‖ - 2003.‖ Aπό‖ τις‖ 67‖ περιπτώσεις‖ που‖ κατέγραψε‖ η‖ Yπηρεσία‖

Eπιμελητών‖ Aνηλίκων,‖ περίπου‖ το‖ 12%‖ καταδικάστηκε‖ σε‖ φυλάκιση,‖ 12%‖ έφυγαν‖ ατιμώρητοι,‖ 7,5%‖ αθωώθηκαν,‖ ενώ‖

περισσότεροι‖από‖τους‖μισούς‖(55%)‖δέχθηκαν‖ως‖αναμορφωτικό‖μέτρο‖την‖επιμέλεια‖της‖Yπηρεσίας‖Eπιμελητών.‖Ποινικός‖

σωφρονισμός‖επιβλήθηκε‖στο‖3%‖των‖παραβατών,‖ενώ‖το‖υπόλοιπο‖18%‖τέθηκε‖υπό‖την‖υπεύθυνη‖επιμέλεια‖γονέων. 
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Tα αδικήματα 

H‖ δικαστική‖ κατάσταση‖ των‖ προσαχθέντων‖ αφορούσε‖ κυρίως‖ το‖ αδίκημα‖ προμήθειας‖ και‖

κατοχής‖προς‖ ιδία‖ χρήση‖ (19,4%),‖ το‖ 80%‖ηταν‖Eλληνες‖ και‖περίπου‖ 9%‖Aλβανοί.‖Aπό‖ τους‖

ανήλικους‖χρήστες,‖το‖13,4%‖κατοικεί‖στην‖Kαλλιθέα‖και‖το‖7,5%‖στην‖Aγία‖Παρασκευή,‖ενώ‖

στα‖Aνω‖Λιόσια‖και‖ στον‖Kολωνό‖ έχει‖ καταγραφεί‖αντίστοιχα‖ποσοστό‖ 4,5%.‖Kύριες‖ ουσίες‖

χρήσης‖είναι‖το‖χασίς‖(38,8%)‖και‖η‖ηρωίνη‖(38,8%).‖H‖πλειονότητα‖των‖προσαχθέντων‖δεν‖έχει‖

παρακολουθήσει‖ποτέ‖κάποιο‖θεραπευτικό‖πρόγραμμα,‖ενώ‖περίπου‖27%‖παρακολουθούν‖ή‖

έχουν‖ ολοκληρώσει‖ κάποια‖μορφή‖θεραπείας.‖ Tέλος,‖ όσον‖ αφορά‖ την‖ ιατρική‖ - ψυχολογική‖

τους‖κατάσταση,‖το‖30%‖περιγράφονται‖ως‖περιστασιακοί‖χρήστες,‖25,4%‖ως‖μη‖εξαρτημένοι 

και‖31,4%‖ως‖εξαρτημένοι. Καθημερινή,‖22‖Iουλίου‖2004 

 

Πώς τα καταφέρνουν οι Ελληνες , Η απασχόληση, τα εισοδήματα, η μόρφωση και οι προτιμήσεις   

ΟΙ‖ ΜΙΟΙ‖ Ελληνες‖ δουλεύουν‖ για‖ τους‖ άλλους‖ μισούς‖ ή‖ το‖ δεύτερο‖ ήμισυ‖ «δουλεύει»‖ το‖ πρώτο,‖ αφού‖ κάθεται‖ και‖

εισπράττει.‖Είναι‖εντυπωσιακό‖το‖πόσοι‖από‖αυτούς‖δεν‖υποφέρουν...‖τον‖ζυγό‖της‖εργασιακής‖εξάρτησης,‖γι'‖αυτό‖κάνουν‖

δικές‖τους‖δουλειές‖και‖έτσι‖και‖αφεντικά‖είναι‖και‖αν‖πιάνουν‖τα‖χέρια‖τους,‖είναι‖δηλαδή‖καλοί‖τεχνίτες,‖βγάζουν‖άνετα‖τα‖

προς‖το‖ζην‖χωρίς‖να‖δίνουν‖και‖πολύ‖λογαριασμό‖στην‖Εφορία.‖Μπορεί‖οι‖Ελληνες‖να‖μην‖αγαπούν‖και‖πολύ‖τα‖γράμματα,‖

σχεδόν‖οι‖έξι‖στους‖δέκα‖έχουν‖δεν‖έχουν‖τελειώσει‖το‖δημοτικό‖αλλά‖όσοι‖πρόκοψαν‖και‖πήραν‖πανεπιστημιακό‖πτυχίο‖

έγιναν‖στελέχη‖ή‖ διευθυντές,‖ όπως‖ τουλάχιστον‖ δηλώνουν‖ οι‖ ίδιοι. Μορφωμένοι‖ ή‖ όχι,‖ άεργοι,‖ τεχνίτες‖ ή...‖ μάνατζερ,‖ οι‖

Ελληνες‖τα‖καταφέρνουν‖στο‖να‖πραγματοποιούν‖τα‖όνειρα‖της‖ζωής‖τους.‖Και‖τα‖σπίτια‖τους‖τα‖έχουν,‖πολύ‖από‖αυτούς‖

και‖εξοχικά,‖και‖τα‖αυτοκίνητα‖και‖όλες‖τις‖σχετικές‖ανέσεις‖που‖συνθέτουν‖την‖«εικόνα‖του‖πολίτη‖της‖Ευρώπης»,‖και‖αν‖

όχι...‖ακριβώς,‖με‖πολλά‖τέτοια‖στοιχεία.  Αυτή‖ακριβώς‖η‖εικόνα‖περιγράφεται‖από‖τα‖πρώτα‖αλλά‖άκρως‖ενδιαφέροντα‖

στοιχεία‖μιας‖μεγάλης‖έρευνας‖για‖το‖επίπεδο‖ζωής,‖την‖απασχόληση‖και‖τις‖καταναλωτικές‖συνήθειες‖των‖Ελλήνων‖που‖

ολοκληρώνει‖ αυτή‖ την‖ περίοδο‖ η‖ Εθνική‖ τατιστική‖ Τπηρεσία.‖ Μια‖ ερευνά‖ που‖ έγινε‖ σε‖ δείγμα‖ 16.000‖ Ελλήνων‖ και‖

Ελληνίδων‖από‖όλη‖τη‖χώρα,‖σε‖ηλικίες‖από‖16‖ετών‖και‖άνω‖και‖άρχισε‖το‖1994.‖Σαυτόχρονα‖με‖αυτήν‖ολοκληρώνεται‖και‖

μια‖άλλη‖σχετική‖για‖τα‖εισοδήματα‖των‖Ελλήνων,‖όχι‖αυτά‖που‖δηλώνουν‖εν‖πάση‖περιπτώσει‖στην‖Εφορία.   Σα‖πρώτα‖

στοιχεία‖της‖έρευνας,‖που‖περιέχονται‖σε‖οκτώ‖πίνακες‖και‖ασχολούνται‖με‖την‖απασχόληση,‖τη‖μόρφωση‖και‖το‖επίπεδο‖

ζωής‖ των‖ Ελλήνων,‖ περιγράφονται στους‖ πίνακες,‖ στις‖ διπλανές‖ στήλες. Σα‖ περισσότερα‖

αυτών‖των‖ακινήτων‖είναι‖τεσσάρια‖και‖πεντάρια,‖ενώ‖οι‖«έχοντες‖και‖κατέχοντες»,‖που‖λογικά‖

στην‖πλειονότητά‖τους‖εμπίπτουν‖στον‖νέο‖Υόρο‖Μεγάλης‖Ακίνητης‖Περιουσίας,‖είναι‖το‖5%‖

των‖Ελλήνων.‖Από‖αυτόν‖τον‖πίνακα‖προκύπτει‖ότι‖στην‖πλειονότητά‖τους‖οι‖Ελληνες‖έχουν‖

περιορισμένη‖ μόρφωση,‖ έχουν‖ «φθάσει»‖ ως‖ κάποιες‖ τάξεις‖ του‖ δημοτικού‖ ή‖ έστω‖ το‖ έχουν‖

τελειώσει‖ (57,3%)‖ αλλά‖ ταυτοχρόνως‖ δεν‖ είναι‖ μικρό‖ το‖ ποσοστό‖ αυτών‖ που‖ έχουν‖

πανεπιστημιακή‖ μόρφωση,‖ πτυχίο,‖ master‖ ή‖ ακόμη‖ και‖ διδακτορικό‖ (11,5%).‖ Η‖ αδυναμία,‖ το‖

όνειρο,‖μερικές‖φορές‖το‖έργο‖ζωής‖του‖μέσου‖Ελληνα‖είναι‖η‖απόκτηση‖πρώτης‖κατοικίας,‖ενός‖

έστω‖και‖μικρού‖αλλά‖δικού‖του‖σπιτιού.‖Υαίνεται‖λοιπόν‖ότι‖οι‖περισσότεροι‖το‖έχουν‖επιτύχει,‖

σχεδόν‖ το‖ 76%‖ των‖ νοικοκυριών.‖ Οι‖ ιδιοκτήτες‖ ακινήτων‖ στην‖ Ελλάδα‖ είναι‖ σχεδόν‖

τετραπλάσιοι‖από‖τους‖ενοικιαστές‖και‖έτσι,‖από‖τη‖ζήτηση‖που‖υπάρχει,‖δικαιολογούνται‖και‖

οι‖τιμές‖των‖ακινήτων‖που‖είναι‖συγκριτικά‖με‖τα‖εισοδήματα‖των‖Ελλήνων‖πολύ‖υψηλές.‖Ετσι‖δικαιολογείται‖και‖η‖σπουδή‖

της‖Εφορίας‖να‖ασχολείται‖συνεχώς‖με‖την‖ακίνητη‖περιουσία‖και‖να‖την‖επιβαρύνει‖με‖κάθε‖τρόπο,‖επιβάλλοντας‖πάνω‖

από‖ δέκα‖ διαφορετικούς‖φόρους‖σε‖αυτά.‖Μετά‖ το‖σπίτι‖ έρχεται‖ η‖αγάπη‖για‖ το‖ αυτοκίνητο.‖Οι‖μισές‖ οικογένειες‖ έχουν‖

τουλάχιστον‖ ένα‖ αυτοκίνητο,‖ σχεδόν‖ όλοι‖ τηλεόραση‖ και‖ ένα‖ μεγάλο‖ ποσοστό‖ βίντεο.‖ Ενα‖ από‖ τα‖ πλέον‖ ενδιαφέροντα‖

συμπεράσματα‖της‖ερευνάς‖προκύπτει‖από‖αυτόν‖τον‖πίνακα,‖από‖τον‖οποίον‖ούτε‖λίγο‖ούτε‖πολύ‖αποδεικνύεται‖ότι‖η‖μισή‖

Ελλάδα‖«συντηρεί»‖την‖υπόλοιπη,‖αφού‖μόνο‖το‖50%‖των‖Ελλήνων‖και‖των‖Ελληνίδων‖εργάζεται.‖Για‖διαφόρους‖λόγους‖οι‖

υπόλοιποι‖ κάθονται‖ και‖ εισπράττουν,‖ είτε‖ είναι‖ εισοδηματίες‖ είτε‖ ζουν‖ με‖ τη‖ βοήθεια‖ κυρίως‖ των‖ οικογενειών‖ τους‖ ως‖

μαθητές,‖ φοιτητές,‖ νοικοκυρές‖ κλπ.‖ Από‖ εκεί‖ και‖ πέρα‖ οι‖ μισθωτοί,‖ όπως‖ είναι‖ φυσικό,‖ καταλαμβάνουν‖ το‖ μεγαλύτερο‖

μέρος‖ του‖ ενεργού‖ εργασιακά‖ πληθυσμού‖ με‖ 28,2%‖ αλλά‖ το‖ εντυπωσιακότερο‖ στοιχείο‖ είναι‖ το‖ υψηλό‖ ποσοστό‖ των‖

αυτοαπασχολουμένων,‖ αυτών‖ δηλαδή‖ που‖ με‖ οποιονδήποτε‖ τρόπο‖ έχουν‖ ξεφύγει‖ από‖ την‖ υπαλληλική‖ σχέση‖ και‖

δραστηριοποιούνται‖στην‖αγορά‖ως‖επιχειρηματίες‖ή‖ελεύθεροι‖επαγγελματίες‖(16,3%).‖Εξίσου‖ενδιαφέρων‖πίνακας,‖που...‖

επιβεβαιώνει‖με‖κάποια‖παραλλαγή‖το‖γνωστό‖παλαιό‖απόφθεγμα‖ότι‖η‖Ελλάδα‖είναι‖η‖χώρα‖των‖προέδρων!‖Εδώ‖φαίνεται‖

και‖με‖ τη‖σφραγίδα‖ της τατιστικής‖Τπηρεσίας‖ ότι‖ η‖ Ελλάδα‖ είναι‖πια‖η...‖χώρα‖ των‖στελεχών,‖αφού‖ όσοι‖ανήκουν‖στη‖

μεγαλύτερη‖επαγγελματική‖κατηγορία‖(13,1%)‖δηλώνουν‖τουλάχιστον‖στελέχη‖του‖δημόσιου‖ή‖του‖ιδιωτικού‖τομέα,‖σχεδόν‖

τριπλάσιοι‖από‖όσους‖δηλώνουν‖απλοί‖υπάλληλοι‖γραφείου.‖Οπως‖και‖στον‖πρώτο‖πίνακα,‖φαίνεται‖και‖εδώ‖ότι‖οι‖τεχνίτες‖

στη‖ χώρα‖ είναι‖ περιζήτητοι,‖ γι'‖ αυτό‖ και‖ υπάρχουν‖ τόσο‖ πολλοί.‖ Είναι‖ η‖ δεύτερη‖ μεγάλη‖ κατηγορία‖ (12,4%)‖ και‖ φυσικά‖

αναφέρεται‖κυρίως‖στους‖υδραυλικούς,‖ηλεκτρολόγους,‖ελαιοχρωματιστές‖και‖γενικώς‖τεχνίτες‖οικοδομικών‖εργασιών,‖που‖

«ανθούν»‖στην‖Ελλάδα.‖ΣΟ ΒΗΜΑ , 22-03-1998 
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Η Ελλάδα των σκουπιδιών και της παρανομίας  

* Η ελληνική Δικαιοσύνη αφήνεται από τους πολιτικούς μας άρχοντες να γελοιοποιείται, αφού οι αποφάσεις της 

γράφονται στα παλαιότερα των υποδημάτων και των παρανομούντων αλλά και των προσφευγόντων σε αυτήν  

 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ  

Η‖ Αθήνα‖ των‖ Ολυμπιακών‖ Αγώνων‖ του‖ 2004‖ διαπρέπει‖ ήδη‖ παγκοσμίως‖ ως‖ η‖ πόλη‖ των‖

σκουπιδιών,‖καθώς‖επί‖μονίμου‖βάσεως‖οι‖δημοτικοί‖της‖άρχοντες‖και‖οι‖κυβερνώντες‖τη‖χώρα‖

με‖έδρα‖την‖προ‖πολλού‖τέως‖διαμαντόπετρα‖στης‖γης‖το‖δαχτυλίδι‖  κατά‖τον‖Παλαμά‖  δεν‖

θέλουν‖ να‖ αντιμετωπίσουν‖ το‖ πρόβλημα.‖Οχι‖ από‖ ανικανότητα,‖ αλλά‖ από‖ τον‖ πανικό‖ που‖

τους‖ προκαλεί‖ το‖ πολιτικό‖ κόστος.‖ Γιατί‖ κατά‖ παγκόσμια‖  νομίζω‖  πρωτοτυπία‖ οι‖ δήθεν‖

αγανακτισμένοι‖ Αθηναίοι‖ από‖ τον‖ σκουπιδότοπο‖ στον‖ οποίο‖ ζουν‖ ουδέποτε‖ τιμωρούν‖

τουλάχιστον‖ με‖ την‖ ψήφο‖ τους‖ τους‖ υπαίτιους‖ αυτής‖ της‖ νοσηρής‖ κατάστασης,‖ αλλά‖ είναι‖

έτοιμοι‖ να‖ κατασπαράξουν‖ πολιτικά‖ και‖ δημοσιογραφικά‖ (που‖ είναι‖ πια‖ πολύ‖ χειρότερο)‖

εκείνον‖που‖θα‖τολμήσει‖να‖επιβάλει‖τη‖νομιμότητα,‖πράγμα‖αδύνατον‖χωρίς‖κάποιο‖κόστος‖για‖τους‖παρανομούντες.‖τη‖

χώρα‖όπου‖ανθεί‖ η‖φαιδρά‖πορτοκαλέα,‖ οσάκις‖ κάποιες‖μειονότητες‖με‖ διάφορα‖ (δίκαια‖ή‖ όχι)‖ αιτήματα‖καταλύουν‖ την‖

έννομη‖ τάξη,‖μετατρέπουν‖ τους‖ δρόμους,‖ τις‖ πλατείες,‖ τα‖ δημόσια‖ κτίρια‖ σε‖ στρατόπεδα‖ αναμέτρησης‖με‖ την‖κοινωνία‖

προκαλώντας‖ κυκλοφοριακή‖ ασφυξία,‖ εκθέτοντας‖ σε‖ κίνδυνο‖ ζωές,‖ καταστρέφοντας‖ περιουσίες‖ αθώων‖ και‖ συνήθως‖

ανήμπορων‖ ανθρώπων,‖ ακολουθεί‖ η‖ εξής‖ ιλαροτραγική‖ διαδικασία:‖ Κάποιος‖ κυβερνητικός‖ λειτουργός‖ ή‖ κάποιος‖

εισαγγελέας‖προσφεύγει‖ πολύ‖καθυστερημένα‖πάντα‖ στο‖αρμόδιο‖δικαστήριο‖για‖να‖κρίνει‖αν‖η‖απεργία,‖η‖κατάληψη‖κτλ.‖

είναι‖ νόμιμες.‖ Και‖ ακολουθεί‖ συνήθως‖ η‖ έκδοση‖ δικαστικής‖ αποφάσεως‖ που‖ κατά‖ κανόνα‖ κρίνει‖ τη‖ συμπεριφορά‖ αυτή‖

παράνομη‖ και‖ καταχρηστική.‖ Και‖ ενώ‖ θα‖ περίμενε‖ κανείς‖ ότι‖ ύστερα‖ από‖ μια‖ τέτοια‖ απόφαση‖ οι‖ διαμαρτυρόμενοι‖ θα‖

υποτάσσονταν‖ στη‖ νομιμότητα,‖ συνεχίζουν‖ παρανομούντες‖ και‖ χλευάζοντες‖ πια‖ και‖ την‖ ελληνική‖ Δικαιοσύνη,‖ η‖ οποία‖

αφήνεται‖ από‖ τους‖ πολιτικούς‖μας‖ άρχοντες‖ να‖ γελοιοποιείται,‖ αφού‖ οι‖ αποφάσεις‖ της‖ γράφονται‖ στα‖ παλαιότερα‖ των‖

υποδημάτων‖και‖των‖παρανομούντων‖αλλά‖και‖των‖προσφευγόντων‖σε‖αυτήν.‖Γιατί,‖ενώ‖τη‖δικαστική‖απόφαση‖θα‖έπρεπε‖  

έτσι‖λέει‖ο‖νόμος‖  να‖ακολουθεί‖η‖τιμωρία‖ (μέχρι‖και‖απόλυση)‖των‖αρνούμενων‖να‖συμμορφωθούν,‖κανείς‖ (κυβέρνηση,‖

τοπική‖αυτοδιοίκηση,‖δικαστές,‖αστυνομία)‖δεν‖τολμά‖να‖την‖εφαρμόσει.‖Γιατί‖πιθανολογούν‖ότι‖το‖εκλογικό‖σώμα‖μεταξύ‖

του‖να‖υποχρεωθούν‖οι‖απεργοί‖να‖συμμορφωθούν‖προς‖τις‖υποχρεώσεις‖τους,‖έστω‖και‖διά‖της‖βίας,‖και‖να‖πνιγούν‖από‖τα‖

σκουπίδια‖προτιμά‖το‖δεύτερο.‖Ετσι‖έχει‖διδαχθεί‖επί‖δεκαετίες‖από‖κάποιες‖δήθεν‖δημοκρατικές‖δυνάμεις.‖Οτι‖δηλαδή‖οι‖

παρανομίες‖αυτές‖είναι‖δημοκρατικές‖κατακτήσεις,‖ενώ‖στην‖πραγματικότητα‖πρόκειται‖για‖κατάλυση‖της‖δημοκρατίας.‖ 

Κατάπληκτος‖διάβασα‖τις‖δηλώσεις‖του‖προέδρου‖της‖Κεντρικής‖Ενωσης‖Δήμων‖και‖Κοινοτήτων‖κ.‖Κουκουλόπουλου,‖με‖τις‖

οποίες‖ καταγγέλλεται‖ ως‖ πολιτικά‖ απαράδεκτη‖ και‖ συνταγματικά‖ έωλη‖η‖ κυβερνητική‖ μοριοδότηση‖ των‖συμβασιούχων‖

προκειμένου‖να‖διευκολυνθεί‖η‖πρόσληψή‖τους‖σε‖μόνιμες‖θέσεις‖ (σύνηθες‖αίτημα‖των‖απεργούντων‖συμβασιούχων‖του‖

Δήμου‖ Αθηναίων‖ στον‖ τομέα‖ καθαριότητας,‖ που‖ μόλις‖ ικανοποιηθεί‖ παύουν‖ να‖ ασχολούνται‖ με‖ την‖ καθαριότητα‖ και‖

προσλαμβάνονται‖ αμέσως‖ άλλοι‖ στη‖ θέση‖ τους,‖ για‖ να‖ επαναληφθεί‖ σε‖ λίγο‖ νέος‖ απεργιακός‖ εκβιασμός‖ και‖ για‖ νέες‖

μονιμοποιήσεις).‖ Μιλούσε‖ ο‖ πρόεδρος‖ της‖ ΚΕΔΚΕ‖ για‖ βιομηχανία‖ απάτης‖ που‖ «έπρεπε‖ να‖ οδηγεί‖ τους‖ δημάρχους‖ στο‖

σκαμνί‖του‖κατηγορουμένου»‖για‖παράβαση‖καθήκοντος‖και‖για‖δικαστές‖οι‖οποίοι‖παίρνουν αποφάσεις‖«διατελούντες‖σε‖

τρικυμία‖ εν‖ κρανίω».‖ Σέτοιες‖συγκλονιστικές‖ καταγγελίες‖θα‖περίμενε‖ κανείς‖ ότι‖ θα‖προκαλούσαν‖θύελλα‖αντιδράσεων‖

των‖θιγομένων,‖αν‖θεωρούσαν‖ότι‖αδικούνται,‖και‖ατέλειωτες‖συζητήσεις‖στα‖παράθυρα‖των‖τηλεοπτικών‖σταθμών.‖Δεν‖

μου έτυχε‖να‖δω‖να‖ασχολείται‖κανείς,‖ούτε‖καν‖οι‖περί‖άλλα‖λαλίστατοι‖συνταγματολόγοι,‖που‖νομίζω‖ότι‖οφείλουν‖να‖

υπερασπισθούν‖το‖νέο‖ύνταγμα‖το‖οποίο‖μόλις‖πριν‖από‖λίγους‖μήνες‖τέθηκε‖σε‖ισχύ.‖ 

Αλλά‖τι‖να‖περιμένει‖κανείς‖σε‖μια‖χώρα‖που‖ζει‖παρέα‖με‖τα‖ σκουπίδια,‖που‖προτιμά‖τις‖παράνομες‖χωματερές‖και‖τις‖

πυρκαϊές‖που‖προκαλούν‖παρά‖να‖εφαρμόσει‖τις‖αυστηρές‖διατάξεις‖της‖Ευρωπαϊκής‖Ενωσης,‖τις‖οποίες‖η‖κυβέρνησή‖μας‖

προκλητικά‖αγνοεί‖και‖παραβιάζει;‖Ετσι‖έχει‖καταλήξει‖να‖θεωρείται‖η‖Ελλάδα‖χώρα-σκουπιδότοπος‖(και‖ας‖στηρίζει‖την‖

οικονομία‖ της‖ κυρίως‖ στον‖ τουρισμό)‖ και‖ πολύ‖ σύντομα‖ θα‖ αντιμετωπίσει‖ τις‖ αυστηρές‖ αποφάσεις‖ του‖ Ευρωπαϊκού‖

Δικαστηρίου,‖στο‖οποίο‖έχουν‖συσσωρευτεί‖πλήθος‖προσφυγές.‖Γι'‖αυτές‖ελπίζω‖να‖μου‖δοθεί‖η‖ευκαιρία‖να‖σας‖ενημερώσω‖

εκτενέστερα.‖      

 

Σι πιστεύουν οι σημερινοί νέοι  

Περιφρονούν τα κόμματα αλλά εμπιστεύονται την κυβέρνηση, την Εκκλησία και τους... καλλιτέχνες , MAPNY 

ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΙΟΤ  

Απαισιοδοξία για την πολιτική, αισιοδοξία για την οικονομία εκφράζουν οι νέοι και οι νέες της χώρας μας στην 

πρώτη μεγάλη έρευνα που έγινε πανελλαδικά στον χώρο της εκπαίδευσης στη 

διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ψστόσο τα αισθήματα που τρέφουν οι νέοι είναι 

ανάλογα της ενημέρωσης που έχουν, καθώς για την πολιτική εμφανίζονται κακώς 

πληροφορημένοι, ενώ για την οικονομία φαίνεται ότι έχουν πιο καλές πληροφορίες. 

Πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης πάντως κρίνονται η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποί 

της.  

Η‖ έρευνα‖ έγινε‖ από‖ το‖Ανοιχτό‖Πανεπιστήμιο.‖ Οπως‖ αποκαλύπτουν‖ τα‖ συμπεράσματά‖

της,‖οκτώ‖στους‖δέκα‖νέους και‖νέες‖δείχνουν‖σήμερα‖μεγάλο‖ενδιαφέρον‖για‖την‖πολιτική,‖

αλλά‖ εκφράζουν‖ δυσαρέσκεια‖ για‖ τους‖ χειρισμούς‖ των‖ πολιτικών‖ κομμάτων‖ του‖
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κοινοβουλίου,‖ ενώ‖ επτά‖ στους‖ δέκα‖ νέους‖ έχουν‖ καταλάβει‖ ότι‖ ο‖ δρόμος‖ για‖ μια‖ επιτυχημένη‖ καριέρα‖ προϋποθέτει‖

«επαρκή»‖οικονομική‖ενημέρωση.‖Ετσι‖56%‖των‖ερωτηθέντων‖μαθητών‖χαρακτηρίζονται‖καλοί‖γνώστες‖των‖οικονομικών‖

θεμάτων,‖ ενώ‖ το‖ αντίστοιχο‖ ποσοστό‖ αυξάνεται‖ θεαματικά‖ στο‖ 74,4%‖ για‖ τους‖ φοιτητές‖ και‖ στο‖ 79,6%‖ για‖ τους‖

εργαζόμενους‖νέους.‖Οι‖νέοι‖δηλώνουν‖στην‖πλειονότητά‖τους‖ότι‖τα‖κόμματα‖του‖κοινοβουλίου‖δεν‖ενδιαφέρονται‖για‖το‖

συμφέρον‖ του‖ λαού.‖ Είναι‖ δύσπιστοι‖ και‖ συχνά...‖ ξεροκέφαλοι‖ (μόνο‖ 3‖ στους‖ 10‖ αλλάζουν‖ πολιτικές‖ απόψεις),‖ αλλά‖

δηλώνουν‖ότι‖αν‖έπαυαν‖να‖υποστηρίζουν‖ένα‖κόμμα,‖γι'‖αυτό‖θα‖«έφταιγαν»‖κυρίως‖τα‖MME!‖ 

Σην ίδια στιγμή όμως μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκφράζεται αρνητικά για τους οικονομικούς μετανάστες, 

έχει αρνητική γνώμη για τους εκπαιδευτικούς, θεωρεί ότι ο πολιτισμός έχει εμπορευματοποιηθεί και εμπιστεύεται 

τους καλλιτέχνες και την Εκκλησία ως πιο έγκυρες πηγές ενημέρωσης σε θέματα της καθημερινότητάς τους.  

H‖έρευνα‖έγινε‖σε‖δείγμα‖799‖ατόμων‖(μαθητών,‖σπουδαστών‖IEK‖και‖KEK,‖φοιτητών‖AEI-TEI‖και‖νέων‖εργαζομένων).‖Σο‖

85,0%‖του‖δείγματος‖των‖νέων‖που‖συμμετείχαν‖σε‖αυτή‖προέρχεται‖από‖αστικές‖περιοχές,‖το‖10,9%‖από‖ημιαστικές‖και‖το‖

4,1%‖από‖ αγροτικές‖περιοχές.‖Οπως‖προκύπτει‖από‖ τα‖ αποτελέσματα‖ της‖ έρευνας,‖ οι‖ απόψεις‖ της‖ «νέας‖γενιάς»‖για‖ τα‖

κυρίαρχα‖πολιτικοοικονομικά‖και‖κοινωνικά‖θέματα‖συνοψίζονται‖στα‖εξής:‖ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

Εντονο‖ ενδιαφέρον,‖ αλλά‖ κακή‖ γνώση‖ και‖ πληροφόρηση,‖ δυσαρέσκεια‖ και‖ απαισιοδοξία‖

χαρακτηρίζουν‖ την‖ πλειονότητα‖ των‖ ερωτηθέντων.‖ Οι‖ νέοι‖ τάσσονται‖ υπέρ‖ της‖ ανάγκης‖

συμμετοχής‖στα‖κοινά‖και‖εκφράζουν‖θετικές‖απόψεις‖για‖τη‖συμμετοχή‖της‖χώρας‖μας‖στην‖

Ευρωπαϊκή‖Ενωση‖και‖αρνητικές‖για‖τα‖ελληνικά‖κόμματα‖και‖τον‖ρόλο‖τους.‖ 

* Γνώση‖και‖πληροφόρηση.‖H‖πολιτική‖είναι‖ένας‖τομέας‖για‖τον‖οποίον‖περισσότεροι‖από‖τους‖

μισούς‖νέους‖που‖ερωτήθηκαν‖δεν‖διαθέτουν‖ιδιαίτερη‖πληροφόρηση.‖Οπως‖είναι‖φυσικό,‖καλοί‖

γνώστες‖των‖θεμάτων‖που‖αφορούν‖την‖πολιτική‖είναι‖οι‖εργαζόμενοι‖νέοι‖(56,5%),‖ακολουθούν‖

οι‖φοιτητές‖με‖ποσοστό‖52,1%,‖ενώ‖οι‖μαθητές‖και‖οι‖σπουδαστές‖κατέχουν‖πολύ‖χαμηλότερα‖

ποσοστά‖(39,2%‖και‖38,5%‖αντιστοίχως).‖ 

* ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ. Οκτώ‖ στους‖ δέκα‖ νέους‖

επιδεικνύουν‖υψηλό‖ενδιαφέρον‖για‖την‖πολιτική,‖και‖ιδιαιτέρα‖για‖την‖πολιτική‖στον‖τομέα‖

της‖εργασίας‖και‖της‖απασχόλησης,‖της‖υγείας‖και‖της‖κοινωνικής‖πρόνοιας,‖της‖προστασίας‖

του‖ περιβάλλοντος‖ και‖ της‖ εκπαίδευσης.‖ Οι‖ νέοι‖ ενδιαφέρονται‖ πολύ‖ λιγότερο‖ για‖ τα‖

εξωτερικά‖θέματα‖και‖την‖άμυνα.‖ 

* Βαθμός‖ ικανοποίησης.‖ Επίσης‖ οι‖ οκτώ‖ στους‖ δέκα‖ νέους‖ είναι‖ δυσαρεστημένοι‖ από‖ την‖

επικρατούσα‖ πολιτική‖ κατάσταση‖ και‖ ειδικά‖ από‖ την‖ ανταπόκριση‖ των‖ πολιτικών‖ στα‖

προβλήματα‖ και‖ στις‖ ανάγκες‖ τους,‖ καθώς‖ και‖ από‖ τον‖ τρόπο‖ διεξαγωγής‖ της‖ πολιτικής‖

αντιπαράθεσης.‖H‖μόνη‖εξαίρεση‖στη‖γενική‖αυτή‖δυσαρέσκεια‖των‖νέων‖αποτελεί‖το‖επίπεδο‖των‖πολιτικών‖ελευθεριών‖

και‖των‖δικαιωμάτων‖που‖απολαύουν‖και‖για‖το‖οποίο‖δηλώνουν‖ότι‖είναι‖ικανοποιημένοι.‖ 

* Αισιοδοξία;‖ Αντίστοιχη‖ με‖ τα‖ ευρήματα‖ ως‖ προς‖ τον‖ βαθμό‖ ικανοποίησης‖ είναι‖ και‖ τα‖ ευρήματα‖ ως‖ προς‖ τον‖ βαθμό‖

αισιοδοξίας‖των‖νέων‖για‖τις‖μελλοντικές‖πολιτικές‖εξελίξεις.‖Ετσι‖οι‖8‖στους‖10‖νέους‖και‖νέες‖φαίνεται‖να‖απαισιοδοξούν‖

γι'‖ αυτές‖περισσότερο‖ από‖ ό,τι‖ για‖ τις‖ εξελίξεις‖ σε‖ οποιονδήποτε‖ άλλον‖ τομέα.‖ Φαρακτηριστικός‖ είναι‖ ο‖ υψηλός‖ βαθμός‖

απαισιοδοξίας‖που‖παρατηρείται‖ως‖προς‖τη‖βελτίωση‖του‖επιπέδου‖των‖ατομικών‖και‖των‖δημοκρατικών‖ελευθεριών‖των‖

πολιτών,‖καθώς‖και‖ως‖προς‖τον‖τρόπο‖διεξαγωγής‖της‖πολιτικής‖αντιπαράθεσης‖στο‖μέλλον.  

* Πεποιθήσεις.‖ Οι‖ 9‖ στους‖ 10‖ νέους‖ θεωρούν‖ ότι‖ οι πολίτες‖ πρέπει‖ να‖ συμμετέχουν‖ δραστήρια‖ στη‖ διαμόρφωση‖ των‖

πολιτικών‖εξελίξεων,‖ενώ‖8‖στους‖10‖τάσσονται‖υπέρ‖της‖άποψης‖ότι‖η‖χώρα‖μας‖ωφελείται‖πολιτικά‖από‖τη‖συμμετοχή‖της‖

στην‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση.‖Οι‖νέοι‖εμφανίζονται‖διχασμένοι‖ως‖προς‖το‖ζήτημα‖του‖εύρους‖των‖ ιδεολογικών‖διαφορών‖των‖

κομμάτων‖(το‖53,8%‖θεωρεί‖αυτές‖τις‖διαφορές‖μικρές).‖ 

* ιγουριά‖ για‖ τις‖ πολιτικές‖ επιλογές‖ τους;‖ Οσο‖ νέοι,‖ άλλο‖ τόσο...‖ πεισματάρηδες.‖ Οι‖ νέοι‖ όλων‖ των‖ κατηγοριών‖

εμφανίζονται‖ ανελαστικοί‖ ως‖ προς‖ τις‖ πολιτικές‖ επιλογές‖ τους.‖ Μόνο‖ 3‖ στους‖ 10‖ νέους‖ δηλώνουν‖ διατεθειμένοι‖ να‖

επανεξετάσουν‖τις‖ιδεολογικές‖θέσεις‖τους‖ή‖να‖αλλάξουν‖το‖κόμμα‖που‖υποστηρίζουν.‖την‖όποια‖αλλαγή‖της‖πολιτικής‖

στάσης‖τους‖πάντως‖οι‖νέοι‖δηλώνουν‖ότι‖θα‖τους‖επηρέαζαν‖περισσότερο‖τα‖MME,‖οι‖άνθρωποι‖με‖σχετική‖εμπειρία‖και‖η‖

οικογένειά‖τους.‖ 

* Πηγές‖ ενημέρωσης.‖ Αξιόπιστοι‖ φορείς‖ ενημέρωσης‖ για‖ πολιτικά‖ θέματα‖ θεωρούνται‖ τα‖ κόμματα,‖ η‖ κυβέρνηση‖ (με‖

μειωμένα‖κάπως‖ποσοστά‖στον‖πληθυσμό‖των‖φοιτητών‖και‖των‖νέων‖εργαζομένων)‖και‖αμέσως‖μετά‖οι‖δημοσιογράφοι.‖ 

Κατά‖ κατηγορία,‖ το‖ 58,0%‖ των‖ μαθητών,‖ που‖ έχουν‖ μεσαία‖ κοινωνικοοικονομική‖ προέλευση,‖ δείχνει‖ μεγάλο‖ βαθμό‖

ενδιαφέροντος‖ για‖ την‖ πολιτική,‖ αλλά‖ εξίσου‖ εύκολα‖ μεταπείθεται.‖ Αντίθετα,‖ μικρός‖ είναι‖ ο‖ βαθμός‖ της‖ γνώσης,‖ της‖

αισιοδοξίας‖και‖της‖ικανοποίησής‖τους‖για‖τα‖πολιτικά‖θέματα.‖τους‖φοιτητές,‖το‖27,2%‖των‖ερωτηθέντων‖είναι‖πολιτικά‖

απογοητευμένοι‖ και‖ τηρεί‖ κριτική‖ πολιτική‖ στάση. Ετσι‖ παρά‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ ενδιαφέρονται‖ πολύ‖ για‖ την‖ πολιτική‖ και‖

διαθέτουν‖μέτρια‖ επίπεδα‖γνώσης‖γι'‖ αυτή,‖ εν‖ τούτοις‖ εμφανίζονται‖ να‖ είναι‖πολιτικά‖ απαισιόδοξοι,‖ ανικανοποίητοι‖ και‖

ανελαστικοί.‖Σην‖ίδια‖ξεκάθαρα‖αρνητική‖εικόνα‖έχει‖και‖το‖50%‖των‖ερωτηθέντων‖που‖είναι‖εργαζόμενοι‖νέοι.‖ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
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Καλή‖ γνώση‖ και‖ πληροφόρηση,‖ ικανοποίηση,‖ αισιοδοξία‖ και‖ υψηλό‖ ενδιαφέρον,‖ αλλά‖ μικρή‖

ενεργοποίηση‖ και‖ ευελιξία‖ δείχνουν‖ τα‖ συμπεράσματα‖ της‖ έρευνας.‖ H‖ πιο‖ αξιόπιστη‖ πηγή‖

ενημέρωσης‖θεωρείται‖η‖κυβέρνηση.‖ 

* Γνώση‖και‖πληροφόρηση.‖ Ικανοποιητικό‖επίπεδο‖πληροφόρησης‖για‖τα‖οικονομικά‖ζητήματα‖

έχουν‖σήμερα‖οι‖ νέοι,‖ ενώ‖περίπου‖ 7‖ στους‖ 10‖ ερωτηθέντες‖ απαντούν‖με‖ ευκολία‖σε‖σύνθετα‖

οικονομικά‖ ερωτήματα.‖ Σο‖ επίπεδο‖ της‖γνώσης‖για‖ τα‖ οικονομικά‖ θέματα‖βέβαια,‖ όπως‖ είναι‖

φυσικό,‖αυξάνεται,‖καθώς‖οι‖νέοι‖ηλικιακά‖προσεγγίζουν‖ή‖και‖ξεπερνούν‖το‖κατώφλι‖εισόδου‖

τους‖ στην‖ αγορά‖ εργασίας.‖ Ετσι‖ ενώ‖ 56%‖ των‖ μαθητών‖ χαρακτηρίζονται‖ καλοί‖ γνώστες‖ των‖

οικονομικών‖θεμάτων,‖ το‖ αντίστοιχο‖ποσοστό‖ αυξάνεται‖ στο‖ 74,4%‖για‖ τους‖φοιτητές‖ και‖ στο‖

79,6%‖για‖τους‖νέους‖εργαζομένους.‖ 

* Προσωπικό‖ ενδιαφέρον.‖ Επτά‖ στους‖ δέκα‖ δείχνουν‖ μεγάλο‖ βαθμό‖ ενδιαφέροντος‖ για‖ την‖ οικονομία.‖ Οι‖ φοιτητές,‖ οι‖

εργαζόμενοι‖και‖οι‖σπουδαστές‖κατέχουν‖την‖πρώτη‖θέση‖με‖ποσοστά‖της‖τάξεως‖του‖70%‖και‖ακολουθούν‖οι‖μαθητές‖με‖

ποσοστά‖της‖τάξεως‖του‖60%‖αντιστοίχως.‖Ο‖βαθμός‖ενδιαφέροντος‖των‖νέων‖για‖τα‖οικονομικά‖θέματα‖όμως‖φαίνεται‖ότι‖

μειώνεται‖ δραματικά‖ ανάλογα‖ με‖ το‖ πόσο‖ απομακρυσμένα‖ θεωρούνται‖ τα‖ θέματα‖ αυτά‖ από‖ τη‖ σφαίρα‖ του‖ στενού‖

ιδιωτικού‖βίου‖τους.‖Ετσι‖όλες‖οι‖κατηγορίες‖των‖νέων‖έχουν‖μειωμένο‖ενδιαφέρον‖για‖τις‖οικονομικές‖εξελίξεις‖της‖διεθνούς‖

και‖ της‖ εθνικής‖ οικονομίας,‖ ενώ‖ αντίθετα‖ φαίνονται‖ να‖ ενδιαφέρονται‖ ιδιαίτερα‖ για‖ τα‖ οικονομικά‖ προβλήματα‖ που‖

αφορούν‖τους‖ίδιους‖και‖το‖οικογενειακό‖περιβάλλον‖τους.‖ 

* Βαθμός‖ικανοποίησης.‖Εδώ‖οι‖6‖στους‖10‖νέους‖εμφανίζουν‖υψηλό‖βαθμό‖προσωπικής‖ικανοποίησης‖από‖την‖κατάσταση‖

της‖οικονομίας.‖Ψστόσο‖τα‖ποσοστά‖των‖νέων‖που‖δηλώνουν‖ικανοποιημένοι‖από‖την‖οικονομική‖κατάσταση‖ποικίλλουν‖σε‖

σημαντικό‖βαθμό‖ανάμεσα‖στις‖κατηγορίες‖των‖ερωτηθέντων,‖με‖τους‖μαθητές‖να‖παρουσιάζουν‖ένα‖πολύ‖υψηλό‖ποσοστό‖

προσωπικής‖ικανοποίησης‖της‖τάξεως‖του‖81,6%.‖Ακολουθούν‖οι‖εργαζόμενοι‖με‖ποσοστό‖61,3%,‖έπονται‖οι‖φοιτητές‖(54,5%),‖

ενώ‖την‖τελευταία‖θέση‖κατέχουν‖οι‖σπουδαστές‖IEK-KEK (47%).  

* Αισιοδοξία;‖H‖ ελληνική‖ νεολαία‖ επιδεικνύει‖ υψηλά‖ επίπεδα‖ αισιοδοξίας‖ για‖ τις‖ μελλοντικές‖ εξελίξεις‖ στον‖ τομέα‖ της‖

οικονομίας‖ και‖ οι‖ 7‖ στους‖ 10‖ νέους‖ όλων‖ των‖κατηγοριών‖αισιοδοξούν‖για‖ τις‖ οικονομικές‖ εξελίξεις‖ και‖ ιδιαίτερα‖σε‖ ό,τι‖

αφορά‖τη‖βελτίωση‖των‖ατομικών‖οικονομικών‖τους.‖ 

* Προσωπική‖ενεργοποίηση.‖υνολικά‖περίπου‖8‖στους‖10‖νέους‖έχουν‖μικρή‖οικονομική‖ενεργοποίηση,‖καθώς‖είναι‖σχεδόν‖

πλήρως‖ εξαρτημένοι‖ οικονομικά‖από‖ την‖ οικογένειά‖ τους,‖ ενώ‖οι‖ όποιες‖ οικονομικές‖αποφάσεις‖ τους‖ καθορίζονται‖ κατά‖

κανόνα‖από‖την‖ικανοποίηση‖των‖άμεσων‖(π.χ. ένδυση,‖διατροφή,‖ψυχαγωγία)‖παρά‖των‖μακροπρόθεσμων‖αναγκών‖(π.χ.‖

απόκτηση‖ στέγης‖ ή‖ δαπάνες‖ ασφάλισης).‖ Από‖ μικρή‖ οικονομική‖ ενεργοποίηση‖ χαρακτηρίζονται‖ ακόμη‖ και‖ οι‖ νέοι‖

εργαζόμενοι‖αφού‖έστω‖και‖αν‖έχουν‖ήδη‖ενταχθεί‖στην‖αγορά‖εργασίας,‖εντούτοις‖σε‖σημαντικό‖βαθμό‖εξακολουθούν‖να‖

εξαρτώνται‖οικονομικά‖από‖την‖οικογένειά‖τους.‖ 

* ιγουριά‖για‖τις‖πολιτικές‖επιλογές‖τους;‖Οι‖7‖στους‖10‖νέους,‖ανεξαρτήτως‖κατηγορίας,‖θα‖

διαφοροποιούσαν‖ τη‖ στάση‖ τους‖ ή‖ τις‖ επιλογές‖ τους‖ στα‖ οικονομικά‖ θέματα‖ πολύ‖ή‖ αρκετά‖

δύσκολα.‖Επιπλέον‖οι‖νέοι‖δηλώνουν‖ότι‖σε‖μια‖πιθανή‖αλλαγή‖της‖οικονομικής‖πρακτικής‖τους‖

θα‖τους‖επηρέαζαν‖περισσότερο‖η‖οικογένειά‖τους,‖οι‖άνθρωποι‖με‖σχετική‖εμπειρία,‖οι‖ειδικοί‖

επιστήμονες‖και‖οι‖επαγγελματίες.‖ 

* Πηγές‖ ενημέρωσης.‖ Για‖ την‖ οικονομική‖ ενημέρωσή‖ τους‖ οι‖ νέοι‖ θεωρούν‖ περισσότερο‖

αξιόπιστους‖φορείς‖ κατ'‖ αρχήν‖ την‖κυβέρνηση‖και‖ δευτερευόντως‖ τους‖ ειδικούς‖ επιστήμονες,‖

τους‖δημοσιογράφους,‖τους‖διεθνείς‖οργανισμούς‖και‖τους‖επιχειρηματίες.‖ 

Κατά‖κατηγορία,‖το‖54,0%‖των‖μαθητών‖του‖δείγματος,‖οι‖οποίοι‖είναι‖μεσαίας‖κοινωνικοοικονομικής‖προέλευσης,‖δείχνουν‖

αισιοδοξία‖για‖την‖οικονομική‖πορεία‖της‖χώρας,‖καθώς‖επίσης‖και‖το‖39,8%‖των‖φοιτητών,‖παρ'‖όλο‖που‖καμία‖από‖τις‖δύο‖

αυτές‖ κατηγορίες‖ δεν‖ είναι‖ αντίστοιχα‖ ευέλικτες‖ και‖ ενεργοποιημένες.‖ Σο‖ 36,6%‖ των‖νέων‖ εργαζομένων‖ είναι‖ σε‖μεγάλο‖

βαθμό‖θετικό,‖αλλά‖το‖ενδιαφέρον‖τους‖για‖αντίστοιχα‖θέματα‖κινείται‖σε‖μέτριο‖επίπεδο.‖ 

LIFESTYLE  

Οι‖ τάσεις‖ στον‖ τομέα‖ της‖ καθημερινότητας‖ των‖ νέων‖ περνούν‖ από‖ τις‖ αντιφατικές‖ οδούς‖ των‖ καλλιτεχνών‖ και‖ της‖

Εκκλησίας...‖Αυτές‖οι‖δύο‖πηγές,‖με‖τρίτη‖τους‖ειδικούς‖επιστήμονες,‖θεωρούνται‖οι‖πιο‖αξιόπιστες‖για‖την‖ενημέρωσή‖τους‖

σε‖θέματα‖που‖αφορούν‖την‖καθημερινότητα‖και‖το‖κοινωνικό‖περιβάλλον‖τους.‖Γενικά‖πάντως‖οι‖νέοι‖δείχνουν‖ιδιαίτερο‖

ενδιαφέρον,‖ μεγάλη‖ ικανοποίηση‖ και‖ ενεργοποίηση,‖ αλλά‖ σχετική‖ απαισιοδοξία‖ και‖ ανελαστικότητα‖ για‖ τα‖ θέματα‖ της‖

καθημερινότητας‖ και‖ του‖ τρόπου‖ ζωής‖ τους.‖ Σο‖ 14,7%‖ των‖ φοιτητών,‖ που‖ ανήκουν‖ σε‖ χαμηλά‖ κοινωνικά‖ στρώματα,‖

εμφανίζεται‖ιδιαίτερα‖απαισιόδοξο‖και‖χαμηλά‖ενεργοποιημένο‖στους‖τομείς‖που‖συνιστούν‖μια‖καλύτερη‖ποιότητα‖ζωής.‖

Αντίθετα‖το‖30,4%‖των‖νέων‖εργαζομένων,‖που‖ανήκουν‖στα‖μεσαία‖κοινωνικά‖στρώματα,‖εκφράζει‖μεγάλη‖ικανοποίηση‖

για‖τα‖θέματα‖που‖αφορούν‖τον‖καθημερινό‖τρόπο‖ζωής‖τους.‖Ψστόσο‖η‖αισιοδοξία‖και‖η‖ευελιξία‖που‖επιδεικνύουν‖για‖τα‖

σχετικά‖θέματα‖κυμαίνονται‖σε‖χαμηλά‖επίπεδα.‖ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

H‖ προστασία‖ του‖ περιβάλλοντος,‖ σε‖ αντιδιαστολή‖ με‖ την‖ οικονομική‖ ανάπτυξη,‖ θεωρείται‖ ως‖

σημαντικότερη‖ αξία.‖ χετικά‖ καλή‖ πληροφόρηση,‖ αυξημένο‖ ενδιαφέρον,‖ οριακή‖ ικανοποίηση‖ και‖

σχετική‖ ευελιξία,‖ αλλά‖ έντονη‖ απαισιοδοξία‖ και‖ μικρή‖ ενεργοποίηση‖ εμφανίζονται‖ εδώ‖ στις‖

απαντήσεις‖των‖νέων‖που‖συμμετείχαν‖στην‖έρευνα.‖Σο‖60,3%‖των‖μαθητών‖και‖το‖39,8%‖εκφράζουν‖

μεγάλη‖απαισιοδοξία‖για‖τα‖θέματα‖του‖περιβάλλοντος‖και‖προβληματισμό‖για‖την‖εξέλιξή‖τους. 

Οι‖τάσεις‖και‖ο‖τρόπος‖ζωής‖της‖νεολαίας‖ 

*‖Εκφράζονται‖συχνά‖αρνητικές‖απόψεις‖για‖τους‖οικονομικούς‖μετανάστες‖ 
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H‖ίδια‖έρευνα‖εξετάζει‖και‖τις‖απόψεις‖των‖νέων‖για‖όλα‖τα‖θέματα‖της‖καθημερινότητάς‖τους,‖καταγράφοντας‖συνολικά‖

τις‖ τάσεις‖ και‖ τον‖ τρόπο‖ ζωής‖ της‖ ελληνικής‖ νεολαίας‖ σήμερα.‖ Οπως‖ προέκυψε,‖ οι‖ νέοι‖ σήμερα‖ ενημερώνονται‖ από:‖

συζητήσεις‖με‖άλλους‖ανθρώπους‖(9‖στους‖10),‖τηλεόραση‖(8‖στους‖10),‖ραδιόφωνο‖(8‖στους‖10),‖περιοδικά‖ποικίλης‖ύλης‖(5‖

στους‖10),‖Διαδίκτυο‖(5‖στους‖10),‖εφημερίδες‖(4‖στους‖10)‖και‖περιοδικά‖εξειδικευμένης‖ύλης‖(3‖στους‖10).‖ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΖΨΗ  

Καλή‖ γνώση‖ των‖ απαραίτητων‖ πληροφοριών,‖ υψηλό‖ ενδιαφέρον‖ και‖ έντονη‖ ενεργοποίηση,‖ αλλά‖ έντονη‖ δυσαρέσκεια,‖

απαισιοδοξία‖και‖ανελαστικότητα‖χαρακτηρίζουν‖τους‖νέους‖και‖τις‖νέες‖σήμερα.‖Αρνητικές‖απόψεις‖εκφράζονται‖από‖μια‖

μεγάλη‖μερίδα‖νέων‖για‖τους‖οικονομικούς‖μετανάστες.‖Οι‖πιο‖αξιόπιστες‖πηγές‖ενημέρωσης‖θεωρούνται‖οι‖δημοσιογράφοι‖

και‖ δευτερευόντως‖ οι‖ οργανώσεις‖ πολιτών,‖ οι‖ ειδικοί‖ επιστήμονες‖ και‖ οι‖ μη‖ κυβερνητικές‖ οργανώσεις.‖ Σο‖ 51,4%‖ των‖

μαθητών‖δραστηριοποιείται‖έντονα‖στο‖κοινωνικό‖πεδίο,‖καθώς‖και‖το‖11%‖των‖μη‖προνομιούχων‖φοιτητών.‖ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Ενδιαφέρον,‖αισιοδοξία‖και‖ενεργοποίηση,‖αλλά‖χαμηλό‖βαθμό‖πληροφόρησης,‖ικανοποίησης‖και‖

ευελιξίας‖εκφράζει‖η‖πλειονότητα‖του‖δείγματος‖στα‖θέματα‖εκπαίδευσης.‖Δυσπιστία‖ως‖προς‖τη‖

δυνατότητα‖ του‖ εκπαιδευτικού‖ συστήματος‖ να‖ επιλέγει‖ τους‖ καλύτερους‖ λειτουργούς‖ του‖ και‖

συνολικά‖αρνητική‖γνώμη‖για‖τους‖εκπαιδευτικούς.‖Ψστόσο‖οι‖εκπαιδευτικοί‖θεωρούνται‖ως η‖πιο‖

αξιόπιστη‖πηγή‖ενημέρωσης,‖ενώ‖οι‖πιο‖συχνά‖προτιμώμενες‖μορφές‖εκπαιδευτικών‖ενημερωτικών‖

μηνυμάτων‖είναι‖τα‖μηνύματα‖που‖παρέχουν‖πρακτικές‖οδηγίες,‖καθώς‖και‖τα‖πληροφοριακά‖και‖

αξιολογικά.‖ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟ  

Ενα‖μεγάλο‖ποσοστό‖υποστηρίζει‖ότι‖ο‖πολιτισμός‖έχει‖εμπορευματοποιηθεί‖και‖εκφράζονται‖πολλές‖αρνητικές‖απόψεις‖για‖

το‖θέμα.‖ Ενδιαφέρον‖και‖ συγκρατημένη‖αισιοδοξία,‖ αλλά‖χαμηλό‖ επίπεδο‖πληροφόρησης‖και‖ ενεργοποίησης,‖ καθώς‖και‖

έντονη‖ δυσαρέσκεια‖χαρακτηρίζουν‖και‖ εδώ‖ τη‖ «νέα‖γενιά».‖Ψς‖περισσότερο αξιόπιστοι‖φορείς‖πολιτιστικής‖ ενημέρωσης‖

θεωρούνται‖οι‖καλλιτέχνες,‖οι‖δημοσιογράφοι‖και‖οι‖οργανώσεις‖πολιτών.‖ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ  

Οι‖νέοι‖και‖οι‖νέες‖γνωρίζουν‖πολλά‖και‖δείχνουν‖με‖κάθε‖τρόπο‖το‖έντονο‖ενδιαφέρον‖τους‖για‖τα‖θέματα‖που‖αφορούν‖την‖

αγορά εργασίας,‖ αλλά‖ ταυτόχρονα‖νιώθουν‖ έντονη‖απαισιοδοξία‖ και‖ δείχνουν‖ανελαστικότητα‖ (42%‖νέων‖ εργαζόμενων,‖

35%‖ φοιτητών,‖ 38,8%‖ μαθητών).‖ Ψς‖ περισσότερο‖ αξιόπιστοι‖ φορείς‖ ενημέρωσης‖ για‖ εργασιακά‖

θέματα‖θεωρούνται‖οι‖επιχειρηματίες,‖οι‖ειδικοί‖επιστήμονες‖και‖οι‖συνδικαλιστικές‖οργανώσεις.‖ 

ΣΟ ΒΗΜΑ , 23-11-2003  

 

Η πορεία προς την ωριμότητα 

 

Σου ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΑΙΡΟΤ* 

 

Η‖εφηβεία‖δεν‖είναι‖απλά‖μια‖μεταβατική‖περίοδος‖μεταξύ‖της‖παιδικής‖ηλικίας‖και‖της‖ενήλικης‖ζωής,‖αλλά‖ουσιαστικά‖

αποτελεί‖μια‖ξεχωριστή‖εξελικτική‖φάση‖με‖ιδιαίτερα‖χαρακτηριστικά,‖ψυχικές‖διεργασίες‖

και‖αναπτυξιακούς‖στόχους.‖Κατά‖την‖εφηβεία‖επιτελείται‖μια‖σειρά‖έντονων‖και‖ραγδαίων‖

αλλαγών‖στο‖σωματικό,‖συναισθηματικό,‖ψυχολογικό‖και‖κοινωνικό‖τομέα‖που‖δημιουργούν‖

αισθήματα‖αναστάτωσης,‖ρευστότητα,‖αμφιταλάντευση‖και‖ενδυνάμωση‖των‖συγκρούσεων‖

σε‖ενδοπροσωπικό‖και‖διαπροσωπικό‖επίπεδο.Φαρακτηριστικά‖της‖εφηβείας‖είναι‖η‖

εναντιωματική‖συμπεριφορά‖προς‖τους‖γονείς,‖η‖αποστασιοποίηση‖από‖το‖οικογενειακό‖

περιβάλλον‖και‖η‖προσήλωση‖στην‖ομάδα‖συνομηλίκων,‖η‖αμφιθυμία,‖η‖ευερεθιστότητα,‖τα‖

αισθήματα‖θλίψης,‖άγχους,‖μοναξιάς,‖πλήξης,‖ντροπής,‖η‖ταλάντευση‖μεταξύ‖υπέρμετρα‖

υψηλής‖και‖χαμηλής‖αυτοεκτίμησης‖και‖αυτοπεποίθησης,‖ο‖πειραματισμός‖κ.λπ.‖Σα‖χαρακτηριστικά‖αυτά‖συνθέτουν‖την‖

εικόνα‖της‖«ανωριμότητας»‖του‖εφήβου‖που‖συχνά‖αποτελεί‖την‖αφορμή‖έντονων‖συγκρούσεων‖μεταξύ‖του‖εφήβου‖και‖των‖

γονέων‖του.Οι‖γονείς‖κατά‖την‖περίοδο‖της‖εφηβικής‖αναστάτωσης‖νιώθουν‖προδομένοι‖καθώς‖αισθάνονται‖ότι‖αν‖και‖

έχουν‖κάνει‖ό,τι‖μπορούν‖για‖να‖βοηθήσουν‖το‖παιδί‖τους‖και‖έχουν‖προσφέρει‖περισσότερα‖σε‖αυτό‖από‖ό,τι‖οι‖ίδιοι‖είχαν‖

λάβει‖από‖τους‖δικούς‖τους‖γονείς,‖αντιμετωπίζουν‖την‖αμφισβήτηση‖και‖την‖απόρριψή‖του.‖υχνά‖οι‖γονείς‖αισθάνονται‖

ότι‖χάνουν‖τον‖έλεγχο‖της‖κατάστασης‖και‖θεωρούν‖ότι‖οι‖συγκεκριμένες συμπεριφορές‖και‖στάσεις‖του‖παιδιού‖τους‖δεν‖

είναι‖παρά‖η‖αρχή‖μιας‖αρνητικής‖εξέλιξης,‖την‖οποία‖πρέπει‖να‖αποτρέψουν‖με‖κάθε‖τρόπο.‖Η‖αντίληψη‖αυτή‖προκαλεί‖

γονικές‖συμπεριφορές‖που‖επιδεινώνουν‖το‖αδιέξοδο,‖γιατί‖μεγαλώνουν‖το‖χάσμα‖μεταξύ‖εφήβου‖και‖των‖γονέων‖του‖και‖

δρουν‖ανασταλτικά‖στην‖ψυχοσυναισθηματική‖του‖ανάπτυξη.‖Για‖παράδειγμα,‖οι‖γονείς‖μπορεί‖να‖προσπαθήσουν‖να‖

αντιμετωπίσουν‖την‖ανυπακοή‖ή‖την‖επαναστατική‖συμπεριφορά‖του‖εφήβου‖χρησιμοποιώντας‖διάφορα‖μέσα,‖όπως‖η‖

υπερπροστατευτική,‖η‖επικριτική,‖η‖αυταρχική,‖η‖τιμωρητική,‖η‖αυστηρή‖ή‖η‖υπερβολικά‖υποχωρητική‖στάση.‖Αλλες‖φορές‖

προσπαθούν‖να‖κερδίσουν‖τη‖συνεργασία‖του‖εφήβου‖μέσα‖από‖μια‖εναλλαγή‖υπέρμετρα‖αυστηρής‖και‖επιτρεπτικής‖

συμπεριφοράς,‖με‖αποτέλεσμα‖τα‖όρια,‖οι‖ρόλοι‖και‖οι‖κανόνες‖να‖μην‖είναι‖ευδιάκριτα,‖σταθερά‖και‖κατάλληλα. 

Η‖ψυχαναλύτρια‖Anna‖Freud‖υποστηρίζει‖ότι‖η‖αναταραχή‖στην‖περίοδο‖της‖εφηβείας‖αποτελεί‖μια‖ένδειξη‖φυσιολογικής‖

ανάπτυξης.‖Η‖«ανωριμότητα»‖του‖εφήβου‖είναι‖αποτέλεσμα‖της‖προσαρμοστικής‖αναδιάρθρωσης‖του‖ψυχισμού‖του,‖η‖

οποία‖είναι‖απαραίτητη‖για‖την‖προοδευτική‖επίτευξη‖των‖νέων‖αναπτυξιακών‖στόχων.‖ύμφωνα‖με‖τον‖ψυχαναλυτή‖

Donald‖Winnicott,‖η‖«ανωριμότητα»‖της‖εφηβικής‖ηλικίας‖αποτελεί‖μια‖απαραίτητη‖προϋπόθεση‖για‖την‖ενήλικη‖ωριμότητα,‖

ενώ‖αντιθέτως‖η‖«ψευδοωριμότητα»‖του‖εφήβου‖οδηγεί‖στην‖ενήλικη‖ανωριμότητα. 
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Ο‖ψυχισμός‖του‖ανθρώπου‖αναπτύσσεται‖και‖διαμορφώνεται‖μέσα‖από‖διαδοχικά‖εξελικτικά‖στάδια.‖Κάθε‖εξελικτικό‖

στάδιο‖θέτει‖συγκεκριμένες‖προκλήσεις‖με‖τη‖μορφή‖νέων‖αναπτυξιακών‖κρίσεων.‖Η‖ικανοποιητική‖επίλυση‖των‖

αναπτυξιακών‖κρίσεων‖των‖προηγούμενων‖σταδίων‖αποτελεί‖τη‖βάση‖για‖την‖επιτυχή‖αντιμετώπιση‖των‖αναπτυξιακών‖

κρίσεων‖των‖επόμενων‖σταδίων.‖Η‖αναπτυξιακή‖κρίση‖που‖δεν‖επιλύεται‖ικανοποιητικά‖τείνει‖να‖επανεμφανίζεται‖με‖τη‖

μορφή‖συγκεκριμένων‖επαναλαμβανομένων‖δυσκολιών‖στη‖ζωή‖μας,‖δυσχεραίνοντας‖την‖πορεία‖μας‖προς‖την‖επίτευξη‖

της‖ηλικιακά‖πρόσφορης‖ψυχοσυναισθηματικής‖ωριμότητας. 

Ο‖ψυχαναλυτής‖Erik‖Erickson‖περιέγραψε‖οκτώ‖εξελικτικά‖στάδια‖μέσα‖από‖τα‖οποία‖αναπτύσσεται‖η‖προσωπικότητα‖του‖

ατόμου‖και‖υποστήριξε‖ότι‖η‖εφηβική‖περίοδος‖αποτελεί‖τον‖ακρογωνιαίο‖λίθο‖της‖διαμόρφωσης‖της‖προσωπικής‖

ψυχοκοινωνικής‖μας‖ταυτότητας‖(δηλαδή,‖της‖αίσθησης‖συνέχειας‖και‖συνοχής‖του‖εαυτού‖μας‖που‖καθορίζει‖τους‖τρόπους‖

επίλυσης‖των‖προβλημάτων,‖τις‖επιλογές,‖τους‖ρόλους‖και‖τον‖τρόπο‖ζωής‖μας). 

Η‖πιο‖πρώιμη‖μορφή‖ταυτότητας‖εγκαθιδρύεται‖μέσα‖από‖τη‖σχέση‖του‖βρέφους‖με‖τη‖μητέρα‖του.‖Κατά‖το‖πρώτο‖έτος‖της‖

ζωής‖η‖εδραίωση‖πρόσφορης,‖εναρμονισμένης‖στις‖ανάγκες‖του‖βρέφους‖μητρικής‖φροντίδας‖(ως‖προς‖την‖παροχή‖τροφής,‖

αγάπης‖κ.λπ.)‖επιτρέπει‖στο‖παιδί‖να‖αναπτύξει‖έναν‖ασφαλή‖δεσμό‖με‖τη‖μητέρα‖του,‖μέσω‖του‖οποίου‖δημιουργούνται‖οι‖

βάσεις‖για‖την‖ανάπτυξη‖αισθημάτων‖εμπιστοσύνης‖και‖αισιοδοξίας.‖Αντιθέτως,‖τα‖ελλείμματα‖στη‖μητρική‖φροντίδα‖

δημιουργούν‖τις‖βάσεις‖για‖την‖ανάπτυξη‖αισθημάτων‖δυσπιστίας‖(π.χ.‖αναφορικά‖με‖την‖ικανότητα‖του‖εαυτού‖να‖

αντεπεξέρχεται‖στις‖δυσκολίες,‖καθώς‖και‖προς‖το‖περιβάλλον‖που‖βιώνεται‖ως‖μη‖αξιόπιστο)‖και‖απαισιοδοξίας‖απέναντι‖

στη‖ζωή.‖Ενα‖παράδειγμα‖της‖μη επαρκούς‖εγκαθίδρυσης‖της‖βασικής‖εμπιστοσύνης‖αποτελεί‖η‖δυσκολία‖του‖παιδιού,‖

καθώς‖μεγαλώνει,‖να‖αναπτύσσει‖συνεργατική‖και‖φιλική‖στάση‖προς‖το‖περιβάλλον,‖καθώς‖επίσης‖και‖η‖τάση‖του‖να‖

απογοητεύεται‖εύκολα‖και‖να‖εγκαταλείπει‖την‖προσπάθεια. 

Σο‖δεύτερο‖στάδιο‖(19ος‖μήνας‖- 2ο‖έτος)‖αποτελεί‖την‖απαρχή‖της‖ανάπτυξης‖αυτονομίας‖και‖αυτοελέγχου‖του‖παιδιού.‖Η‖

κατάλληλη‖γονεϊκή‖φροντίδα,‖εστιάζοντας‖στην‖ενθάρρυνση‖της‖αυτονομίας‖του‖παιδιού‖(π.χ.‖σταθερή‖και‖συνεπής,‖αλλά‖

εύκαμπτη,‖υπομονετική‖και‖βαθμιαία‖εδραίωση‖ορίων‖στη‖συμπεριφορά‖του‖παιδιού,‖ή‖στην‖εκπαίδευση‖τουαλέτας)‖

δημιουργεί‖τις‖βάσεις‖για‖την‖ανάπτυξη‖του‖αισθήματος‖υπευθυνότητας‖και‖αποφασιστικότητας‖και‖της‖ικανότητας‖για‖

έλλογο‖αυτοέλεγχο‖και‖αυτοφροντίδα.‖Αντιθέτως,‖η‖υπερπροστατευτική,‖παρεισφρητική‖και‖τιμωρητική‖στάση‖των‖γονέων‖

δημιουργεί‖στο‖παιδί‖ένα‖θεμελιώδες‖αίσθημα‖ντροπής‖και‖αμφιβολίας‖αναφορικά‖με‖την‖ικανότητά‖του‖να‖λειτουργεί‖

αυτόνομα. 

Παραδείγματα‖της‖εδραίωσης‖του‖μη‖πρόσφορου‖αισθήματος‖αυτονομίας‖και‖αυτοελέγχου‖είναι‖το‖παιδί‖που‖χρειάζεται‖

συνεχή‖υποστήριξη‖για‖να‖τα‖καταφέρει‖στα‖καθήκοντά‖του,‖ή‖το‖άτομο‖που‖καταφεύγει‖σε‖υπέρμετρα‖αντιδραστική‖

συμπεριφορά‖ή‖καταναγκαστικό‖αυτοέλεγχο,‖περιστέλλοντας‖τις‖ικανότητές‖του,‖ή‖που‖αδυνατεί‖να‖κάνει‖επιλογές‖για‖

βασικά‖προσωπικά‖του‖θέματα‖χωρίς‖καθοδήγηση‖από‖άλλα‖πρόσωπα‖που‖αναλαμβάνουν‖το‖γονεϊκό‖ρόλο‖στη‖ζωή‖του. 

ύμφωνα‖με‖την‖ψυχαναλύτρια‖Margaret‖Mahler,‖από‖τον‖πρώτο‖μήνα‖μέχρι‖κυρίως‖το‖τρίτο‖έτος‖της‖ζωής‖επιτελείται‖

βαθμιαία‖μια‖διαφοροποίηση‖του‖παιδιού‖από‖τη‖μητέρα‖του,‖η‖οποία‖επιτρέπει‖τη‖δόμηση‖της‖αίσθησης‖του‖εαυτού‖του‖

μέσα‖από‖την‖εδραίωση‖του‖αισθήματος‖της‖ατομικότητάς‖του.‖Η‖θετική‖μητρική‖φροντίδα‖κατά‖τη‖διάρκεια‖αυτής‖της‖

διαδικασίας‖αποχωρισμού‖- ατομικοποίησης‖είναι‖καθοριστική‖για‖την‖εγκαθίδρυση‖της‖ικανότητας‖για‖αυτόβουλη‖

λειτουργικότητα‖στο‖παιδί. 

Η‖επίλυση‖της‖κρίσεως‖της‖αυτονομίας‖επιτρέπει‖στο‖παιδί‖να‖εισέλθει‖στο‖επόμενο‖αναπτυξιακό‖στάδιο‖(3ο-5ο‖έτος)‖

έχοντας‖διαμορφώσει‖ένα‖σταθερό‖αίσθημα‖ότι‖αποτελεί‖ένα‖πρόσωπο.‖ε‖αυτό‖το‖αναπτυξιακό‖στάδιο,‖στο‖οποίο‖

κυριαρχούν‖οι‖οιδιπόδειες‖επιθυμίες‖και‖συγκρούσεις,‖το‖νέο‖αναπτυξιακό‖καθήκον‖του‖παιδιού‖να‖ανακαλύψει‖τι‖είδους‖

πρόσωπο‖είναι‖μέσω‖των‖κατάλληλων‖γονεϊκών‖ταυτίσεων‖(π.χ.‖το‖αγόρι‖ταυτίζεται‖με‖τον‖πατέρα‖του,‖επιθυμώντας‖να‖

αναπτύξει‖βαθμιαία‖τον‖ανδρικό‖ρόλο).‖Αυτή‖η‖διαδικασία‖περιλαμβάνει‖τη‖διαμόρφωση‖μιας‖αίσιας‖ισορροπίας‖ανάμεσα‖

στην‖ανάπτυξη‖της‖πρωτοβουλίας‖και‖τα‖ανασταλτικά‖προς‖αυτήν‖παρεπόμενα‖της‖

οιδιπόδειας‖ενοχής.‖Η‖κατάλληλη‖γονεϊκή‖στάση‖και‖καθοδήγηση‖(π.χ.‖έλλογη‖θέσπιση‖

ορίων,‖αποφυγή‖ενοχοποιητικής‖και‖τιμωρητικής‖συμπεριφοράς‖στις‖διεκδικητικές‖και‖

ανταγωνιστικές‖αντιδράσεις‖του‖παιδιού,‖παροχή‖κατάλληλων‖προτύπων‖ταύτισης)‖

επιτρέπει‖στο‖παιδί‖να‖ενσωματώσει‖με‖πρόσφορο‖τρόπο‖τους‖γονεϊκούς‖κανόνες‖και‖

απαγορεύσεις‖και‖να‖αναπτύξει‖αυθεντικότητα‖αναφορικά‖με‖τους‖ρόλους‖που‖

διαμορφώνει,‖χωρίς‖τη‖δημιουργία‖ανασχετικών‖για‖την‖ψυχική‖του‖ανάπτυξη‖αισθημάτων‖

ενοχής.‖Αντιθέτως,‖η‖μη‖προσαρμοσμένη‖στις‖εξελικτικές‖ανάγκες‖του‖παιδιού‖στάση‖των‖γονέων‖(π.χ.‖εχθρική‖

συμπεριφορά‖από‖τον‖γονέα‖του‖ίδιου‖φύλου,‖συμπεριφορά‖που‖ενισχύει‖την‖οιδιπόδεια‖προσκόλληση‖από‖το‖γονέα‖του‖

αντιθέτου‖φύλου)‖λειτουργεί‖ανασταλτικά‖στον‖ψυχισμό‖του‖παιδιού.‖Ενα‖παράδειγμα‖δυσλειτουργικής‖έκβασης‖του‖εν‖

λόγω‖σταδίου‖είναι‖η‖περιστολή‖της‖αυτόβουλης‖συμπεριφοράς‖ή‖της‖λειτουργικότητας‖του‖ατόμου‖(π.χ.‖αυτοηττώμενη‖

συμπεριφορά‖σε‖διαπροσωπικά‖ή‖επαγγελματικά‖θέματα,‖δυσκολίες‖στις‖σχέσεις‖με‖το‖αντίθετο‖φύλο‖ως‖απόρροια‖άλυτων‖

οιδιπόδειων‖συγκρούσεων,‖σύγχυση‖αναφορικά‖με‖τη‖σεξουαλική‖ταυτότητα‖του‖ατόμου). 

Η‖έλευση‖του‖τέταρτου‖αναπτυξιακού‖σταδίου‖(6ο-12ο‖έτος)‖συμπίπτει‖με‖τις‖πρώτες‖σχολικές‖εμπειρίες.‖Σο‖βασικό‖

αναπτυξιακό‖καθήκον‖σε‖αυτό‖το‖στάδιο‖είναι‖η‖διαμόρφωση‖του‖αισθήματος‖φιλοπονίας.‖Η‖επιθυμία‖για‖παιχνίδι‖δίνει‖τη‖

θέση‖της‖στην‖επιθυμία‖για‖την‖ολοκλήρωση‖έργου.‖Σο‖παιδί‖ανακαλύπτει‖ότι‖η‖εργατικότητα,‖η‖παραγωγικότητα‖και‖η‖

αποπεράτωση‖μιας‖εργασίας‖τού‖δίνουν‖ουσιαστική‖ικανοποίηση.‖Αισθάνεται‖ότι‖η‖επίτευξη‖της‖επιτυχίας‖και‖η‖

επακόλουθη‖αναγνώριση‖από‖το‖οικογενειακό‖και‖ιδιαίτερα‖από‖το‖σχολικό‖περιβάλλον‖και‖την‖ομάδα‖ομηλίκων‖αποκτά‖

πλέον‖ιδιαίτερη‖σημασία.‖Ψστόσο,‖όταν‖η‖προσαρμογή‖και‖οι‖προσπάθειες‖για‖αναγνώριση‖της‖αξίας‖του‖στο‖σχολικό‖

περιβάλλον‖και‖στην‖ομάδα‖ομηλίκων‖προσκρούουν‖σε‖σημαντικές‖ματαιώσεις,‖μπορεί‖να‖δημιουργηθεί‖στο‖παιδί‖ένα‖

αίσθημα‖προσωπικής‖ανεπάρκειας‖και‖κατωτερότητας.‖Η‖δημιουργία‖του‖βασικού‖αισθήματος‖κατωτερότητας‖δρα‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

113 

ανασταλτικά‖στην‖ανάπτυξη‖των‖δυνατοτήτων‖του‖παιδιού‖(π.χ.‖δεν‖επιδιώκει‖ενεργά‖τη‖διεύρυνση‖των‖επιδεξιοτήτων‖του‖

που‖θα‖του‖επιτρέψουν‖βαθμιαία‖να‖λειτουργεί‖παραγωγικά‖ως‖δυνητικός‖τροφοδότης,‖αναπτύσσει‖ηττοπαθή‖

συμπεριφορά). 

Αν‖μέχρι‖αυτήν‖την‖ηλικία‖το‖παιδί‖έχει‖αφομοιώσει‖τις‖κατάλληλες‖εξελικτικές‖δεξιότητες,‖έχει‖πλέον‖διαμορφώσει‖μια‖

αίσθηση‖συνέχειας‖του εαυτού‖που‖αποτελεί‖τη‖βάση‖της‖προσωπικής‖του‖ταυτότητας.‖Δηλαδή‖αισθάνεται‖ότι‖ενώ‖

μεγαλώνοντας‖αλλάζει,‖ουσιαστικά‖το‖βασικό‖αίσθημα‖τού‖ποιος‖ή‖ποια‖είναι‖παραμένει‖το‖ίδιο.‖Ψστόσο‖οι‖έντονες‖

αλλαγές‖που‖επέρχονται‖στην‖εφηβεία‖(12ο-18ο‖έτος)‖επιβάλλουν‖μια‖αναδιάρθρωση‖του‖ψυχισμού‖του‖εφήβου,‖κατά‖την‖

οποία‖τα‖προηγούμενα‖αναπτυξιακά‖θέματα‖επανέρχονται‖ως‖«μάχες‖που‖καλείται‖ο‖έφηβος‖να‖ξαναδώσει»‖στην‖πορεία‖

του‖για‖την‖απαρτίωση‖μιας‖νέας‖ταυτότητας.‖Ο‖ψυχαναλυτής‖Peter‖Blos‖υποστηρίζει‖ότι‖η‖εφηβεία‖αποτελεί‖μια‖δεύτερη‖

διαδικασία‖ατομικοποίησης. 

Η‖εξασφάλιση‖ενός‖θετικού‖οικογενειακού‖περιβάλλοντος‖επιτρέπει‖στον‖έφηβο‖να‖αναπτύξει‖το‖αίσθημα‖της‖πίστης,‖της‖

αφοσίωσης‖και‖του‖καθήκοντος‖(π.χ.‖ανάπτυξη‖«αισθήματος‖του‖ανήκειν»‖στην‖ομάδα‖ομηλίκων, εδραίωση‖μιας‖ιδεολογίας‖

και‖ενός‖συστήματος‖αξιών‖για‖τη‖ζωή‖που‖προάγει‖το‖αίσθημα‖δέσμευσης‖αναφορικά‖με‖τη‖διαμόρφωση‖στόχων‖και‖

σκοπών)‖που‖απαιτείται‖για‖τον‖επιτυχή‖προσανατολισμό‖στο‖μέλλον‖κατά‖την‖πορεία‖της‖ενηλικίωσης.‖Είναι‖επομένως‖

πολύ‖σημαντικό‖οι‖γονείς,‖λειτουργώντας‖υποστηρικτικά,‖να‖εναρμονιστούν‖με‖τις‖εξελικτικές‖ανάγκες‖του‖παιδιού‖τους‖και‖

να‖θέσουν‖τα‖κατάλληλα‖όρια‖και‖κανόνες‖χωρίς‖να‖«αντεπιτίθενται»‖ή‖να‖«καταρρέουν»‖ως‖αποτέλεσμα‖των‖εντάσεων‖

που‖δημιουργούνται‖κατά‖την‖εφηβική‖περίοδο.‖Είναι‖σημαντικό‖να‖δοθεί‖έμφαση‖στο‖ότι‖η‖εφηβεία‖αποτελεί‖μια‖δεύτερη‖

ευκαιρία‖για‖την‖εξομάλυνση‖ψυχοσυναισθηματικών‖δυσκολιών‖που‖έλαβαν‖χώρα‖σε‖προηγούμενα‖αναπτυξιακά‖στάδια.‖Η‖

επιτυχής‖απαρτίωση‖όλων‖των‖προηγούμενων‖και‖πρόσφατων‖ταυτίσεων‖και‖αναπτυξιακών‖δεξιοτήτων‖οδηγεί‖στην‖

ανάδυση‖μιας‖υγιούς‖ταυτότητας‖και‖στην‖επίτευξη‖των‖βασικών‖αναπτυξιακών‖στόχων‖της‖εφηβείας:‖της‖αποδοχής‖της‖

νέας‖μορφής‖του‖σώματος,‖της‖διαμόρφωσης‖σεξουαλικής‖ταυτότητας‖και‖ρόλου,‖της‖αποκρυστάλλωσης‖της‖προσωπικής‖

ψυχοκοινωνικής‖ταυτότητας,‖της‖προοδευτικής‖ψυχικής‖και‖συναισθηματικής‖ανεξαρτητοποίησης‖από‖τους‖γονείς‖και‖της‖

δημιουργίας‖προϋποθέσεων‖για‖τη‖μελλοντική‖οικονομική‖ανεξαρτησία. 

Ψστόσο,‖όταν‖η‖εξελικτική‖πορεία‖του‖παιδιού‖δεν‖ήταν‖ευνοϊκή,‖η‖αθροιστική‖συσσώρευση‖αναπτυξιακών‖ελλειμμάτων‖

από‖τα‖προηγούμενα‖στάδια‖τείνει‖να‖δημιουργήσει‖μια‖σύγχυση‖ρόλων‖και‖ταυτότητας‖(π.χ.‖ο‖έφηβος‖βιώνει‖σύγχυση‖

ρόλων,‖αδυνατεί‖να‖δεσμευθεί‖σε‖αποφάσεις‖ή‖επιτέλεση‖έργου).‖Ενας‖ενδεχόμενος‖κίνδυνος‖που‖απορρέει‖από‖την‖κρίση‖

ταυτότητας‖είναι‖η‖αντισταθμιστική‖εδραίωση‖μιας‖αρνητικής‖ταυτότητας,‖κατά‖την‖οποία‖ο‖έφηβος‖καταφεύγει‖

απελπισμένα‖σε‖επιλογές‖που‖κοινωνικά‖θεωρούνται‖επικίνδυνες‖ή‖ανεπιθύμητες,‖για‖να‖διαμορφώσει‖ένα‖αίσθημα‖

ύπαρξης‖και‖μια‖αίσθηση‖ελέγχου‖επί‖της‖κατάστασης.‖Ο‖Erickson‖υποστηρίζει‖ότι‖η‖συμπεριφορά‖του‖εφήβου‖στις‖

περιπτώσεις‖αυτές‖φαίνεται‖να‖διαμορφώνεται‖από‖τη‖σκέψη:‖«Καλύτερα‖να‖είμαι‖ένα‖μηδενικό‖ή‖κάποιος‖κακός‖ή‖κάποιος‖

πράγματι‖νεκρός,‖παρά‖να‖είμαι‖κάποιος‖με‖μη‖επαρκή‖υπόσταση». 

 

Η‖μη‖ικανοποιητική‖επίλυση‖των‖αναπτυξιακών‖κρίσεων‖που‖λαμβάνουν‖χώρα‖κατά‖την‖αποκρυστάλλωση‖των‖βασικών‖

δομικών‖στοιχείων‖της‖ταυτότητας‖περιπλέκει‖τη‖μετάβαση‖και‖την‖προσαρμογή‖στα‖επόμενα‖εξελικτικά‖στάδια‖(π.χ.‖

δημιουργείται‖μια‖κατάσταση‖παρατεταμένης‖εφηβείας).‖Σα‖επόμενα‖εξελικτικά‖στάδια‖του‖κύκλου‖ζωής‖περιλαμβάνουν: 

α.‖Σην‖πρώιμη‖φάση‖της‖ενήλικης‖ζωής‖(20ό-40ό‖έτος),‖κατά‖την‖οποία‖ο‖βασικός‖αναπτυξιακός‖στόχος‖είναι‖η‖ανάπτυξη‖

σχέσης‖αγάπης‖με‖τον‖ερωτικό‖σύντροφο,‖η‖οποία‖να‖χαρακτηρίζεται‖από‖οικειότητα‖και‖αμοιβαιότητα,‖ενάντια‖στην‖

ενδεχόμενη‖απομόνωση‖που‖δημιουργείται‖στην‖περίπτωση‖που‖άλυτες‖ψυχοσυναισθηματικές‖συγκρούσεις‖προκαλούν‖

δυσκολίες‖στην‖επίτευξη‖της‖προσωπικής‖και‖βαθιάς‖δέσμευσης‖με‖έναν‖άλλον‖άνθρωπο. 

β.‖Ση‖μέση‖φάση‖της‖ενήλικης‖ζωής‖(40ό-60ό‖έτος),‖κατά‖την‖οποία‖ο‖κύριος‖αναπτυξιακός‖στόχος‖είναι‖η‖ανάπτυξη‖της‖

ικανότητας‖για‖προσφορά‖(π.χ.‖μέσα‖από‖τη‖φροντίδα‖των‖παιδιών‖ή‖άλλων‖ανθρώπων),‖ενάντια‖στη‖στασιμότητα‖που‖

δημιουργείται‖στην‖περίπτωση‖που‖υπέρμετρα‖αισθήματα‖εγωκεντρισμού‖αποτρέπουν‖τη‖διεύρυνση‖της‖παραγωγικότητας‖

και‖της‖δημιουργικότητας‖μέσα‖από‖τη‖σχέση‖με‖άλλα‖άτομα. 

γ.‖Και‖την‖όψιμη‖φάση‖της‖ενήλικης‖ζωής,‖κατά‖την‖οποία‖ο‖κύριος‖αναπτυξιακός‖στόχος‖είναι‖η‖

ανάπτυξη‖του‖αισθήματος‖ακεραιότητας‖μέσα‖από‖τη‖διαμόρφωση‖μιας‖αίσθησης‖αξίας‖και‖ενός‖

ουσιαστικού‖νοήματος‖αναφορικά‖με‖την‖πορεία‖ζωής‖του‖ατόμου,‖ενάντια‖στην‖απόγνωση‖που‖

ενδεχομένως‖επιφέρει‖η‖μη‖αποδοχή‖του‖εαυτού‖και‖η‖αρνητική‖αξιολόγηση‖της‖προσωπικής‖του‖

πορείας‖ζωής.‖Ο‖κάθε‖άνθρωπος‖είναι‖ξεχωριστός‖και‖μοναδικός.‖Ο‖κύκλος‖ζωής‖και‖τα‖

αναπτυξιακά‖στάδια‖αποτελούν‖μόνο‖ένα‖σχήμα‖μέσα‖από‖το‖οποίο‖μπορούν‖να‖προσδιοριστούν‖

οι‖βασικές‖παράμετροι‖της‖εξελικτικής‖του‖πορείας.‖Μέσα‖στον‖κάθε‖άνθρωπο‖ενυπάρχει‖εν‖

δυνάμει‖η‖δυνατότητα‖για‖ανάπτυξη‖και‖εξέλιξη‖καθ'‖όλη‖τη‖διάρκεια‖της‖ζωής‖του.‖Η‖ουσιαστική‖

ικανοποίηση‖ενσταλάζεται‖μέσα‖μας‖ως‖αποτέλεσμα‖της‖συνεχούς‖προσπάθειάς‖μας‖για‖

αυτεπίγνωση,‖αυτοαποδοχή‖και‖αυτοπραγμάτωση.‖Μέσω‖της‖διαδικασίας‖αυτής‖μπορούμε‖να‖αναπτύξουμε‖την‖ικανότητα‖

να‖διαμορφώνουμε‖την‖ύπαρξή‖μας‖κατά‖προαίρεση,‖τη‖δυνατότητα‖να‖διατηρούμε‖την‖κατάλληλη‖ισορροπία‖μεταξύ‖

αυτάρκειας‖και‖αλληλεξάρτησης‖και‖την‖αποφασιστικότητα‖να‖διευρύνουμε‖διαρκώς‖την‖προσαρμοστική‖μας‖

λειτουργικότητα‖για‖να‖αντιμετωπίσουμε‖τα‖καθήκοντα‖και‖τις‖αντιξοότητες‖της‖ζωής. 
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Αυτοκτονία και κατάθλιψη στους έφηβους 

26-02-2008 

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, οι έφηβοι που παρουσιάζουν κατάθλιψη, να λαμβάνουν άμεση φροντίδα από 

εξειδικευμένους γιατρούς. Η κατάθλιψη στην εφηβική ηλικία παρουσιάζει ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους και 

χαρακτηριστικά.Εάν αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να επιδεινωθεί σε σημείο τέτοιο που να απειλεί πλέον τη 

ζωή του έφηβου.  

ε‖περίπτωση‖που‖ένας‖έφηβος‖με‖κατάθλιψη‖αρνείται‖να‖πάρει‖θεραπεία,‖τότε‖είναι‖απαραίτητο,‖τα‖μέλη  της‖οικογένειας‖

του‖ ή‖ άλλοι‖ ενήλικες‖ που‖ ενδιαφέρονται‖ για‖ αυτόν,‖ να‖ ζητήσουν‖ επαγγελματική‖ συμβουλή.‖ Για‖ την‖ αιτιολογία‖ και‖

συμπτωματολογία‖της‖πάθησης‖διαβάστε‖το‖άρθρο‖Η‖κατάθλιψη στους‖έφηβους:‖Αιτίες‖και‖συμπτώματαΚάποτε,‖οι‖έφηβοι‖

αισθάνονται‖τόσο‖μεγάλη‖κατάθλιψη‖που‖σκέφτονται‖να‖βάλουν‖τέλος‖στη‖ζωή‖τους.‖Από‖το‖1960‖και‖μετά,‖η‖συχνότητα‖

της‖αυτοκτονίας‖στους‖έφηβους,‖έχει‖αυξηθεί‖σημαντικά.‖ύμφωνα‖με‖στοιχεία‖από‖τις‖Ηνωμένες‖Πολιτείες,‖κάθε‖χρόνο‖

αυτοκτονούν‖5.000‖νέοι‖άνθρωποι‖ηλικίας‖15‖έως‖24‖ετών.‖Σο‖ποσοστό‖στην‖ηλικιακή‖αυτή‖ομάδα,‖έχει‖τριπλασιαστεί‖από‖το‖

1960.‖ Είναι‖ η‖ τρίτη‖ συχνότερη‖ αιτία‖ θανάτων‖ σε‖ έφηβους‖ και‖ η‖ δεύτερη‖ συχνότερη‖ αιτία‖ θανάτων‖ σε‖ νέους‖ ηλικίας‖

κολεγίου.Οι‖ έρευνες‖ δείχνουν‖ ότι‖ οι‖ απόπειρες‖ αυτοκτονίας‖ σε‖ νέους‖ ανθρώπους,‖ μπορεί‖ να‖ έχουν‖ τη‖ ρίζα‖ τους‖ σε‖

μακροχρόνια‖ προβλήματα‖ που‖ δημιουργήθηκαν‖ από‖ ένα‖ συγκεκριμένο‖ γεγονός.‖ Οι‖ έφηβοι‖ με‖ σκέψεις‖ αυτοκτονίας,‖

πιθανόν‖ να‖ βιώνουν‖ ως‖ μόνιμη,‖ μια‖ κατάσταση‖ που‖ στην‖ πραγματικότητα‖ είναι‖ προσωρινή.Σα‖ αισθήματα‖ θυμού‖ και‖

προσβολής‖ σε‖ συνδυασμό‖ με‖ υπερβολικό‖ αίσθημα‖ ενοχής,‖ μπορούν‖ να‖ τους‖ οδηγήσουν‖ σε‖ παρορμητικές‖

αυτοκαταστροφικές‖πράξεις.Η‖αναγνώριση‖των‖προειδοποιητικών‖σημείων‖είναι‖πολύ‖σημαντική.‖Σο‖80%‖των‖εφήβων‖που‖

κάνουν‖απόπειρα‖αυτοκτονίας,‖δίνουν‖καθαρά‖προειδοποιητικά‖σημεία.‖ 

Μιλώντας‖με‖τον‖έφηβο‖ή‖το‖νέο‖ενήλικα‖που‖έχει‖σκέψεις‖αυτοκαταστροφής,‖είναι‖σημαντικό‖

να‖τον‖ενθαρρύνουμε‖να‖μιλά‖για‖τα‖αισθήματα‖του.‖Ψστόσο‖πρέπει‖να‖τον‖ακούμε‖με προσοχή‖

και‖υπομονή‖και‖όχι‖να‖του‖κάνουμε‖διάλεξη.ε‖περίπτωση‖που‖αισθανθείτε‖ότι‖η‖κατάσταση‖

είναι‖ σοβαρή,‖πρέπει‖απαραίτητα‖να‖ αναζητήσετε‖ βοήθεια.‖ Εάν‖ το‖ ένστικτο‖σας,‖ σας‖λέει‖ ότι‖

υπάρχει‖κίνδυνος,‖προτιμότερο‖να‖ζητήσετε‖βοήθεια‖από‖ειδικό‖και‖να‖σώσετε‖μια‖ζωή‖έστω‖και‖

εάν‖φαίνεται‖ότι‖δεν‖τηρήσατε‖κάτι‖το‖εμπιστευτικό‖που‖σας‖λέχθηκε.Δείξτε‖ιδιαίτερη‖προσοχή‖

εάν‖ο‖έφηβος,‖σας‖μιλά‖για‖αυτοκτονία.‖Βάζετε‖ερωτήσεις‖και‖αφήστε‖τον‖να‖σας‖μιλά‖ελεύθερα,‖

να‖εκφράζει‖τα‖αισθήματα‖του.‖Μη‖φοβάστε‖τις‖ανοικτές‖και‖ειλικρινείς‖συζητήσεις.‖Η‖απουσία‖επικοινωνίας‖και‖η‖σιωπή,‖

μπορεί‖ να‖ είναι‖ τελικά‖ θανατηφόρες.τις‖ περιπτώσεις‖ που‖ ο‖ έφηβος‖ έχει‖ σκέψεις‖ για‖ αυτοκτονία,‖ η‖ βοήθεια‖ που‖ θα‖

αναζητήσετε‖ άμεσα,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ είναι‖ από‖ ειδικό‖ επαγγελματία‖ της‖ ψυχικής‖ υγείας‖ ο‖ οποίος‖ να‖ έχει‖ εμπειρία‖ με‖ την‖

κατάθλιψη‖σε‖έφηβους.‖Παράλληλα‖είναι‖απαραίτητο‖να‖προειδοποιήσετε‖για‖αυτό‖που‖διαπιστώσατε,‖την‖οικογένεια,‖τους‖

φίλους‖και‖τους‖καθηγητές‖του‖έφηβου.Η‖θεραπεία‖μπορεί‖να‖βοηθά‖τους‖έφηβους‖να‖καταλάβουν‖γιατί‖έχουν‖κατάθλιψη‖

και‖να‖αντιμετωπίζουν‖καλύτερα‖τις‖στρεσογόνες‖καταστάσεις.‖Ανάλογα‖με‖την‖περίπτωση,‖η‖θεραπεία‖μπορεί‖ να‖ είναι‖

ατομική,‖ομαδική‖ή‖οικογενειακή.‖Επίσης‖ο‖ψυχίατρος‖μπορεί‖να‖χορηγήσει‖φάρμακα‖στον‖έφηβο‖που‖θα‖τον‖κάνουν‖να‖

νιώθει‖καλύτερα. Όταν‖ένας‖έφηβος‖με‖κατάθλιψη,‖αναγνωρίζει‖το‖πρόβλημα‖του‖και‖αναζητά‖βοήθεια,‖πρόκειται‖για‖ένα‖

μεγάλο‖βήμα‖προς‖την‖ίαση.‖Ψστόσο‖πρέπει‖να‖συγκρατήσουμε‖ότι‖μόνο‖λίγοι‖έφηβοι‖αναζητούν‖βοήθεια‖από‖μόνοι‖τους.‖

Οι‖ περισσότεροι‖ χρειάζονται‖ ενθάρρυνση‖ από‖ τους‖ φίλους‖ τους‖ και‖ στήριξη‖ από‖ τους‖ ενήλικες‖ που‖ ενδιαφέρονται‖ για‖

αυτούς‖ για‖ να‖ ζητήσουν‖ βοήθεια‖ και‖ να‖ ακολουθήσουν‖ τις‖ οδηγίες‖ μιας‖ θεραπείας.την‖ κατάσταση‖ κατάθλιψης‖ που‖

βρίσκονται‖οι‖έφηβοι,‖δυσκολεύονται‖πολύ‖να‖πιστέψουν‖ότι‖η‖κατάσταση‖τους‖μπορεί‖να‖βελτιωθεί.‖Όμως‖η‖βοήθεια‖και‖η‖

θεραπεία‖που‖θα‖πάρουν‖από‖ειδικούς‖της‖ψυχικής‖υγείας‖μπορεί‖να‖έχουν‖δραστικές‖επιδράσεις‖στη‖ζωή‖τους.‖Είναι‖σε‖

θέση‖να‖τους‖αποκαταστήσει‖και‖να‖τους‖δώσει‖δύναμη‖και‖ελπίδες‖για‖το‖μέλλον 

«Δείξε μου το ρούχο σου να σου πω ποιος είσαι<» 

Οι νέοι φέρνουν στα σχολεία τη δική τους μόδα, η οποία διαμορφώνεται από την οικονομική κατάσταση της κάθε περιοχής. Σα 

ΣΒΠ (Σεκνά Βορείων Προαστίων) σπανίως συναντάνε τους «πρίγκηπες της δυτικής όχθης», ακόμα και σε στιλιστικό επίπεδο. 

Κάποτε‖ ήταν‖ η‖ ποδιά‖ το‖ κατεξοχήν‖ υποχρεωτικό‖ ρούχο‖ για‖ τις‖ νεαρές‖ έφηβες,‖ σε‖μπλε‖συνήθως‖

χρώμα,‖ενώ‖τα‖αγόρια‖βολεύονταν‖με‖καθωσπρέπει‖παντελονάκια.‖ήμερα,‖η‖σχολική‖ποδιά‖είναι‖

πλέον‖ μια‖ όχι‖ και‖ τόσο‖ γλυκιά‖ για‖ τους‖ περισσότερους‖ ανάμνηση.‖ Έχει‖ αντικατασταθεί‖ από‖ τις‖

κοντές‖ μπλούζες‖για‖ τα‖ κορίτσια‖ και‖ τα‖ φαρδιά‖ και‖ χαμηλοκάβαλα‖ παντελόνια‖ για‖ τα‖ αγόρια.Η‖

μόδα‖δε‖θα‖μπορούσε‖να‖παραμείνει‖έξω‖από‖τις‖σχολικές‖αίθουσες,‖αφού‖οι‖περισσότεροι‖μαθητές‖

κυκλοφορούν‖με‖τζιν,‖κολλητά‖μπλουζάκια,‖piercing‖σε‖χείλη‖και‖γλώσσα,‖με‖μαλλιά‖ράστα.Ψστόσο,‖

οι‖ διαφορές‖ στο‖ ντύσιμο‖ των‖ μαθητών‖ των‖ βορείων‖ και‖ των‖ δυτικών‖ προαστίων‖ εστιάζονται‖

περισσότερο‖στη‖μάρκα‖και‖λιγότερο‖στην‖εμφάνιση.‖Οι‖μαθητές‖των‖βορείων‖προαστίων‖προτιμούν‖

τα‖ φαρδιά‖ τζιν‖ μάρκας‖Diesel‖ ή‖Wrangler‖ και‖ μπλούζες‖μάρκας‖Adidas,‖ Diesel‖ και‖ Quicksilver.‖ Σα‖
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αθλητικά‖παπούτσια‖που‖φοράνε‖συνήθως‖είναι‖συνήθως‖Adidas.‖Η‖σχολική‖τσάντα‖είναι‖συνήθως‖EastPack,‖σε‖μαύρο‖ή‖

μπλε‖σκούρο‖ χρώμα‖ και‖ η‖ in‖ τάση‖ της‖φετινής‖ χρονιάς‖ ήταν‖ να‖ πέφτει‖ πολύ‖ χαμηλά‖ στη‖μέση.Σα‖ αγόρια‖ των‖ δυτικών‖

προαστίων,‖ενώ‖προτιμούν‖τα‖χαμηλοκάβαλα‖και‖φαρδιά‖τζιν,‖αρέσκονται‖ -όχι‖πάντα‖βέβαια- σε‖μάρκες‖επώνυμες,‖όπως‖

Diesel.‖Επιλέγουν‖απλές‖μπλούζες‖που‖απεικονίζουν‖διάφορα‖μουσικά‖συγκροτήματα,‖όπως‖οι‖Metallica,‖οι‖Nirvana‖κ.ά.‖Η‖

σχολική‖τσάντα‖είναι‖συνήθως‖Polo,‖ενώ‖τα‖παπούτσια‖All‖Star.‖Σα‖κορίτσια‖επίσης‖φοράνε‖χαμηλοκάβαλα‖τζιν.‖Όχι‖πάντα‖

κάποιας‖ γνωστής‖ αλυσίδας,‖ και‖ από‖ τις‖ επώνυμες‖ μάρκες‖ προτιμούν‖ τα‖ Levis‖ και‖ Staff@Go.‖ Οι‖ μπλούζες‖ τους‖ σπάνια‖

φέρουν‖την‖επωνυμία‖μιας‖γνωστής‖μάρκας.‖Σα‖αθλητικά‖παπούτσια‖που‖φοράνε‖σε‖καθημερινή‖βάση‖είναι‖Nike,‖Puma‖ή‖

Adidas,‖ενώ‖η‖σχολική‖τους‖τσάντα‖περιλαμβάνει‖διάφορα‖χρωματιστά‖σχέδια‖και‖είναι‖συνήθως‖Polo.‖Σέλος,‖τα‖κορίτσια‖

των‖βορείων‖προαστίων‖επιλέγουν‖μάρκες,‖όπως‖All‖Star,‖Adidas,‖Puma,‖αθλητικά,‖τζιν‖Diesel‖και‖Replay,‖ενώ‖οι‖μπλούζες‖

φέρουν‖την‖επωνυμία‖των‖Louis‖Vuitton‖και‖Zara.‖Η‖σχολική‖τσάντα‖είναι‖πολύχρωμη,‖μάρκας‖EastPack.Η‖extreme‖(ακραία)‖

εμφάνιση,‖το‖διαφορετικό‖λουκ‖και‖η‖μάρκα‖στα‖ρούχα‖εντυπωσιάζουν‖τους‖έφηβους,‖που‖προσπαθούν‖να‖κάνουν‖μόδα‖το‖

δικό‖τους‖στιλ.‖Άλλωστε,‖δεν‖είναι‖τυχαίο‖που‖οι‖ωραίες‖παρέες‖στα‖προαύλια‖των‖σχολείων‖έχουν‖κοινό‖χαρακτηριστικό‖τα‖

εντυπωσιακά‖χτενίσματα‖και‖τα‖προκλητικά‖ρούχα.Όμως‖οι‖απόψεις‖περί‖του‖τι‖είναι‖η‖μόδα‖διίστανται.‖Άλλοι‖πιστεύουν‖

πως‖μόδα είναι καθετί που φοράς και σε κάνει να νιώθεις διαφορετικός και ωραίος. Ένα απλό και καθημερινό ντύσιμο είναι 

μοδάτο όταν τα ρούχα είναι μοντέρνα. Πολλοί‖επίσης‖πιστεύουν‖ότι‖μόδα δεν είναι μόνο τα ακριβά ρούχα, αλλά το στιλ που 

έχει κάποιος. Δε χρειάζεται να αποτελούν πρόκληση οι μαθητές με τα μαλλιά καρφάκια, φαρδιά παντελόνια ή ακόμη κα 

τατουάζ.Κατ'‖άλλους‖πάλι‖το ντύσιμο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Η πλειονότητα των εφήβων που ζουν σε μία ιδιαιτέρως 

ακριβή περιοχή, ενδιαφέρεται κυρίως για τη μάρκα στα ρούχα και όχι τόσο για το τζιν ή το t - shirt που θα κάνει τους άλλους να 

σε κοιτάξουν. Επιπλέον, κάθε νέος νοιάζεται για την εξωτερική του εμφάνιση. Σα κορίτσια προτιμούν ακριβά αλλά απλά 

ρούχα, ενώ τα αγόρια φοράνε φαρδιά και χαμηλοκάβαλα τζιν που τους δίνουν τύπο.Όλα‖όσα‖αναφέρονται‖παραπάνω‖μπορεί‖

να‖ αποτυπώνουν‖μια‖μικρή‖ή‖μεγάλη‖αλήθεια‖για‖ το‖ τι‖πραγματικά‖συμβαίνει‖με‖ αυτό‖ το‖φοβερό‖θέμα‖ της‖μόδας‖που‖

ανησυχεί‖ όλο‖και‖περισσότερους‖ νέους.‖Ψστόσο‖ το‖ απόφθεγμα‖που‖προκύπτει από‖αυτήν‖ τη‖μικρή‖ έρευνα‖ είναι‖ ένα:‖Δε 

χρειάζεται να φοράς πανάκριβα ρούχα, για να έχεις στιλ, πρέπει να έχεις και καλό γούστο για να τα συνδυάσεις!  

 

Η γκρίζα επανάσταση για υγιή γηρατειά, Σου ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΤΝΣΑ, αν. καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής, διευθυντή 

Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής 

 

Οπως‖ήδη‖γράψαμε‖από‖τη‖στήλη‖αυτή,‖ζούμε‖όλο‖και‖περισσότερο‖και‖στο‖μέλλον‖θα‖ζούμε‖

πολύ‖περισσότερο‖από‖τα‖80‖χρόνια‖που‖είναι‖περίπου‖ο‖σημερινός‖μέσος‖χρόνος‖ζωής‖στις‖

αναπτυγμένες‖χώρες.‖Αυτό‖έχει‖ως‖συνέπεια‖να‖αυξηθεί‖το‖ποσοστό‖των‖ηλικιωμένων.‖τη‖

Γερμανία,‖για‖παράδειγμα,‖το‖ποσοστό‖των‖ατόμων‖άνω‖των‖60‖ετών‖σε‖σχέση‖με‖τις‖ηλικίες‖20-

60‖ετών‖θα‖αυξηθεί‖από‖36%‖που‖ήταν‖το‖1989‖σε‖70%‖το‖2030! 

Σο‖Μελλοντολογικό‖Ινστιτούτο‖αναφέρει,‖ανάμεσα‖στις‖κορυφαίες‖τάσεις‖του‖21ου‖αιώνα,‖τη‖

δημιουργία‖μιας‖νέας‖πολιτιστικής‖εποχής‖όπου‖η‖δημιουργικότητα‖θα‖ενώνεται‖με‖τη‖σοφία‖και‖η‖ωρίμανση‖θα‖

μετατρέπεται‖σε‖ένα‖νέο‖κοινωνικό‖ιδανικό,‖όπως‖εύστοχα‖παρατηρεί‖ο‖Αυστριακός‖γιατρός‖Siegfried‖Meryn‖στο‖

πολυδιαβασμένο‖του‖βιβλίο‖«Τγεία‖ώς‖τα‖100»‖(εκδόσεις‖Κριτική).‖ύμφωνα‖πάντα‖με‖το‖Μελλοντολογικό‖Ινστιτούτο,‖οι‖

«νέοι‖ηλικιωμένοι»‖την‖επόμενη‖δεκαετία‖θα‖πάρουν‖τη‖δύναμη‖στα‖χέρια‖τους. 

Η‖ιλιγγιώδης‖αύξηση‖του‖ποσοστού‖των‖ηλικιωμένων‖θα‖αντιστρέψει‖τη‖δημογραφική‖πυραμίδα‖των‖γενεών.‖Οι‖νέοι‖

ηλικιωμένοι‖θα‖διαθέτουν‖το‖μεγαλύτερο‖εισόδημα‖όλων‖των‖εποχών.‖Εχουν‖συνηθίσει‖να‖προσέρχονται‖στην‖κάλπη,‖

γεγονός‖που‖τους‖προσδίδει‖μεγαλύτερο‖πολιτικό‖βάρος,‖ενώ‖τα‖επιτεύγματα‖της‖Προληπτικής‖και‖Θεραπευτικής‖Ιατρικής‖

θα‖καθιστούν‖την‖τρίτη‖ηλικία‖όλο‖και‖πιο‖υγιή,‖άρα‖πιο‖κινητική‖και‖πιο‖δημιουργική.‖Και‖λόγω‖των‖προβλημάτων‖του‖

συνταξιοδοτικού,‖θα‖δημιουργείται‖μια‖νέα‖ζήτηση‖για‖μεγαλύτερο‖σε‖ηλικία‖εργασιακό‖δυναμικό. 

Παράλληλα‖όμως‖με‖την‖αύξηση‖του‖προσδόκιμου‖ζωής,‖παρατηρείται‖και‖δραματική‖υποχώρηση‖του‖ποσοστού‖

γονιμότητας.‖ε‖πολλές‖αναπτυγμένες‖χώρες‖ο‖μέσος‖αριθμός‖παιδιών‖ανά‖γυναίκα‖είναι‖από‖1,1-1,5‖αντί‖του‖απαραίτητου‖

2,2‖για‖μια‖υγιή‖δημογραφική‖ωρίμανση.‖Βέβαια,‖παρά‖τα‖μειωμένα‖ποσοστά‖γονιμότητας‖και‖τη‖«γήρανση»‖του‖πληθυσμού‖

στις‖βιομηχανικές‖κοινωνίες,‖ο‖πληθυσμός‖της‖Γης‖συνεχίζει‖να‖αυξάνεται‖κυρίως‖στα‖αναπτυσσόμενα‖κράτη.‖Η‖

Παγκόσμια‖Σράπεζα‖προβλέπει‖ότι‖το‖2100‖ο‖πληθυσμός‖της‖Γης‖θα‖ανέρχεται‖περίπου‖σε‖10‖δισ.‖ανθρώπους.‖Οι‖χώρες‖με‖

εγχώριο‖πληθυσμό‖που‖γερνάει‖όλο‖και‖περισσότερο‖θα‖βιώσουν‖μια‖πολιτιστική‖μεταμόρφωση‖λόγω‖του‖μεταναστευτικού‖

πληθυσμού‖που‖θα‖υπερέχει‖αριθμητικά. 

Παρ'‖όλο‖που‖οι‖μεγάλες‖πρόοδοι‖της‖Ιατρικής‖θα‖συμβάλουν‖στο‖μέλλον‖στην‖καλύτερη‖ποιότητα‖ζωής,‖η‖εξασθένηση των‖

εγκεφαλικών‖λειτουργιών‖που‖επέρχεται‖με‖το‖γήρας‖δημιουργεί‖ιδιαίτερες‖ανησυχίες.‖Σα‖ανθρώπινα‖νευρικά‖κύτταρα‖σε‖

ώριμη‖ηλικία‖δεν‖μπορούν‖πλέον‖να‖διαιρεθούν,‖με‖αποτέλεσμα‖το‖νοητικό‖μας‖όργανο‖να‖χάνει‖ουσίες‖που‖δεν‖

αναπληρώνονται.‖Ηδη‖από‖εκφυλιστικά‖νοσήματα‖του‖νευρικού‖συστήματος,‖όπως‖η‖άνοια‖και‖η‖νόσος‖του‖Αλτσχάιμερ,‖

πλήττεται‖περίπου‖το‖5%‖των‖ατόμων‖άνω‖των‖65‖ετών‖και‖το‖20%‖των‖ατόμων‖άνω‖των‖80‖ετών. 

Κατά‖συνέπεια,‖τα‖ηλικιωμένα‖άτομα,‖κυρίως‖άνω‖των‖80‖ετών‖και‖μέχρι‖να‖βρεθούν‖νέες‖θεραπείες‖αντιγήρανσης,‖θα‖

έχουν‖ανάγκη‖από‖φροντίδα‖και‖κοινωνική‖υποστήριξη,‖με‖σημαντικές‖κοινωνικές‖και‖οικονομικές‖συνέπειες,‖για‖τις‖οποίες‖

από‖τώρα‖θα‖πρέπει‖να‖προνοούμε.‖Γιατί‖στόχος‖μας‖δεν‖πρέπει‖να‖είναι‖να‖δώσουμε‖μόνο‖στη‖ζωή‖περισσότερα‖χρόνια,‖

αλλά‖να‖δώσουμε‖στα‖χρόνια‖περισσότερη‖ζωή!! 

 

υμβουλευτική‖γραμμή‖πρόληψης‖ΙΚΠΙ:‖210-7222727‖Ιστοσελίδα‖υγείας‖- πρόληψης:‖www.neahygeia.gr 
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Οι επιστήμονες οι οποίοι πήραν μέρος στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου 

Μοριακής Βιολογίας στη Φαϊλδεβέργη ισχυρίζονται ότι ο στόχος «μακροβιότητα με καλή 

υγεία» είναι σήμερα περισσότερο εφικτός από ποτέ  

Περήφανα (και υγιή) γηρατειά  

Προβληματισμοί για τα ηθικά διλήμματα , ΙΨΑΝΝΑ ΟΤΥΛΕΡΗ | Κυριακή 14 Νοεμβρίου 

2004  

Αν ήξερα ότι θα ζούσα τόσα χρόνια, θα με φρόντιζα καλύτερα όταν ήμουν νέος». Σα λόγια αυτά, ειπωμένα από έναν 

υπερήλικο, ενσωματώνουν τη σοφία εκατό χρόνων ζωής. Σαυτοχρόνως εκφράζουν το κεντρικό συμπέρασμα του 

συνεδρίου με θέμα «Φρόνος και γήρανση - Μηχανισμοί και νοήματα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 

Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) στη 

Φαϊλδεβέργη της Γερμανίας. Μπορεί η μόνη βεβαιότητα της ζωής μας να είναι ο θάνατος, αλλά τα γηρατειά, ως 

έκπτωση των ικανοτήτων και εξασθένηση του οργανισμού, δεν είναι απαραίτητο να είναι μέρος αυτής της 

βεβαιότητας, λένε οι επιστήμονες και ισχυρίζονται πως ο στόχος «μακροβιότητα με καλή υγεία» είναι σήμερα πιο 

εφικτός από ποτέ άλλοτε.  

«Σο μήκος της ζωής μας είναι ενδογενώς σφυρηλατήσιμο».‖Με‖αυτή‖τη‖φράση‖ολοκλήρωσε‖τη‖διάλεξή‖του‖ο‖Σομ Κίρκγουντ 

(Tom‖Kirkwood),‖διευθυντής‖του‖Ινστιτούτου‖για‖τη‖Γήρανση‖και‖την‖Τγεία‖στο‖Πανεπιστήμιο‖του‖Νιούκασλ‖στο‖Ηνωμένο‖

Βασίλειο.‖Ο‖βρετανός‖καθηγητής‖εξήτασε‖μία‖προς‖μία‖τις‖επικρατούσες‖θεωρίες‖για‖τα‖αίτια‖της‖γήρανσης‖και,‖μαζί‖με‖μια‖

πλειάδα‖συναδέλφων‖του,‖έδωσε‖τα‖τελευταία‖επιστημονικά‖δεδομένα‖υπέρ‖ή‖κατά‖αυτών.‖ 

* Θεωρία των γονιδίων: Γερνάμε επειδή είναι «γραφτό» στα γονίδιά μας; Ψς‖ένα‖βαθμό!‖Αν‖ο‖παππούς‖σας‖έζησε‖ως‖τα‖

βαθιά‖γεράματα,‖μπορείτε‖να‖θεωρείτε‖ότι‖είστε‖προικισμένοι‖με‖τα‖σωστά‖γονίδια.‖ύμφωνα‖με‖τον‖Σομ‖Κίρκγουντ‖ «ένα 

25% των λόγων που καθορίζουν τη μακροζωία μπορεί να αποδοθεί στα γονίδια. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες».  

* Θεωρία της φθοράς: Γερνάμε επειδή φθειρόμαστε, όπως μια οποιαδήποτε μηχανή; Ναι!‖H‖γήρανση‖ορίζεται‖ως‖ το‖

άθροισμα‖των‖επί‖μέρους‖φθορών‖που‖υφιστάμεθα‖ακριβώς‖επειδή‖είμαστε‖ζωντανοί.‖Ο‖ζωντανός‖ανθρώπινος‖οργανισμός‖

έχει‖να‖πολεμήσει‖σε‖διάφορα‖μέτωπα:‖πρέπει‖να‖αυξηθεί,‖να‖συντηρηθεί‖και‖να‖επιδιορθώσει‖βλάβες,‖να‖αναπαραχθεί,‖να‖

αποθηκεύσει.‖Ολες‖οι‖παραπάνω‖διαδικασίες‖ενέχουν‖φθοροποιούς‖διεργασίες.‖Για‖παράδειγμα,‖σε‖κάθε‖κυτταρική‖διαίρεση‖

μπορούν‖να‖γίνουν‖λάθη‖στην‖αντιγραφή‖ του‖DNA‖(τα‖ οποία‖ όταν‖ ξεπεράσουν‖ έναν‖ αριθμό‖μπορούν‖να‖ οδηγήσουν‖σε‖

ασθένειες‖ όπως‖ ο‖ καρκίνος).‖ Επίσης‖ οι‖ μεταβολικές‖ διεργασίες‖ δημιουργούν‖ ελεύθερες‖ ρίζες‖ οξυγόνου‖ οι‖ οποίες‖

καταστρέφουν‖το‖DNA‖και‖τις‖πρωτεΐνες‖του‖κυττάρου.‖ 

* Θεωρία της επιδιόρθωσης: Γερνάμε επειδή δεν μπορούμε να επιδιορθώσουμε τις φθορές; Ναι!‖την‖πράξη‖πρόκειται‖

για‖ συνέχεια‖ της‖ προηγούμενης‖ θεωρίας.‖ Ο‖ ανθρώπινος‖ οργανισμός‖ ως‖ βιολογικό‖ σύστημα‖ διαθέτει‖ μια‖ σειρά‖

επιδιορθωτικών‖μηχανισμών,‖χωρίς‖τους‖οποίους‖κανείς‖από‖εμάς‖δεν‖θα‖ήταν‖σήμερα‖ζωντανός. Ετσι‖οι‖βλάβες‖του‖DNA‖

επιδιορθώνονται‖ από‖ ειδικά‖ ένζυμα,‖ άλλα‖ ένζυμα‖ εξουδετερώνουν‖ τις‖ ελεύθερες‖ ρίζες,‖ ενώ‖ ο‖ οργανισμός‖ μπορεί‖ να‖

επιστρατεύσει‖για‖την‖προστασία‖του‖δραστικότερα‖μέσα,‖όπως‖η‖θανάτωση‖κυττάρων‖του‖που‖έχουν‖πάρει‖τον‖δρόμο‖της‖

κακοήθους‖εξαλλαγής.‖ 

health.i

n.gr 
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* Οδηγίες προς ναυτιλλομένους Ολα‖τα‖ως‖τώρα‖δεδομένα‖δείχνουν‖ότι‖γερνάμε‖από‖τη‖συσσώρευση‖φθορών‖τις‖οποίες‖ο‖

οργανισμός‖βαθμηδόν‖αδυνατεί‖να‖επιδιορθώσει.‖H‖κυριότερη‖αιτία‖στην‖οποία‖οι‖επιστήμονες‖αποδίδουν‖την‖απώλεια‖της‖

επιδιορθωτικής‖ ικανότητάς‖μας‖ είναι‖ το‖στρες,‖ και‖μάλιστα‖ το‖ χρόνιο‖ (το‖ οποίο‖ έχει‖ βρεθεί‖ ακόμη‖και‖ να‖ αναστέλλει‖ τη‖

λειτουργία‖του‖ανοσοποιητικού‖συστήματος!).‖Τπάρχει‖όμως‖συνταγή‖για‖να‖αποφύγουμε‖το‖στρες‖στη‖σημερινή‖εποχή‖των‖

γρήγορων‖ ρυθμών;‖ Τπάρχει,‖ λένε‖ οι‖ ερευνητές‖ και‖ δεν‖ είναι‖ τίποτε‖ περισσότερο‖ από‖ τη‖ σωματική‖ άσκηση,‖ η‖ οποία‖

ενεργοποιεί‖τους‖επιδιορθωτικούς‖μηχανισμούς‖ενώ‖ταυτόχρονα‖βοηθά‖στην‖καταπολέμηση‖του‖στρες‖αυτού‖καθεαυτού.‖

Επίσης,‖προσοχή‖στη‖διατροφή!‖H‖θεωρία‖που‖συνέδεε‖τη‖μακροζωία‖με‖μικρή‖κατανάλωση‖θερμίδων‖τείνει‖να‖καταρριφθεί,‖

καθώς‖οι‖παρατηρήσεις‖σε‖πειραματόζωα‖δεν‖επιβεβαιώνονται‖στους‖ανθρώπους.‖Ψστόσο‖όλες‖οι‖έρευνες‖δείχνουν‖πως‖η‖

σωστή‖διατροφή,‖η‖οποία‖μας‖απαλλάσσει‖από‖την‖παχυσαρκία‖(αναμένεται‖να‖είναι‖ο‖μεγαλύτερος‖δολοφόνος‖του‖21ου‖

αιώνα)‖και‖μας‖παράσχει‖τα‖απαραίτητα‖συστατικά‖(π.χ.,‖αντιοξειδωτικά),‖είναι‖μέρος‖της‖συνταγής‖για‖μακροζωία‖με‖καλή‖

υγεία.‖ Με‖ άλλα‖ λόγια,‖ όλο‖ και‖ περισσότερα‖ ερευνητικά‖ δεδομένα‖ στηρίζουν‖ τη‖ γνωστή‖ άποψη‖ ότι‖ η‖ καλή‖ υγεία‖ και‖ η‖

μακροζωία‖εξαρτώνται‖από‖τον‖τρόπο‖της‖ζωής‖μας:‖όχι‖στο‖στρες,‖ναι‖στην‖άσκηση‖και‖στη‖σωστή‖διατροφή.‖Είναι‖απλό‖

και‖είναι‖στο‖χέρι‖μας‖να‖το‖πετύχουμε..‖Οπως‖η‖πλειονότητα‖των‖βιολογικών‖θεμάτων,‖έτσι‖και‖η‖έρευνα‖για‖τη‖γήρανση‖

εγείρει‖μια‖σειρά‖ηθικούς‖προβληματισμούς.‖Φωρίς‖καμία‖διάθεση‖μελοδραματισμού,‖«Σο‖Βήμα»‖παραθέτει‖κάποιους‖από‖

αυτούς‖που‖ακούστηκαν‖στο‖συνέδριο,‖ καθώς‖ αποτελούν‖ τροφή‖για‖σκέψη.‖ "Ζούμε‖σε‖μια‖ κοινωνία‖η‖ οποία‖θεοποιεί‖ τη‖

νεότητα‖και‖κυνηγά‖την‖αθανασία.‖τη‖διαδρομή‖παραγκωνίζει‖τους‖ηλικιωμένους.‖Οι‖ηλικιωμένοι‖όμως‖είναι‖η‖ρίζα‖που‖

κρατά‖ το‖ δέντρο‖ ριζωμένο‖ στη‖ γη.‖ Και‖ όταν‖ είναι‖ ενταγμένοι‖ στον‖ κοινωνικό‖ ιστό‖ ζουν‖ περισσότερο‖ και‖ προσφέρουν‖

περισσότερο."‖ "ε‖ παλαιότερες‖ εποχές‖ η‖ ηλικία‖ ενέπνεε‖ σεβασμό‖ και‖ οι‖ αρχαιότεροι‖ μιας‖ κοινωνίας‖ απολάμβαναν‖ το‖

προνόμιο‖να‖φέρουν‖και‖να‖μεταφέρουν‖τη‖σοφία‖των‖εμπειριών.‖Ιστορικά,‖είναι‖η‖πρώτη‖φορά‖που‖οι‖μεγαλύτεροι‖φαίνεται‖

να‖έχουν‖απολέσει‖αυτό‖το‖προνόμιο‖εξαιτίας‖των‖τεχνολογικών‖εφαρμογών‖που‖γίνονται‖ευκολότερα‖αντιληπτές‖από‖τους‖

νεότερους.‖ Αλλά‖ υπάρχει‖ μεγάλη‖ διαφορά‖ μεταξύ‖ τεχνολογικής‖ γνώσης‖ και‖ σοφίας..."‖ "Ψς‖ βιολογικό‖ σύστημα,‖ ο‖

ανθρώπινος‖οργανισμός‖βρίσκεται‖σε‖μια‖ισορροπία.‖H‖απομάκρυνση‖από‖την‖ισορροπία‖δημιουργεί‖πάντοτε‖προβλήματα.‖

Φαρακτηριστικό‖παράδειγμα‖η‖εξωγενής‖λήψη‖αντιοξειδωτικών‖παραγόντων‖που‖βρέθηκε‖να‖μειώνει‖αντί‖να‖μακραίνει‖τη‖

ζωή!"‖"H‖μακροζωία‖αλλάζει‖το‖νόημά‖της‖ανάλογα‖με‖τη‖γεωγραφία.‖ε‖πολλές‖χώρες‖της‖Αφρικής‖οι‖γονείς‖δεν‖δίνουν‖

όνομα‖ στα‖ παιδιά‖ τους‖ τα‖ πρώτα‖ δύο‖ χρόνια.‖ Σα‖ ονομάζουν‖ απλώς‖ "ο‖ επισκέπτης". Και‖ όταν‖ ύστερα‖ από‖ μια‖ διετία‖ "ο‖

επισκέπτης"‖δεν‖έχει‖φύγει‖από‖τις‖ασθένειες‖ή‖την‖ασιτία,‖αποφασίζουν‖να‖τον‖ονομάσουν..."‖"Ακόμη‖και‖αν‖η‖επιστήμη‖

μπορέσει‖να‖λύσει‖όλα‖τα‖προβλήματα‖και‖να‖μας‖δώσει‖την‖ιατρική‖συνταγή‖για‖μακροζωία‖(αναζωογονητικά‖φάρμακα,‖

κύτταρα‖κτλ.),‖ δεν‖ είναι‖ αρκετό.‖Πρέπει‖ να‖βρούμε‖ έναν‖ τρόπο‖ώστε‖ αυτό‖ να‖μην‖ είναι‖μία‖ ακόμη‖αιτία‖για‖ δημιουργία‖

ανισότητας,‖όπως‖για‖παράδειγμα‖τα‖φάρμακα‖για‖το‖AIDS."‖ 

 

 

Ποια ηλικία σας φαίνεται ότι έχετε όταν βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη; 

13-12-2008 

 

Οι‖ηλικιωμένοι‖έχουν‖την‖τάση‖να‖αισθάνονται‖ότι‖είναι‖13‖χρόνια‖νεότεροι‖από‖ότι‖η‖πραγματική‖τους‖χρονολογική‖

ηλικία.‖Παράλληλα‖παρουσιάζουν‖ψηλά‖επίπεδα‖ικανοποίησης‖από‖την‖κατάσταση‖τους‖σε‖προχωρημένες‖ηλικίες.   
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Η‖κατανόηση‖του‖πως‖αισθάνονται‖οι‖άνθρωποι‖κατά‖τη‖διάρκεια‖της‖γήρανσης,‖έχει‖μεγάλη‖σημασία‖για‖τη‖διάρκεια‖της‖

ζωής‖ τους.‖ Η‖ κατανόηση‖ αυτή‖ μπορεί‖ να‖ μας‖ δείχνει‖ σημαντικούς‖ παράγοντες‖ που‖

επηρεάζουν‖θετικά‖την‖προσαρμοστικότητα‖και‖τη‖ζωτικότητα‖των‖ηλικιωμένων.‖ 

Σα‖θετικά‖αισθήματα‖στους‖ηλικιωμένους‖τους‖βοηθούν‖στο‖να‖παραμένουν‖δραστήριοι‖και‖

να‖διατηρούν‖μια‖καλύτερη‖κατάσταση‖της‖υγείας‖τους‖ακόμη‖και‖στα‖βαθιά‖γεράματα. Είναι‖

πιθανόν‖ ότι‖ οι‖ ηλικιωμένοι‖ που‖ αισθάνονται‖ νεότεροι‖ από‖ ότι‖ η‖ πραγματική‖ χρονολογική‖

τους‖ηλικία,‖έχουν‖λιγότερες‖πιθανότητες‖να‖πεθάνουν‖σε‖σύγκριση‖με‖ηλικιωμένους‖με‖την‖

ίδια‖ χρονολογική‖ ηλικία‖ και‖ ανάλογη‖ σωματική‖ υγεία‖ οι‖ οποίοι‖ όμως‖ ψυχολογικά‖ δεν‖

αισθάνονται‖ νεότεροι‖ από‖ την‖ πραγματική‖ τους‖ ηλικία.‖ Σα‖ σημαντικά‖ αυτά‖ στοιχεία‖ που‖ χρήζουν‖ περισσότερης‖

διερεύνησης‖και‖αξιοποίησης,‖μας‖προσφέρονται‖από‖έρευνα‖σε‖516‖άνδρες‖και‖γυναίκες‖ηλικίας‖70‖ετών‖και‖περισσότερο.‖Η‖

ενδιαφέρουσα‖ αυτή‖ εργασία‖ έγινε‖ από‖ Γερμανούς‖ και‖ Αμερικανούς‖ επιστήμονες‖ στο‖ Βερολίνο‖ (Berlin Aging Study).‖ Ο‖

στόχος‖ της‖ έρευνας‖ ήταν‖ να‖ κατανοηθούν‖ καλύτερα‖ οι‖ αντιλήψεις‖ των‖ συμμετεχόντων‖ για‖ την‖ ηλικία‖ τους‖ και‖ για‖ τα‖

επίπεδα‖ικανοποίησης‖με‖τη‖γήρανση‖τους‖για‖περίοδο‖6‖ετών.  Οι‖ερευνητές‖εξέτασαν‖τις‖ατομικές‖αλλαγές‖στις‖αντιλήψεις‖

σχετικά‖με την‖ηλικία‖και‖την‖υγεία‖που‖συνέβαιναν‖διαχρονικά‖στους‖ηλικιωμένους.‖Εκείνο‖που‖τους‖εξέπληξε‖είναι‖ότι‖με‖

το‖ πέρασμα‖ του‖ χρόνου‖ οι‖ πλείστοι‖ ηλικιωμένοι‖ διατηρούσαν‖ ενσυνείδητα‖ την‖ αίσθηση‖ ότι‖ ήσαν‖ νεότεροι‖ από‖ ότι‖

πραγματικά‖ήσαν‖χρονολογικά.Ακόμη‖πιο ενδιαφέρον‖ήταν‖ότι‖από‖αυτούς‖που‖ήσαν‖οι‖πλέον‖ηλικιωμένοι,‖με‖το‖πέρασμα‖

του‖χρόνου‖μερικοί‖ έλεγαν‖ότι‖ ένιωθαν‖ακόμη‖νεότεροι.‖Όμως‖ τα‖προβλήματα‖και‖ η‖ κακή‖

κατάσταση‖της‖υγείας‖τους‖μείωνε‖το‖χάσμα‖μεταξύ‖της‖πραγματικής‖χρονολογικής‖ηλικίας‖

και‖αυτής που‖αισθάνονταν‖ότι‖είχαν.    

Οι‖επιστήμονες‖αξιολογούσαν‖το‖πως‖οι‖συμμετέχοντες‖σκέφτονταν‖ότι‖φαίνονταν‖ηλικιακά‖

ρωτώντας‖ τους‖ την‖ ακόλουθη‖ ερώτηση:‖ "Πόσο‖ ηλικιωμένοι‖ αισθάνεστε‖ όταν‖ βλέπετε‖ τον‖

εαυτό‖σας‖σε‖ένα‖καθρέφτη;".‖Οι‖επιλογές‖που‖τους‖δίνονταν‖για‖να‖απαντήσουν‖ήταν‖μια‖

κλίμακα‖από‖0‖έως‖120‖χρόνια.την‖αρχή‖της‖έρευνας‖οι‖ηλικιωμένοι‖δήλωναν‖ότι‖φαίνονταν‖

στον‖καθρέφτη‖10‖χρόνια‖νεότεροι‖από‖ότι‖πραγματικά‖ήσαν‖χρονολογικά. Κατά‖το‖τέλος‖της‖μελέτης,‖η‖εν‖λόγω‖διαφορά‖

μειωνόταν‖και‖δήλωναν‖ότι‖φαίνονταν‖μόνο‖7‖χρόνια‖νεότεροι‖από‖ότι‖η‖πραγματική‖τους‖ηλικία.       Οι‖γυναίκες‖δήλωναν‖

τη‖φαινομενική‖τους‖ηλικία‖πιο‖κοντά‖στη‖χρονολογική‖παρά‖οι‖άνδρες. υνολικά‖έβλεπαν‖τους‖εαυτούς‖τους‖να‖είναι‖4‖

χρόνια‖πιο‖ ηλικιωμένες‖σε‖σύγκριση‖με‖ την‖ηλικία‖που‖ οι‖ άνδρες‖ δήλωναν‖ότι‖φαίνονταν‖να‖ έχουν.‖Τπάρχουν‖ διάφοροι‖

λόγοι‖ για‖ τη‖ διαφορά‖ μεταξύ‖ ανδρών‖ και‖ γυναικών‖ όσον‖ αφορά‖ στην‖ υποκειμενική‖ αντίληψη‖ της‖ φαινομενικής‖ τους‖

ηλικίας.‖Ένας‖λόγος‖είναι‖το‖ότι‖οι‖γυναίκες‖βιώνουν‖πιο‖αντικειμενικά‖την‖πραγματική‖τους‖εμφάνιση‖δεδομένου‖μάλιστα‖

ότι‖ υπάρχουν‖ τα‖ γνωστά‖ στερεότυπα‖ για‖ τα‖ ηλικιωμένα‖ σώματα.Για‖ να‖ αξιολογήσουν‖ την‖ ικανοποίηση‖ που‖ βιώνουν‖ οι‖

ηλικιωμένοι‖ με‖ τη‖ γήρανση‖ τους,‖ οι‖ ερευνητές‖ ζήτησαν‖ από‖ τους‖ συμμετέχοντες‖ να‖ απαντήσουν‖ σε‖ ποιο‖ βαθμό‖

συμφωνούσαν‖με‖τις‖ακόλουθες‖δηλώσεις: 

1. Σα‖πράγματα‖βελτιώνονται‖ενόσω‖αυξάνεται‖η‖ηλικία‖μου‖ 

2. Έχω‖τόση‖ζωντάνια‖όση‖είχα‖το‖χρόνο‖που‖πέρασε‖ 

3. Όσο‖μεγαλώνω‖σε‖ηλικία‖γίνομαι‖λιγότερο‖χρήσιμος‖ 

4. Όσο‖αυξάνεται‖η‖ηλικία‖μου,‖βλέπω‖ότι‖τα‖πράγματα‖είναι‖καλύτερα‖από‖ότι‖σκεφτόμουν‖ότι‖θα‖ήταν‖ 

5. Είμαι‖τώρα‖τόσο‖ευτυχισμένος‖όσο‖όταν‖ήμουν‖πιο‖νέος‖ 

Η‖ανάλυση‖των‖αποτελεσμάτων‖έδειξε‖ότι‖ αρχικά‖οι‖ άνδρες‖ήσαν‖περισσότερο‖ευχαριστημένοι‖από‖την‖κατάσταση‖τους‖

κατά‖ τη‖γήρανση‖ τους‖σε‖σύγκριση‖με‖ τις‖γυναίκες.‖Όμως‖στη‖ διάρκεια‖ των‖ 6‖ ετών‖ της‖μελέτης‖ οι‖ άνδρες‖παρουσίασαν‖

μεγαλύτερο‖ποσοστό‖μείωσης‖ της‖ ικανοποίησης‖ τους‖σε‖σύγκριση‖με‖ τις‖ γυναίκες.‖ε‖ όσους‖ εκδηλώνονταν‖προβλήματα‖

υγείας,‖η‖μείωση‖αυτή‖αυξανόταν.Σα‖θετικά‖αισθήματα‖στους‖ηλικιωμένους‖αυξάνουν‖τη‖ζωντάνια‖και την‖ενεργοποίηση‖

τους‖γεγονός‖το‖οποίο‖ωφελεί‖ουσιαστικά‖την‖υγεία‖τους‖τόσο‖σωματικά‖όσο‖και‖ψυχικά.‖Η‖κατανόηση‖των‖παραγόντων‖

που‖επηρεάζουν‖το‖πόσο‖γερασμένος‖νιώθει‖ένας‖ηλικιωμένος‖μπορεί‖να‖βοηθά‖στην‖καλλιέργεια‖συνηθειών‖και‖τρόπου‖

ζωής‖ που‖ δυνατόν‖ να‖ βελτιώνουν‖ την‖ εξέλιξη‖ και‖ τη‖ συνολική‖ του‖ κατάστασηΠλούτος,‖ κοινωνική‖ τάξη‖ και‖ γήρανση 

31-07-2006 

 

     Η χαμηλότερη κοινωνική τάξη σχετίζεται με πιο γρήγορη γήρανση.  

Μέχρι‖ σήμερα‖ ήταν‖ γνωστό‖ ότι‖ οι‖ άνθρωποι‖ χαμηλού‖ κοινωνικοοικονομικού‖ επιπέδου,‖ έχουν‖

χαμηλότερο‖ προσδόκιμο‖ επιβίωσης‖ λόγω‖ διαφόρων‖ προβλημάτων‖ υγείας.‖ Σώρα‖ νέες‖ έρευνες‖

δείχνουν‖ότι‖η‖βιολογική‖τους‖ηλικία‖είναι‖μεγαλύτερη‖από‖ότι‖η‖βιολογική‖ηλικία‖ατόμων‖που‖

χρονολογικά‖είναι‖συνομήλικοι‖τους.Η‖σημαντική‖αυτή‖διαπίστωση‖προέκυψε‖από‖τη‖μελέτη‖των‖

τελομερών‖του‖DNA από‖κύτταρα‖του‖αίματος.‖Σα‖τελομερή‖είναι‖τεμάχια‖του‖γενετικού‖κώδικα‖
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που‖ βρίσκονται‖ στις‖ άκρες‖ των‖ χρωμοσωμάτων.‖ Αποτελούνται‖ από‖ επαναλαμβανόμενες‖ αλληλουχίες‖ βάσεων‖ του‖ DNA 

που‖το‖προστατεύουν‖από‖διάφορες‖βλάβες.Για πολλούς επιστήμονες, το μέγεθος των τελομερών είναι ένας καλός και 

αξιόπιστος δείκτης της βιολογικής γήρανσης του ανθρωπίνου σώματος. Με‖την‖πάροδο‖ του‖χρόνου,‖την‖αύξηση‖της‖

ηλικίας‖και‖τον‖πολλαπλασιασμό‖των‖κυττάρων,‖το‖μήκος‖των‖τελομερών‖μειώνεται.Η‖μείωση‖του‖μήκους‖των‖τελομερών,‖

αφήνει‖το‖DNA περισσότερο‖εκτεθειμένο‖στο‖οξειδωτικό‖στρες‖και‖στη‖γένεση‖αλλοιώσεων‖που‖επηρεάζουν‖την‖επιβίωση‖

των‖κυττάρων.‖Όσο‖πιο‖μικρά‖είναι‖τα‖τελομερή‖στα‖χρωμοσώματα,‖τόσο‖πιο‖βιολογικά‖αυξημένη‖είναι‖η‖ηλικία.‖Μικρότερο‖

μήκος‖των‖τελομερών‖μπορεί‖να‖συνεπάγεται‖μεγαλύτερη‖ευπάθεια‖στις‖ασθένειες,‖γρηγορότερη‖γήρανση‖και‖μικρότερη‖

διάρκεια‖ζωής.Με‖λίγα‖λόγια‖μπορεί‖δύο‖άτομα‖με‖την‖ίδια‖χρονολογική‖ηλικία,‖να‖έχουν‖διαφορετική‖βιολογική‖ηλικία.‖Για‖

παράδειγμα‖ μπορεί‖ δύο‖ άνθρωποι να‖ είναι‖ συνομήλικοι‖ αλλά‖ ο‖ ένας‖ να‖ είναι‖ πιο‖ γερασμένος‖ βιολογικά‖ από‖ τον‖ άλλο‖

εξαιτίας‖του‖μήκους‖των‖τελομερών‖των‖κυττάρων‖του.Είναι‖κατανοητό‖ότι‖σε‖όμοιους‖δίδυμους,‖η‖σύγκριση‖του‖μεγέθους‖

των‖ τελομερών‖ τους‖ έχει‖ ιδιαίτερο‖ ενδιαφέρον.‖ Εάν‖ όμως‖ ανήκουν‖ σε‖ διαφορετικές‖ κοινωνικοοικονομικές‖ τάξεις,‖ τότε‖

μπορεί‖να‖έχουν‖διαφορετικό‖μήκος‖των‖τελομερών‖τους;‖Δηλαδή‖ενώ‖έχουν‖πανομοιότυπο‖κληρονομικό‖γενετικό‖υλικό‖και‖

χρωμοσώματα,‖ οι‖ επιδράσεις‖ της‖ ζωής,‖ του‖περιβάλλοντος‖ επηρεάζουν‖ διαφορετικά‖ τη‖ βιολογική‖ τους‖γήρανση;  Για‖ να‖

απαντήσουν‖στα‖ενδιαφέροντα‖αυτά‖ερωτήματα,‖Βρετανοί‖και‖Αμερικανοί‖ερευνητές,‖μελέτησαν‖1.552‖γυναίκες‖που‖ήσαν‖

δίδυμες.‖ Σο‖ DNA από‖ τα‖ λευκά‖ αιμοσφαίρια‖ του‖ αίματος‖ τους‖ απομονώθηκε‖ και‖ μετρήθηκαν‖ τα‖ τελομερή‖ τους.τη‖

συνέχεια‖ συλλέχθηκαν‖ στοιχεία‖ για‖ την‖ επαγγελματική‖ τους‖ κατάσταση,‖ το‖ μορφωτικό‖ τους‖ επίπεδο,‖ το‖ εισόδημα,‖ το‖

κάπνισμα,‖ τη‖ σωματική‖ άσκηση,‖ το‖ βάρος‖ και‖ το‖ ύψος.‖ Οι‖ παράγοντες‖ που‖ επηρεάζουν‖ το‖ μέγεθος‖ των‖ τελομερών‖

περιλαμβάνουν‖ το‖ κάπνισμα,‖ την‖ παχυσαρκία,‖ το‖ στρες,‖ την‖ αύξηση‖ της‖ χρονολογικής‖ ηλικίας.‖ Σώρα‖ φαίνεται‖ ότι‖ η‖

κοινωνικοοικονομική‖τάξη‖παίζει‖ρόλο‖στο‖μήκος‖του‖τελομερούς‖του‖DNA.Σο‖στρες‖που‖βιώνουν‖άτομα‖των‖χαμηλότερων‖

κοινωνικοοικονομικών‖στρωμάτων,‖πιθανόν‖να‖έχει‖σχέση‖με‖την‖ψυχολογική‖καταπόνηση‖ του‖ότι‖δεν‖μπορούν‖να‖έχουν‖

περισσότερο‖ έλεγχο‖στη‖ζωή‖ τους,‖ την‖αυτοεκτίμηση, το‖ανισοζύγιο‖που‖υπάρχει‖μεταξύ‖ των‖προσπαθειών‖ τους‖ και‖ της‖

αμοιβής‖που‖παίρνουν‖στη‖ζωή‖τους.Σα‖γεγονότα‖αυτά‖ίσως‖να‖έχουν‖βιολογικές‖επιπτώσεις‖στο‖DNA των‖κυττάρων.‖Μια‖

ταχύτερη‖διαίρεση‖των‖κυττάρων‖μπορεί‖να‖ οδηγεί‖σε‖γρηγορότερη‖σμίκρυνση‖των‖τελομερών‖και‖ταχύτερη‖γήρανση.Σο‖

μυστικό‖της‖νεότητας‖λοιπόν,‖μπορεί‖να‖βρίσκεται‖στην‖κατανόηση‖των‖μηχανισμών‖γήρανσης‖και‖στη‖διόρθωση‖τους.‖Σο‖

ψυχολογικό‖ στρες‖ και‖ καταπόνηση‖ του‖ οργανισμού,‖ μπορεί‖ να‖ επιταχύνει‖ τους‖ βιολογικούς‖ μηχανισμούς‖ γήρανσης,‖

μειώνοντας‖ το‖ μήκος‖ των‖ τελομερών‖ προκαλώντας‖ περισσότερες‖ βλάβες‖ και‖ ασθένειες‖ κάνοντας‖ έτσι‖ πιο‖ σύντομη‖ τη‖

διάρκεια‖ζωής. 

 

Η μοναξιά βλάπτει την καρδιά 

07-08-2006 

 

Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, έχουν διπλάσιο κίνδυνο να προσβληθούν από σοβαρές καρδιακές παθήσεις σε 

σύγκριση με αυτούς που ζουν με ένα σύντροφο.  

Σο‖ συμπέρασμα‖ αυτό‖ προέκυψε‖ από‖ έρευνα‖ που‖ διεξάχθηκε‖ σε‖ 130.000‖ άτομα‖ ηλικίας‖ από‖ 30‖ έως‖ 69‖ ετών‖ στη‖ Δανία.‖

Μεταξύ‖2000‖και‖2002,‖646‖άτομα‖παρουσίασαν‖σοβαρή‖μορφή‖στηθάγχης‖ή‖υπέστησαν‖καρδιακή‖προσβολή.‖Οι‖παθήσεις‖

αυτές‖ σχετίζονται‖ με‖ αθηρωμάτωση,‖ στένωση‖ και‖ απόφραξη‖ των‖ στεφανιαίων‖ αγγείων‖ της‖ καρδίας.Η‖ ανάλυση‖ των‖

πληθυσμιακών‖και‖επιδημιολογικών‖δεδομένων‖έδειξε‖ότι‖οι‖άνθρωποι‖με‖χαμηλό‖μορφωτικό‖επίπεδο‖και‖οι‖συνταξιούχοι,‖

είχαν‖αυξημένο‖κίνδυνο‖για‖πάθηση‖σε‖σχέση‖με‖τις‖στεφανιαίες‖αρτηρίες‖της‖καρδίας‖δηλαδή‖στηθάγχη‖και‖έμφραγμα‖του‖

μυοκαρδίου.Όμως‖τα‖ευρήματα‖ανέδειξαν‖ότι‖οι‖δύο‖ ισχυρότεροι‖προγνωστικοί‖παράγοντες‖για‖την‖προσβολή‖από‖τις‖εν‖

λόγω‖παθήσεις‖ήταν‖η‖ηλικία‖και‖η‖μοναχική‖διαβίωση.‖Οι‖γυναίκες‖άνω‖των‖60‖ετών‖που‖ζούσαν‖μόνες‖τους‖και‖οι‖άνδρες‖

άνω‖ των‖ 50‖ ετών‖ που‖ επίσης‖ ζούσαν‖ μόνοι‖ τους,‖ είχαν‖ διπλάσιο‖ κίνδυνο‖ από‖ όλους‖ τους‖ άλλους‖ να‖ προσβληθούν‖ από‖

παθήσεις‖των‖στεφανιαίων‖αρτηριών‖της‖καρδίας.Οι‖γυναίκες‖άνω‖των‖60‖ετών‖που‖ζούσαν‖μόνες‖

τους,‖αντιπροσώπευαν‖μόλις‖το‖5%‖του‖πληθυσμού‖που‖μελετήθηκε.‖Οι‖άνδρες‖άνω‖των‖50‖ετών,‖

αποτελούσαν‖σχεδόν‖8%‖του‖συνόλου.‖Παρά‖την‖αριθμητική‖διαφορά‖ανδρών‖και‖γυναικών‖των‖

συγκεκριμένων‖ηλικιακών‖ομάδων,‖οι‖θάνατοι‖των‖γυναικών‖αποτελούσαν‖το‖ένα‖τρίτο‖όλων‖των‖

θανάτων‖λόγω‖προβλημάτων‖των‖στεφανιαίων‖αρτηριών‖ενώ‖στους‖άνδρες‖αντιπροσώπευαν‖τα‖

δύο‖ τρίτα‖ του‖ συνόλου‖ του‖ θανάτων.Σο‖ χαμηλότερο‖ κίνδυνο‖ για‖ θάνατο‖ λόγω‖ καρδιακής‖

προσβολής,‖τον‖είχαν‖αυτοί‖που‖είχαν‖ψηλό‖μορφωτικό‖επίπεδο,‖αυτοί‖που‖συζούσαν‖με‖ένα‖ή‖μια‖

σύντροφο‖ και‖ αυτοί‖ που‖ ήσαν‖ εργαζόμενοι.‖ Επίσης‖ οι‖ διαζευγμένες‖ γυναίκες‖ παρουσίαζαν‖

χαμηλότερες‖πιθανότητες‖να‖προσβληθούν‖από‖στηθάγχη‖ή‖έμφραγμα‖μυοκαρδίου.Οι‖ερευνητές‖

πιστεύουν‖ ότι‖ οι‖ διαφορές‖ που‖ παρατηρήθηκαν,‖ οφείλονται‖ σε‖ ορισμένους‖ παράγοντες‖ του‖ τρόπου‖ ζωής‖ οι‖ οποίοι‖ είναι‖

συχνότεροι‖σε‖αυτούς‖που‖ζουν‖μόνοι‖τους.‖Οι‖παράγοντες‖που‖επιδεινώνουν‖τις‖πιθανότητες‖επιβίωσης‖αυτών‖που‖ζουν‖

μόνοι‖ τους‖ περιλαμβάνουν‖ το‖ κάπνισμα,‖ την‖παχυσαρκία,‖ την‖ ψηλή‖ χοληστερόλη‖και‖ λιγότερη‖παρακολούθηση‖ από‖ το‖

γιατρό‖ τους.‖ Επίσης‖αυτοί‖που‖ ζουν‖μόνοι,‖ είναι‖πιθανόν‖ ότι‖ αντλούν‖λιγότερη‖στήριξη‖από‖ τις‖ κοινωνικές‖ τους‖σχέσεις‖

γεγονός‖που‖επηρεάζει‖αρνητικά‖τη‖μακροζωία.Είναι‖γεγονός‖ότι‖η‖αθηρωμάτωση‖είναι‖η‖κυριότερη‖αιτία‖καρδιακών‖και‖
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εγκεφαλικών‖ επεισοδίων‖ σχεδόν‖ σε‖ όλες‖ τις‖ χώρες‖ του‖ κόσμου.‖ Είναι‖ αναγκαίο‖ αναπτυχθούν‖ καλύτερα‖ προληπτικά‖

προγράμματα‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ του‖ προβλήματος.τα‖ πλαίσια‖ αυτά,‖ η‖ αναγνώριση‖ ομάδων  πληθυσμού‖ που‖

κινδυνεύουν‖περισσότερο,‖αποτελεί‖βασικό‖πυλώνα‖της‖πρόληψης.‖Με‖βάση‖τα‖ευρήματα‖και‖τις‖εισηγήσεις‖της‖έρευνας‖

που‖ σας‖ παρουσιάζουμε,‖ οι‖ γιατροί‖ όταν‖ έχουν‖ μπροστά‖ τους‖ άτομα‖ που‖ ζουν‖ μόνα‖ τους,‖ είναι‖ καλό‖ να‖ θεωρούν‖ ότι‖

παρουσιάζουν‖μεγαλύτερο‖κίνδυνο‖για‖στεφανιαία‖αρτηριακή‖νόσο‖της‖καρδίας‖και‖έτσι‖να‖δίνουν‖μεγαλύτερη‖σημασία‖στη‖

διαφώτιση‖και‖διαπαιδαγώγηση‖για‖την‖πρόληψη‖των‖καρδιαγγειακών‖παθήσεων.‖ 

Διακρινοντας Σρίτη ηλικία , Tης Eλισαβετ Kοτζια 

Σο‖ενδιαφέρον‖των‖ιστορικών‖για‖τα‖γηρατειά‖είναι‖πολύ‖πρόσφατο.‖Οπως‖παρατηρεί‖ο‖Βρετανός‖καθηγητής‖Paul‖Johnson‖

στο‖βιβλίο,‖που‖επιμελήθηκε‖με‖την‖Pat‖Thane‖«Σα‖γηρατειά‖από‖την‖αρχαιότητα‖ώς‖τη‖μετανεωτερικότητα»,‖το‖1977‖υπήρχε‖

ένα‖μόνον‖άρθρο‖επαγγελματία‖ ιστορικού‖με‖θέμα‖την‖ ιστορία‖των‖γηρατειών‖ (Πολύτροπον,‖μετ.‖τέλλα‖Κωνσταντινέα,‖

σελ.‖333).‖Σα‖πράγματα‖ωστόσο‖άλλαξαν‖μέσα‖στις‖δύο‖τελευταίες‖δεκαετίες‖καθώς‖οι‖σύγχρονες‖βιομηχανικές‖κοινωνίες‖

άρχισαν‖να‖εκδηλώνουν‖ένα‖αυξανόμενο‖ενδιαφέρον‖γύρω‖από‖ό,τι‖χαρακτηρίστηκε‖ως‖ταχεία‖γήρανση‖του‖πληθυσμού‖και‖

συνεπακόλουθες‖επιπτώσεις‖πάνω‖στο‖σύστημα‖υγείας,‖στην‖κοινωνική‖πρόνοια‖και‖στην‖οικονομία.‖Απόρροια‖όμως‖των‖

συγκεκριμένων‖μελετών‖υπήρξε‖επιπλέον,‖ότι‖όλο‖και‖περισσότεροι‖ιστορικοί‖έχουν‖αρχίσει‖να‖αμφισβητούν‖πολλές‖από τις‖

υποθέσεις‖ πάνω‖ στις‖ οποίες‖ βασίζονται‖ οι‖ αποδεκτές‖ κοινωνικές‖ και‖ βιοϊατρικές‖ θεωρίες‖ γύρω‖ από‖ τη‖ γήρανση‖ του‖

πληθυσμού.‖ Και‖ ταυτοχρόνως‖ αποδεικνύουν‖ ότι‖ αρκετές‖ από‖ τις‖ τρέχουσες‖ αντιλήψεις‖ για‖ κάποιο‖ «χρυσό‖ αιώνα»‖ του‖

παρελθόντος‖ όπου‖ οι‖ ηλικιωμένοι απολάμβαναν‖ μεγαλύτερη‖ οικογενειακή‖ φροντίδα‖ και‖ σεβασμό,‖ δεν‖

ευσταθούν.Αρχίζοντας‖από‖τη‖μελέτη‖των‖γηρατειών‖στην‖αρχαιότητα‖και‖στον‖Μεσαίωνα‖και‖περνώντας‖από‖την‖νεότερη‖

Αγγλία‖και‖τον‖Νέο‖Κόσμο,‖στον‖19ο‖και‖στον‖20ό‖αιώνα,‖οι‖εννέα‖συνεργάτες‖του‖τόμου‖επανεξετάζουν‖και‖αναθεωρούν‖τη‖

θέση‖ των‖ γηρατειών‖ στη‖ μελέτη‖ της‖ ιστορίας‖ καθώς‖ και‖ τον‖ ρόλο‖ των‖ ιστορικών‖ στοιχείων‖ στη‖ σύγχρονη‖ δημόσια‖ και‖

πολιτική‖ συζήτηση‖ και‖ στον‖ αντίκτυπο‖ που‖ έχει‖ η‖ εξελισσόμενη‖ ιστορική‖ μεθοδολογία‖ στη‖ μελέτη‖ των‖ γηρατειών.‖

Προκειμένου‖ επιπλέον‖ να‖ παρακολουθήσουν‖ τη‖ συγκεκριμένη‖ θεματική‖ σε‖ μια‖ τόσο‖ μακρά‖ περίοδο,‖ οι‖ συγγραφείς‖

προσπαθούν‖ακόμα‖να‖δημιουργήσουν‖ένα‖κοινό‖πλαίσιο‖επικεντρώνοντας‖το‖ενδιαφέρον‖τους‖σε‖τρεις‖βασικούς‖άξονες:‖

στη‖ συμμετοχή‖ των‖ ηλικιωμένων‖ στην‖ οργανωμένη‖ κοινωνία,‖ στην‖ παθητική‖ περίθαλψή‖ τους‖ από‖ την‖ πολιτισμένη‖

κοινωνία‖και‖τέλος‖στην‖κοινωνική‖θέση‖τους‖ως‖άτομα‖και‖ως‖ομάδες‖όπως‖προσδιορίζονται‖

από‖ τους‖ πολιτικούς,‖ νομικούς,‖ ιατρικούς‖ και‖ πολιτισμικούς‖ κανόνες.Ενα‖ από‖ τα‖ θέματα‖ τα‖

οποία‖ επανέρχονται‖ συχνά‖ στους‖ προβληματισμούς‖ της‖ Δύσης‖ είναι‖ η‖ πεποίθηση‖ ότι‖ οι‖

νεότεροι‖αδιαφορούν‖για‖τους‖ηλικωμένους‖συγγενείς‖τους.‖Ο‖όγκος‖ωστόσο‖των‖ενδείξεων‖σε‖

έρευνες‖ που‖ έγιναν‖ από‖ το‖ 1945‖ ώς‖ το‖ 1990‖ οδηγούν,‖ όπως‖ παρατηρεί‖ η‖ Ρat‖ Thane,‖ στο‖

συμπέρασμα‖ πως οι‖ οικογένειες‖ παρέχουν‖ συνήθως‖ πολλά‖ - αν‖ και‖ όχι‖ το‖ σύνολο‖ των‖

φροντίδων- στους‖ ηλικιωμένους‖ ενώ‖ ταυτόχρονα‖ υπάρχουν‖ πολλοί‖ ηλικιωμένοι‖ οι‖ οποίοι‖

προσφέρουν‖ στους‖ νεότερους‖ τουλάχιστον‖ όση‖ βοήθεια‖ παίρνουν‖ - αν‖ όχι‖ περισσότερη.‖ Για‖

τους‖περισσότερους‖ανθρώπους‖δηλαδή,‖η‖προσφορά‖στήριξης‖και‖αγάπης‖στους‖γηραιότερους‖συγγενείς‖αποτέλεσε‖στα‖

τέλη‖ του‖ 20ού‖ αώνα‖ κοινή‖ πρακτική,‖ όμοια‖ με‖ τις‖ αντιλήψεις‖ για‖ τη‖ ζωή‖ τις‖ οποίες‖ οι‖ περισσότεροι‖ χαρακτηρίζουν‖

προαιώνιες.‖Και‖η‖περί‖του‖αντιθέτου‖διαδεδομένη‖εικόνα είναι‖δυνατόν‖να‖οφείλεται,‖πρώτον‖στις‖μεγαλύτερες‖σημερινές‖

δυνατότητες‖ των‖ ηλικιωμένων‖ να‖ ζουν‖ ανεξάρητα,‖ και‖ δεύτερον‖ στην‖ υποτίμηση‖ της‖ σημασίας‖ των‖ μη‖ χρηματικών‖

συναλλαγών‖ οι‖ οποίες‖ δεν‖ είναι‖ αντικειμενικά‖ μετρήσιμες.Σο‖ επιχείρημα‖ εξάλλου‖ πάνω‖ στο‖ οποίο‖ στηρίζεται‖ ο‖ Γάλλος‖

καθηγητής‖ Patrice‖ Bourdelais‖ προκειμένου‖ να‖ αμφισβητήσει‖ τις‖ τρέχουσες‖ αντιλήψεις‖ γύρω‖ από‖ τη‖ γήρανση‖ των‖

πληθυσμών‖ προέρχεται‖ από‖ τον‖ μη‖ εξελισσόμενο‖ χαρακτήρα‖ των‖ δημογραφικών‖ σκεπτικών.Από‖ το‖ γεγονός,‖ όπως‖

υποστηρίζει,‖ότι‖το‖εξηκοστό‖έτος‖εξακολουθεί‖λόγου‖χάρη‖να‖παραμένει‖επί‖αιώνες‖το‖κατώφλι‖των‖γηρατειών‖παρ’‖ότι‖η‖

φυσική‖ κατάσταση‖ ενός‖ εξηντάχρονου‖ έχει‖ από‖ την‖ άποψη‖ της‖ υγείας‖ και‖ της‖ δυναμικότητας‖ ριζικά‖ αλλάξει‖ με‖

αποτέλεσμα‖να‖έχουν‖μετατραπεί‖οι‖εξηντάρηδες‖σε‖μια‖ενδιάμεση‖γενιά‖στην‖οποία‖στρέφονται‖για‖φροντίδα‖οι‖ανιόντες‖

και‖από‖την‖οποία‖ωφελούνται‖ποικιλοτρόπως‖οι‖κατιόντες.‖το‖επιχείρημα‖άλλωστε‖ότι‖μαζί‖με‖τον‖έλεγχο‖των‖γεννήσεων‖

οι‖πρόσφατες‖ιατρικές‖εξελίξεις‖έχουν‖παρατείνει‖υπερμέτρως‖τη‖ζωή‖με‖εξαιρετικά‖επιβαρυντικές‖οικονομικές‖συνέπειες‖

στην‖περίθαλψη,‖ ο‖ Bourdelais‖αντιτείνει‖ ότι‖ η‖ εξάλειψη‖πλήθους‖ νόσων‖και‖παθήσεων‖που‖στο‖παρελθόν‖προκαλούσαν‖

μόνιμες‖αναπηρίες‖στην‖ηλικιακή‖κατηγορία‖των‖εξηντάρηδων,‖ενδεχομένως‖αντισταθμίζει‖αρκετές‖από‖τις‖δαπάνες‖της‖

ιατρικής‖περίθαλψης‖των‖ηλικιακά‖προχωρημένων‖ομάδων.‖Ενώ‖λοιπόν‖η‖έννοια‖της‖γήρανσης‖του‖πληθυσμού‖αποτελούσε‖

έναν‖απολύτως‖κατάλληλο‖δείκτη‖όταν‖πρωτοχρησιμοποιήθηκε‖το‖1928‖από‖τον‖Αλφρέ‖οβί‖εξαιτίας‖των‖σχετικά‖μικρών‖

δημογραφικών‖αλλαγών‖του‖19ου‖αιώνα,‖οι‖ταχύτατες‖σημερινές‖αλλαγές‖τον‖καθιστούν‖προβληματικό.‖Είναι‖έτσι‖πιθανό‖

ότι‖μη‖έχοντας‖περιλάβει‖τροποποιήσεις‖ως‖προς‖την‖ηλικιακή‖έναρξη‖του‖γήρατος,‖οι‖σημερινές‖δημογραφικές‖μελέτες‖να‖

εμφανίζονται‖περισσότερο‖απαισιόδοξες‖και‖ζοφερές‖απ’‖ό,τι‖δικαιολογεί‖η‖διαρκώς‖εξελισσόμενη‖πραγματικότητα. 

 

Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά 

Ο‖ πρώην‖ πρωθυπουργός‖ και‖ καθηγητής‖ κ.‖ Ξενοφών‖ Ζολώτας‖ είχε‖ εκφωνήσει‖ δύο‖ λόγους‖ στην‖ Ουάσιγκτον‖ (στις‖ 26‖

επτεμβρίου‖ 1957‖ και‖ στις‖ 2‖ Οκτωβρίου‖ 1959),‖ οι‖ οποίοι‖ έμειναν‖ μνημειώδεις.‖ Αιτία‖ ως‖ προς‖ αυτό‖ δεν‖ ήταν‖ μόνο‖ το‖
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περιεχόμενό‖τους‖αλλά‖και‖η‖γλώσσα‖τους.Τποτίθεται‖ότι‖η‖γλώσσα‖των‖λόγων‖ήταν‖η‖αγγλική.‖Κατ'‖ουσίαν‖όμως,‖με‖την‖

αφαίρεση‖ λίγων‖ συνδέσμων,‖ άρθρων‖ και‖ προθέσεων‖ η‖ γλώσσα‖ είναι‖ η‖ Ελληνική.Σο‖ ακροατήριό του‖ αποτελούσαν‖ οι‖

σύνεδροι‖ της‖ Διεθνούς‖ Σράπεζας‖ Ανασυγκρότησης‖ και‖ Ανάπτυξης‖ και‖ δεν‖ αντιμετώπισαν‖ τότε‖ κανένα‖ πρόβλημα‖ στην‖

κατανόηση‖του‖προφορικού‖κειμένου‖που‖ανέγνωσε‖ο‖Έλληνας‖καθηγητής. 

Ίσες ευκαιρίες για όλους, Τπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

Σα‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες‖αποτελούν‖περίπου‖το‖10%‖του‖συνολικού‖πληθυσμού.‖Είναι‖οι‖

πολίτες‖ με‖ προσωρινές‖ ή‖ μόνιμες‖ αναπηρίες,‖ παραπληγικοί,‖ τετραπληγικοί,‖

ακρωτηριασμένοι,‖ τυφλοί‖ ή‖ μερικώς‖ βλέποντες,‖ άτομα‖ με‖ νοητική‖ στέρηση,‖ ψυχικά‖

πάσχοντες,‖ κωφοί,‖ νεφροπαθείς,‖ αιμορροφιλικοί,‖ πολυμεταγγιζόμενοι,‖ πάσχοντες‖ από‖

σκλήρυνση‖ κατά‖ πλάκας,‖ τραυματίες‖ με‖ προσωρινές‖ ανικανότητες‖ κ.ά.Μαζί‖ τους‖

δοκιμάζονται‖ στις‖ συνθήκες‖ της‖ καθημερινής‖ ζωής‖ οι‖ έγκυες,‖ τα‖ παιδιά,‖ οι‖ μητέρες‖ με‖

παιδικό‖αμαξίδιο,‖οι‖ασθενείς‖σε‖ανάρρωση,‖τα‖άτομα‖με‖ασυνήθεις‖σωματικές‖διαστάσεις,‖οι‖ηλικιωμένοι‖και‖οι‖υπερήλικες.‖

Ο‖αριθμός‖των‖εμποδιζόμενων πολιτών,‖συμπεριλαμβανομένων‖των‖Α.μ.Ε.Α.,‖υπερβαίνει‖το‖40%‖του‖συνολικού‖πληθυσμού.‖

(!)(<)‖Εφαρμόζεται‖ ήδη‖η‖ εγκύκλιος‖ του‖Τπουργείου‖ Εσωτερικών‖ (<)‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ οποία‖ τα‖Α.μ.Ε.Α.‖ εξασφαλίζουν‖

απρόσκοπτη‖ και‖ ασφαλή‖ πρόσβαση‖ στα‖ νέα‖ κτήρια‖ ή‖ σ’‖ αυτά‖ που‖ αναδιαρρυθμίζονται.‖ Κατασκευάζονται‖ ράμπες,‖

τοποθετούνται‖ ειδικοί‖ ανελκυστήρες,‖ εφαρμόζεται‖ ειδική‖ σήμανση,‖ εξασφαλίζονται‖ θέσεις‖ αποκλειστικής‖ στάθμευσης‖

αναπηρικών‖αυτοκινήτων‖κ.ά.‖ημαντικός‖αριθμός‖κτηρίων‖που‖στεγάζουν‖υπουργεία‖αλλά‖και‖άλλες‖δημόσιες‖υπηρεσίες‖

(<)‖ έχουν‖γίνει‖προσβάσιμα.Οι‖πινακίδες‖με‖ την‖ ένδειξη‖ «ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΑΙ ΚΑΣΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ»‖έχουν‖αναρτηθεί‖σχεδόν‖σε‖όλα‖τα‖κτήρια‖του‖Δημόσιου‖και‖του‖ευρύτερου‖Δημόσιου‖τομέα.‖Σο‖μέτρο‖

αυτό‖συνοδεύεται‖και‖από‖την‖υποχρέωση‖των‖υπαλλήλων‖να‖συντάσσουν‖αιτήσεις‖πολιτών‖που‖αδυνατούν‖να‖γράψουν,‖

να‖αναλαμβάνουν‖ την‖ εσωτερική‖ διακίνηση‖και‖ διεκπεραίωση‖ των‖υποθέσεων,‖ την‖ ταχυδρομική‖αποστολή‖βεβαιώσεων,‖

πιστοποιητικών‖ και‖ άλλων‖ εγγράφων‖ στους‖ πολίτες‖ με‖ αναπηρίες.‖ Με‖ νόμο‖ (<)‖ καθιερώθηκε‖ η‖ μείωση‖ του‖ ωραρίου‖

εργασίας‖των‖τυφλών‖και‖των‖παραπληγικών‖τετραπληγικών‖υπαλλήλων‖του‖Δημόσιου,‖των‖ΝΠΔΔ‖και‖των‖ΟΣΑ.‖(<)την‖

επικείμενη‖τροποποίηση‖του‖Γενικού‖Οικοδομικού‖Κανονισμού‖θεσμοθετούνται‖οι‖οδηγίες‖σχεδιασμού‖του‖ΤΠΕΦΨΔΕ‖για‖τα‖

Α.μ.Ε.Α.‖ ’‖ αυτές‖ προβλέπεται‖ μια‖ αλυσίδα‖ μέτρων‖ για‖ την‖ πρόσβαση‖ των‖πολιτών‖ με‖ αναπηρίες:‖ αποκλειστικοί‖ χώροι‖

στάθμευσης‖αναπηρικών‖αυτοκινήτων,‖ράμπες‖στο‖πεζοδρόμιο‖και‖την‖είσοδο‖του‖κτηρίου,‖ειδικός‖ανελκυστήρας,‖σήμανση‖

οπτική‖και‖σε‖Braille‖για‖τυφλούς,‖χαμηλοί‖πάγκοι‖εξυπηρέτησης,‖κατάλληλος‖φωτισμός,‖προσβάσιμοι‖και‖προσαρμοσμένοι‖

χώροι‖υγιεινής‖κ.ά.Σα μέτρα‖παρέχουν‖πλήρη‖αυτονομία‖στην‖πρόσβαση‖και‖προσπέλαση‖των‖Α.μ.Ε.Α.‖στα‖κτήρια‖και‖θα‖

είναι‖υποχρεωτικής‖εφαρμογής.‖Η‖πιλοτική‖εφαρμογή‖τους‖στο‖κτήριο‖του‖«υνήγορου‖του‖Πολίτη»‖στην‖Αθήνα‖και‖σε‖όλα‖

τα‖κτήρια‖Τπηρεσιών‖στην‖Ξάνθη‖θα‖αναδείξει‖τις‖ενδεδειγμένες‖λύσεις‖στα‖τυχόν‖προβλήματα‖που‖θα‖προκύψουν‖κατά‖

την‖εφαρμογή‖των‖οδηγιών‖σε‖νέα‖αλλά‖και‖σε‖υφιστάμενα‖κτήρια.‖(<) 

Πιο εύκολες οι μετακινήσεις για τους τυφλούς με το Smart Εyes 

Εφ.‖Σα‖Νέα,‖19/12/2007 

 «ΕΞΤΠΝΑ‖ΜΑΣΙΑ»‖για‖τους‖τυφλούς‖έφτιαξαν‖Έλληνες‖ερευνητές,‖με‖στόχο‖να‖κάνουν‖πιο‖εύκολες‖τις‖μετακινήσεις‖τους‖

μέσα‖στην‖πόλη,‖χωρίς‖να‖χάνουν‖ούτε‖στιγμή‖τον‖προσανατολισμό‖τους.‖ 

«Με‖ τη‖ συσκευή‖ έγινα‖ πιο‖ αυτόνομος»,‖ λέει‖ στα‖ «ΝΕΑ»‖ ο‖ κ.‖ Υώτης‖ Μπίμπασης,‖ μέλος‖ του‖ Δ..‖ της‖ χολής‖ Συφλών‖

Θεσσαλονίκης‖και‖συνεργάτης‖της‖ερευνητικής‖ομάδας,‖ο‖οποίος‖από‖τον‖περασμένο‖Ιούλιο‖χρησιμοποιεί‖την‖συσκευή‖smart‖

eyes.  

Σο‖μεγάλο‖πρόβλημα‖των‖πολιτών‖με‖προβλήματα‖όρασης‖που‖θέλουν‖

να‖ κινηθούν‖ αυτόνομα‖ στην‖ πόλη‖ είναι‖ τι‖ θα‖ κάνουν‖ εάν‖ βρεθούν‖ σε‖ μία‖

περιοχή‖που‖τους‖είναι‖άγνωστη‖και‖δεν‖υπάρχει‖κοντά‖ τους‖κάποιος‖να‖τον‖

ρωτήσουν,‖ τονίζει.‖ «Με‖ τη‖βοήθεια‖ της‖συσκευής‖ το‖πρόβλημα‖αυτό‖λύνεται,‖

καθώς‖τούς‖ενημερώνει‖ηχητικά‖πού‖είναι‖και‖προς‖τα‖πού‖πρέπει‖να‖κινηθούν‖

για‖να‖βρουν‖τον‖προορισμό‖τους.‖ε‖περίπτωση‖μάλιστα‖που‖έχασαν‖τον‖προορισμό‖τους,‖τούς‖ειδοποιεί».‖Όπως‖προσθέτει‖

ο‖ κ.‖Μπίμπασης‖ ένα‖ από‖ τα‖ «ατού»‖ των‖ «έξυπνων‖ματιών»‖ είναι‖ ότι‖ διαθέτει‖ διαβαθμίσεις‖ ασφαλών‖ διαδρομών.‖ Εάν‖ ο‖

χρήστης‖ζητήσει‖δηλαδή‖μία‖100%‖ασφαλή‖διαδρομή‖τότε‖η‖συσκευή‖θα‖τον‖οδηγήσει‖«από‖δρόμους‖με‖μεγάλα‖πεζοδρόμια‖

και‖διαβάσεις,‖ώστε‖να‖μειωθεί‖ο‖κίνδυνος‖ατυχήματος».‖ 

http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071219&nid=6920100
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Σο‖σύστημα‖Smart‖Εyes‖(«Έξυπνα‖μάτια»),‖βρίσκεται‖ήδη‖από‖χθες‖στα‖χέρια‖150‖τυφλών‖της‖Αθήνας‖και‖της‖Θεσσαλονίκης,‖

που‖συμμετέχουν‖στο‖πιλοτικό‖πρόγραμμα‖λειτουργίας‖του,‖το‖οποίο‖θα‖διαρκέσει‖έξι‖μήνες.‖ 

Παγκόσμιο βραβείο  

Σο‖ Smart‖ Εyes‖ αναπτύχθηκε‖ πριν‖ από‖ περίπου‖ τρία‖ χρόνια,‖ από‖ το‖ Εργαστήριο‖ Σηλεπικοινωνιών‖ του‖ Σμήματος‖

Ηλεκτρολόγων‖Μηχανικών‖ και‖Μηχανικών‖Τπολογιστών‖ του‖Αριστοτελείου‖Πανεπιστημίου‖Θεσσαλονίκης,‖ ενώ‖ το‖ 2004‖

είχε‖ αποσπάσει‖ το‖ πρώτο‖ Παγκόσμιο‖ Βραβείο‖ «Ιmagine‖ Cup»‖ σε‖ διαγωνισμό‖ στη‖ Βραζιλία.‖ υγκεκριμένα,‖ μια‖ ομάδα‖

φοιτητών‖και‖καθηγητών‖του‖ΑΠΘ,‖έφτιαξαν‖το‖σύστημα‖αυτό‖για‖να‖πάρουν‖μέρος‖σε‖διαγωνισμό‖της‖Μicrosoft‖που‖είχε‖

ως‖αντικείμενό‖του‖τη‖βελτίωση‖της‖καθημερινής‖ζωής‖των‖ατόμων‖με μειωμένη‖όραση.‖ 

GΡS‖ με‖ φωνητικές‖ εντολές‖  Σο‖ Smart‖ Εyes‖ έχει‖ μέγεθος‖ κινητού‖ τηλεφώνου,‖ το‖ οποίο‖ ενσωματώνει‖ έναν‖ ηλεκτρονικό‖

υπολογιστή‖χειρός‖ (ΡDΑ)‖με‖δυνατότητα‖σύνδεσης‖Βluetooth‖και‖ακουστικών,‖έναν‖ δέκτη‖δορυφορικού‖εντοπισμού‖θέσης‖

(GΡS),‖καθώς‖και‖ένα‖προηγμένο‖κινητό‖τηλέφωνο‖το‖οποίο‖λειτουργεί‖μόνο‖με‖φωνητικές‖εντολές‖στην‖ελληνική‖γλώσσα.‖ 

Σο‖σύστημα‖είναι‖εφοδιασμένο‖με‖ψηφιακούς‖χάρτες‖της‖Αθήνας‖και‖της‖Θεσσαλονίκης‖(στο‖μέλλον‖πρόκειται‖να‖καλύψει‖

κι‖άλλες‖πόλεις),‖εμπλουτισμένους‖με‖ειδικές‖πληροφορίες.‖ 

Ο Καιάδας του κοινωνικού αποκλεισμού, Κωστής Παπαϊωάννου, εφ. Σα Νέα, 11/12/2006 

Η‖ πρώτη‖ περιδιάβαση‖ στους‖ δρόμους‖ σκανδιναβικής‖ χώρας‖ πριν‖ από‖ χρόνια‖ γέννησε‖ την‖

απορία:‖μα‖τόσα‖άτομα‖με‖αναπηρία;‖Γρήγορα‖κατάλαβα‖πως‖εκεί‖οι‖άνθρωποι‖αυτοί‖δεν‖ζουν‖

κρυμμένοι‖ στα‖σπίτια‖ τους,‖ αποκλεισμένοι‖από‖κάθε‖ δραστηριότητα.‖τη‖χώρα‖μας,‖αντίθετα,‖

ασκείται‖ μείζων‖ αποκλεισμός.‖ Ακριβείς‖ αριθμοί‖ δεν‖ είναι‖ διαθέσιμοι,‖ αφού‖ οι‖ ανάπηροι‖ δεν‖

καταγράφηκαν‖ ποτέ,‖ όμως‖ με‖ βάση‖ διεθνή‖ δεδομένα‖ φτάνουν‖ το‖ 10%‖ του‖ πληθυσμού.‖ Με‖

αφορμή‖ την‖Παγκόσμια‖Ημέρα‖ των‖Ατόμων‖με‖Αναπηρία,‖πληροφορηθήκαμε‖συγκλονιστικά‖στοιχεία.‖Κάθε‖χρόνο‖ 4.000‖

άνθρωποι‖στην‖Ελλάδα‖καθίστανται‖παραπληγικοί‖ λόγω‖της‖απουσίας‖προστασίας‖της‖ζωής‖και‖ακεραιότητας‖στο‖οδικό‖

δίκτυο‖και‖στους‖χώρους‖εργασίας.‖Επιδόματα‖εξευτελιστικού‖ύψους‖παίρνουν‖μόλις‖130.000‖από‖ένα‖συνολικό‖αριθμό‖που‖

ίσως‖ αγγίζει‖ τους‖ 500.000‖ βαριά‖ αναπήρους.‖ Η‖ ανεργία‖ στους‖ ικανούς‖ προς‖ εργασία‖ αναπήρους‖ φτάνει‖ το‖ 80%.‖ Εκτός‖

εκπαίδευσης‖βρίσκονται‖180.000‖παιδιά‖με‖αναπηρίες‖και‖σοβαρές‖μαθησιακές‖δυσκολίες.‖Μόνο‖500‖παιδιά‖με‖αυτισμό‖από‖

τα‖30.000‖πηγαίνουν‖σε‖κάποιο‖ειδικό‖κέντρο.‖Τπάρχουν‖μόλις‖200‖κρεβάτια‖σε‖δημόσια‖κέντρα‖αποκατάστασης από‖τα‖2.000‖

που‖ χρειαζόμαστε.‖ Οι‖ ανάπηροι‖ βιώνουν‖ τον‖ αποκλεισμό‖ από‖ την‖ εκπαίδευση,‖ την‖ αδυναμία‖ πρόσβασης‖ σε‖ θέατρα,‖

κινηματογράφους,‖ μουσεία,‖ αρχαιολογικούς‖ χώρους,‖ δημόσιες‖ υπηρεσίες,‖ μέσα‖ μαζικής‖ μεταφοράς‖ (στοιχεία‖ από‖ τον‖

«Ριζοσπάστη»,‖3/12/2006). Η‖μεγαλύτερη‖όμως‖προσβολή‖των‖ατόμων‖με‖αναπηρία‖είναι‖η‖εκ‖του‖πονηρού‖προσπάθεια‖της‖

πολιτείας‖να‖αποποιηθεί‖την‖ευθύνη‖κοινωνικής‖πολιτικής.‖Σο‖κράτος‖πρόνοιας‖έχει‖ορισμένες‖απαράβατες‖υποχρεώσεις‖

και‖δεν‖μπορεί‖να‖γίνει‖ανεκτή‖η‖μετακύλισή‖τους‖στην οικογένεια,‖στις‖εθελοντικές‖οργανώσεις‖ή‖στους‖ιδιωτικούς‖φορείς.‖

Υυσικά,‖ οι‖πολίτες‖ εντασσόμενοι‖ σε‖ εθελοντικές‖ οργανώσεις‖μπορούν‖να‖παρέχουν‖υπηρεσίες‖ κοινωνικής‖μέριμνας,‖ και‖

αυτή‖ είναι‖ πολύτιμη‖ εκδήλωση‖ μιας‖ κοινωνίας‖ αλληλεγγύης.‖ Από‖ την‖ άλλη,‖ οι‖ ιδιώτες,‖ ως‖ φορείς‖ επιχειρηματικής‖

δραστηριότητας,‖παρέχουν‖αμειβόμενες‖ υπηρεσίες‖υγείας.‖Δικαιολογούνται‖ όμως‖από‖ τον‖ εθελοντισμό‖και‖ την‖ ελεύθερη‖

αγορά‖ οι‖ περικοπές‖ στις‖ κοινωνικές‖ παροχές‖ που‖ πλήττουν‖ με‖ σφοδρότητα‖ τις‖ οικογένειες‖ των‖ ατόμων‖ με‖ αναπηρία;  

Υυσικά‖όχι.‖Και‖όμως,‖οι‖διοικήσεις‖ιδρυμάτων‖και‖ειδικών‖σχολείων‖προτρέπονται‖να‖επιβάλλουν‖πληρωμή‖στους‖γονείς‖

των‖ παιδιών‖ με‖ αναπηρία,‖ εργαζόμενοι‖ σε‖ πολλά‖ τέτοια‖ σχολεία‖ μένουν‖ επί‖ μήνες‖ απλήρωτοι,‖ βασικές‖ υγειονομικές‖

ανάγκες‖ των‖ αναπήρων‖ μένουν‖ ακάλυπτες.‖ Η‖ αντιμετώπιση‖ των‖ αναπήρων‖ δεν‖ είναι‖ θέμα‖ φιλανθρωπίας,‖ είναι‖ θέμα‖

βαθύτατα‖ πολιτικό.‖Η‖ πρόσβαση‖ των‖ αναπήρων‖ σε‖ υγεία,‖ πρόνοια,‖ ειδική‖ αγωγή,‖ φροντίδα,‖ αποκατάσταση‖ και‖ ψυχική‖

υγεία‖είναι‖κοινωνικό‖δικαίωμα‖συνταγματικής‖περιωπής.‖Η‖κοινωνία‖των πολιτών‖οφείλει‖ως‖τέτοιο‖να‖το‖αντιμετωπίζει‖

και‖να‖το‖απαιτεί.‖Η‖κοσμική‖φιλανθρωπία‖και‖οι‖μικροπολιτικές‖φιέστες‖μοιάζουν‖με‖ριάλιτι‖που‖αναζητούν‖στο‖δράμα‖των‖

αναπήρων‖να‖συνδυάσουν‖την‖υψηλή‖τηλεθέαση‖με‖την‖επίφαση‖κοινωνικής‖ευαισθησίας.‖ 

Χηφιακές ελπίδες δίνουν φως σε όσους δεν βλέπουν , SHIRLEY ENGLISH, εφ. Σα Νέα, 

14/7/2006 

ENA‖BIONIKO‖MATI‖που‖θα‖μπορούσε‖ να‖ αποκαταστήσει‖ την‖ όραση‖ανθρώπων‖οι‖ οποίοι‖

έχουν‖ πληγεί‖ από‖ τις‖ δύο‖ κυριότερες‖ μορφές‖ τύφλωσης,‖ ετοιμάζουν‖ επιστήμονες‖ από‖ το‖

Πανεπιστήμιο‖ της‖ Γλασκώβης.‖ Πρόκειται‖ για‖ ένα‖ μικροσκοπικό‖ εμφύτευμα‖ στο‖ οποίο‖ έχει‖ ενσωματωθεί‖ τεχνολογία‖

παρόμοια‖ με‖ εκείνη‖ που‖ χρησιμοποιείται‖ στις‖ ψηφιακές‖ κάμερες.‖ Λειτουργεί‖ μιμούμενο‖ τη‖ συμπεριφορά‖ του‖

αμφιβληστροειδούς,‖ του‖ χιτώνα‖ του‖ ματιού‖ ο‖ οποίος‖ μετατρέπει‖ το‖ φως‖ σε‖ σήματα‖ προς‖ τον‖ εγκέφαλο.‖ Σο‖ εμφύτευμα‖

«μεταφράζει»‖το‖φως‖σε‖ηλεκτρικούς‖παλμούς‖και‖διεγείρει‖τον‖αμφιβληστροειδή,‖ξεγελώντας‖έτσι‖τον‖εγκέφαλο,‖ο‖οποίος‖

νομίζει‖ότι‖το‖μάτι‖εξακολουθεί‖να‖βλέπει‖παρά‖την‖πάθησή‖του.‖Οι‖πρώτες‖εργαστηριακές‖δοκιμασίες‖σε‖κύτταρα‖ζωικού‖

αμφιβληστροειδούς‖κάνουν‖τους‖ερευνητές‖να‖ελπίζουν‖βάσιμα‖ότι‖σύντομα‖θα‖μπορέσουν‖να‖θεραπεύσουν‖εκατομμύρια‖

ανθρώπους‖ σε‖ όλον‖ τον‖ κόσμο‖που‖πάσχουν‖ από‖ωχροπάθεια,‖ η‖ οποία‖ σχετίζεται‖ με‖ την‖προχωρημένη‖ ηλικία‖ και‖ από‖

αμφιβληστροειδίτιδα‖ -τις‖ δύο‖ συνηθέστερες‖ μορφές‖ τύφλωσης.‖ Και‖ οι‖ δύο‖ αυτές‖ παθήσεις‖ δεν‖ επιτρέπουν‖ στον‖
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αμφιβληστροειδή‖ να‖ λειτουργεί‖ σωστά. Σο‖ εμφύτευμα‖ αμφιβληστροειδούς‖ επεξεργάζονται‖ ο‖ Κιθ‖Μάθισον‖ και‖ ο‖ Σζέιμς‖

Μόρισον‖ του‖ Πανεπιστημίου‖ της‖ Γλασκώβης‖ και‖ ο‖ Μαρκ‖ Πρίντερτς‖ του‖ υμβουλίου‖ Κεντρικού‖ Εργαστηρίου‖ των‖

Ερευνητικών‖ υμβουλίων‖ της‖ Βρετανίας.‖ Σο‖ πρωτότυπο‖ που‖ έχουν‖ κατασκευάσει‖ λειτουργεί‖ στα‖ 100‖ πίξελ,‖ αλλά‖ θα‖

χρειαστεί‖να‖το‖φθάσουν‖στα‖500,‖ώσπου‖οι‖άνθρωποι‖να‖είναι‖σε‖θέση‖«να‖περπατούν‖στον‖δρόμο‖και‖να‖αναγνωρίζουν‖

πρόσωπα»,‖όπως‖είπε‖ο‖δόκτωρ‖Μάθισον.‖«ε‖πέντε‖έως‖δέκα‖χρόνια‖θα‖έχουμε‖τα‖πρώτα‖εμφυτεύματα‖για‖ανθρώπους»,‖

δήλωσε.‖ «Κάνουμε‖ πρόοδο».‖ H‖ συσκευή‖ θα‖ περιέχει‖ έναν‖ ανιχνευτή‖ εικόνας‖ με‖ εκατοντάδες‖ πίξελ,‖ τα‖ οποία‖ θα‖ είναι‖

συνδεδεμένα‖ με‖ μικροσκοπικά‖ ηλεκτρόδια‖ που‖ θα‖ μεταδίδουν‖ τη‖ διέγερση‖ στην‖ αμφιβληστροειδή.‖ «Μόλις‖ το‖ φως‖ θα‖

σχηματίζει‖μια‖εικόνα‖πάνω‖στον‖αμφιβληστροειδή»,‖είπε‖ο‖δόκτωρ‖Μάθισον,‖«το‖αποτέλεσμα‖θα‖είναι‖η‖διέγερσή‖του‖με‖τη‖

μορφή‖αυτής‖της‖εικόνας». 

Ανοιχτός Καιάδας 

Εφημερίδα‖Ελευθεροτυπία,‖16/6/2006 

ΕΙΝΑΙ‖μια‖πραγματικότητα‖τα‖900.000 άτομα με ειδικές ανάγκες,‖στην‖οποία‖τόσο‖η‖

Πολιτεία‖όσο‖και‖η‖κοινωνία‖δεν‖μπορεί‖να‖κλείνουν‖τα‖μάτια.‖τον‖καθένα‖μπορεί‖

να‖ συμβεί‖ ένα‖ ατύχημα,‖ όταν‖ μάλιστα‖ ζει‖ και‖ κινείται‖ στη‖ χώρα‖ με‖ ρεκόρ‖ στα‖

τροχαία‖και‖να‖μείνει‖με‖μια‖σοβαρή‖αναπηρία,‖οπότε‖θα‖χρειαστεί‖ειδική‖φροντίδα.‖

ΟΟΙ‖ΑΝΗΚΟΤΝ‖σ'‖αυτήν‖την‖κατηγορία‖των‖συμπολιτών‖μας,‖είναι‖δηλαδή‖άτομα‖

με‖ ειδικές ανάγκες,‖ μιλούν‖ για‖ σύγχρονο‖ Καιάδα,‖ δηλαδή‖ για‖ έλλειψη‖ ειδικής‖

φροντίδας‖ και‖ αποτελεσματικής‖ κοινωνικής‖ προστασίας,‖ θα‖ διαπιστώσει‖ και‖ ο‖

αναγνώστης,‖διαβάζοντας‖τα‖στοιχεία‖του‖σημερινού‖«Υακέλου»‖της‖«Ε»,‖που‖είναι‖

αφιερωμένος‖ στο‖ μεγάλο‖ αυτό‖ κοινωνικό‖ πρόβλημα.‖ ΕΠΙ‖ ΕΝΑΜΙΗ‖ χρόνο‖ ειδική‖

διακομματική‖ επιτροπή‖ της‖ Βουλής‖ ερεύνησε‖ το‖ ζήτημα‖ και‖ θα‖ παρουσιάσει‖ την‖ έκθεσή‖ της‖ τη‖ Δευτέρα‖ στο‖ πλαίσιο‖

διημερίδας‖με‖θέμα‖«Άτομα‖με‖αναπηρία‖και‖ΜΜΕ».‖Σα‖ευρήματα‖της‖έρευνας‖είναι‖συγκλονιστικά:‖ 

*‖ Περισσότερα‖ από‖ τα‖ 8‖ στα‖ 10‖ άτομα‖ με‖ αναπηρία‖ δεν‖ έχουν‖ πρόσβαση‖ στην‖ εκπαίδευση.‖ ε‖ αριθμούς:‖ πρόκειται‖ για‖

180.000‖συνανθρώπους‖και‖συμπολίτες‖μας,‖που‖μένουν‖κλεισμένοι‖στο‖σπίτι‖και‖δεν‖τους‖δίνεται‖η‖δυνατότητα‖να‖πάνε‖στο‖

σχολείο.‖Μόνο‖19.500‖ανάπηροι‖έχουν‖τη‖δυνατότητα.‖ 

*‖ Ιδιος‖ αριθμός‖ αναπήρων‖ (8‖ στους‖ 10)‖ βρίσκεται‖ εκτός‖ αγοράς‖ εργασίας,‖ ενώ‖ θα‖ μπορούσαν‖ να‖ ενταχθούν‖ στην‖

παραγωγική‖διαδικασία‖και‖για‖να‖προσφέρουν,‖αλλά‖και‖για‖να‖αισθανθούν‖χρήσιμοι.‖ 

ΑΠΟ‖ΕΚΕΙ‖και‖πέρα‖υπάρχουν‖πλήθος‖επιμέρους‖προβλήματα,‖κυρίως‖με‖παιδιά,‖για‖τα‖οποία‖

ελάχιστες‖ είναι‖ οι‖ θέσεις‖ στα‖ ειδικά‖ ιδρύματα,‖ όπου‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ βελτιωθεί‖ η‖ κατάστασή‖

τους.‖ 

ΕΙΝΑΙ‖η‖έκθεση‖της‖ειδικής‖διακομματικής‖επιτροπής‖μια‖ ομολογία‖της‖κρατικής‖ανεπάρκειας‖

και‖της‖ενοχής‖συνολικά‖της‖κοινωνίας,‖ειδικά,‖μάλιστα‖των‖υπευθύνων‖φορέων‖της‖Πολιτείας.‖

Και‖ είναι‖ τραγικό‖ να‖ διαπιστώνεται‖ ότι‖ 6‖ υπουργεία‖ ασχολούνται‖ με‖ τα‖ θέματα‖ των‖ ΑΜΕΑ‖

(Ατόμων‖με‖Ειδικές‖Ανάγκες)‖και‖να‖μην‖υπάρχει‖ουσιαστικό‖αποτέλεσμα.‖ΕΚΑΝΕ‖η‖επιτροπή‖τη‖

διάγνωση‖του‖προβλήματος‖με‖πλήρη‖καταγραφή‖όλων‖των‖στοιχείων.‖Η‖ευθύνη‖της‖θεραπείας‖

περνάει‖στην‖κυβέρνηση‖και‖το‖Κοινοβούλιο.‖Η‖έκθεση‖δεν‖πρέπει‖να‖ξεχαστεί‖στα‖συρτάρια‖της‖

γραφειοκρατίας,‖όπου‖έχουν‖θαφτεί‖και‖πολλές‖άλλες‖εκθέσεις.‖ΔΙΑΚΟΜΜΑΣΙΚΗ‖θα‖πρέπει‖να‖

είναι‖με‖συγκεκριμένες‖προτάσεις‖ -ήδη‖το‖ΚΚΕ‖κατέθεσε‖δικό‖του‖ξεχωριστό‖κείμενο‖θέσεων- η‖

αντιμετώπιση‖ του‖ κοινωνικού‖ προβλήματος,‖ που‖ αφορά‖ σχεδόν‖ το‖ 1/10‖ του‖ πληθυσμού‖ της‖

χώρας.‖Θα‖είναι‖ντροπή‖στην‖Ελλάδα‖του‖21ου‖αιώνα,‖στην‖Ελλάδα‖της‖Ευρώπης,‖να‖υπάρχει‖Καιάδας.‖ΘΑ‖ΑΚΟΤΣΟΤΝ‖

υποσχέσεις,‖θα‖ασκηθεί‖κριτική‖για‖την‖απαράδεκτη‖κατάσταση,‖θα‖αναζητηθούν‖δεξιά‖και‖αριστερά‖ευθύνες.‖Αυτά‖όλα,‖

όμως,‖δεν‖λύνουν‖το‖πρόβλημα‖και‖ουδείς‖της‖εξουσίας‖απαλλάσσεται‖από‖το‖μερίδιο‖της‖ευθύνης‖του,‖όταν‖ο‖Καιάδας‖είναι‖

ανοιχτός. 

1.000.000 Έλληνες με αναπηρία, Ε.Φ., εφ. Ελευθεροτυπία, 2/12/2003 

Περίπου‖ένα‖εκατομμύριο‖υπολογίζεται‖πως‖είναι‖ο‖αριθμός‖των‖ατόμων‖με‖αναπηρία‖στην‖Ελλάδα,‖ενώ‖από‖αυτά,‖500 .000 

έχουν‖κινητικές‖ αναπηρίες.‖ Η‖ηλικία‖ τους‖ κυμαίνεται‖ από‖ 20‖μέχρι‖ 50‖ ετών,‖ ενώ‖στην‖ πλειοψηφία‖ τους‖ είναι‖ απόφοιτοι‖

Δημοτικού.‖ Σο‖ 60-65%‖ των‖ ανδρών‖ και‖ το‖ 85-90%‖ των‖ γυναικών‖ με‖ αναπηρία‖ είναι‖ άνεργοι.Σα‖ στοιχεία‖ αυτά‖

παρουσιάστηκαν‖ σε‖ ημερίδα,‖ με‖ θέμα «Πειραιάς‖ 2003-Ατομα‖ με‖ αναπηρία,‖ Εκπαίδευση-Αποκατάσταση-Ενταξη»,‖ που‖

οργάνωσε‖ ο‖ συνδυασμός‖ «Λιμάνι‖ της‖ Αγωνίας»,‖ το‖ περασμένο‖ άββατο.‖ κοπός‖ της‖ ημερίδας‖ ήταν‖ η‖ ανάδειξη‖ του‖

προβλήματος‖ των‖ όρων‖ διαβίωσης,‖ εκπαίδευσης‖ και‖ ένταξης‖ των‖ ατόμων‖ με‖ αναπηρία στον‖Πειραιά‖ και‖ η‖ διαμόρφωση‖

προτάσεων‖για‖μια‖συστηματική‖αντιμετώπιση‖των‖αναγκών‖τους.‖τη‖συνάντηση‖συμμετείχαν‖δάσκαλοι‖ειδικής‖αγωγής,‖

κοινωνικοί‖ λειτουργοί,‖παιδαγωγοί,‖παιδοψυχίατροι,‖ αλλά‖και‖ ο‖ δημοτικός‖σύμβουλος‖Πειραιά,‖Θοδωρής‖Δρίτσας.Μερικά 

από‖τα‖προβλήματα‖που‖αναδείχθηκαν‖στην‖ημερίδα‖ήταν‖η‖προκατάληψη‖στο‖σχολικό‖πλαίσιο‖σε‖σχέση‖με‖τα‖άτομα‖με‖
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ειδικές‖ανάγκες,‖η‖ανεπαρκής‖κτιριακή‖υποδομή,‖η‖ελλιπής‖συνδρομή‖του‖δήμου‖και‖άλλα,‖ενώ‖τα‖τεχνικά‖βοηθήματα‖και‖ο‖

εξοπλισμός,‖ η‖ πρόσβαση‖ στο‖ εξωτερικό‖ περιβάλλον‖ και‖ οι‖ ίσες‖ ευκαιρίες‖ στην‖ απασχόληση‖

θεωρήθηκαν‖ μερικές‖ από‖ τις‖ βασικές‖ ανάγκες‖ των‖ ατόμων‖ για‖ την‖ πλήρη‖συμμετοχή‖ τους‖στην‖

κοινωνία. 

Aποκλεισμένοι από τη ζωή , Μάνος Φαραλαμπάκης, εφ. Σα Νέα, 7/4/2004 

Αποκλεισμένοι‖από‖την‖αγορά‖είναι‖οι‖πολίτες‖με‖αναπηρίες!‖Δεν‖μπορούν‖να‖μπουν‖στα‖εμπορικά‖

καταστήματα‖ για‖ να‖ κάνουν‖ τα‖ καθημερινά‖ τους‖ ψώνια.‖ Δεν‖ μπορούν‖ να‖ πιουν‖ έναν‖ καφέ‖ σε‖

καφετέρια.‖Δεν‖μπορούν‖να‖παρακολουθήσουν‖μία‖ταινία‖στον‖κινηματογράφο.‖Σην‖ίδια‖στιγμή‖που‖

σχεδόν‖όλοι‖αυτές‖τις‖ημέρες‖θα‖απολαμβάνουν‖μία‖βόλτα‖στα‖μαγαζιά‖κάνοντας‖τα‖πασχαλινά‖τους‖ψώνια‖και‖τα‖δώρα,‖οι‖

πολίτες‖ με‖ αναπηρίες‖ θα‖ περνούν‖ μία...‖ Οδύσσεια,‖ απλώς‖ για‖ να‖ καταφέρουν‖ να‖ μπουν‖ σε‖ ένα‖ κατάστημα‖ για‖ τις‖

αναγκαίες‖ αγορές‖ της‖ εβδομάδας.‖ Αιτία;‖ H‖ πλειονότητα‖ των‖ καταστημάτων‖ έχει‖ σκαλιά‖ και‖ δεν‖ διαθέτει‖ ράμπες‖ με‖

αποτέλεσμα‖τα‖άτομα‖με‖κινητικές‖δυσκολίες‖αλλά‖και‖οι‖τυφλοί‖να...‖μένουν‖«εγκλωβισμένοι»‖στα‖σπίτια‖τους‖και‖μόνο‖αν‖

συνοδεύονται‖να‖βγαίνουν‖στην‖αγορά.‖«H‖πολιτεία‖μπορεί‖να‖υποχρεώνει‖τις‖δημόσιες‖υπηρεσίες‖να‖έχουν‖ράμπες‖αλλά‖η‖

καθημερινότητα‖δεν‖εξαντλείται‖εκεί»,‖λέει‖στα‖«NEA»‖ο‖ψυχολόγος‖κ.‖Γιώργος‖Φρηστάκης‖που‖μετακινείται‖με‖αναπηρικό‖

καροτσάκι.‖ «Ένας‖πολίτης‖ χρειάζεται‖ να‖κάνει‖ τα‖ψώνια‖ του,‖ να‖πάει‖μία‖βόλτα‖για‖ έναν‖καφέ,‖ να‖ δει‖μία‖ ταινία‖στον‖

κινηματογράφο‖για‖να‖διασκεδάσει.‖Οι‖περισσότεροι‖όμως‖από‖αυτούς‖τους‖χώρους‖δεν‖είναι‖προσβάσιμοι.‖Γι'‖αυτό‖το‖λόγο‖

πολλοί‖πολίτες‖με‖κινητικά‖προβλήματα‖μένουν‖στο‖σπίτι.‖Υοβούνται‖ότι‖θα‖ταλαιπωρηθούν‖και‖τελικά‖δεν‖θα‖μπορέσουν‖

να‖ μπουν‖ στα‖ καταστήματα.‖ Μπορεί‖ να‖ πει‖ κάποιος‖ υπάρχουν‖ οι‖ φίλοι,‖ οι‖ συγγενείς‖ να‖ βοηθήσουν.‖ Ναι,‖ αλλά‖ έτσι‖

καταργείται‖η‖αυτονομία‖του‖ατόμου...‖Και‖στο‖κάτω‖κάτω‖γιατί‖να υποστώ‖να‖με‖σηκώνουν‖στα‖χέρια‖για‖να‖μπω‖σε‖ένα‖

κατάστημα;».‖ 

Περπατήσαμε μαζί  

Ενδεικτική είναι η κατάσταση στον κεντρικό πεζόδρομο του Περιστερίου, την Εθνικής Αντιστάσεως, όπου «TA NEA» 

περπάτησαν μαζί με τον κ. Φρηστάκη: η συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων - ένδυσης, τροφίμων, 

καφετέριες, φαρμακεία, τράπεζες - είχαν σκαλοπάτια και δεν διέθεταν ράμπες.  

ΣΕΝΕ ΠΟΡΣΕ  

 «Σα‖περισσότερα‖καταστήματα‖δεν‖έχουν‖ράμπες‖και‖δεν‖μπορεί‖να‖ανέβει‖αναπηρικό‖καροτσάκι»,‖λέει‖η‖φοιτήτρια‖Μαρία‖

Σσιλικοπούλου‖ η‖ οποία‖ μετακινείται‖ με‖ αναπηρικό‖ καροτσάκι‖ και‖ τη‖ συνάντησαν‖ «TA‖ NEA»‖ στο‖ μίνι‖ οδοιπορικό‖ στον‖

πεζόδρομο‖του‖Περιστερίου.‖«Ένα‖ακόμη‖πρόβλημα‖είναι‖οι‖στενές‖πόρτες,‖από‖τις‖οποίες‖δεν‖

χωράνε‖ τα‖ καροτσάκια,‖ ενώ‖ και‖ μέσα‖ στα‖ καταστήματα‖ η‖ μετακίνηση‖ είναι‖ δύσκολη.‖ Δεν‖

υπάρχει‖ πρόβλεψη‖ για‖ τους‖ καταναλωτές‖ με‖ κινητικές‖ δυσκολίες.‖ Είναι‖ προβλήματα‖ που‖

αντιμετωπίζω‖καθημερινά‖όταν‖βγαίνω‖να‖ψωνίσω».‖ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ  

Δεν υπάρχουν «οδηγοί» τυφλών στο πάτωμα  

Προβλήματα‖πρόσβασης‖στην‖ αγορά‖αντιμετωπίζουν‖και‖οι‖πολίτες‖με‖προβλήματα‖όρασης.‖Ο‖κ.‖

Υώτης‖ Μπίμπασης,‖ υπεύθυνος‖ της‖ επιτροπής‖καταναλωτών‖ με‖ αναπηρία‖ στο‖ Κέντρο‖

Προσταστίας‖ Καταναλωτών‖ (ΚΕΠΚΑ),‖λέει‖ότι‖οι‖τυφλοί‖δυσκολεύονται‖να‖επιλέξουν‖προϊόντα,‖

όπως‖ρούχα‖ή‖τρόφιμα,‖γιατί‖δεν‖μπορούν‖να‖διαβάσουν‖τη‖σύνθεση‖ή‖τα‖συστατικά.‖«Θα‖έπρεπε‖να‖ήταν‖ανάγλυφα‖ή‖σε‖

γραφή‖Μπράιγ».‖Επίσης‖σε‖εσωτερικούς‖χώρους‖μεγάλων‖πολυκαταστημάτων,‖αναφέρει,‖δεν‖υπάρχουν‖«οδηγοί»‖τυφλών‖

στο‖πάτωμα.‖«υνεπώς,‖οι‖τυφλοί‖μόνο‖με‖τη‖βοήθεια‖συγγενικών‖ή‖φιλικών‖προσώπων‖μπορούν να‖ψωνίσουν.‖Αλλά‖αυτό‖

δεν‖είναι...‖λύση.‖Πρέπει,‖επιτέλους,‖οι‖υπεύθυνοι‖των‖καταστημάτων‖να‖μας‖αντιμετωπίζουν‖ως‖αγοραστές».‖ 

Απλή διαδικασία 

Με‖ μια‖ πολύ‖ απλή‖ διαδικασία,‖ ο‖ «Συφλός‖ Αναγνώστης»‖ υπόσχεται‖ να‖ αλλάξει‖ τη‖ ζωή‖ των‖

ατόμων‖ που‖ πάσχουν‖ από‖ τύφλωση.‖ Είναι‖ μια‖ μικρή,‖ κομψή‖ φορητή‖ συσκευή‖ που‖ διαθέτει‖

ψηφιακή‖ κάμερα‖ και‖ φωτογραφίζει‖ το‖ έντυπο‖ που‖ ενδιαφέρει‖ τον‖ χρήστη.‖ τη‖ συνέχεια‖ και‖

μέσα‖σε‖ελάχιστα‖ δευτερόλεπτα,‖το‖έντυπο‖που‖έχει‖φωτογραφηθεί‖μετατρέπεται‖σε‖ηχητικό‖

μήνυμα.‖Έτσι,‖ο‖ενδιαφερόμενος,‖μπορεί‖να‖πληροφορηθεί‖μόνος‖και‖χωρίς‖καμία‖υποστήριξη‖

από‖ άλλο‖ άτομο‖ το‖ περιεχόμενο‖ του‖ εντύπου.‖ H‖ νέα‖ επαναστατική‖ συσκευή‖ παρουσιάζεται‖

σήμερα‖ στο‖ αμερικανικό‖ κοινό‖ από‖ την‖ Εθνική‖ Ομοσπονδία‖ Συφλών‖ και‖ δημιουργήθηκε‖

κατόπιν‖συνεργασίας‖της‖Ομοσπονδίας‖με‖τον‖εφευρέτη‖Ρέι‖Κουρτσβέιλ.‖«Είναι‖το‖πιο‖σημαντικό‖τεχνολογικό‖επίτευγμα,‖το‖

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17909&m=N19&aa=1
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οποίο‖ τίθεται‖ στην‖ υπηρεσία‖ των‖ τυφλών,‖ τα‖ τελευταία‖ 30‖ χρόνια»,‖ δήλωσε‖ ο‖ εκτελεστικός‖ διευθυντής‖ του‖ τομέα‖

στρατηγικών‖πρωτοβουλιών‖της‖Ομοσπονδίας,‖Σζέιμς‖Γκέισελ‖από το‖Μέριλαντ,‖όπου‖βρίσκεται‖η‖έδρα‖του‖οργανισμού.‖Ο‖

ίδιος,‖μάλιστα,‖αποκαλεί‖τη‖νέα‖συσκευή‖«η‖κάμερα‖που‖μιλάει».‖ 

Πολυετής έρευνα 

Εδώ‖και‖30‖χρόνια‖προσπαθούσε‖ο‖Ρέι‖Κουρτσβέιλ‖να‖κατασκευάσει‖μια‖συσκευή‖η‖οποία‖θα‖βοηθούσε‖τους‖ανθρώπους‖με‖

τύφλωση.‖H‖πρώτη‖μάλιστα‖είχε‖το‖μέγεθος‖πλυντηρίου‖και‖μπορούσε‖να‖μετατρέπει‖το‖κείμενο‖σε‖ομιλία,‖όπως‖ακριβώς‖η‖

σημερινή.‖Ο‖τεράστιος‖όγκος‖της‖όμως‖την‖καθιστούσε‖εξαιρετικά‖δύσχρηστη.‖ταδιακά,‖και‖με‖την‖υποστήριξη‖της‖νέας‖

τεχνολογίας,‖ ο‖Κουρτσβέιλ‖μετέβαλε το‖ τεράστιο‖πρώτο‖μηχάνημα‖σε‖ έναν‖πρακτικό‖φορητό‖μηχανισμό,‖που‖μπορεί‖ να‖

μεταφερθεί‖εύκολα‖στην‖τσέπη‖ή‖στην‖τσάντα‖του‖ενδιαφερομένου.‖«Θέλαμε‖πάντα‖να‖κατασκευάσουμε‖μια‖συσκευή,‖η‖

οποία‖ είναι‖ δυνατό‖ να‖ μεταφέρεται‖ από‖ τον‖ ίδιο‖ τον‖ τυφλό»,‖ λέει‖ ο‖ εφευρέτης.‖ Ο‖ ίδιος‖ τόνισε‖ ότι‖ στόχος‖ του‖ είναι‖ να‖

βοηθήσει‖ στην‖ κατασκευή‖ και‖ άλλων‖ συσκευών,‖ οι‖ οποίες‖ θα‖ βοηθούν‖ τους‖ τυφλούς‖ ακόμη‖ και‖ να‖ αναγνωρίζουν‖

αντικείμενα‖ή‖άλλα‖άτομα.‖ 

Άτομα με ειδικές δεξιότητες 

Σεύκρος‖Μιχαηλίδης‖(διδάκτωρ‖των‖Μαθηματικών.‖Εργάζεται‖ως‖καθηγητής‖στη‖Μέση‖Εκπαίδευση‖και‖ως‖μεταφραστής),‖

εφ.‖Σα‖Νέα,‖11/12/2003 

υμμετέχοντας‖ στην‖ παγκόσμια‖ ημέρα‖ για‖ άτομα‖ με‖ αναπηρία,‖ αναφερόμαστε‖ σε‖ δύο‖

κορυφαίους‖φυσικομαθηματικούς‖που,‖χάρη‖στην‖επιμονή‖τους,‖την‖ευφυΐα‖τους‖αλλά‖και‖την‖

αγαθή‖συγκυρία‖ενός‖υποστηρικτικού‖περιβάλλοντος,‖κατόρθωσαν‖παρά‖την‖αναπηρία‖τους‖

να‖συνεισφέρουν‖κεφαλαιώδους‖σημασίας‖επιτεύγματα‖στην‖επιστήμη‖τις‖αρχές‖Δεκεμβρίου‖

κάθε‖ χρόνο‖ έχει‖ θεσμοθετηθεί‖ η‖ παγκόσμια‖ ημέρα‖ για‖ άτομα‖ με‖ αναπηρία.‖ Σα‖ MME‖

αφιερώνουν‖ μερικές‖ αράδες‖ ή‖ κάποιο‖ ραδιοτηλεοπτικό‖ χρόνο‖ σε‖ συνεντεύξεις‖ και‖ δηλώσεις,‖

τονίζουν‖ πόσο‖ πίσω‖ είμαστε‖ στο‖ θέμα‖ της‖ πρόνοιας‖ για‖ αυτά‖ τα‖ άτομα,‖ δημοσιεύουν‖

φιλόδοξες‖προτάσεις‖και‖αναζητούν‖κεντρικό‖θέμα‖για‖την‖επόμενη‖ημέρα.‖Οι‖πολιτικοί‖αρχηγοί‖στέλνουν‖τους‖υπουργούς‖

και‖τους‖τομεάρχες‖τους‖στα‖διάφορα‖ιδρύματα‖ή‖αν‖- καλή‖ώρα‖όπως‖και‖φέτος‖- είναι‖η‖περίοδος‖προεκλογική‖πάνε‖οι‖ίδιοι‖

ή‖αγγαρεύουν‖τις‖γυναίκες‖τους.‖Βγαίνουν‖οι‖ αναγκαίες‖φωτογραφίες,‖στέλνονται‖τα‖δελτία‖Σύπου,‖άντε‖και‖του‖χρόνου‖

τέτοια‖ μέρα‖ παιδιά,‖ να‖ 'μαστε‖ καλά‖ να‖ κυβερνάμε.‖ Έστω και έτσι, η‖ ύπαρξη‖ μιας‖ ημέρας‖ σκέψης‖ αφιερωμένη‖ στους‖

συμπολίτες‖ μας‖ που‖ έχουν‖ διαφορετικές‖ ανάγκες‖ από‖ εμάς‖ δεν‖ είναι‖ κακό‖ πράγμα.‖ Ίσως‖ όμως‖ το‖ θέμα‖ θα‖ φωτιζόταν‖

καλύτερα‖ αν‖προσεγγιζόταν‖και‖ από‖μία‖ άλλη‖σκοπιά:‖αν‖στρέφαμε‖ το‖ ενδιαφέρον‖μας‖στους‖ανθρώπους‖ εκείνους‖που‖

παρά‖ την‖αναπηρία‖ τους‖ - ή‖μήπως‖και‖ εξαιτίας‖ αυτής;‖ - κατάφεραν‖ν'‖ ανέβουν‖στις‖ψηλότερες‖ βαθμίδες‖ της‖πολιτικής,‖

κοινωνικής‖και‖επιστημονικής‖κλίμακας,‖σε‖πείσμα‖όσων‖επιμένουν‖να‖αντιμετωπίζουν‖τα‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες‖ως‖

περιθωριακά‖ και‖ άξια‖ οίκτου‖ και‖ μόνο.‖ H‖ επιστημονική‖ κοινότητα‖ όμως‖ έχει‖ να‖ επιδείξει‖ πληθώρα‖ ατόμων‖ που,‖

ξεπερνώντας‖ την‖ εκ‖ πρώτης‖ όψεως‖ απαγορευτική‖ αναπηρία‖ τους,‖ κατόρθωσαν‖ όχι‖ απλώς‖ να‖ διακριθούν‖ αλλά‖ και‖ να‖

επιτύχουν‖ επαναστατικές‖ καινοτομίες,‖ που‖ άλλαξαν‖ ουσιαστικά‖ την‖ εικόνα‖ των‖ φυσικομαθηματικών‖ επιστημών.‖ Κοινό‖

χαρακτηριστικό‖των‖ δύο‖ανθρώπων‖με‖τους‖οποίους‖θα‖ασχοληθούμε‖σήμερα‖είναι,‖πρώτον,‖η‖εξαιρετική‖ευφυΐα‖με‖την‖

οποία‖η‖φύση‖τούς‖προίκισε‖σε‖αντιστάθμισμα‖της‖φυσικής‖ρώμης‖που‖τους‖στέρησε‖και,‖δεύτερον,‖αλλά‖εξίσου‖σημαντικό‖

κατά‖ τη‖γνώμη‖μας,‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ αντίθετα‖με‖ ό,τι‖ συνήθως‖συμβαίνει,‖ βρέθηκαν‖σ'‖ ένα‖ οικογενειακό‖και‖ ακαδημαϊκό‖

περιβάλλον‖που‖τους‖προσέφερε‖την‖αναγκαία‖στήριξη.‖ 

Ο Λέοναρντ Όιλερ γεννήθηκε‖στη‖Βασιλεία‖της‖Ελβετίας‖το‖1707.‖Από‖νεαρή‖ηλικία‖έδειξε‖το‖ταλέντο‖του‖στα‖Μαθηματικά.‖

Ο‖πατέρας‖του‖τον‖προόριζε‖για‖σταδιοδρομία‖στη‖θεολογία,‖αλλά‖με‖τη‖βοήθεια‖του‖Γιόχαν‖Μπερνουγί,‖του‖κορυφαίου‖τότε‖

μαθηματικού‖της‖Ευρώπης,‖κατάφερε‖να‖τον‖μεταπείσει.‖Τπήρξε‖ο‖παραγωγικότερος‖μαθηματικός‖συγγραφέας‖όλων‖των‖

εποχών.‖Δημοσίευσε‖περίπου‖τις‖μισές‖από‖τις‖εργασίες‖του‖κατά‖την‖περίοδο‖που‖ήταν‖τελείως‖τυφλός.‖Σην‖ίδια‖περίοδο‖

συνέταξε‖τη‖μελέτη‖του‖για‖τις‖κινήσεις‖της‖ελήνης,‖κάνοντας‖όλους‖τους‖απαραίτητους‖μαθηματικούς‖υπολογισμούς‖από‖

μνήμης.‖Σα‖επιτεύγματα‖του‖Όιλερ‖κατά‖την‖περίοδο‖της‖αναπηρίας‖του‖οφείλονται‖πέρα‖από‖την‖ευφυΐα‖του‖στο‖πείσμα‖

του‖και‖στη‖στήριξη‖που‖είχε‖από‖το‖οικογενειακό‖του‖περιβάλλον.‖Φαρακτηριστικό‖της‖αποφασιστικότητάς‖του‖ήταν‖ότι‖

μόλις‖ απώλεσε‖ την‖ όρασή‖ του‖ από‖ το‖ ένα‖ μάτι‖ και‖ προειδοποιήθηκε‖ από‖ τους‖ γιατρούς‖ ότι‖ επίκειται‖ η‖ ολοκληρωτική‖

τύφλωση‖ άρχισε‖ να‖ μελετά‖ μετά‖ μανίας‖ τις‖ εργασίες‖ που‖ θεωρούσε‖ ότι‖ θα‖ του‖ ήταν‖ χρήσιμες‖για‖ τις‖ έρευνές‖ του,‖ ενώ‖

ταυτόχρονα‖προσπάθησε‖να‖μάθει‖να‖γράφει‖με‖κλειστό‖και‖το‖γερό‖του‖μάτι,‖ώστε‖να‖είναι‖έτοιμος...‖Από‖την‖άλλη‖πλευρά‖

η‖οικογένειά‖του‖και‖κυρίως‖οι‖δύο‖γιοι‖του,‖Ιωάννης‖Αλβέρτος‖και‖Φριστόφορος,‖καθώς‖και‖οι‖συνεργάτες‖του‖στη‖Βασιλική‖

Ακαδημία‖ της‖Αγίας‖Πετρούπολης,‖ συνέβαλαν‖ αποφασιστικά‖στο‖ να‖ είναι‖παραγωγικός‖μέχρι‖ την‖ τελευταία‖ημέρα‖ της‖

ζωής‖του,‖τη‖18η‖επτεμβρίου‖1783.‖τον‖Όιλερ‖οφείλουμε,‖μεταξύ‖άλλων,‖τα‖σύμβολα‖π,‖e‖και‖i‖για‖τον‖λόγο‖της‖περιμέτρου‖

προς‖τη‖διάμετρο‖του‖κύκλου,‖τη‖βάση‖των‖λογαρίθμων‖και‖την‖τετραγωνική‖ρίζα‖του‖ -1‖αντίστοιχα.‖Δεν‖υπάρχει‖κλάδος‖

των‖μαθηματικών‖από‖την‖παλιά‖καλή‖ευκλείδεια‖γεωμετρία‖μέχρι‖τη‖σύγχρονη‖θεωρία‖γραφημάτων‖(βλ.‖υνειρμούς‖της‖

16/10)‖που‖να‖μην‖περιλαμβάνει‖έναν‖τύπο,‖ένα‖θεώρημα,‖μια‖σχέση‖που‖να‖φέρει‖το‖όνομα‖του‖Όιλερ.‖Και‖όλα‖αυτά,‖από‖

έναν‖ άνθρωπο‖ που‖πέρασε‖ τα‖ δύο‖ τρίτα‖ της‖ ζωής‖ του‖ημίτυφλος‖ και‖ ένα‖ σημαντικό,‖ ιδιαιτέρως‖ παραγωγικό‖ μέρος‖ της,‖

ολότελα‖τυφλός. 
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«Έχω πουλήσει περισσότερα βιβλία για τη φυσική από όσα η Μαντόνα για το σεξ»  

H‖ περίπτωση του‖ συγχρόνου‖ μας‖ τίβεν‖ Φόκινγκ‖ είναι‖ ακόμη‖ πιο‖ χαρακτηριστική.‖ Από‖

πολλούς‖ο‖Φόκινγκ‖θεωρείται‖ως‖ ο‖ευφυέστερος‖άνθρωπος‖στον‖κόσμο,‖ο‖μόνος‖που‖είναι‖

ικανός‖να‖ολοκληρώσει‖το‖έργο‖του‖Αϊνστάιν,‖να‖συμβιβάσει‖δηλαδή‖τη‖γενική‖θεωρία‖της‖

σχετικότητας‖με‖την‖κβαντομηχανική,‖οδηγώντας‖στην‖πολυσυζητημένη‖«τελική‖θεωρία».‖Ο‖

Φόκινγκ‖κατέχει‖από‖το‖1977‖τη‖Λουκασιανή‖έδρα‖των‖μαθηματικών‖του‖Πανεπιστημίου‖του‖

Κέμπριτζ,‖την‖έδρα‖δηλαδή‖που‖κατείχε‖κατά‖τον‖17ο‖αιώνα‖ο‖Νεύτων.‖Σο‖1974,‖σε‖ηλικία‖32‖

ετών,‖ εξελέγη μέλος‖ της‖Βασιλικής‖Εταιρείας,‖πράγμα‖ ιδιαίτερα‖σπάνιο‖για‖ την‖κορυφαία‖

επιστημονική‖οργάνωση‖της‖Αγγλίας.‖Ασχολήθηκε‖ ιδιαιτέρως‖με‖τις‖«μαύρες‖τρύπες»,‖ένα‖

από‖ τα‖ σημαντικότερα‖ επιστημονικά‖ προβλήματα‖ που‖ παρεμβάλλονται‖ στην‖ προσπάθειά‖ μας‖ να‖ κατανοήσουμε‖ την‖

ιστορία‖του‖σύμπαντος.‖Σο‖βιβλίο‖του,‖«Σο‖χρονικό‖του‖χρόνου»,‖έγινε‖διεθνώς‖μπεστ‖σέλερ‖πουλώντας‖ένα‖αντίτυπο‖ανά‖

750‖κατοίκους‖της‖Γης.‖Όπως‖λέει‖και‖ο‖ίδιος:‖«Έχω‖πουλήσει‖περισσότερα‖βιβλία‖για‖τη‖φυσική‖από‖όσα‖η‖Μαντόνα‖για‖το‖

σεξ».‖Από‖την‖ηλικία‖των‖20‖ετών,‖αρχές‖της‖δεκαετίας‖του‖ '60,‖ο‖Φόκινγκ‖προσεβλήθη‖από‖μία‖ανίατη‖ασθένεια‖που‖του‖

προκάλεσε‖ γενική‖ παράλυση‖ και‖ αδυναμία‖ ομιλίας.‖ Ολόκληρο‖ το‖ κολοσσιαίο‖ έργο‖ του‖ το‖ πραγματοποίησε‖

ακινητοποιημένος‖στο‖αναπηρικό‖ του‖ καροτσάκι,‖ επικοινωνώντας‖με‖ τη‖βοήθεια‖μιας‖ηλεκτρονικής‖συσκευής‖ την‖ οποία‖

ελέγχει‖με‖το‖μικρό‖δάκτυλο‖του‖χεριού‖του,‖το‖μόνο‖που‖μπορεί‖ακόμη‖να‖κινεί.‖H‖ιστορία‖του‖Φόκινγκ,‖περισσότερο‖από‖

κάθε‖άλλη,‖μας‖διδάσκει‖ότι‖αν‖«η‖κοινωνία‖των‖αρτιμελών»‖επενδύσει‖στη‖στήριξη‖των‖ατόμων‖που‖λόγω‖της‖αναπηρίας‖

τους‖ έχουν‖ διαφορετικές‖ανάγκες‖ δεν‖θα‖κερδίσει‖μόνο‖ στον‖ ανθρωπισμό‖ της,‖ το‖ κατ'‖ εξοχήν‖συστατικό‖που‖ της‖λείπει,‖

αλλά‖ενδέχεται‖να‖αποκομίσει‖και‖σημαντικά‖οφέλη.‖Γιατί‖ οι‖ ανάπηροι‖δεν‖είναι‖μόνο‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες.‖υχνά,‖

ίσως‖και‖σε‖συνδυασμό‖με‖την‖αναπηρία‖τους,‖είναι‖και‖άτομα‖με‖ειδικές‖δεξιότητες,‖δεξιότητες‖πολύτιμες‖για‖όλους‖μας.‖

Γιατί‖σ'‖αυτό‖το‖απομονωμένο‖νησάκι‖του‖σύμπαντος‖που‖είναι‖η‖Γη‖μας,‖δεν‖περισσεύει‖κανένας.  

Σρεις εκλογές από το καροτσάκι  

H‖περίπτωση‖ του‖προέδρου‖ Ρούζβελτ‖ είναι‖ χαρακτηριστική,‖ αφού‖ από‖ το‖ αναπηρικό‖ του‖

καροτσάκι,‖ χτυπημένος‖ από‖ την‖ πολιομυελίτιδα,‖ κέρδισε‖ τρεις‖ συνεχόμενες‖ προεδρικές‖

εκλογές‖ στις‖ ΗΠΑ,‖ πέτυχε‖ την‖ έξοδο‖ της‖ χώρας‖ του‖ από‖ την‖ οικονομική‖ κρίση‖ και‖ την‖

οδήγησε‖ στη‖ νίκη‖ στον‖ B'‖ Παγκόσμιο‖ Πόλεμο‖ και‖ στην‖ παγκόσμια‖ κυριαρχία‖ (αυτό‖ το‖

τελευταίο‖ μπορούσε‖ και‖ να‖ λείπει).‖ Όπως‖ χαρακτηριστικό‖ είναι‖ ότι,‖ παρ'‖ όλο‖ που‖ τα‖

μεγαλύτερα‖ επιτεύγματά‖ του‖ πραγματοποιήθηκαν‖ την‖ περίοδο‖ που‖ ήταν‖ παράλυτος,‖

ελάχιστα‖ από‖ τα‖ αγάλματα‖ που‖ έχουν‖ στηθεί‖ προς‖ τιμήν‖ του‖ τον‖ παριστάνουν‖ στο‖

αναπηρικό‖του‖καροτσάκι.‖Μερικοί‖κακεντρεχείς‖θα‖υποστηρίξουν‖ότι‖και‖ο‖νυν‖πρόεδρος‖των‖ΗΠΑ‖πάσχει‖από‖κάποιου‖

είδους‖ νοητική‖ υστέρηση.‖ Σους‖ απαντάμε‖ ότι‖ πρόκειται‖ για‖ ένα‖ απλό‖ επικοινωνιακό‖ τρικ‖ που‖ στοχεύει‖ στο‖

απραγματοποίητο‖ - να‖τον‖κάνει‖συμπαθέστερο.‖Όχι!‖Ο‖νυν‖τα‖έχει‖τετρακόσια‖και‖ ξέρει‖πολύ‖καλά‖τι‖ θέλει.‖Απλώς‖τα‖

συμφέροντα‖του‖ιδίου‖και‖του‖κύκλου‖του‖πόρρω‖απέχουν‖από‖τα‖συμφέροντα‖του‖λαού‖του‖ - τον‖οποίο‖έχει‖μετατρέψει‖σ'‖

ένα‖συνονθύλευμα‖τρομοκρατημένων‖τυράννων‖ -,‖πόσο‖μάλλον‖από‖τα‖συμφέροντα‖της‖υπόλοιπης‖ανθρωπότητας‖ή‖των‖

επερχόμενων‖γενεών. 

 «Oύτε παραμύθι δεν διαβάζουμε», Μάνος‖Φαραλαμπάκης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖26/11/2003 

 «Ούτε‖ ένα‖ παραμύθι‖ δεν‖ μπορούμε‖ να‖ αγοράσουμε,‖ γιατί‖ δεν‖ υπάρχει‖ σε‖ κανένα‖

βιβλιοπωλείο‖στη‖γραφή‖braille‖για‖τους‖τυφλούς.‖Δεν‖μπορούμε‖να‖παίξουμε‖στις‖παιδικές‖

χαρές‖και‖πολλές‖φορές‖έχουμε‖χτυπήσει‖γιατί‖δεν‖είναι‖προσβάσιμες‖στους‖τυφλούς».‖Για‖τα‖

τυφλά‖παιδιά‖ του‖Ειδικού‖Δημοτικού‖χολείου‖Συφλών‖Καλλιθέας‖ τα‖πιο‖ απλά‖πράγματα‖

που‖κάνουν‖οι‖βλέποντες‖συνομήλικοί‖τους,‖το‖παιχνίδι,‖το‖διάβασμα‖είναι...‖πολυτέλεια.‖Οι‖

μεγαλύτεροι‖δεν‖φρόντισαν‖να‖έχουν‖τις‖ίδιες‖ευκαιρίες.‖Οι‖τυφλοί‖μαθητές‖αρνούνται,‖όμως,‖

να‖συμβιβαστούν‖με‖ την‖πραγματικότητα‖και‖ ζητούν‖από‖ τους‖αρμόδιους «να‖μας‖ δώσουν‖

σημασία,‖γιατί‖είμαστε‖και‖εμείς‖άνθρωποι‖με‖τα‖ ίδια‖δικαιώματα».Σο‖ολοκαίνουργιο‖κτίριο‖

του‖Κέντρου‖Εκπαίδευσης‖και‖Αποκατάστασης‖Συφλών,‖όπου‖στεγάζεται‖το‖Δημοτικό‖χολείο,‖δεν‖έλυσε‖τα‖προβλήματα‖

που‖βιώνουν‖στην‖εκπαίδευση‖τα‖τυφλά‖παιδιά.‖Οι‖μαθητές‖δεν‖μπορούν‖να‖διαβάσουν‖το‖πιο‖συνηθισμένο‖αντικείμενο‖που‖

υπάρχει‖ στις‖ σχολικές‖ αίθουσες,‖ τον‖ χάρτη‖ της‖ Ελλάδας.‖ «Μπορεί‖ να‖ είναι‖ ανάγλυφος,‖ αλλά‖ δεν‖ μπορούμε‖ να‖ τον‖

διαβάσουμε‖γιατί‖τα‖γράμματα‖των‖νομών,‖των‖πόλεων‖κ.λπ.‖δεν‖είναι‖γραμμένα‖στη‖γραφή‖braille»,‖εξηγεί‖στα‖«NEA»‖ο‖

Κωνσταντίνος,‖ μαθητής‖ της‖ Σ'‖ τάξης.‖ Οι‖ μόνοι‖ χάρτες‖ που‖ υπάρχουν‖ σε‖ braille‖ είναι‖ στα‖ Αγγλικά!‖ Και‖ όλα‖ αυτά‖ στο‖

αρτιότερο‖Κέντρο‖για‖τυφλούς...H‖κατάσταση‖δεν‖είναι‖καλύτερη‖σε‖ό,τι‖αφορά‖τα‖βασικότερα‖εργαλεία‖της‖εκπαίδευσης,‖τα‖

βιβλία.‖ «Όποτε‖ αλλάζει‖ ένα‖ βιβλίο‖ και‖ κυκλοφορεί‖ καινούργιο‖ δεν‖ υπάρχει‖ μέριμνα‖ από‖ το‖ υπουργείο‖ να‖ αλλάζει‖

ταυτόχρονα‖ και‖ σε‖ μορφή‖ braille»,‖ λέει‖ ο‖ Κωνσταντίνος.‖ Αποτέλεσμα;‖ Σο‖ μάθημα‖ γίνεται‖ από‖ σημειώσεις‖ και‖ οι‖ τυφλοί‖

μαθητές‖παίρνουν‖το‖νέο‖βιβλίο‖στη‖μορφή‖braille‖την...‖επόμενη‖χρονιά.‖«Δυστυχώς,‖είναι‖κάτι‖που‖συμβαίνει‖κάθε‖φορά‖

που‖αλλάζει‖ένα‖βιβλίο»,‖τονίζει‖ο‖διευθυντής‖του‖σχολείου,‖κ.‖Υίλιππος‖Κατσούλης.‖Δυσκολίες‖αντιμετωπίζουν‖οι‖μαθητές‖

και‖με‖τα‖υπάρχοντα‖σχολικά‖βιβλία σε‖γραφή‖braille.‖«Διαθέτουν‖ανάγλυφες‖εικόνες,‖αλλά‖δεν‖έχουν‖λεζάντες‖και‖έτσι‖δεν‖
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μπορούμε‖να‖τις‖καταλάβουμε»,‖παραπονιούνται‖οι‖μικροί‖μαθητές,‖καθώς‖ξεφυλλίζουν‖τα‖βιβλία‖τους.‖Σα‖παιδιά‖ζητούν‖

όμως‖και‖εξωσχολικά‖βιβλία‖σε‖μορφή‖braille‖(ή‖ομιλούντα,‖σε‖κασέτες).‖Η‖βιβλιοθήκη‖τους‖στο‖σχολείο‖διαθέτει‖περίπου‖

100,‖αλλά‖στα‖βιβλιοπωλεία‖δεν‖υπάρχει‖κανένα. 

Μεγάλα τα εμπόδια και στις καθημερινές μετακινήσεις τους 

Οι δυσκολίες που‖ αντιμετωπίζουν‖ στην‖ εκπαίδευση‖ οι‖ τυφλοί‖ μαθητές‖ δεν‖ είναι‖ το‖

μοναδικό‖ «τείχος».‖Ο‖Γιώργος‖ και‖ η‖Ανδριάνα,‖μαθητές‖ της‖Δ'‖ τάξης,‖ διηγούνται‖ τους‖

μικροτραυματισμούς‖ τους‖ σε‖ παιδικές‖ χαρές‖ που‖ δεν‖ ήταν‖ προσβάσιμες‖ σε‖ τυφλούς.‖

«Θέλουμε‖ να‖ μας‖ δώσουν‖ την‖ ευκαιρία‖ να‖ παίξουμε‖ κι‖ εμείς»,‖ λένε.‖ Διαμαρτύρονται‖

επίσης‖ για‖ τα‖ εμπόδια‖ που‖ συναντούν‖ στις‖ καθημερινές‖ μετακινήσεις‖ τους:‖ για‖ τα‖

απροσπέλαστα‖ πεζοδρόμια,‖ τα‖ λιγοστά‖ φανάρια‖ που‖ έχουν‖ ηχητικά‖ σήματα,‖ την‖

έλλειψη‖ ανακοινώσεων‖ των‖ στάσεων‖ στα‖ λεωφορεία.Ακόμα‖ και‖ οι‖ πιο‖ απλές‖ καθημερινές‖ δραστηριότητες,‖ όπως‖

σημειώνουν,‖τους‖δημιουργούν‖προβλήματα.‖«Όταν‖μπαίνουμε‖σε‖ένα‖μαγαζί‖θέλουμε‖να‖ξέρουμε‖την‖τιμή‖των‖προϊόντων‖

που‖ πωλούνται,‖ να‖ καταλαβαίνουμε‖ τι‖ είναι.‖ Όμως‖ σχεδόν‖ καμία‖ επιγραφή‖ δεν‖ είναι‖ σε‖ γραφή‖ Μπράιγ»,‖ τονίζει‖ η‖

Ανδριάνα.‖Ο‖συμμαθητής‖της,‖ο‖Γιώργος,‖συμπληρώνει‖ότι‖το‖ίδιο‖πρέπει‖να‖γίνεται‖με‖τα‖φάρμακα,‖γιατί‖τι‖«θα‖συμβεί‖αν‖

κάποιος‖που‖ζει‖μόνος‖του‖βρεθεί‖σε‖ανάγκη‖και‖πάρει‖λάθος‖φάρμακο;».‖Μάλιστα‖οι‖μαθητές‖μέσα‖από‖την‖εφημερίδα‖τους‖

ζητούν‖τα‖δικαιώματά‖τους,‖τα‖οποία‖συνήθως‖καταπατώνται,‖να‖προστεθούν‖στη‖διακήρυξη‖των‖δικαιωμάτων‖του‖παιδιού‖

του‖ΟΗΕ. 

Mαθήματα ζωής από έναν 30χρονο αθλητή, Πάνος Θεοδωρακόπουλος, εφ. Σα Νέα, 18/10/2003 

τη σέντρα με τεχνητό πόδι! 

τα είκοσι τρία του χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, 

ακρωτηριάστηκε στο αριστερό του πόδι. Σώρα, επτά χρόνια μετά, με τη βοήθεια 

τεχνητού ποδιού, όχι απλά στέκεται όρθιος, αλλά επιπλέον παίζει σε θέση 

αμυντικού, στην ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη Λεπενούς, παίρνοντας μέρος στο 

τοπικό πρωτάθλημα της Αιτωλοακαρνανίας. Όταν‖ακρωτηριάσθηκε,‖χρειάσθηκε‖ να‖

περάσει‖πολύς‖καιρός‖για‖να‖πάψει‖ο‖Φρήστος‖Καρέλλος‖να‖σκέφτεται‖ότι‖όλα‖γι'‖αυτόν‖

είχαν‖τελειώσει.‖Πολύ‖πιο‖δύσκολα‖φανταζόταν‖και‖ο‖ίδιος‖τον‖εαυτό‖του‖να‖επιστρέφει‖

στους‖αγαπημένους‖του‖χώρους,‖τα‖γήπεδα:‖εκεί‖που‖πριν‖από‖το‖τροχαίο‖περνούσε‖τις‖καλύτερες‖στιγμές‖της‖ζωής‖του. H 

αρχή‖όμως‖έγινε‖όταν‖απέκτησε‖πρόσθετο‖τεχνητό‖πόδι‖από‖ομάδα‖γιατρών‖στο‖Πανεπιστημιακό‖Νοσοκομείο‖της‖Πάτρας.‖

«Δεν‖πίστευα‖ότι‖θα‖μπορούσα‖ποτέ‖να‖ξαναπαίξω‖ποδόσφαιρο»,‖λέει‖στα‖«NEA»‖ο‖30χρονος,‖σήμερα,‖Φρήστος‖Καρέλλος. 

Υοβισμένος. Ήταν‖αρκετά‖ δύσκολο‖να‖πείσει‖ ότι‖μπορούσε‖να‖σταθεί‖στο‖γήπεδο,‖στη‖διάρκεια‖ενός‖κανονικού‖αγώνα.‖

την‖αρχή‖έπαιζε‖για‖λίγα‖λεπτά,‖φοβισμένος‖και‖ο‖ίδιος.‖ιγά-σιγά‖όμως‖κατάφερε‖να‖καθιερωθεί‖στη‖βασική‖ομάδα‖της‖

περιοχής‖του,‖τον Άρη‖Λεπενούς.«Με‖το‖πρόσθετο‖τμήμα‖στο‖πόδι‖μου‖ένιωθα‖ότι‖μπορούσα‖να‖στηρίζομαι‖αλλά‖και‖να‖

κινούμαι‖ με‖ άνεση»,‖ λέει.‖ H‖ πρώτη‖ του‖ επίσημη‖ συμμετοχή‖ στο‖ τοπικό‖ πρωτάθλημα‖ συνοδεύτηκε‖ από‖ παρατεταμένα‖

χειροκροτήματα‖των‖φιλάθλων,‖των‖συμπαικτών‖και‖των‖αντιπάλων.‖«Ένιωσα‖τότε‖ όπως‖

παλιά.‖ Μετά‖ τον‖ ακρωτηριασμό‖ μου‖ ήμουν‖ μισός‖ άνθρωπος.‖ Φρειάστηκε‖ να‖ δώσω‖ τον‖

μεγάλο‖μου‖αγώνα‖για‖να‖ξαναμπώ‖στο‖γήπεδο.‖Πολύ‖περισσότερο‖για‖να‖αποτολμήσω‖να‖

παίξω.‖Φαίρομαι‖που‖το‖έκανα‖και‖το‖κατάφερα»,‖λέει‖με‖ικανοποίηση. 

Πάθος. Όπως‖περιγράφει‖ο‖Φρήστος‖Καρέλλος,‖«είχα‖πάθος‖με‖το‖ποδόσφαιρο‖από‖μικρό‖

παιδί,‖ όταν‖ έπαιζα‖στα‖καπνοχώραφα‖ της‖περιοχής‖μου.‖Πάθος‖για‖ τον‖ αθλητισμό».Μετά‖ το‖ατύχημα,‖ στη‖ διάρκεια‖ της‖

πολύμηνης‖ νοσηλείας‖ του‖ νόμιζε‖ ότι‖ «είχαν‖ τελειώσει‖ όλα,‖ αλλά‖ ευτυχώς‖ είχα‖ κουράγιο‖ και‖ υπομονή».Ο‖ καθηγητής‖

Ιατρικής‖ στο‖ Πανεπιστήμιο‖ της‖ Πάτρας‖ κ.‖ Ηλίας‖ Λαμπίρης‖ - από‖ την‖ ομάδα‖ του‖ τοποθετήθηκε‖ το‖ τεχνητό‖ πόδι‖ στον‖

30χρονο‖ ποδοσφαιριστή‖ - «συχνά‖ γίνονται‖ τέτοιες‖ επεμβάσεις‖ σε‖ περιπτώσεις‖ ακρωτηριασμών‖ στο‖ γόνατο‖ και‖ την‖

ποδοκνημική‖ χώρα‖ και‖ εξασφαλίζονται‖ άριστα‖ αποτελέσματα».‖ Ψστόσο,‖ προσθέτει‖ ο‖ κ.‖ Λαμπίρης,‖ «χρειάζεται‖ και‖ η‖

προσπάθεια‖και‖η‖θέληση‖του‖ασθενούς,‖όπως‖υπήρχε‖στην‖περίπτωση‖του‖νεαρού‖αθλητή‖από‖το‖Αγρίνιο». 

ΠΟΤΔΑΖΕΙ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ, «Θέλω να βοηθήσω ανθρώπους με ανάλογα προβλήματα» 

Ο‖Φρήστος‖Καρέλλος‖πηγαίνει‖πρώτος‖στις‖προπονήσεις‖και‖φεύγει‖τελευταίος,‖συμμετέχοντας‖παράλληλα‖σε‖κάθε‖αγώνα.  

«Φαίρομαι‖που‖οι‖αντίπαλοι‖και‖οι‖συμπαίκτες‖μου‖με‖αντιμετωπίζουν‖επί‖ίσοις‖όροις,‖χωρίς‖ιδιαιτερότητα»‖λέει‖ο‖Φρήστος‖

Καρέλλος,‖προσθέτοντας‖ότι‖και‖εκείνος‖δεν‖αποφεύγει‖τις‖σκληρές‖φάσεις.Οι‖αγώνες‖της‖ομάδας‖του‖γίνονται‖σε‖γήπεδο‖

με‖ χώμα‖ - «αγωνιζόμαστε‖ για‖ τη‖ φανέλα,‖ όπως‖ παλιά»,‖ λέει‖ ο‖ αμυντικός‖ τού‖ Άρη‖ Λεπενούς.‖ H‖ περιπέτεια‖ με‖ τον‖

ακρωτηριασμό‖ του‖ και‖ ο‖ τρόπος‖ που‖ τον‖ αντιμετώπισε‖ οδήγησαν‖ τον‖ Φρήστο‖ στην‖ απόφαση‖ να‖ σπουδάσει‖
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φυσικοθεραπευτής.‖«Θα‖έρθω‖έτσι‖σε‖επαφή‖με‖ανθρώπους‖που‖έχουν‖ανάλογα‖προβλήματα‖με‖μένα.‖Θα‖βοηθήσω‖λοιπόν‖

περισσότερο,‖αφού‖θα‖είμαι‖και‖εγώ‖παράδειγμα‖για‖να‖τους‖πείσω‖να‖προσπαθούν‖να‖αντιμετωπίσουν‖το‖πρόβλημά‖τους.‖

H‖επιστήμη‖είναι‖σύμμαχος,‖αλλά‖και‖ο‖προσωπικός‖αγώνας‖αναγκαίος»,‖καταλήγει. 

«Απορριπτέα» τα ειδικά παιδιά από τα σχολεία (Φριστίνα Δαμουλιανού, εφ. Καθημερινή, 11/10/1996) 

  Όχι‖πλέον‖χωριστά‖σχολεία‖για‖τα‖«ειδικά‖παιδιά».‖Εκτός‖της‖κατηγορίας‖των‖παιδιών‖εκείνων‖που‖οι‖ειδικές‖ανάγκες‖τους‖

είναι‖ τόσο‖ σοβαρές,‖ ώστε‖ από‖ την‖ ένταξή‖ τους‖ στον‖ κορμό‖ της‖ εκπαίδευσης‖ δεν‖ πρόκειται‖ να‖ επωφεληθούν.‖ ε‖ κάθε‖

περίπτωση‖όμως,‖το‖δικαίωμα‖επιλογής‖για‖το‖σχολείο‖που‖επιθυμούν‖να‖φοιτήσουν‖θα‖πρέπει‖να‖το‖έχουν‖τόσο‖τα‖ίδια‖τα‖

παιδιά‖αυτά‖όσο‖και‖οι‖γονείς‖τους,‖πάντοτε‖βέβαια‖με‖τη‖σύμφωνη‖γνώμη‖του‖επαγγελματία‖ειδικού.‖Αυτό‖είναι‖το‖μήνυμα‖

που‖στέλνει‖η‖COFACE‖η‖υνομοσπονδία‖Οργανώσεων‖για‖την‖Οικογένεια‖της‖Ευρωπαϊκής‖Κοινότητας‖ύστερα‖από‖σχετική‖

μελέτη‖που‖πραγματοποίησαν‖ η‖ Επιτροπή‖για‖ τις‖ Οικογένειες‖ με‖Ανάπηρα‖Παιδιά‖ και‖ η‖ Επιτροπή‖για‖ την‖Παιδεία.‖ Ση‖

μελέτη‖χρηματοδότησε‖η‖Ευρωπαϊκή‖Επιτροπή,‖ στο‖πλαίσιο‖ της‖προώθησης‖ του‖ διαλόγου‖για‖ τη‖γενικότερη‖ ένταξη‖ των‖

περιθωριοποιημένων‖κατηγοριών‖του‖πληθυσμού.  Είναι‖γεγονός‖ότι‖ένα‖μέρος‖των‖γονέων‖ειδικών‖παιδιών‖καθώς‖και‖των‖

δασκάλων‖ τους‖αναγνωρίζουν‖ ότι‖ η‖ ειδική‖ εκπαίδευση‖ έχει‖πολλές‖θετικές‖πλευρές.‖Ψστόσο‖αυτό‖που‖ όλοι‖ανεξαιρέτως‖

επιθυμούν‖είναι‖να‖ δουν‖να‖στήνονται‖περισσότερες‖γέφυρες‖ανάμεσα‖στα‖δύο‖αυτά‖συστήματα‖εκπαίδευσης.  Η‖ένταξη‖

των‖ειδικών‖παιδιών‖στη‖γενική‖εκπαίδευση‖σε‖ορισμένες‖χώρες‖όπως‖στην‖Ισπανία‖και‖την‖Ιταλία‖είναι‖υποχρεωτική,‖χωρίς‖

να‖παρέχονται‖άλλες‖εναλλακτικές‖λύσεις.‖ε‖άλλες‖χώρες‖πάλι,‖παράλληλα‖με‖το‖δικαίωμα‖της‖

ένταξής‖τους‖στη‖γενική‖εκπαίδευση,‖υπάρχει‖και‖ειδική‖εκπαίδευση‖την‖οποία‖έχουν‖τη‖δυνατότητα‖

να‖ακολουθήσουν.‖Σο‖θέμα‖της‖ένταξης‖των‖ειδικών‖παιδιών‖στα‖σχολεία‖δεν‖αφορά‖μόνο‖τα‖ίδια‖τα‖

παιδιά‖αυτά,‖τους‖γονείς‖και τους‖δασκάλους‖τους.‖Αφορά‖εξίσου‖και‖τα‖μη‖ειδικά‖παιδιά‖και‖κυρίως‖

τους‖ γονείς‖ τους,‖ οι‖ οποίοι‖ στο‖ θέμα‖ αυτό‖ υιοθετούν‖ μια‖ στάση‖ εντελώς‖ άσχετη.‖ Η‖ έρευνα‖ της‖

COFACE‖ είχε‖ στόχο‖ τους‖ ενήλικες.‖ Και‖ θέλησε‖ να‖ καταγράψει‖ τι‖ γνωρίζουν‖ και‖ ποιες‖ είναι‖ οι‖

απόψεις‖ τους‖για‖ τα‖παιδιά‖με‖ τις‖ ειδικές‖ ανάγκες,‖πώς‖αντιμετωπίζουν‖ την‖ ένταξή‖ τους‖στα‖μη‖

ειδικά‖σχολεία.  Σα‖ερωτήματα‖αυτά‖εστάλησαν‖στους‖γονείς‖όλων‖ανεξαιρέτως‖των‖παιδιών‖μέσω‖

των‖ οργανώσεων‖ της‖ υνομοσπονδίας.‖ Με‖ βάση‖ τις‖ απαντήσεις‖ τους‖ βγήκαν‖ τα‖ παρακάτω‖ συμπεράσματα‖ και‖

διαμορφώθηκαν‖οι‖σχετικές‖συστάσεις: 

•‖Τπάρχει‖έλλειψη‖κατανόησης‖για‖τα‖θέματα‖της‖αναπηρίας‖στο‖ευρύτερο‖κοινό.‖Κάτι‖που‖θα‖πρέπει‖να‖αντιμετωπιστεί‖με‖

εκστρατείες‖πληροφόρησης‖και‖μέσα‖από‖τα‖Μέσα‖Μαζικής‖Επικοινωνίας. 

•‖Η‖ένταξη των‖ειδικών‖παιδιών‖στο‖γενικό‖ κορμό‖της‖εκπαίδευσης‖προϋποθέτει‖την‖

ανάλογη‖προετοιμασία‖του‖ευρύτερου‖ σχολικού‖περιβάλλοντος.‖Δηλαδή‖των‖

μαθητών,‖των‖γονιών‖τους‖και‖των‖ δασκάλων.‖Φωρίς‖την‖προετοιμασία‖αυτή‖

υπάρχει‖σοβαρός‖κίνδυνος‖τα‖ειδικά‖αυτά‖ παιδιά‖είτε‖να‖τα‖απορρίψουν‖είτε‖να‖τα‖

αντιμετωπίσουν‖με‖αδιαφορία.‖Ενώ‖ο‖στόχος‖ της‖ένταξής‖τους‖είναι‖να‖αξιοποιηθεί‖η‖

προστιθέμενη‖αξία‖από‖τον‖καθένα‖να‖ζει‖ κοντά‖σε‖ένα‖διαφορετικό‖άτομο. 

•‖ Είναι‖ προφανές‖ ότι‖ η‖ ένταξη‖ των‖ ειδικών‖ παιδιών‖ στα‖ γενικά‖ σχολεία‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖

αποτελέσει‖ τον‖ προπομπό‖ για‖ να‖ αντιμετωπιστεί‖ το‖ ευρύτερο‖ ηθικό‖ θέμα‖ της‖

αποδοχής‖της‖διαφορετικότητας‖των‖ατόμων‖και‖σε‖άλλους‖τομείς,‖όπως‖στον‖πολιτισμικό,‖τον‖φυλετικό,‖τον‖θρησκευτικό‖

και‖στην‖ηλικία.‖Η‖στάση‖που‖θα‖υιοθετήσει‖ο‖Ευρωπαίος‖πολίτης‖στο‖ζήτημα‖αυτό‖θα‖δώσει‖την‖απάντηση‖στο‖ερώτημα‖

που‖απασχολεί‖την‖Ευρωπαϊκή‖Ένωση,‖«σε‖τι‖είδους‖κοινωνία‖επιθυμούμε‖να‖ζήσουμε;» 

   Σο‖ θέμα‖ αυτό‖ πρέπει‖ να‖ συζητηθεί‖ σε‖ όλα‖ τα‖ σχολεία‖ που‖ έχουν‖ έστω‖ και‖ ένα‖ ειδικό‖ παιδί‖ και‖ σε‖ όλα‖ τα‖ κέντρα‖

επαγγελματικής‖κατάρτισης‖στα‖οποία‖μπορεί‖να‖υπάρξει‖πρόσβαση‖σε‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες. 

•‖Ασφαλώς‖η‖ένταξη‖των‖ειδικών‖παιδιών‖απαιτεί‖τη‖διάθεση‖σημαντικών‖μέσων,‖έναν‖αριθμό‖ειδικών‖δασκάλων,‖υλικό‖και‖

τεχνική‖βοήθεια‖που‖να‖ανταποκρίνεται‖στις‖ειδικές‖ανάγκες‖των‖μαθητών. 

   Η‖έρευνα‖υπογραμμίζει‖ ότι‖ αυτό‖που‖θα‖πρέπει‖ να‖ αποφύγουν‖ οι‖ κυβερνήσεις‖ είναι‖ να‖

βιαστούν‖ να‖ λάβουν‖ πρόχειρες‖ αποφάσεις‖ ή‖ να‖ καταρτίσουν‖ προγράμματα‖ για‖ τα‖ οποία‖

στην‖ πράξη‖ δε‖ θα‖ μπορέσουν‖ να‖ ανταποκριθούν.‖ Βασική‖ προϋπόθεση‖ της‖ ένταξης‖ είναι‖

αφενός‖να‖διατίθενται‖επαρκή‖μέσα,‖αφετέρου‖να‖έχει‖κατανοηθεί‖πλήρως‖ότι‖το‖κόστος‖της‖

ένταξης‖ είναι‖ μεγαλύτερο‖ από‖ το‖ κόστος‖ της‖ ειδικής‖ εκπαίδευσης.  Ψστόσο,‖ τα‖

αποτελέσματα‖ της‖ κάθε‖προσπάθειας‖για‖ την‖κοινωνική‖ ένταξη‖ των‖ατόμων‖αυτών‖ είναι‖

κάτι‖ περισσότερο‖ από‖ ικανοποιητικά.‖ Αυτή‖ είναι‖ τουλάχιστον‖ η‖ εμπειρία‖ του‖ Εθνικού‖

Οργανισμού‖Προνοίας‖(ΕΟΠ)‖από‖μια‖μικρής‖κλίμακας‖επιχείρηση‖που‖έγινε‖στη‖Βόρεια‖Ελλάδα‖πριν‖από‖λίγα‖χρόνια‖με‖

ένα‖πρόγραμμα‖ένταξης‖νέων‖ατόμων‖15‖έως‖25‖ετών‖που‖παρουσίαζαν‖μικρή‖πνευματική‖καθυστέρηση.‖Σα‖αποτελέσματα,‖

όπως‖ καταγράφηκαν‖ από‖ την‖ κοινωνιολόγο‖ Εύη‖ Φατζηβαρνάβα‖ αναφέρουν‖ τα‖ εξής:  το‖ επίπεδο‖ της‖ εκπαίδευσης‖ τα‖

άτομα‖ αυτά‖ ανέπτυξαν‖ ικανότητες‖ που‖ τους‖ επιτρέπουν‖ την‖ ένταξή‖ τους‖ στην‖ αγορά‖ εργασίας.‖ τον‖ τομέα‖ της‖
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κοινωνικοποίησης‖αυτό‖που‖επιτεύχθηκε‖ήταν‖ότι‖απομακρύνθηκαν‖από‖το‖υπερπροστατευτικό‖οικογενειακό‖περιβάλλον,‖

έκαναν‖ φίλους,‖ εργάσθηκαν‖ ομαδικά,‖ ανέπτυξαν‖ δεξιότητες‖ και‖ συμπεριφέρονται‖ σχεδόν‖ σαν‖ όλα‖ τα‖ άτομα‖ της‖ ίδιας‖

ηλικίας.‖Σο‖αποτέλεσμα ήταν‖να‖αναπτύξουν‖την‖αυτοεκτίμησή‖τους,‖την‖εμπιστοσύνη‖στον‖εαυτό‖τους‖και‖ένα‖αίσθημα‖ότι‖

είναι‖χρήσιμα‖στο‖περιβάλλον. 

   Οι‖γονείς‖ είχαν‖λιγότερο‖ άγχος‖ και‖ ανησυχία,‖πήραν‖ θάρρος‖ και‖ απέκτησαν‖καλύτερη‖ επικοινωνία‖με‖ τα‖παιδιά‖ τους.‖

Επιπλέον‖ ο‖ κοινωνικός‖ περίγυρος‖ ευαισθητοποιήθηκε‖ για‖ τη‖ φροντίδα‖ που‖ το‖ κοινωνικό‖ σύνολο‖ οφείλει‖ στα‖ άτομα‖ με‖

ειδικές‖ανάγκες.‖Κοινωνικά‖αποκλεισμένοι‖αισθάνονται‖οι‖πολίτες‖με‖προβλήματα‖υγείας‖ή‖με‖αναπηρία.‖τη‖συντριπτική‖

τους‖πλειονότητα‖αντιμετωπίζουν‖εργασιακές‖δυσκολίες,‖ενώ‖σε‖ελάχιστους‖από‖όσους‖εργάζονται‖προσφέρεται‖ βοήθεια‖

και‖διευκολύνσεις‖στον‖χώρο‖δουλειάς‖τους.‖Αυτά‖είναι‖τα‖βασικά‖συμπεράσματα‖της‖πρώτης‖πανελλαδικής‖έρευνας‖για‖τα‖

άτομα‖ με‖ προβλήματα‖ υγείας‖ ή‖ αναπηρία‖ που‖ πραγματοποιήθηκε‖ από‖ την‖ Εθνική‖ τατιστική‖Τπηρεσία.  Προβλήματα‖

κοινωνικού‖ αποκλεισμού‖ αντιμετωπίζει‖ το‖ 42,5%‖ των‖ ατόμων‖ με‖ προβλήματα‖ υγείας‖ ή‖ με‖ αναπηρία,‖ όπως‖ δείχνουν‖ τα‖

αποτελέσματα‖ της‖ έρευνας.‖ Αιτίες‖ του‖ αποκλεισμού,‖ όπως‖ δηλώνουν‖ οι‖ ίδιοι,‖ είναι‖ κυρίως‖ τα‖ ανεπαρκή‖ επιδόματα,‖ οι‖

ανεπαρκείς‖ κοινωνικές‖ υπηρεσίες‖ που‖ τους‖ προσφέρονται‖ αλλά‖ και‖ η‖ ανεργία‖ και‖ ο‖ κοινωνικός‖ στιγματισμός‖ που‖

υφίστανται.‖ Από‖ την‖ έρευνα‖ προκύπτει‖ επίσης‖ ότι‖ οι‖ μισοί‖ απ'‖ όσους‖ ρωτήθηκαν‖ (50,2%)‖ αντιμετωπίζουν‖ εργασιακά‖

προβλήματα.‖Πρόκειται‖δηλαδή‖για‖περιορισμούς‖που‖υφίστανται‖τόσο‖στο‖είδος,‖στην‖ποσότητα‖και‖ποιότητα‖της‖εργασίας‖

τους‖ όσο‖ και‖ στη‖ δυνατότητα‖ μετακίνησής‖ τους‖ προς‖ αυτήν.‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ αποτελέσματα,‖ μόλις‖ το‖ 3,5%‖ είναι‖ οι‖

εργαζόμενοι‖που‖ δουλεύουν‖σε‖ επιχείρηση‖που‖ επιδοτείται‖ για‖ να‖ τους‖ εντάξει‖ στο‖ δυναμικό‖ της.‖ Ελάχιστες‖ είναι‖ και‖ οι‖

περιπτώσεις‖όπου‖προσφέρονται‖διευκολύνσεις‖και‖βοήθεια‖σε‖εργαζόμενους‖με‖προβλήματα‖υγείας‖ή‖με‖αναπηρία,‖παρ'‖

όλο‖ που‖ είναι‖ απαραίτητες.‖ Μόλις‖ στο‖ 9%‖ των‖ εργαζομένων‖ με‖ πρόβλημα‖ υγείας‖ ή‖ αναπηρία‖ παρέχεται‖ βοήθεια‖ στον‖

ιδιωτικό‖ τομέα,‖ ενώ‖ λίγο‖ μεγαλύτερο‖ είναι‖ το‖ ποσοστό‖ (12%)‖ στον‖ δημόσιο.   «Σα‖ συμπεράσματα‖ δεν‖ με‖ ξενίζουν.‖

Ανεξάρτητα‖ από‖ τα‖ποσοστά‖που‖προκύπτουν,‖η‖ έρευνα‖ δείχνει‖ σαφώς‖ την‖πραγματική‖κατάσταση‖που‖ επικρατεί‖ στην‖

Ελλάδα‖ όσον‖ αφορά‖ τα‖ άτομα‖ με‖ προβλήματα‖ υγείας‖ και‖ αναπηρίες»‖ τονίζει‖ ο‖ πρόεδρος‖ της‖ Εθνικής‖ υνομοσπονδίας‖

Ατόμων‖με‖Ειδικές‖Ανάγκες‖κ.‖Ιωάννης‖Βαρδακαστάνης.‖Για‖τον‖πρόεδρο‖της‖Εθνικής‖Ομοσπονδίας‖Κινητικά‖Αναπήρων‖κ.‖

πύρο‖ταυριανόπουλο,‖η‖κατάσταση‖είναι‖«ακόμα‖πιο‖ζοφερή απ'‖αυτή‖που‖προκύπτει‖απ'‖την‖έρευνα.‖Αιτίες,‖η‖έλλειψη‖

εκπαίδευσης,‖προσβασιμότητας,‖εργονομικών‖διευθετήσεων‖στους‖χώρους‖εργασίας‖αλλά‖και‖η‖κατάργηση‖των‖επιδομάτων‖

για‖όσους‖τελικά‖βρίσκουν‖δουλειά».Η‖έρευνα‖έδειξε‖επίσης‖ότι‖το‖18,2%‖του‖πληθυσμού‖ της‖χώρας‖αντιμετωπίζει‖κάποιο‖

πρόβλημα‖υγείας‖ή‖αναπηρία.‖Σα‖πιο‖διαδεδομένα:‖καρδιά,‖υπέρταση,‖προβλήματα‖κάτω‖άκρων,‖αναπνευστικά. 

«Τποτιμούν τις ικανότητές μας» 

   H‖ έλλειψη‖ βοήθειας‖ και‖ διευκολύνσεων‖ στους‖ χώρους‖ εργασίας‖ για‖ άτομα‖ με‖

προβλήματα‖ υγείας‖ ή‖ αναπηρία‖ είναι‖ δυστυχώς‖ πραγματικότητα,‖ λέει‖ στα‖ «NEA»‖ ο‖

προγραμματιστής‖κ.‖Παναγιώτης‖Σσίγκανος,‖που‖είναι‖τετραπληγικός.‖«Για‖παράδειγμα,‖

το‖πρόβλημα‖ της‖πρόσβασης‖σε‖ χώρους‖ εργασίας‖ το‖ έχω‖βιώσει‖και‖ το‖ βιώνω‖ακόμα‖ως‖

ελεύθερος‖ επαγγελματίας.  H‖ πρώτη‖ ερώτηση‖ που‖ κάνω‖ σε‖ εταιρείες‖ που‖ μου‖ έχουν‖

αναθέσει‖μια‖ δουλειά‖ είναι‖ αν‖ οι‖ χώροι‖ τους‖ είναι‖προσβάσιμοι.‖Έχει‖ τύχει‖ να‖χάσω‖και‖

δουλειά‖ επειδή‖ ο‖ χώρος‖ ήταν‖ απροσπέλαστος».‖ Κύρια‖ αιτία‖ των‖ περισσότερων‖

προβλημάτων,‖λέει‖ο‖κ.‖Σσίγκανος,‖είναι‖η‖άγνοια‖των‖άλλων‖ότι‖τα‖άτομα‖με‖αναπηρίες‖

έχουν‖τις‖ικανότητες‖να‖φέρουν‖εις‖πέρας‖μια‖εργασία. 

 

Μάστιγα η βία κατά των γυναικών στο σύγχρονο κόσμο, Ελένη 

τεργίου, εφ. Καθημερινή, 24/11/2007 

Tην τελευταία διετία έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναικών οι 

οποίες έχουν υποστεί βία  

Η‖βία‖κατά‖των‖γυναικών‖είναι‖από‖τα‖πλέον‖μελανά‖σημεία‖της‖σύγχρονης‖

εποχής‖ όσο‖ κι‖ αν‖ υπήρξε‖ πρόοδος‖ στα‖ θέματα‖ ισότητας.‖ Αντίθετα,‖ το‖

πρόβλημα‖ αυτό‖ δεν‖ έχει‖ εξαλειφθεί‖ και‖ εμφανίζεται‖ σε‖ πολλά‖ και‖

διαφορετικά‖ πολιτισμικά‖ περιβάλλοντα‖ και‖ αφορά‖ γυναίκες‖ όλων‖ των‖

οικονομικών‖και‖μορφωτικών‖επιπέδων.‖ 

Η‖βία‖κατά‖των‖γυναικών‖δεν‖μπορεί‖να‖είναι‖ δικαιολογημένη‖και‖αποδεκτή.‖Ψστόσο,‖η‖κακοποίηση‖συντηρείται‖από‖τη‖

σιωπή‖της‖κακοποιημένης,‖του‖περίγυρου‖και‖«τρέφεται»‖όταν‖δεν‖τιμωρείται‖ο‖θύτης‖είτε‖επειδή‖η‖κακοποίηση‖δε‖βγαίνει‖

ποτέ‖στην‖επιφάνεια‖είτε‖επειδή‖υπάρχει‖ντροπή‖και‖φόβος‖από‖το‖θύμα.‖ 

Μείζον κοινωνικό και δημόσιο πρόβλημα  

Από‖στοιχεία‖του‖Κέντρου‖Κοινωνικής‖Τποστήριξης‖Γυναικών‖(ΚΚΤΓ),‖που‖λειτουργεί‖εδώ‖και‖9‖χρόνια‖στη‖Θεσσαλονίκη,‖

προκύπτει‖ ότι‖ την‖ τελευταία‖ διετία‖ έχει‖ αυξηθεί‖ σημαντικά‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ γυναικών‖ οι‖ οποίες‖ έχουν‖ υποστεί‖ βία‖ και‖

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_9_24/11/2007_213158


Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

130 

απευθύνθηκαν‖στο‖ΚΚΤΓ.‖υγκεκριμένα‖από‖το‖Νοέμβριο‖του‖1998‖έως‖τον‖Οκτώβριο‖του‖2007‖απευθύνθηκαν‖στο‖ΚΚΤΓ‖

1885‖ άτομα‖ εκ‖ των‖ οποίων‖ το‖ 56,29%‖ήταν‖ γυναίκες,‖ το‖ 21,7%‖ πολίτες‖ (συγγενείς,‖ φίλοι)‖ και‖ το‖ 22%‖ επαγγελματίες‖ και‖

φορείς‖που‖ασχολούνται‖με‖τη‖βία‖κατά‖των‖γυναικών‖και‖ οι‖ οποίοι‖ζητούσαν‖συμβουλές.‖Ο‖αριθμός‖των‖γυναικών‖που‖

υπέστησαν‖βία‖και‖ήρθαν‖σε‖επαφή‖με‖το‖ΚΚΤΓ‖την‖τελευταία‖διετία‖ανήλθε‖στις‖350‖ετησίως‖ενώ‖κατά‖τα‖προηγούμενα‖

έτη‖ήταν‖περίπου‖250‖κάθε‖χρόνο.‖Από‖τις‖γυναίκες‖που‖έκαναν‖χρήση‖των‖υπηρεσιών‖του ΚΚΤΓ‖το‖66,9%‖ήταν‖έγγαμες,‖το‖

55,8%‖άνεργες,‖το‖26,5%‖απόφοιτες‖λυκείου,‖ο‖μέσος‖όρος‖ηλικίας‖τους‖ήταν‖τα‖40,3‖έτη‖και‖το‖79,4%‖είχε‖υποστεί‖βία‖από‖το‖

σύζυγο‖ή‖το‖σύντροφό‖τους.‖ 

Ζητήστε βοήθεια  

Οι‖ γυναίκες‖ που‖ κακοποιούνται‖ μπορούν‖ να‖ ζητήσουν‖ βοήθεια‖ από‖ διάφορες‖ οργανώσεις‖ υποστήριξης‖ γυναικών.‖ Για‖

παράδειγμα,‖εδώ‖και‖9‖χρόνια‖λειτουργεί‖η‖τηλεφωνική‖γραμμή‖2310‖27‖27‖25‖από‖το‖ΚΚΤΓ‖(Κέντρο‖Κοινωνικής‖Τποστήριξης‖

Γυναικών),‖ όπου‖στο‖πλαίσιο‖ των‖ δράσεών‖ του‖παρέχει‖ συμβουλευτικές‖υπηρεσίες‖και‖ εκπαίδευση‖και‖μεσολαβεί‖ για‖ τη‖

διασύνδεση‖επαγγελματιών‖και‖φορέων‖καθώς‖για‖την‖εύρεση‖στέγης‖φιλοξενίας‖για‖τις‖γυναίκες‖αυτές.‖ 

Επίσης,‖υπάρχει‖η‖γραμμή‖SOS‖χωρίς‖χρέωση‖κατά‖της‖οικογενειακής‖βίας‖που‖λειτουργεί‖από‖το‖Δίκτυο‖Γυναικών‖Ευρώπης‖

και‖δέχεται‖κλήσεις‖από‖όλη‖την‖Ελλάδα,‖χωρίς‖χρέωση,‖καθημερινά‖(και‖αββατοκύριακα‖και‖αργίες)‖από‖τις‖9‖το‖πρωί‖έως‖

τις‖9‖το‖βράδυ.‖Κλήσεις‖από‖κινητό‖τηλέφωνο‖γίνονται‖δεκτές‖(με‖χρέωση)‖στο‖210‖7786800.‖ 

Ομοίως,‖ τα‖ συμβουλευτικά‖ κέντρα‖ για‖ τη‖ βία‖ κατά‖ των‖ γυναικών, υπάγονται‖ στη‖ Γενική‖ Γραμματεία‖ Ισότητας‖ και‖

στελεχώνονται‖από‖ομάδα‖ψυχολόγων,‖κοινωνικών‖λειτουργών,‖νομικών‖(δωρεάν‖παροχή‖νομικών‖υπηρεσιών‖σε‖ορισμένα‖

περιστατικά)‖ καθώς‖ και‖ συμβούλων‖ απασχόλησης.‖ ε‖ συνεργασία‖ με‖ το‖ Δήμο‖ Αθηναίων‖ τα‖ κέντρα‖ αυτά‖ έχουν‖ έναν‖

ξενώνα‖ υποδοχής.‖ Λειτουργούν‖ από‖ τις‖ 8‖ το‖ πρωί‖ ως‖ τις‖ 6‖ το‖ απόγευμα‖ και‖ τα‖ τηλέφωνα‖ είναι‖ 210‖ 33‖ 17‖ 305‖ και‖ 306.‖

Παράλληλα,‖υπάρχει‖και‖ο‖ξενώνας‖της‖Αρχιεπισκοπής‖που‖φιλοξενεί‖κακοποιημένες‖γυναίκες‖και‖τα‖τηλέφωνα‖είναι‖210‖

38 11 274, 210 38 41 536.  

Ακραία μορφή ανισότητας  

Η‖βία‖κατά‖των‖γυναικών‖και‖των‖κοριτσιών‖αποτελεί‖μια‖από‖τις‖πιο‖ακραίες‖μορφές‖ανισότητας‖υποστηρίζει‖η‖UNICEF‖

και‖υποστηρίζει‖πως‖η‖εκπαίδευση‖είναι‖το‖κλειδί‖για‖την‖αντιμετώπιση‖των‖διακρίσεων‖και‖της‖βίας‖κατά‖των‖κοριτσιών‖και‖

για‖ την‖ επίτευξη‖ των‖Αναπτυξιακών‖τόχων‖ της‖Φιλιετίας.Σα‖μορφωμένα‖κορίτσια‖ είναι‖ καλύτερα‖ εφοδιασμένα‖για‖ να‖

προστατέψουν‖τους‖εαυτούς‖τους‖από‖θανατηφόρες‖ασθένειες‖όπως‖το‖AIDS,‖είναι‖περισσότερο‖πιθανό‖να‖γεννήσουν‖υγιή‖

μωρά‖ που‖ θα‖ επιβιώσουν και‖ θα‖ ενηλικιωθούν,‖ έχουν‖ την‖ τάση‖ να‖ παντρεύονται‖ σε‖ πιο‖ ώριμη‖ ηλικία‖ και‖ να‖ κάνουν‖

λιγότερα‖παιδιά.‖ 

Σρία εκατομμύρια κορίτσια υπόκεινται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων κάθε χρόνο  

ύμφωνα‖με‖έκθεση‖της‖UNICEF,‖3‖εκατομμύρια‖κορίτσια‖στην‖υποσαχάρια‖Αφρική‖και‖τη‖Μέση‖Ανατολή‖που‖υπόκεινται‖

σε‖ακρωτηριασμό‖ή‖αποκοπή‖των‖γεννητικών‖τους‖οργάνων‖κάθε‖χρόνο.‖Παρόλα‖αυτά‖η‖έρευνα‖της‖UNICEF‖υποστηρίζει‖

πως‖με‖επαρκείς‖δεσμεύσεις‖και‖στήριξη,‖αυτό‖το‖χιλιόχρονο‖έθιμο‖θα‖μπορούσε‖να‖εξαλειφθεί‖μέσα‖σε‖μία‖μόνο‖γενιά.‖Ο‖

ακρωτηριασμός‖και‖η‖αποκοπή‖των‖γυναικείων‖γεννητικών‖οργάνων‖είναι‖μια‖παραδοσιακή‖πρακτική‖που‖πιστεύεται‖πως‖

τονίζει‖την‖ομορφιά‖ενός‖κοριτσιού,‖την‖τιμή,‖την‖ευκολία‖να‖βρει‖γαμπρό,‖την‖κοινωνική‖θέση‖και‖την‖αγνότητα.‖Οι‖γονείς  

ενθαρρύνουν‖αυτό‖το‖έθιμο‖για‖να‖προστατεύσουν‖την‖τιμή‖της‖οικογένειας‖και‖το‖καλύτερο‖συμφέρον‖της‖κοπέλας.‖ε‖

όλες‖ του‖ τις‖ μορφές‖ ο‖ ακρωτηριασμός‖ των‖ γυναικείων‖ γεννητικών‖ οργάνων‖ μπορεί‖ να‖ προκαλέσει‖ δυνατό‖ πόνο,‖

παρατεταμένη‖αιμορραγία,‖μόλυνση,‖στειρότητα‖και‖θάνατο.‖Πολλά‖κορίτσια‖και‖γυναίκες‖υποφέρουν‖σιωπηλά.‖Εξ‖αιτίας‖

της‖ιδιαίτερα‖προσωπικής‖φύσης‖της‖βλάβης‖είναι‖αδύνατο‖να‖εκτιμηθεί‖ο‖αριθμός‖των‖θανάτων. 

Kυψέλες βίας στα σχολεία 

Tο 12% των μαθητών Γυμνασίου δεν αισθάνονται ασφαλείς σύμφωνα με έρευνα , 

Δέσποινα Κουκλάκη, Μάνος Φαραλαμπάκης, τέλιος Βραδέλης, εφ. Σα Νέα, 5/6/2006 

Κυψέλες‖βίας‖αναπτύσσονται‖ ολοένα‖και‖συχνότερα‖στις‖σχολικές‖κοινότητες,‖σύμφωνα‖με‖

πρόσφατες‖ έρευνες.‖ Ανήλικοι‖ εκδηλώνουν‖ παραβατική‖ έως‖ εγκληματική‖ συμπεριφορά‖ με‖

θύματα‖συμμαθητές‖τους,‖τις‖περισσότερες‖φορές‖με‖την‖ανοχή‖και‖τη‖σιωπή‖της‖κοινωνίας‖

των‖σχολείων.‖ 
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Σα‖κρούσματα‖βίας‖μέσα‖στα‖σχολεία,‖μάλιστα,‖έχουν‖ως‖συνέπεια‖ένας‖στους‖δέκα‖μαθητές‖

Γυμνασίου‖ να‖ μη‖ θέλει‖ να‖ πάει‖ στο‖ σχολείο‖ γιατί‖ φοβάται‖ συμμαθητές‖ του!‖ Όπως‖

αποκαλύπτει‖πρόσφατη‖έρευνα‖του‖Εθνικού‖Κέντρου‖Κοινωνικών‖Ερευνών‖(EKKE),‖12%‖των‖μαθητών‖Γυμνασίου‖λείπουν‖

από‖μία‖έως‖και‖10‖μέρες‖από‖το‖σχολείο‖τους,‖επειδή‖- όπως‖οι‖ίδιοι‖λένε‖ - δεν‖αισθάνονται‖ασφαλείς.‖την‖έρευνα‖ - που‖

πραγματοποιήθηκε‖με‖ συμμετοχή‖ 1.431‖ μαθητών‖ Γυμνασίου - Λυκείου‖ - 16,6%‖ των‖ μαθητών‖ ανέφεραν‖ ότι‖ έχουν‖ δεχτεί‖

επίθεση‖χωρίς‖λόγο‖από‖ομάδα‖συμμαθητών‖τους.‖την‖πλειονότητα‖των‖περιπτώσεων,‖πρόκειται‖για‖επίθεση‖με‖έντονη‖

λογομαχία,‖εξύβριση‖και‖σωματική‖επίθεση‖(πιάνονται‖στα‖χέρια).‖Σρεις‖στους‖δέκα‖μαθητές‖αναφέρουν‖ότι‖έχουν‖δεχτεί‖

απειλές.‖ 

H «διαφορετικότητα»  

Οι‖ «διαφορετικοί»‖ μαθητές‖ - στην‖ εμφάνιση,‖ στο‖ θρήσκευμα,‖ στην‖ εθνικότητα‖ κ.λπ.‖ - είναι‖ τα‖ συχνότερα‖ θύματα‖

εκφοβισμού,‖λεκτικής‖ή‖σωματικής‖βίας‖(bullying)‖από‖τους‖συμμαθητές‖τους.‖Όπως‖προκύπτει‖από‖τα‖διεθνή‖δεδομένα,‖τα‖

«θύματα»‖μπορούν‖να‖μετατραπούν‖σε‖δράστες:‖«ε‖αυτές‖τις‖περιπτώσεις,‖η‖πράξη‖βίας‖γίνεται‖στη‖λογική‖της‖αυτοδικίας,‖

αφού‖κυριαρχεί‖ο‖θυμός»,‖σχολιάζει‖η‖Ιωάννα‖Σσίγκανου,‖επικεφαλής‖της‖έρευνας‖του‖EKKE.‖ 

Χυχολογικές επιπτώσεις  

τη‖χώρα‖μας,‖πάντως,‖ τα‖ όρια‖ ανάμεσα‖στον‖ εκφοβισμό‖ή‖ τη‖βία‖ και‖ τα‖ απλά‖πειράγματα‖μεταξύ‖ των‖μαθητών‖ είναι‖

ρευστά.‖Όπως‖εξηγεί‖η‖κ.‖Σσίγκανου,‖«το‖πώς‖αντιμετωπίζει‖ένας‖μαθητής‖τα‖πειράγματα‖- ήπια‖ή‖σοβαρά‖- εξαρτάται‖από‖

τα‖στηρίγματα‖και‖τις‖σχέσεις‖που‖έχει‖στην‖οικογένεια‖ και‖το‖ευρύτερο‖περιβάλλον‖του.‖Σέτοιες‖συμπεριφορές,‖πάντως,‖

μπορεί‖να‖έχουν‖σοβαρές‖ψυχολογικές‖επιπτώσεις.‖Κι‖αυτό‖γιατί,‖ιδιαίτερα‖στην‖εφηβική‖ηλικία,‖οι‖συνομήλικοι‖είναι‖για‖το‖

κάθε‖παιδί‖σημαντικά‖πρόσωπα‖των‖οποίων‖η αποδοχή‖παίζει‖μεγάλο‖ρόλο».‖Δεν‖είναι‖τυχαίο‖ότι‖μόνο‖13,1%‖των‖μαθητών‖

που‖ έχουν‖ δεχτεί‖ κάποιας‖ μορφής‖ επίθεση‖ το‖ αναφέρουν‖ σε‖ κάποιον‖ μεγάλο‖ και‖ μόλις‖ 3,4%‖ των‖ περιστατικών‖

καταγγέλλονται‖στην‖αστυνομία.‖ 

Παιδιά πουλάνε προστασία!  

H ΑΝΑΥΑΛΕΙΑ των‖μαθητών‖λόγω‖της‖σχολικής‖βίας‖καταγράφεται‖και‖σε‖έρευνα‖που‖

πραγματοποίησαν‖ μαθητές‖ από‖ το‖ 2ο‖ Γυμνάσιο‖ Κερατσινίου,‖ η‖ οποία‖ δείχνει‖ ότι‖ επτά‖

στους‖δέκα‖μαθητές‖έχουν‖δεχθεί‖επιθετική‖συμπεριφορά‖στον‖χώρο‖του‖σχολείου.‖Όπως‖

προκύπτει‖ από‖ τις‖ απαντήσεις‖ των παιδιών,‖ πέντε‖ στους‖ δέκα‖ (52,14%)‖ αισθάνονται‖

ανασφαλείς‖στον‖χώρο‖του‖σχολείου,‖«επειδή‖οι‖καθηγητές‖δεν‖αξιολογούν‖τη‖σοβαρότητα‖

του‖προβλήματος‖της‖επιθετικής‖συμπεριφοράς‖ορισμένων‖μαθητών».‖Περίπου‖δύο‖στους‖

δέκα‖ μαθητές‖ απαντούν‖ ότι‖ νιώθουν‖ ανασφαλείς‖ διότι‖ «οι‖ κανονισμοί‖ λειτουργίας‖ του‖

σχολείου‖δεν‖αντιμετωπίζουν‖τις‖επιθετικές‖συμπεριφορές»,‖ενώ‖μικρότερη‖μερίδα‖παιδιών‖ (5,98%)‖αναφέρει‖ως‖αιτία‖της‖

ανασφάλειας‖είναι‖ότι‖ο‖διευθυντής‖είναι‖ελαστικός‖στην‖αντιμετώπιση‖κρουσμάτων‖επιθετικής‖συμπεριφοράς.‖ 

Υόβος  

Ο‖φόβος‖για‖αντίποινα‖αποτρέπει‖τους‖μαθητές‖θύματα‖επιθετικής‖συμπεριφοράς‖να‖την‖καταγγείλουν.‖Δύο‖στους‖δέκα‖

μαθητές‖(21,69%)‖δεν‖έχουν‖ζητήσει‖προστασία‖επειδή‖έχουν‖δεχθεί‖απειλή,‖σε‖μικρότερο‖ποσοστό‖(16,27%)‖φοβούνται‖τον‖

χαρακτηρισμό‖του‖μαμμόθρεφτου,‖ενώ‖τέσσερις‖στους‖δέκα‖πιστεύουν‖ότι‖θα‖τα‖βγάλουν‖πέρα‖μόνοι‖τους.‖«Διαπιστώσαμε‖

ραγδαία‖ αύξηση‖ των‖κρουσμάτων‖βίας‖στα‖σχολεία.‖ Σο‖ ανησυχητικότερο‖ είναι‖ ότι‖ τα‖περιστατικά‖ είναι‖πιο‖ βίαια‖ τώρα,‖

αλλά‖ και‖ ότι‖ η‖ βία‖ έχει‖ μετεξελιχθεί.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ μέχρι‖ πριν‖ από‖ λίγα‖ χρόνια‖ θα‖ ήταν‖ αδιανόητο‖ να‖ μιλάμε‖ για‖

μαθητές‖που‖πουλάνε‖προστασία‖σε‖συμμαθητές‖ τους,‖συμπλέκονται‖ για‖ υποθέσεις‖ ναρκωτικών‖ή‖ επιτίθενται‖ εναντίον‖

εκπαιδευτικών»,‖επισημαίνει‖η‖κ.‖Σσίγκανου.‖Ενδεικτικό‖των‖διαστάσεων‖που‖έχει‖πάρει‖η‖σχολική‖βία‖είναι‖το‖περιστατικό‖

που‖ συνέβη‖ τον‖ περασμένο‖ Νοέμβριο‖ στον‖ Σίρναβο.‖ Ένας‖ 17χρονος‖ μαθητής‖ Γ'‖ τάξης‖ του‖ Ενιαίου‖ Λυκείου‖ Σιρνάβου‖

υφίστατο‖συνεχείς‖επιθέσεις‖από‖συμμαθητές‖του.‖Από‖θύμα‖όμως,‖έγινε‖στη‖συνέχεια‖αυτός‖θύτης,‖χτυπώντας‖με‖μαχαίρι‖

ένα‖ συμμαθητή‖ του.‖Ψς‖ αποτέλεσμα‖ ο‖ πρώτος‖ βρέθηκε‖ αντιμέτωπος‖ με‖ τη‖ Δικαιοσύνη‖και‖ ο‖ δεύτερος‖ νοσηλεύθηκε‖με‖

τραύματα‖στο‖χέρι,‖ το‖πόδι‖ και‖ τον‖θώρακα,‖ στο‖ Γενικό‖Νοσοκομείο‖Λάρισας!‖  Σο‖πρωτοφανές‖περιστατικό‖συνέβη‖στον‖

Σίρναβο,‖ μετά‖ το‖ πέρας‖ των‖ μαθημάτων‖ στο‖ σχολείο.‖ ύμφωνα‖ με‖ τις‖ πληροφορίες‖ από‖ τους‖

καθηγητές‖ και‖ τον‖ λυκειάρχη,‖ ο‖ 17χρονος‖ ήταν‖ ήσυχο‖ παιδί,‖ καλός‖ μαθητής,‖ αλλά‖ όπως‖ λένε‖

κλεισμένος‖ στον‖ εαυτό‖ του.‖ Για‖ τον‖ λόγο‖ αυτό‖ μάλιστα,‖ πολλές‖ φορές‖ γινόταν‖ δέκτης‖ των‖

πειραγμάτων‖πολλών‖συμμαθητών‖του.‖ 

Και περιστατικά ένοπλων επιθέσεων!  

 «ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ άμεσα‖να‖εφαρμοστούν‖και‖στην‖Ελλάδα‖- όπως‖ήδη‖συμβαίνει‖σε‖πολλές‖ευρωπαϊκές‖
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χώρες‖- ειδικά‖προγράμματα‖για‖την‖πρόληψη‖και‖αντιμετώπιση‖του‖εκφοβισμού‖και‖της‖βίας‖στο‖σχολείο.‖Σα‖προγράμματα‖

αυτά,‖ όπως‖ προτείνει‖ και‖ το‖ υμβούλιο‖ Τπουργών‖ της‖ Ευρωπαϊκής‖ Ένωσης,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ περιλαμβάνουν‖ ενεργή‖

συμμετοχή‖των‖παιδιών‖και‖ειδική‖ενημέρωση‖γονέων‖και‖δασκάλων»,‖αναφέρει‖η‖κ.‖Βάσω‖Αρτινοπούλου,‖αναπληρώτρια‖

καθηγήτρια‖Εγκληματολογίας‖και‖μέλος‖της‖Επιτροπής‖Εμπειρογνωμόνων‖της‖E.E.‖για‖την‖Ασφάλεια‖στο‖χολείο.‖Όπως‖

δείχνει‖ η‖ έρευνα‖ του‖ ΕΚΚΕ,‖ κατά‖ τη‖ διάρκεια‖ κάποιας‖ συμπλοκής‖ με‖ μαθητές‖ ή‖ παρέες‖ μαθητών,‖ χτύπησε‖ αλλά‖ δεν‖

τραυματίστηκε‖σοβαρά‖ το‖ 27,3%,‖ το‖ 9,9%‖ δηλώνει‖ ότι‖ κάποιος‖ ή‖ κάποιοι χτυπήθηκαν‖σοβαρά,‖ ενώ‖ το‖ 1,3%‖ των‖μαθητών‖

χρειάστηκε‖να‖πάει‖στο‖νοσοκομείο.‖Σα‖αποτελέσματα‖της‖έρευνας‖σόκαραν‖τους‖ερευνητές:‖ένας‖στους‖δύο‖μαθητές‖έχει‖

πέσει‖ θύμα‖ επίθεσης‖ (λεκτικής‖ ή‖ σωματικής)‖ από‖ συμμαθητές‖ του,‖ ενώ‖ παρέες‖ αναλαμβάνουν‖ να‖ τιμωρήσουν‖

παραδειγματικά‖ όποιον‖πρόσβαλε‖κάποιο‖μέλος‖τους.‖τις‖περιπτώσεις‖αυτές‖επιλέγουν‖ακόμη‖και‖να‖καταστρέψουν‖τα‖

ρούχα‖τού‖«ενόχου»‖ή‖να‖τον‖ληστέψουν.‖Για‖πρώτη‖φορά,‖όμως,‖στην‖έρευνα‖καταγράφονται‖και‖περιστατικά‖ένοπλης‖βίας‖

των‖μαθητών‖εναντίον‖συμμαθητών‖τους,‖με‖σκοπό‖τη‖ληστεία‖ή‖τον‖έλεγχο‖του‖εμπορίου‖ναρκωτικών‖μέσα‖στο‖σχολείο.‖ 

Σα πέτρινα χρόνια 

Μαίρη‖Πίνη,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖25/11/2004 

Βλ.‖επίσης:‖Νικολέττα‖Μουτούση,‖«Είναι‖πενταπλάσια‖η‖κακοποίηση»,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖25/11/2004 

Μία‖στις‖τρεις‖Ελληνίδες‖υφίσταται‖βία‖(σωματική,‖σεξουαλική,‖ψυχολογική‖ή‖φραστική)‖μέσα‖στο‖σπίτι‖και‖πέντε‖στις‖δέκα‖

την‖υπέμειναν‖περισσότερο‖από‖16‖χρόνια.‖Οι‖γυναίκες‖αυτές‖σε‖ποσοστό‖64%‖είναι‖ηλικίας‖31-50‖ετών,‖6%‖κακοποιήθηκαν‖

κατά‖ την‖ πρώτη‖ εγκυμοσύνη‖ τους‖ και‖ 67%‖ είναι‖ έγγαμες.‖ Επίσης,‖ επτά‖ στις‖ δέκα‖ είναι‖ απόφοιτες‖ Δευτεροβάθμιας‖ ή‖

Πανεπιστημιακής‖Εκπαίδευσης,‖ενώ‖σε‖ποσοστό‖33%‖υπέστησαν‖βιαιοπραγίες‖από‖τον‖σύντροφο-μνηστήρα‖πριν‖από‖τον‖

γάμο,‖αλλά‖του...‖έδωσαν‖«άφεση‖αμαρτιών»‖και‖τον‖παντρεύτηκαν!‖Πρόκειται‖για‖πρόσφατα‖στοιχεία,‖που‖ανακοινώθηκαν‖

χθες,‖ σε‖ συνέντευξη‖ Σύπου‖ στο‖ υπουργείο‖ Εσωτερικών,‖ από‖ τη‖ γενική‖ γραμματέα‖ Ισότητας‖ Ευγενία‖ Σσουμάνη‖ και‖ τον‖

υπουργό‖ Εσωτερικών‖ Πρ.‖ Παυλόπουλο,‖ με‖ αφορμή‖ την‖ Παγκόσμια‖ Ημέρα‖ κατά‖ της‖ Βίας‖ (25/11).‖ Η‖ κ.‖ Σσουμάνη‖

γνωστοποίησε‖ότι‖στο‖διάστημα‖1/1-30/10/2004‖τα‖συμβουλευτικά‖κέντρα‖της‖Γενικής‖Γραμματείας‖Ισότητας‖(ΓΓΙ)‖δέχτηκαν‖

2.302‖τηλεφωνήματα‖και‖1.113‖επισκέψεις‖κακοποιημένων‖γυναικών‖(οι‖728‖απάντησαν‖στα‖ερωτηματολόγια‖των‖Κέντρων).‖

Σα‖ στοιχεία‖ αυτά‖ διασταυρώθηκαν‖ με‖ τα‖ συμπεράσματα‖ έρευνας‖ του‖ Κέντρου‖ Πρόληψης‖ Παιδικών‖ Ατυχημάτων‖ της‖

Ιατρικής‖χολής‖του‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών‖και‖προέκυψε‖ότι‖οι‖γυναίκες‖«σπάνε‖τη‖σιωπή‖τους»‖σε‖ποσοστό‖18%‖όταν‖

βρίσκονται‖ σε‖ περιβάλλον‖ ασφαλές‖ και‖ μιλούν‖ τόσο‖ για‖ τη‖ δική‖ τους‖ κακοποίηση‖ όσο‖ και‖ των‖ παιδιών‖ τους.‖  Η‖ βία‖

τραυματίζει‖ τον‖πολιτισμό μας,‖ τόνισε‖ ο‖ κ.‖Παυλόπουλος‖ και‖ διαβεβαίωσε‖ ότι‖ θα‖καταβληθεί‖ κάθε‖προσπάθεια‖ για‖ την‖

πάταξή‖της,‖η‖δε‖κ.‖Σσουμάνη‖είπε‖ότι‖στις‖προτεραιότητες‖της‖ΓΓΙ‖είναι:‖η‖προώθηση‖νομοθετικού‖πλαισίου,‖η‖στήριξη‖των‖

θυμάτων‖ και‖ η‖ εκ‖ βάθρων‖ επανεξέταση‖ της‖λειτουργίας‖ των‖ ξενώνων.‖Η‖ βία‖ κατά‖ των‖

γυναικών‖ είναι‖ ένα‖ πολυσύνθετο‖ αλλά‖ εξαιρετικά‖ υπαρκτό‖ πρόβλημα.‖ Η‖ έντασή‖ του‖

επέβαλλε‖ώστε‖να‖εκδοθεί‖κοινοτική‖οδηγία,‖σύμφωνα‖με‖την‖οποία‖είναι‖υποχρεωτική‖η‖

δημιουργία‖καταφυγίου‖ανά‖10.000‖κατοίκους.‖Παρ'‖όλα‖αυτά‖κάτι τέτοιο‖δεν‖έχει‖γίνει‖σε‖

καμία‖ελληνική‖πόλη‖για‖διάφορους‖λόγους.‖Η‖θεσσαλονικιώτικη‖«Πρωτοβουλία‖Γυναικών‖

Ενάντια‖ στην‖ Κακοποίηση»‖ (αποτελούμενη‖ από‖ διάφορους‖ φορείς‖ και‖ ομάδες‖ που‖

δραστηριοποιούνται‖ στο‖ πλαίσιο‖ του‖ γυναικείου‖ κινήματος)‖ καλεί‖ σήμερα‖ Πέμπτη,‖

25/11/2004‖ και‖ ώρα‖ 6.00‖ μ.μ.‖ στην‖ Καμάρα,‖ σε‖ πορεία‖ για‖ τη‖ δημιουργία‖ καταφυγίου‖

κακοποιημένων‖γυναικών‖και‖στη‖Θεσσαλονίκη.‖Όσοι/ες‖(άνδρες‖και‖γυναίκες)‖θέλετε‖να‖

συμβάλετε‖στη‖δημιουργία‖του,‖είστε‖καλοδεχούμενοι/ες!‖ 

χολική βία: Θύτες και θύματα 

Μυρσίνη‖Κωστοπούλου‖(ψυχoλόγoς-MSc,‖Diploma‖in‖Cognitive‖Psychotherapy:‖mνrsi@hol.gr),‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖13/11/2003 

υνταρακτικό‖και‖διαρκώς‖αυξανόμενο‖φαινόμενο‖αποτελεί‖σήμερα‖η‖σχολική‖βία.‖Πρόκειται‖

για‖ καταστάσεις‖ όπου‖ ένα‖ παιδί‖ συστηματικά‖ λέει‖ ή‖ κάνει‖ πράγματα‖ για‖ να‖ επιβάλει‖ τη‖

δύναμη‖και‖την‖εξουσία‖του‖σε‖ένα‖άλλο‖παιδί.‖Περιλαμβάνει‖εκδηλώσεις‖ψυχολογικής‖και‖

σωματικής‖κακοποίησης‖από‖τον‖θύτη‖στο‖θύμα,‖όπως:‖η‖χρήση‖υποτιμητικών‖ονομάτων,‖ο‖

αποκλεισμός‖ του‖ από‖ τις‖ ομαδικές‖ δραστηριότητες,‖ ο‖ εξευτελισμός‖ του‖ μπροστά‖ σε‖ άλλα‖

παιδιά,‖ οι‖ απειλές,‖ ο‖ εκφοβισμός,‖ ο‖ ξυλοδαρμός,‖ ο‖ επιβαλλόμενος‖ εξαναγκασμός‖ να‖κάνει‖

ανεπιθύμητα‖ πράγματα.Σόσο‖ οι‖ θύτες‖ όσο‖ και‖ τα‖ θύματα‖ είναι‖ στην‖ πλειονότητά‖ τους‖

αγόρια‖και‖ διανύουν‖ την‖προεφηβική‖περίοδο.‖Παράγοντες‖που‖συντελούν‖στην‖ εκδήλωση‖

της‖συγκεκριμένης‖μορφής‖βίας‖είναι: 

την‖επιβολή‖της‖δύναμης.‖ 

σε‖μια‖ομάδα‖όταν‖αυτή‖αναλαμβάνει‖να‖λειτουργεί‖στη‖θέση‖

σου.‖ 

 

 

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=90487836
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 μοντέλο‖συμπεριφοράς.‖ 

 

ευερεθιστότητα.‖.‖Όταν‖το‖παιδί‖έχει‖υπάρξει‖θύμα‖κακοποίησης‖στην‖οικογένεια‖ή‖το‖σχολείο‖αυξάνεται‖η‖πιθανότητα‖να‖

γίνει‖το‖ίδιο‖βίαιο,‖ιδιαίτερα‖απέναντι‖σε‖έναν‖αδύναμο‖στόχο.‖ 

Σο‖θύμα‖συνήθως‖διαφέρει‖από‖την‖υπόλοιπη‖ομάδα‖λόγω‖ενός‖φυσικού‖του‖χαρακτηριστικού,‖του‖τρόπου‖που  ντύνεται‖ή‖

μιλάει‖ή‖του‖ονόματός‖του.‖υχνά‖μπορεί‖να‖κακοποιείται‖επειδή‖μοιάζει‖αδύναμος‖να‖υπερασπιστεί‖τον‖εαυτό‖του‖ή‖επειδή‖

ανήκει‖σε‖μια‖μειονοτική‖ομάδα‖(π.χ.‖μετανάστης). 

Βαρύτατες‖ οι‖ επιπτώσεις‖ στον‖ ψυχισμό‖ του‖ παιδιού,‖ που‖ υφίσταται‖ συστηματικά βίαιες‖ συμπεριφορές:‖ θυματοποίηση,‖

φόβος,‖απώλεια‖αυτοπεποίθησης,‖έλλειψη‖αίσθησης‖ελέγχου‖απέναντι‖σε‖αυτό‖που‖του‖συμβαίνει,‖απόγνωση,‖απελπισία,‖

κατάθλιψη,‖ακόμη‖και‖απόπειρα‖αυτοκτονίας.‖Η‖ταύτιση‖του‖θύματος‖με‖την‖αρνητική‖εικόνα‖που‖του‖επιβάλλεται οδηγεί‖

στη‖ θυματοποίησή‖ του,‖ η‖ οποία‖ με‖ τη‖ σειρά‖ της‖ ενισχύει‖ τη‖ χαμηλή‖ του‖ αυτοεικόνα.‖Η‖ ντροπή‖για‖ αυτό‖ που‖ βιώνει‖ το‖

εμποδίζει‖ στην‖ πλειονότητα‖ των‖ καταστάσεων‖ να‖ αναφέρει‖ το‖ τραγικό‖ γεγονός‖ σε‖ έναν‖ ενήλικο,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ τη‖

διαιώνιση‖του‖φαινομένου‖και‖των‖αρνητικών‖του‖επιπτώσεων.Κάθε‖παιδί‖δικαιούται‖να‖αισθάνεται‖ότι‖ζει‖σε‖ένα‖ασφαλές‖

και‖προστατευμένο‖περιβάλλον.‖Λύση‖δεν‖αποτελεί‖η‖παρέμβαση‖στο‖πρόβλημα,‖αφού‖αυτό‖έχει‖ήδη‖λάβει‖χώρα,‖αλλά‖η‖

πρόληψή‖του.‖Και‖σε‖αυτή‖τη‖διαδικασία‖είμαστε‖όλοι‖μας‖συνυπεύθυνοι. 

Παθολογική-μη παθολογική βία, Erich Fromm, Η καρδιά τού ανθρώπου, +++, σελ. 20 κ.ε. 

Ο‖Erich‖ Fromm‖κλιμακώνει‖ την‖ έννοια‖ της‖ βίας‖από‖ τη‖μη‖παθολογική‖στην‖παθολογική‖ της‖

μορφή‖ως‖εξής: 

ίδειξη‖δεξιοτεχνίας‖και‖όχι‖η‖καταστροφή,‖

όταν‖δηλαδή‖η‖βία‖δεν‖υποκινείται‖από‖μίσος‖ή‖καταστροφικότητα.‖ 

της‖ελευθερίας,‖της‖αξιοπρέπειας,‖της‖ιδιοκτησίας‖του‖ατόμου‖ή‖των‖άλλων.‖Έχει‖τις‖ρίζες‖της‖

στο‖φόβο‖και‖για‖το‖λόγο‖αυτό‖είναι‖προφανώς‖(;)‖η‖πιο‖συχνή‖μορφή‖βίας.‖ 

ζώα,‖παιδιά‖και‖ενηλίκους,‖όταν‖διαψεύδεται‖μια‖επιθυμία‖τους‖ή‖μια‖ανάγκη.‖ 

 

ύθυνση‖ της‖

παθολογίας,‖τη‖στιγμή‖που‖σκοπός‖δεν‖είναι‖η‖άμυνα,‖γιατί‖ήδη‖η‖βλάβη‖έχει‖γίνει.‖Με‖την‖εκδικητική‖βία‖συνδέεται‖στενά‖

μια‖πηγή‖καταστροφικότητας‖που‖οφείλεται‖στον‖κλονισμό‖της‖πίστης‖(εμπιστοσύνης).‖ 

γική‖μορφή‖και‖είναι‖το‖υποκατάστατο‖της‖παραγωγικής‖δραστηριότητας‖που‖

παρατηρείται‖σε‖ένα‖ανίκανο‖άτομο...‖ (Αν‖κάποιος‖δε‖διοχετεύει‖την‖ενεργητικότητά‖του‖στη‖δουλειά‖του,‖ξεσπά‖σε‖βίαιες‖

πράξεις).‖ 

μοδιψία‖του‖ανθρώπου‖που‖εξακολουθεί‖να‖παραμένει‖ολοκληρωτικά‖

δεμένος‖με‖τη‖φύση‖και‖το‖να‖χύσει‖αίμα‖σημαίνει‖πως‖νιώθει‖ζωντανός,‖πως‖είναι‖δυνατός,‖πως‖είναι‖μοναδικός,‖πως‖είναι‖

πάνω‖από‖τους‖άλλους.‖ 

Είναι‖προφανές‖λοιπόν‖ότι‖τα‖αίτια‖της‖βίας‖είναι‖πολυποίκιλα‖και‖έχουν‖σχέση‖κατά‖ένα‖ποσοστό‖με‖την‖κληρονομικότητα‖

αλλά‖ ουσιαστικά‖ και‖ με‖ το‖ περιβάλλον‖ μέσα‖ στο‖ οποίο‖ διαβιώνει‖ ο‖ άνθρωπος:‖ οι‖ οργανικές‖ βλάβες,‖ η‖ κοινωνική‖ και‖

πολιτική‖ κρίση,‖ η‖ αυταρχική‖ και‖ ανελεύθερη‖ εξουσία,‖ η‖ αδικία,‖ οι‖ κοινωνικές‖ ανισότητες,‖ η‖ διαφθορά,‖ ο‖ πάση‖ θυσία‖

ευδαιμονισμός,‖ τα‖ στρεβλά‖ κοινωνικά‖ πρότυπα‖ εκεί‖ οδηγούν.‖ Άρα‖ είναι‖ στο‖ χέρι‖ του‖ ανθρώπου,‖ της‖ οργανωμένης‖

κοινωνίας,‖ ο‖ περιορισμός‖ του‖ φαινομένου‖ στα‖ «φυσιολογικά»‖ του‖ επίπεδα‖ με‖ την‖ αξιοποίηση‖ δραστηριοτήτων‖ και‖

μεθόδων... 

 

οκ και δέος στα σχολεία  

τέλιος Βραδέλης, εφ. Σα Νέα, 9/11/2004 

Pαγδαία αύξηση της βίας σύμφωνα με έρευνα του Eθνικού Kέντρου Kοινωνικών Eρευνών  

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/neafile.print_unique?e=A&f=18085&m=N11&aa=1
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Ένας στους πέντε μαθητές του Λυκείου και το 12% των μαθητών του Γυμνασίου φοβούνται να πάνε στο σχολείο 

εξαιτίας των επιθέσεων και των απειλών που έχουν δεχθεί από συμμαθητές τους.  

Οι‖ μαθητές‖ αυτοί‖ επιλέγουν‖ ακόμη‖ και‖ να‖ σταματήσουν‖ για‖ κάποιο‖ διάστημα‖ την‖ παρακολούθηση‖ των‖ μαθημάτων‖ τους‖

προκειμένου‖να‖«γλιτώσουν»‖από‖τους‖συμμαθητές‖τους.‖ 

«το‖ελληνικό‖δημόσιο‖σχολείο‖η‖βία‖αποτελεί‖πλέον‖μέρος‖της‖πραγματικότητας‖και‖αυτό‖

είναι‖κάτι‖που‖πρέπει‖να‖το‖λάβουν‖σοβαρά‖υπόψη‖η‖πολιτική‖ηγεσία,‖οι‖εκπαιδευτικοί‖και‖

οι‖ γονείς»,‖ λέει‖ η‖ κ.‖ Ιωάννα‖ Σσίγκανου,‖ ερευνήτρια‖ του‖ Ινστιτούτου‖ Πολιτικής‖

Κοινωνιολογίας‖και‖επιστημονική‖υπεύθυνος‖της‖έρευνας‖που‖πραγματοποίησε‖το‖Εθνικό‖

Κέντρο‖Κοινωνικών‖Ερευνών‖(EKKE)‖για‖τη‖βία‖στον‖σχολικό‖χώρο.‖ 

Σα‖αποτελέσματα‖της‖έρευνας‖σόκαραν‖τους‖ερευνητές:‖ένας‖στους‖δύο‖μαθητές‖έχει‖πέσει‖

θύμα‖ επίθεσης‖ (λεκτικής‖ή‖ σωματικής)‖ από‖ συμμαθητές‖ του,‖ ενώ‖ παρέες‖ αναλαμβάνουν‖ να‖ τιμωρήσουν‖ παραδειγματικά‖

όποιον‖πρόσβαλε‖κάποιο‖μέλος‖τους.‖τις‖περιπτώσεις‖αυτές‖επιλέγουν‖ακόμη‖και‖να‖καταστρέψουν‖τα‖ρούχα‖του‖«ενόχου»‖ή‖

να‖τον‖ληστέψουν.‖Για‖πρώτη‖φορά‖όμως‖στην‖έρευνα‖καταγράφονται‖και‖περιστατικά‖ένοπλης‖βίας‖των‖μαθητών‖εναντίον‖

συμμαθητών‖τους‖με‖σκοπό‖τη‖ληστεία‖ή‖τον‖έλεγχο‖του‖εμπορίου‖ναρκωτικών‖μέσα‖στο‖σχολείο.‖ 

«Πουλάνε προστασία»  

«Διαπιστώσαμε‖ραγδαία‖αύξηση‖των‖κρουσμάτων‖βίας‖στα‖σχολεία.‖Σο‖πιο‖ανησυχητικό‖είναι‖ότι‖τα‖περιστατικά‖είναι‖πιο‖

βίαια‖τώρα,‖αλλά‖και‖η‖βία‖έχει‖μετεξελιχθεί.‖Για‖παράδειγμα‖μέχρι‖πριν‖από‖λίγα‖χρόνια‖θα‖ήταν‖αδιανόητο‖να‖μιλάμε‖για‖

μαθητές‖ που‖ πουλάνε‖ προστασία‖ σε‖ συμμαθητές‖ τους,‖ συμπλέκονται‖ για‖ υποθέσεις‖ ναρκωτικών‖ ή‖ επιτίθενται‖ εναντίον‖

εκπαιδευτικών»,‖επισημαίνει‖η‖κ.‖Σσίγκανου,‖η‖οποία‖διευκρινίζει‖πως‖η‖βία‖στο‖σχολείο,‖στην‖πιο‖εξελιγμένη‖της‖μορφή,‖είναι‖

χαρακτηριστικό‖του‖αστικού‖σχολείου‖και‖πως‖το‖σχολείο‖λειτουργεί‖αλληλένδετα‖με‖ό,τι‖συμβαίνει‖στην‖κοινωνία.‖ 

ε υποβαθμισμένες περιοχές  

 «Οι‖μορφές‖βίας‖καθορίζονται‖σε‖σημαντικό‖βαθμό‖από‖την‖περιοχή‖που‖βρίσκεται‖το‖σχολείο.‖Όσο‖πιο‖υποβαθμισμένη‖είναι‖

η‖περιοχή‖που‖βρίσκεται‖το‖σχολείο‖ή‖αν‖πρόκειται‖για‖πολυφυλετικό‖σχολείο,‖τόσο‖περισσότερα‖

και‖πιο‖βίαια‖είναι‖τα‖περιστατικά‖που‖καταγράφονται»,‖καταλήγει‖η‖κ.‖Σσίγκανου.‖Ψστόσο,‖η‖

κατάσταση‖στα‖ελληνικά‖σχολεία‖δεν‖χαρακτηρίζεται,‖από‖την‖ομάδα‖των‖ερευνητών‖του‖EKKE,‖

ως‖ «εξαιρετικά‖ κρίσιμη»,‖ καθώς‖ απουσιάζουν‖ ή‖ δεν‖ έχουν‖ εκδηλωθεί‖ ακόμη‖ φαινόμενα‖

οργανωμένων‖οπλισμένων‖ομάδων‖μαθητών‖στα‖πρότυπα‖των‖αμερικανικών‖σχολείων.‖ 

Προτάσεις  

Προκειμένου‖να‖μη‖φθάσουν‖τα‖ελληνικά‖σχολεία‖σε‖κατάσταση‖που‖δεν‖θα‖είναι‖πλέον‖αναστρέψιμη,‖οι‖ερευνητές‖του‖EKKE‖

κατέθεσαν‖ στο‖ υπουργείο‖ Παιδείας‖ σειρά‖ προτάσεων,‖ όπως‖ για‖ παράδειγμα‖ τη‖ θέσπιση‖ θέσης‖ ψυχολόγου‖ για‖ την‖

παρακολούθηση‖των‖παιδιών‖ή‖την‖αύξηση‖της‖ασφάλειας‖μέσα‖και‖έξω‖από‖σχολεία‖που‖θεωρούνται‖«δύσκολα».‖«Δυστυχώς,‖

διαπιστώσαμε‖την‖ελάχιστη‖προσοχή‖σε‖ένα‖τόσο‖ευαίσθητο‖θέμα»,‖παρατηρεί‖η‖κ.‖Σσίγκανου.‖ 

Τον μαχαίρωσαν οι συμμαθητές του γιατί δεν τους έδωσε το πορτοφόλι του!  

 «OTAN ήμουν‖στη‖ B'‖ Γυμνασίου‖ με‖ πλησίασαν‖ δύο‖ παιδιά‖ από‖ το‖ σχολείο‖ και‖ με‖ την‖

απειλή‖ μαχαιριού‖ μού‖ ζήτησαν‖ το‖ κινητό‖ και‖ τα‖ χρήματά‖ μου»,‖ αφηγείται‖ η‖ 15χρονη‖

Βαλεντίνα,‖μαθήτρια‖σήμερα‖της‖A'‖Λυκείου.‖H‖ίδια‖παραδέχεται‖ότι‖στάθηκε‖τυχερή‖που‖

έχασε‖μόνο‖τα‖χρήματα‖και‖το‖κινητό‖της,‖σε‖αντίθεση‖με‖φίλο‖της‖που‖μαχαιρώθηκε‖από‖

συμμαθητές‖ του‖ όταν‖ αρνήθηκε‖ να‖ παραδώσει‖ το‖ πορτοφόλι‖ του.‖ H‖ 13χρονη‖ Ιουστίνα‖ παραδέχεται‖ ότι‖ «πολλές‖ φορές‖

πλακώνομαι‖στο‖ξύλο,‖ακόμη‖και‖με‖αγόρια,‖γιατί‖θέλω‖η‖άποψή‖μου‖να‖γίνεται‖αντιληπτή»,‖ενώ‖ο‖Γιώργος,‖μαθητής‖της‖Γ'‖

Λυκείου,‖παραδέχεται‖ότι‖με‖την‖παρέα‖του‖«σπάσαμε‖στο‖ξύλο‖μια‖άλλη‖παρέα‖γιατί‖μας‖κοίταξαν‖περίεργα‖στο‖κυλικείο».‖

ε‖σημαντικό‖ποσοστό‖οι‖συμπλοκές‖είναι‖βίαιες,‖με‖την‖έννοια‖της‖σφοδρότητας‖της‖συμπλοκής‖ή‖της‖πρόκλησης‖σωματικής‖

βλάβης.‖Όπως‖δείχνει‖η‖έρευνα‖του‖EKKE,‖κατά‖τη‖διάρκεια‖κάποιας‖συμπλοκής‖με‖μαθητές‖ή  παρέες‖μαθητών‖χτύπησαν‖

αλλά‖ δεν‖ τραυματίστηκαν‖σοβαρά‖ το‖ 27,3%,‖ το‖ 9,9%‖ δηλώνει‖ ότι‖ κάποιος‖ ή‖ κάποιοι‖ χτυπήθηκαν‖σοβαρά,‖ ενώ‖ το‖ 1,3%‖ των‖

μαθητών‖χρειάστηκε‖να‖πάει‖στο‖νοσοκομείο.‖ 

Φουλιγκανισμός και ευθύνες 

Υίλιας‖Βασίλειος,‖εφ.‖Πρώτη‖(=Κιτσάκης‖Αθανάσιος,‖Η‖ύγχρονη‖Κοινωνία,‖σελ.‖211-213) 
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Η‖ βία‖ γίνεται‖ όλο‖ και‖ περισσότερο‖ απρόσωπη,‖ ένας‖ μηχανισμός‖ που‖ μπαίνει‖ σ'‖ ενέργεια‖

αυτοματικά‖μέσα‖σε‖κοινωνικές‖ομάδες‖που‖το‖κύριο‖χαρακτηριστικό‖της‖λειτουργίας‖τους‖

είναι‖η‖κατάργηση‖της‖χρήσης‖της‖λογικής‖και‖κάθε‖ηθικής‖αναστολής.‖Πρόκειται‖για‖μια‖

μορφή‖ κατολίσθησης‖ που‖ μας‖ φέρνει‖ βαθμιαία‖ όλο‖ και‖ πιο‖ κοντά‖ σε‖ αντίστοιχα‖

δυτικοευρωπαϊκά‖ ή‖ αμερικανικά‖ φαινόμενα.‖ Ένας‖ συμπλησιασμός‖ όμως‖ που‖ δε‖

δικαιολογείται‖ στο‖ βαθμό‖ αυτό‖ από‖ μια‖ αναλογία‖ στην‖ εξέλιξη‖ και‖ τη‖ διάρθρωση‖ της‖

κοινωνικής‖πραγματικότητας.τη‖ Δύση‖ ο‖ υπερώριμος,‖ ο‖ λεγόμενος‖ ύστερος‖ καπιταλισμός‖

έχει‖ προωθήσει‖ τρόπους‖ ζωής‖ εξαιρετικά‖ σκληρούς‖ και‖ ανταγωνιστικούς.‖ Σρόπους‖ ζωής‖

όπου‖ το‖ άτομο,‖ ιδιαίτερα‖ το‖ νεαρό‖ άτομο,‖ αισθάνεται‖ πολύ‖συχνά‖ βαθιά‖ αποκομμένο και‖

αποξενωμένο‖ από‖ τον‖ οποιονδήποτε‖ οργανικό‖ κοινωνικό‖περίγυρο,‖ακόμα‖και‖ απ'‖ αυτή‖ την‖ οικογένειά‖ του.‖Ξένος‖μεταξύ‖

ξένων‖ βρίσκει‖ σ'‖ αυτές‖ τις‖ περιθωριακές‖ ομάδες‖ βίας‖ μια‖ στέγη,‖ τη‖ δυνατότητα‖ μιας‖ συμμετοχής‖ και‖ ένα‖ ψυχολογικό‖

υποκατάστατο,‖ για‖ να‖ ξεπεράσει‖ μέσα‖ από‖ την‖ άσκηση‖ ψυχολογικής‖ βίας‖ την‖ αίσθηση‖ της‖ μοναξιάς‖ και‖ τις‖ φοβίες‖ του.‖

Πρόκειται‖λοιπόν‖για‖ένα‖φαινόμενο‖που‖εκφράζει‖μια‖ευρύτερη‖κοινωνική‖αδιεξοδικότητα‖και,‖ ακριβώς‖γι'‖αυτό,‖δεν‖είναι‖

καθόλου‖ τυχαίο‖ ή‖ συμπτωματικό.‖ Δε‖ συμβαίνει‖ το‖ ίδιο‖ στην‖ Ελλάδα‖ όπου,‖ παρά‖ τις‖ όποιες‖ μετεξελίξεις,‖ οι‖ οργανικοί‖

σύνδεσμοι‖μεταξύ‖των‖ανθρώπων‖οικογένεια,‖γειτονιά,‖ συντροφιές‖παρέχουν‖ακόμα‖πολύ‖ ισχυρή‖συναισθηματική‖κάλυψη‖

και‖ προστασία‖ στους‖ ανθρώπους.‖ Κι‖ αυτό‖ ανεξάρτητα‖ από‖ την‖ πορεία‖ κρίσης‖ (και‖ τα‖ πολλαπλασιαστικά‖ φαινόμενα‖

αποχαλίνωσης)‖ στην‖ οποία‖ έχει‖ μπει‖ αναμφισβήτητα‖ και‖ η‖ δική‖ μας‖ κοινωνία‖ του‖ καθυστερημένου‖ ή‖ υπανάπτυκτου‖

καπιταλισμού.Γιατί‖λοιπόν‖αυτή‖η‖ραγδαία‖αύξηση‖του‖χουλιγκανισμού‖στη‖νεολαία‖και‖η‖απανθρωποίηση‖της‖συμπεριφοράς‖

υπολογίσιμης‖πλέον‖μερίδας‖ των‖νέων;‖Οπωσδήποτε‖ τα‖ εισαγόμενα‖ από‖ την‖αλλοδαπή‖πρότυπα‖και‖ η‖μίμηση‖αυτών‖ των‖

προτύπων.‖Όχι‖όμως‖μόνο‖και‖όχι‖κατά‖κύριο‖λόγο.‖Τπάρχουν‖βαρύτατες‖ευθύνες‖στο‖εσωτερικό,‖ευθύνες‖δικές‖μας,‖που‖δεν‖

μπορεί‖ ούτε‖ πρέπει‖ να‖ αποκρυβούν‖ με‖ την‖ τόσο‖ προσφιλή‖ μας‖ προσφυγή‖ στις‖ ξενόφερτες‖ επιδράσεις.‖ Ας‖ επισημάνουμε‖

μερικές,‖ τις‖ σημαντικότερες:‖ Πρώτο:‖ Η‖ κολοσσιαίας‖ κλίμακας‖ εξαχρείωση‖ των‖ ηθών‖ στο‖ δημόσιο‖ βίο‖ της‖ χώρας.‖ Μια‖

εξαχρείωση‖που‖παρεμποδίζει‖ τη‖ δημιουργία‖προτύπων‖αναφοράς,‖ σωστών‖προτύπων‖αναφοράς,‖ των‖νέων‖ανθρώπων,‖ τα‖

οποία‖τους‖δίνουν‖υποδείγματα‖και‖από‖τα‖οποία‖μπορεί‖να‖«πιαστούν».‖Βρισκόμαστε‖κυριολεκτικά‖μπροστά‖σε‖μια‖κατάλυση‖

του‖δημόσιου‖ήθους,‖που‖οδηγεί‖μαθηματικά‖το‖νέο‖άνθρωπο‖σε‖καθολική‖στάση‖αμφισβήτησης‖και‖έλλειψης‖σεβασμού‖προς‖

κάθε‖φόρμα‖ζωής.‖Αντίδραση‖«φυσιολογική»,‖όταν‖αυτοί‖στους‖οποίους‖είναι‖εμπιστευμένες‖οι‖αναγκαίες‖για‖τη‖διατήρηση‖

της‖κοινωνικής‖ευπρέπειας‖και‖συνοχής‖φόρμες,‖τις‖ποδοπατούν‖και‖τις‖εξευτελίζουν‖και‖μάλιστα‖απροκάλυπτα‖και‖βάναυσα.‖

Δεύτερο:‖Η‖προώθηση‖μηδενιστικών‖«μοντέλων»‖και‖αντιλήψεων‖από‖τους‖εμπόρους‖της‖ψευδοκουλτούρας,‖που‖σερβίρονται‖

ως‖πνευματικοί‖και‖καλλιτεχνικοί‖ταγοί‖του‖τόπου.‖Σροβαδούροι‖του‖τίποτα‖και‖για‖το‖τίποτα‖ρίχνουν‖τους‖νέους‖ανθρώπους‖

στο‖κενό‖και‖τους‖αφήνουν‖ξεκρέμαστους‖για‖να‖τα‖βγάλουν‖πέρα‖σε‖μια‖ζωή,‖που‖έτσι‖κι‖αλλιώς‖έχει‖γίνει‖ανοηματική‖και‖

βαθύτατα‖ αντιφατική.‖Σρίτο:‖Η‖πρωτοφανής‖ έξαρση‖ της‖ διαφήμισης‖και‖ της‖ εμπορικής‖προπαγάνδας,‖που‖ εμποδίζει‖ κάθε‖

ρεαλιστική‖προσγείωση‖ των‖νέων‖ ανθρώπων‖στην‖πραγματικότητα,‖ «κουρέλια»,‖ χωρίς‖ αυτά‖ τα‖υπέροχα‖ «πράγματα»‖που‖

προσφέρουν‖αφειδώς‖οι‖τηλεοπτικές‖οθόνες.‖κουλήκια,‖που‖χρειάζονται‖πλέον‖την‖αυτοεπιβεβαίωσή‖τους‖μέσα‖από‖τη‖βία‖

για‖να‖αισθανθούν‖ότι‖είναι‖«κάποιοι».‖Σέταρτο:‖Η‖διάχυτη‖αντιπνευματικότητα‖και‖ανεγκεφαλοποίηση,‖που‖ενσαρκώνεται‖

στην‖ασύλληπτη‖χυδαιότητα,‖ και‖ έχει‖ κατακλύσει‖ την‖αγορά‖με‖ εκπορνευτικές,‖ βλακώδεις,‖ σαδομαζοχιστικές‖ εκδόσεις,‖ τα‖

θέατρα‖με‖βωμολοχίες,‖ την‖ τηλεόραση‖με‖μαγικά,‖ εκφραστική‖αθλιότητα,‖ ισοπεδωτικά‖και‖ βάρβαρα‖πρότυπα‖ «επιτυχίας».‖

Πέμπτο:‖Η‖διαβρωτική‖λειτουργία‖του‖Σύπου‖που‖ευθύνεται‖όσο‖τίποτα‖γι'‖αυτή‖την‖αποθέωση‖και‖ηρωοποίηση‖των‖γηπέδων,‖

του‖ Σύπου,‖ που‖ αφιερώνει‖ σελίδες‖ επί‖ σελίδων‖ στο‖ ποδόσφαιρο‖ με‖ πελώριες‖ φωτογραφίες‖ και‖ ιδιαίτερη‖ έμφαση‖ στα‖

«φίλαθλα»‖πάθη‖και μίση,‖που‖ο‖ίδιος‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖καλλιεργεί‖και‖προβάλλει.‖Σου‖Σύπου,‖που‖θεοποιεί‖τους‖αστέρες‖της‖

μπάλας‖και‖στριμώχνει‖στα‖ψιλά‖τον‖κλασικό‖αθλητισμό.‖Σου‖Σύπου,‖που‖καθιέρωσε‖τον‖όρο‖«φίλαθλος»‖για‖την‖περιγραφή‖

αυτών‖ των‖ μαινόμενων‖ και‖ σεληνιαζόμενων‖ ορδών,‖ που‖ μεταβάλλουν‖ τα‖ γήπεδα‖ σε‖ αρένες‖ και‖ πεδία‖ αιματηρών‖

συγκρούσεων.‖Σον‖Σύπο,‖που‖βεβαίως‖σ'‖αυτή‖τη‖γραμμή‖ακολουθούν‖επαξίως‖και‖τα‖άλλα‖μέσα‖μαζικής‖ενημέρωσης... 

Σο‖ θέμα‖ βέβαια‖ δεν‖ είναι‖ απλό.‖ Σο‖ μαχαίρι‖ που‖ χώθηκε‖ στα‖ πλευρά‖ του‖ νεαρού‖ θύματος‖ στην‖ Ομόνοια‖ (ή‖ του‖ νεαρού‖

φιλάθλου‖στη‖Γένοα,‖πριν‖λίγες‖μέρες)‖ εκφράζει‖μια‖στάση‖ ζωής‖ή‖καλύτερα‖μια‖στάση‖ έσχατης‖ασέβειας‖ απέναντι‖ στην‖

ανθρώπινη‖ζωή,‖για‖την‖οποία‖είναι‖συλλογικά‖υπεύθυνη‖ολόκληρη‖η‖κοινωνία.‖‖Θεωρώ‖βαθύτατα‖λυπηρό‖το‖γεγονός‖ότι η‖

αντιμετώπιση‖ τέτοιων‖ περιστατικών‖ γίνεται‖ «ξώφαλτσα»‖ και‖ χωρίς‖ διερεύνηση‖ της‖ διάστασης‖ βάθους‖ που‖ υποκρύπτεται.‖

Ιδιαίτερα‖ανησυχητικό‖είναι,‖κατά‖τη‖γνώμη‖μου,‖ότι‖δε‖συλλαμβάνεται‖η‖πολιτική‖διάσταση‖του‖θέματος.‖Πολιτική‖διάσταση‖

και‖ μάλιστα‖ σοβαρότατη‖ με‖ δύο‖ σκέλη:‖ Σο‖ ένα‖ συνίσταται‖ στο‖ γεγονός‖ ότι‖ αυτές‖ οι‖ αντικοινωνικές‖ περιθωριακές‖ ομάδες‖

λειτουργούν‖ ως‖ υποκατάστατα‖ πολιτικής‖ δραστηριοποίησης‖ και‖ οδηγούν‖ τους‖ νέους‖ σε‖ αποπολιτικοποίηση.‖ Σο‖ άλλο‖

αναφέρεται‖ στην‖ ανάπτυξη‖ μιας‖ φασιστικής‖ νοοτροπίας‖ που‖ δεν‖ εκφράζεται‖ μόνο‖ στην‖ αποθέωση‖ της‖ βίας‖ και‖ της‖

επιθετικότητας‖αλλά‖σαν‖εξαφάνιση‖της‖ατομικότητας‖και‖της‖προσωπικής‖ευθύνης‖μέσα‖στη‖μάζα. 

Σα νούμερα της βίας στα γήπεδα 

Εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖30/11/1997 

Δύο‖μικρά‖νοσοκομεία‖ θα‖μπορούσαν‖να‖χτίζονται‖ κάθε‖χρόνο‖με‖ τα‖περίπου‖ επτά‖ δισεκατομμύρια‖ δραχμές‖που‖ δαπανά‖

κάθε‖ χρόνο‖ η‖ πολιτεία‖ για‖ την‖ αστυνόμευση‖ των‖ αθλητικών‖ εκδηλώσεων‖ στην‖ Eλλάδα.‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ εντυπωσιακά‖

στοιχεία‖ του‖ υπουργείου‖ Δημόσιας‖ Tάξης,‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ αστυνομικών‖ που‖ χρησιμοποιούνται‖ στις‖ αθλητικές‖ εκδηλώσεις‖

ολοένα‖και‖αυξάνεται.‖Tο‖1995‖χρειάστηκαν‖101.701‖αστυνομικοί,‖το‖1996‖108.436,‖ενώ‖στο‖πρώτο‖εξάμηνο‖του‖1997‖ξεπέρασαν‖
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τις‖50.000.‖Tη‖μερίδα‖του‖λέοντος‖σε‖απαιτήσεις‖αστυνομικού‖δυναμικού‖έχει‖το‖ποδόσφαιρο,‖με‖ποσοστό‖που‖αγγίζει‖και‖το‖

80%‖ κάποιες‖ φορές‖ έναντι‖ όλων‖ των‖ άλλων‖ αθλημάτων.ύμφωνα‖ με‖ την‖ ανάλυση‖ των‖ στοιχείων‖ του‖ 1996,‖ το‖ συνολικό‖

κόστος‖ανήλθε‖σε‖επτά‖δισεκατομμύρια.‖υνολικά,‖αστυνομεύτηκαν‖63.925‖αθλητικές‖εκδηλώσεις‖από‖τις‖οποίες‖46.575‖ήταν‖

ποδοσφαιρικές.‖Aπασχολήθηκαν‖για‖όλες‖αυτές‖τις‖εκδηλώσεις‖413.911‖αστυνομικοί‖των‖οποίων‖τα‖ημερομίσθια‖έφτασαν‖τα‖5‖

δισεκατομμύρια,‖η‖αποζημίωση‖για‖το‖χαμένο‖ρεπό‖λόγω‖της‖έκτακτης‖απασχόλησης‖1,8‖δισ.,‖η‖αποζημίωση‖για‖μετακινήσεις‖

πέραν‖ των‖ 15‖ χιλιομέτρων‖ από‖ την‖ έδρα‖ τους‖ 105‖ εκατ.,‖ οι‖ δαπάνες‖ για‖ τις‖ μισθώσεις‖ μεταφορικών‖ μέσων‖ περίπου‖ 6‖

εκατομμύρια,‖ ενώ‖για‖ τα‖καύσιμα‖και‖ τη‖συντήρηση‖ των‖ αστυνομικών‖αυτοκινήτων‖ 68‖ εκατ.‖ (...)‖Οι‖πολιτικές‖ ηγεσίες‖ του‖

υπουργείου‖Δημόσιας‖ Tάξης‖ τα‖ τελευταία‖ τρία‖χρόνια‖προσπαθούν‖να‖βρουν‖ τρόπους‖ να‖ απαγκιστρώσουν‖ το‖ αστυνομικό‖

προσωπικό‖από‖την‖εσωτερική‖φρούρηση‖των‖γηπέδων,‖γιατί‖ούτως‖ή‖άλλως‖η‖εξωτερική‖αστυνόμευση‖και‖οι‖κυκλοφοριακές‖

ρυθμίσεις‖είναι‖καθήκον‖της‖αστυνομίας.‖Οι‖υπεύθυνοι‖του‖υπουργείου‖Δημόσιας‖Tάξης‖μάλλον‖δεν‖θα διαφωνούσαν‖ακόμα‖

και‖με‖τη‖λύση‖να‖αναλάβουν‖οι‖ΠAE‖ή‖οι‖οργανισμοί‖που‖εκμεταλλεύονται‖οικονομικά‖τους‖αγώνες‖το‖κόστος‖της‖εσωτερικής‖

αστυνόμευσης. 

Σαινίες βίας και επιθετικά παιδιά 

Εφ.‖Εβδόμη,‖8/5/1988‖(=Γιαβρής‖Άρης,‖Η‖οργάνωση‖του‖λόγου,‖εκδ.‖Gutenberg, Αθήνα 1990, τ. Β', σελ. 70 71) 

ύμφωνα‖με‖τις‖μακροχρόνιες‖έρευνες‖σχολιάτρων‖σε‖Ευρώπη‖και‖Αμερική,‖οι‖σημαντικές‖αντιδράσεις‖των‖παιδιών‖την‖ώρα‖

που‖ παρακολουθούν‖ σκηνές‖ βίας‖ και‖ τρόμου‖ είναι‖ η‖ κύρτωση‖ της‖ πλάτης,‖ η‖ παραμόρφωση‖ των‖ χαρακτηριστικών‖ του‖

προσώπου‖καθώς‖και‖προβλήματα‖στην‖ομιλία.Οι‖ψυχικές‖επιπτώσεις‖όμως‖έχουν‖διχάσει‖τους‖επιστημονικούς‖κύκλους.‖Οι‖

υποστηρικτές‖της‖θεωρίας‖της‖«κάθαρσης»‖πιστεύουν‖πως‖η‖παρακολούθηση‖σκηνών‖βίας‖απελευθερώνει‖το‖θεατή‖από‖τις‖

δικές‖του‖επιθετικές‖επιθυμίες,‖καθώς‖εκτονώνει‖με‖την‖παθητική‖συμμετοχή‖του‖την‖εσωτερική‖του‖επιθετικότητα.‖Αλλά‖η‖

μεγάλη‖πλειοψηφία‖των‖ερευνητών‖διατυπώνει‖την‖αντίθετη‖άποψη,‖ότι‖δηλαδή‖οι‖ταινίες‖βίας‖αυξάνουν‖την‖επιθετικότητα‖

του‖θεατή.‖Με‖ την‖παρακολούθηση‖ τέτοιων‖σκηνών,‖ τονίζουν‖ οι‖ επιστήμονες,‖ τα‖παιδιά‖μαθαίνουν‖να‖φέρονται‖ βίαια,‖ να‖

χρησιμοποιούν‖την‖επιθετικότητα‖σα‖μέσο‖συμπεριφοράς.‖Οι‖3.000‖έρευνες‖που‖έγιναν‖στην‖τελευταία‖εικοσαετία‖πάνω‖στο‖

συγκεκριμένο‖ θέμα‖ απέδειξαν‖ ότι‖ ενήλικες‖ με‖ έντονες‖ επιθετικές‖ τάσεις έβλεπαν‖ συχνά‖ σαν‖

παιδιά‖ θρίλερ‖ ή‖ παρόμοιες‖ ταινίες.‖ Σο‖ πιο‖ σημαντικό‖ ίσως‖ πείραμα‖ είναι‖ αυτό‖ του‖ Άλμπερτ‖

Μπαντούρα,‖καθηγητή‖ψυχολογίας‖στο‖πανεπιστήμιο‖του‖τάνφορντ.‖Ο‖Μπαντούρα‖δημιούργησε‖

ομάδες‖ από‖ παιδιά‖ νηπιαγωγείων‖ και‖ τους‖ πρόβαλε‖ διαφορετικές‖ ταινίες‖ βίας.‖ το‖ πιο‖ «άγριο»‖

φιλμ‖το‖«θύμα»‖των‖βασανιστηρίων‖ήταν‖μια‖λαστιχένια‖κούκλα,‖ο‖Μπόμπο.‖Μετά‖την‖προβολή‖ο‖

ψυχολόγος‖ οδήγησε‖ τα‖ παιδιά‖ σ'‖ ένα‖ δωμάτιο,‖ όπου‖ υπήρχαν‖ πολλές‖ παρόμοιες‖ κούκλες.‖ Όσα‖

είχαν‖δει‖την‖ταινία‖με‖τον‖Μπόμπο‖άρχισαν‖να‖τις‖«επιτίθενται»‖και‖να‖τις‖κακοποιούν,‖σε‖πολύ‖

μεγαλύτερο‖ βαθμό‖ από‖ τα‖ υπόλοιπα,‖ που‖ δεν‖ είχαν‖ δει‖ το‖ συγκεκριμένο‖ φιλμ.Μια‖ πρόσφατη‖

επίσης‖ έρευνα‖Καναδών‖ επιστημόνων‖κατέληξε‖στο‖συμπέρασμα‖ ότι‖ η‖ τηλεόραση‖και‖ το‖ βίντεο‖

ευθύνονται‖ για‖ την‖ επιθετικότητα‖ των‖παιδιών.‖Οι‖ ερευνητές‖παρακολούθησαν‖ επί‖ 2‖ χρόνια‖ τη‖συμπεριφορά‖παιδιών‖που‖

ζούσαν‖ σε‖ τρεις‖ διαφορετικές‖ πόλεις.‖ την‖πρώτη‖ δεν‖ υπήρχε‖ τηλεόραση,‖ στη‖ δεύτερη‖ τα‖ παιδιά‖ είχαν‖ τη‖ δυνατότητα‖ να‖

παρακολουθούν‖μόνο‖κρατικά‖κανάλια,‖ενώ‖στην‖τρίτη‖υπήρχε‖η‖δυνατότητα‖παρακολούθησης‖και‖ ιδιωτικών‖τηλεοπτικών‖

σταθμών.‖Σα‖παιδιά‖της‖τρίτης‖πόλης‖αποδείχτηκαν‖πολύ‖πιο‖επιθετικά‖απ'‖όλα‖τ'‖άλλα... 

Η βία της τηλεόρασης 

Audietur‖et‖altera‖pars:‖Bruckner‖Pascal‖(Γάλλος‖συγγραφέας),‖Σο‖Βήμα,‖19/2/95) 

Θα‖γίνει‖η‖τηλεόραση το‖εξιλαστήριο θύμα όλων‖των‖προβλημάτων‖που‖οι‖κοινωνίες‖μας‖

δεν‖μπορούν‖να‖λύσουν;‖Αυτό‖συμβαίνει‖με‖τη‖βία,‖την‖οποία‖την‖κατηγορούν‖ότι‖είναι‖η‖

κύρια‖πηγή,‖σα‖να‖μην‖απετελείτο‖η‖ανθρώπινη‖ιστορία‖πριν‖από‖τη‖δεκαετία‖του‖ '50‖από‖

εγκλήματα,‖από‖σφαγές,‖από‖ακατανόμαστες‖ωμότητες.‖Πρόκειται‖για‖ένα‖βολικό‖άλλοθι 

που‖επιτρέπει‖να‖αποφευχθούν‖τα‖πραγματικά‖ερωτήματα:‖στις‖Η.Π.Α.,‖για‖παράδειγμα,‖η‖

απαγόρευση‖της‖ελεύθερης‖πώλησης‖των‖όπλων‖θα‖ήταν‖χίλιες‖φορές‖πιο‖αποτελεσματική‖

από‖ την‖ ενδεχόμενη‖ λογοκρισία‖ των‖ ιδιαίτερα‖ βίαιων‖ τηλεοπτικών‖ σειρών.1)Αν‖ υπάρχει‖ ένας‖ σύνδεσμος αιτίας και 

αποτελέσματος ανάμεσα‖ στην‖ εικόνα‖ ενός‖ φόνου‖ στην‖ οθόνη‖ και‖ στο‖ πέρασμα‖ στην‖ πράξη‖ στην‖πραγματική‖ ζωή,‖ αυτό‖

συμβαίνει‖κυρίως‖σε‖προσωπικότητες εύθραυστες‖ή‖άρρωστες.‖Τπ'‖αυτό‖το‖πρίσμα‖όμως‖δεν‖πρέπει‖μόνο‖να‖απαγορευτεί‖η‖

βία‖στην‖τηλεόραση,‖αλλά‖και‖να‖εκκαθαριστεί‖το‖σύνολο‖της‖παγκόσμιας‖λογοτεχνίας,‖αφού‖βασίζεται‖κι‖αυτή‖στο‖κακό,‖

στην‖κακία‖και‖ στους‖συσχετισμούς‖ δυνάμεων!‖Η‖ διαφθορά‖που‖ επιφέρουν‖ τα‖βιβλία‖στο‖πνεύμα‖ δεν‖ είναι‖μικρότερη‖από‖

αυτή‖ που‖ επιφέρουν‖ οι‖ εικόνες.2)Αν‖ πολλά‖ παιδιά‖ διαπράττουν,‖ όπως‖ φαίνεται,‖ εγκλήματα‖ ενηλίκων,‖ αυτό‖ δε‖ συμβαίνει‖

επειδή‖ τα‖ είδαν‖ πρώτα‖ στην‖ τηλεόραση,‖ αλλά‖ επειδή‖ τα‖ είδαν‖ γύρω‖ τους‖ μέσα‖ στο‖ κοντινότερό‖ τους‖ περιβάλλον·‖ ο‖

μιμητισμός σ'‖αυτή‖την‖περίπτωση‖είναι‖άμεσος‖και‖δεν‖έχει‖καμία‖ανάγκη‖να‖περάσει‖μέσα‖από‖τα‖Μ.Μ.Ε.‖Αποδίδουμε‖στο‖

κουτί‖ τα‖ δεινά‖ και‖ τις‖ καταστροφές‖ μιας‖ κοινωνικής‖ κατάστασης‖ εκφυλισμένης‖ που‖ αρκείται‖ στο‖ να‖ αμβλύνει‖ και‖ να‖

αντανακλά.3)Ακόμη‖περισσότερο‖τη‖στιγμή‖που,‖όταν‖ξεπεράσει‖ένα‖ορισμένο‖επίπεδο,‖η‖προβαλλόμενη‖βία‖αυτοαναιρείται‖

από‖τις‖ίδιες‖της‖τις‖υπερβολές,‖την‖παρωδία‖της,‖χάνοντας‖με‖τον‖τρόπο‖αυτό‖ακόμη‖και‖το‖φορτίο‖του‖μίσους‖που‖εμπεριέχει.‖

Σελικά,‖ ένας‖ κάποιος‖ αριθμός‖ πωρωμένων‖ εγκληματιών, κυρίως‖ στην‖ Αμερική,‖ είναι‖ πολύ‖ ευτυχής‖ που‖ μπορούν‖ να‖

απαλλάσσονται‖για‖τα‖εγκλήματά‖τους‖επικαλούμενοι‖την‖υπερβολική‖έκθεσή‖τους‖στην‖τηλεόραση.‖Ψραία‖αντιστροφή‖της‖
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κατάστασης,‖ όταν‖ βλέπουμε‖ μια‖ διαμάχη‖ γύρω‖ από‖ την‖ υπευθυνότητα‖ των‖ Μ.Μ.Ε.‖ να‖ τίθεται στην υπηρεσία των 

δολοφόνων που‖φωνάζουν:‖δε‖φταίω‖εγώ,‖είδα‖πολλές‖ταινίες! 

Σο‖ θέμα‖ δεν‖ είναι‖ λοιπόν‖ να‖ απαγορεύσουμε,‖ αλλά‖ να‖ περιορίσουμε‖ και‖ κυρίως‖ να‖ διαφοροποιήσουμε:‖ όπως‖ και‖ με‖ την‖

πορνογραφία,‖η‖καταφυγή‖στη‖βία‖σ'‖ένα‖φανταστικό‖έργο‖αποτελεί‖καταρχήν‖μια‖αντανακλαστική‖αντίδραση‖οκνηρίας.‖Η‖

διαδοχή‖χτυπημάτων‖και‖ τραυματισμών‖απαλλάσσει‖από‖ την‖υποχρέωση‖κατασκευής‖μιας‖ ιστορίας.‖Περισσότερο‖από‖ την‖

μηχανική‖απεικόνιση‖των‖φόνων‖είναι‖το‖γενικό‖επίπεδο‖μετριότητας‖που‖είναι‖ανυπόφορο‖στη‖μικρή‖οθόνη,‖διακοπτόμενο‖

εδώ‖ κι‖ εκεί‖ από‖ μερικές‖ εξαιρετικές‖ στιγμές.‖ Αυτός‖ είναι‖ ο‖ κίνδυνος:‖ η‖ συνήθεια‖ στη‖ χυδαιότητα,‖ στη‖ βλακεία,‖ στις‖

στερεότυπες‖πλοκές‖που‖φτωχαίνουν‖το‖πνεύμα.‖Σο‖πραγματικό‖νόσημα‖είναι‖η‖ηλιθιότητα‖που‖συνεισφέρει‖στην‖κατάπτωση‖

μιας‖ολόκληρης‖γενιάς.‖Σόσο‖που,‖σε‖όλες‖τις‖περιπτώσεις,‖από‖τις‖κωμωδίες‖και‖τις‖αστυνομικές‖σειρές‖ως‖τα‖παιχνίδια‖και‖τα‖

σόου,‖η καλύτερη χρήση της τηλεόρασης είναι να τη βλέπει κανείς σπάνια. 

Μια κοινωνία βίαιη γεννά τη βία 

Κωστόπουλος‖Δημήτρης,‖Σο‖Βήμα,‖1986 (=Γιαβρής‖Άρης,‖Η‖οργάνωση‖του‖λόγου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1990,‖τ.‖Β',‖σελ.‖43) 

Οι‖ περισσότεροι‖ αντιγράφουν,‖ μιμούνται‖ την‖ κοινωνία‖ των‖ μεγαλυτέρων.‖ '‖ αυτή‖ την‖

κοινωνία‖ η‖ ζωή‖ είναι‖ για‖ τους‖ «καπάτσους»,‖ μόνο‖ αυτοί‖ έχουν‖ τη‖ δυνατότητα‖ να‖

απολαύσουν‖ κάποια‖ πράγματα.‖ Για‖ τους‖ έντιμους‖ οι‖ πιθανότητες‖ είναι‖ ελάχιστες‖ και‖

απαιτείται‖πολύς‖κόπος.‖Οι‖νέοι‖για‖τους‖οποίους‖μιλάμε‖δεν‖είναι‖πάντα‖διατεθειμένοι‖να‖

καταβάλλουν‖ μεγάλους‖ κόπους.‖ Έχουν‖ συχνά‖ κάποια‖ εύκολα‖ συνθήματα‖ του‖ τύπου:‖ «Σα‖

ρολόγια‖και‖τα‖κορόιδα‖δουλεύουν»,‖«δεν‖αξίζει‖αυτή‖η‖ζωή»,‖«όλα‖οδηγούν‖στο‖τίποτα‖ή‖στο‖

πουθενά».‖ (...)‖Ο‖ τρόπος‖ ζωής‖ χωρίς‖ στόχους‖ και‖ ιδανικά‖ αποδιοργανώνει‖ τόσο‖ πολύ‖ τους‖

νέους,‖που‖συχνά‖τους‖αποκλείει‖τη‖δυνατότητα‖επανόδου.‖Μπορεί‖θεωρητικά‖οι‖στόχοι‖και‖

τα‖ιδανικά‖να μην‖είναι‖απαραίτητα‖για‖να‖ζήσει‖κανείς‖καλά.‖Η‖πείρα‖όμως‖έχει‖αποδείξει‖

ότι‖ αποτελούν‖ φρένο‖ για‖ την‖ εγκληματικότητα.‖ Μπορεί‖ η‖ κοινωνία‖ μας‖ ακόμη‖ σήμερα‖ να‖ έχει‖ διατηρήσει‖ ιδανικά‖ όπως‖

πατρίδα,‖δικαιοσύνη‖ή‖άλλες‖αρχές.‖Ο‖τρόπος‖ζωής‖των‖μεγαλυτέρων‖όμως‖είναι‖τέτοιος‖που‖δεν‖πείθει‖τα‖παιδιά.‖(...)‖Όλοι‖

μιλάμε‖ για‖ τη‖ βιαιότητα‖ των‖ νέων.‖ Κι‖ όμως‖ αυτή‖ τη‖ βία‖ τη‖ διδάσκουμε‖ εμείς‖ οι‖ ίδιοι‖ παντού.‖ Από‖ τις‖ αίθουσες‖

κινηματογράφου,‖το‖δρόμο,‖ως‖τα‖ίδια‖τα‖σαλόνια‖μας‖με‖τις‖τηλεοράσεις.‖Δεν‖είναι‖βέβαια‖ελληνικό‖φαινόμενο,‖είναι‖διεθνές.‖

Είναι‖του‖τύπου‖εκείνου‖ζωής‖που‖προστατεύει‖κάποια‖αγαθά,‖όπως‖το‖ιερότερο‖όλων‖που‖είναι‖η‖ελευθερία.‖Σην‖πληρώνουμε‖

όμως‖ με‖ τίμημα‖ ακριβό‖ αυτή‖ την‖ ελευθερία.‖ Δεν‖ υπονοώ‖ ότι‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ κάνουμε‖ λογοκρισία.‖ Κάπου‖ όμως‖ πρέπει‖ να‖

υπάρχει‖μια‖συνισταμένη.‖Διαφορετικά‖το‖νερό‖αντί‖να‖σε‖δροσίζει‖σε‖πνίγει,‖το‖μαχαίρι‖αντί‖να‖κόβει‖το‖ψωμί‖σε‖σφάζει.‖Θα‖

το‖αφήσεις;‖Κάπου‖έχουμε‖χάσει‖το‖μέτρο. 

Η δραματοποίηση της εγκληματικής βίας μέσα από τον Σύπο 

Σσαλίκογλου‖Υωτεινή,‖εφ.‖Πρώτη,‖20/1/1986‖(=Γιαβρής‖Άρης,‖Η‖οργάνωση‖του‖λόγου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1990,‖τ.‖Β',‖σελ.‖67-

69) 

Ο‖ ρόλος‖ του‖ Σύπου‖ στην‖ αναπαραγωγή,‖ την‖ εδραίωση‖ αλλά‖ και‖ την‖ κατασκευή‖

στερεότυπων‖ αντιλήψεων‖ και‖ σχέσεων‖ ζωής‖ είναι‖ αναμφισβήτητος.‖ Ιδιαίτερο‖ ενδιαφέρον‖

παρουσιάζει‖ο‖ρόλος‖που‖αυτός‖διαδραματίζει‖στη‖διαμόρφωση‖μιας‖εικόνας‖για‖το‖έγκλημα‖

και‖τον‖εγκληματία‖μέσα‖από‖τη‖διόγκωση‖και‖τη‖δραματοποίηση‖της‖σημασίας‖ατομικών‖

και‖ μεμονωμένων‖ πράξεων‖ βίας.‖ Ένας‖ φόνος,‖ ένας‖ βιασμός,‖μια‖ σεξουαλική‖ πράξη‖ βίας‖

αποτελεί‖ σταθερό‖ πόλο‖ έλξης‖ της‖ ενασχόλησης‖ των‖ Μ.Μ.Ε.‖ Εντυπωσιακά‖ πρωτοσέλιδα‖

αφιερώματα,‖ διογκωμένες‖ και‖ αυθαίρετες‖ περιγραφές,‖ συναρπαστικές‖ φωτογραφικές‖

απεικονίσεις‖ του‖ συμβάντος‖ συναγωνίζονται‖ στο‖ επίπεδο‖ της‖ πιο‖ ρεαλιστικής‖

αναπαράστασης‖ του‖αποτρόπαιου,‖ υποδαυλίζοντας‖ έντεχνα‖ την‖αναστάτωση‖ της‖ κοινής‖γνώμης‖που‖αγγίζει‖ τα‖ όρια‖ ενός‖

παροξυσμού‖ φρίκης‖ και‖ πανικού.‖ Έτσι,‖ ενώ‖ διοχετεύεται‖ στο‖ κοινό‖ ο‖ πανικός‖ απέναντι‖ στο‖ έγκλημα‖ και‖ τον‖ εγκληματία,‖

ευνοείται‖ παράλληλα‖ και‖ η‖ πρόληψη‖ του‖ εγκλήματος‖ σαν‖ ένα‖ είδος‖ άμεσης‖ απειλής.‖ τη‖ θεατρική‖ σκηνή‖ της‖

καθημερινότητάς‖ μας‖ εκτυλίσσεται‖ ένα‖ οικείο‖ έργο‖ με‖ σκηνοθέτη‖ τα‖ Μ.Μ.Ε.‖ και‖ πρωταγωνιστή‖ ένα‖ μυθοπλαστικά‖

κατασκευασμένο,‖ δραματοποιημένο‖ εγκληματία.Η‖ δραματοποίηση‖ αυτή‖ επιτελεί,‖ όπως‖ φαίνεται,‖ μια‖ ζωτικής‖ σημασίας‖

λειτουργία‖για‖το‖σύστημα‖και‖τη‖διατήρηση‖της‖τάξης‖των‖πραγμάτων:‖το‖ευρύ‖κοινό,‖βιώνοντας‖τη‖βία‖και‖το‖έγκλημα‖ως‖

άμεση‖απειλή,‖προσλαμβάνει‖την‖έννομη‖τάξη‖σαν‖προστατευτική‖δομή.‖Με‖τον‖τρόπο‖αυτό‖δικαιολογεί,‖θεωρώντας‖μάλιστα‖

απαραίτητη,‖τη‖μαζική‖παρέμβαση‖του‖ποινικού‖συστήματος‖στην‖καθημερινή‖μας‖ζωή,‖ενός‖συστήματος‖που‖εκφράζει‖και‖

περιφρουρεί‖τα‖συμφέροντα‖και‖τις‖αξίες‖της‖άρχουσας‖τάξης.‖Έτσι,‖γίνεται‖αποδεκτή‖στη‖ζωή‖μας‖η‖κυριαρχία‖του‖νόμου‖και‖

η‖λειτουργία‖του‖ως‖ρυθμιστή‖της‖ίδιας‖τελικά της‖ζωής‖μας‖(...)‖ 

(...)‖ Η‖ διόγκωση‖ όμως‖ της‖ σημασίας‖ που‖ αποδίδεται‖ στη‖ βίαιη‖ εγκληματικότητα‖ και‖ στις‖ ατομικές‖ πράξεις‖ βίας‖ σε‖ καμία‖

περίπτωση‖ δεν‖ ανταποκρίνεται‖ στην‖ πραγματικότητα.‖ Αν‖ μελετήσουμε‖ το‖ στατιστικό‖ πίνακα‖ των‖ καταδικασθέντων‖ κατά‖

κατηγορίες‖ εγκλημάτων‖ της‖ δεκαετίας‖ του‖ '71-81,‖ θα‖ διαπιστώσουμε‖ ότι‖ οι‖ καταδίκες‖ για‖ εγκλήματα‖ βίας‖ είναι‖ ποσοτικά‖

ασήμαντες,‖ ανερχόμενες‖ σ'‖ ένα‖ ποσοστό‖ 3,55%,‖ ενώ‖ το‖ μεγαλύτερο‖ μέρος‖ των‖ καταδικών,‖ 58,73%,‖ αφορά‖ τις‖ παραβιάσεις‖
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ειδικών‖ποινικών‖νόμων.Η‖δραματοποίηση‖ατομικών‖πράξεων‖βίας‖στην‖οποία‖συμμετέχει‖τόσο‖ενεργά‖ο‖καθημερινός‖Σύπος‖

αποπροσανατολίζει‖την‖προσοχή‖του‖κοινού‖από‖την‖εστία‖άλλων‖κινδύνων.‖Ο‖πανικός‖κι‖ο‖φόβος‖εστιάζεται‖στον‖κίνδυνο‖

που‖θέτουν‖ορισμένα‖άτομα‖ή‖κατηγορίες‖ατόμων‖και‖όχι‖στο‖φαινόμενο‖μιας‖συλλογικής,‖ομαδικής‖βίας.‖υγκαλύπτεται‖έτσι‖

η‖σημασία‖του‖κινδύνου‖ορισμένων‖κοινωνικών‖συνθηκών‖ή‖πρακτικών,‖που‖εντούτοις‖απειλούν‖πολύ‖περισσότερο‖την‖υγεία,‖

την‖ασφάλεια,‖τη‖ζωή‖του‖πληθυσμού.Έτσι‖η‖βιομηχανική‖μόλυνση‖ή‖τα‖καθημερινά‖ατυχήματα‖στους‖χώρους‖εργασίας,‖όπου‖

δεκάδες‖άτομα‖χάνουν‖τη‖ζωή‖τους‖εξαιτίας‖πλημμελών‖συνθηκών‖εργασίας,‖αποτελούν‖εκφάνσεις‖μιας‖θεσμικά‖αποδεκτής‖

εγκληματικότητας,‖ προσλαμβάνονται‖ ως‖ «φυσιολογικά»‖ και‖ «συνηθισμένα»‖ συμβάντα,‖ αναπότρεπτα,‖ συνυφασμένα‖ με‖ τη‖

ροή‖των‖πραγμάτων,‖ανάξια‖ιδιαίτερης‖μνείας‖από‖τον‖Σύπο.‖Επιπλέον‖η‖δραματοποίηση‖της‖βίας‖ενισχύει‖την‖ανάγκη‖λήψης‖

ισχυρών‖κατασταλτικών‖μέτρων‖εναντίον‖των‖ατόμων‖εκείνων‖που‖θα‖χαρακτηριστούν‖ως‖«επικίνδυνοι‖εγκληματίες»... 

 (...)‖Όπως‖σχετικές‖έρευνες‖έχουν‖τεκμηριώσει‖χαρακτηριστικά:‖η‖ανεργία,‖η‖νεαρή‖ηλικία,‖η‖

χαμηλή‖ κοινωνικοοικονομική‖ προέλευση‖ κινητοποιούν‖ πιο‖ γρήγορες‖ και‖ πιο‖ έντονες‖

επεμβάσεις‖ από‖ τις‖ καταδιωκτικές‖ αρχές‖ κατά‖ το‖ μέτρο‖ που‖ τα‖ χαρακτηριστικά‖ αυτά‖

ανταποκρίνονται‖στο‖στερεότυπο‖του‖επικίνδυνου‖εγκληματία.‖Η‖σημαντική,‖από‖οικονομική‖

τουλάχιστον‖ άποψη,‖ εγκληματικότητα‖ της‖ άρχουσας‖ τάξης‖ αποσιωπάται,‖ εφόσον‖ δε‖

συνδέεται‖με‖το‖στερεότυπο‖αυτό. 

Η δραματοποίηση της εγκληματικότητας μέσα από τον Σύπο ενισχύει αναπαράγοντας τη 

μυθοπλαστική αυτή κατασκευασμένη και ταξικά προσδιορισμένη εικόνα του επικίνδυνου και φοβογόνου εγκληματία. 

Βία 

Αρετή‖Αθανασίου,‖Μαρία‖Μαρκουλή,‖Δημήτρης‖Δοντάς,‖Βία,‖Εφ.‖Σα‖Νέα,‖25/4/1995 

Οι‖ κουκουλοφόροι‖ τα‖ σπάνε‖ στα‖ πανεπιστήμια.‖ Οι‖ ροκάδες‖ στις‖ συναυλίες. Οι‖ χούλιγκαν‖

στα‖ γήπεδα.‖ Παράγοντες‖ του‖ ποδοσφαίρου‖ προπηλακίζουν‖ αστυνομικούς.‖ Σα‖ ΜΑΣ‖

ξυλοφορτώνουν‖τους‖συνταξιούχους.‖Κυρίες‖κακοποιούν‖ανήμπορα‖παιδιά.‖Οδηγοί‖λύνουν‖

τις‖διαφορές‖τους‖στους‖δρόμους‖με‖γροθιές.‖Η‖βία‖γίνεται‖τριγύρω‖μας‖κάθε‖ημέρα‖και‖πιο‖

έντονη.‖Γιατί;‖Για‖να‖δείξουν‖κάποιοι‖τη‖δύναμή‖τους‖ή‖για‖να‖αποκτήσουν‖κύρος;‖Από‖πλήξη‖

και‖ ανία;‖ Ή‖ μήπως‖ φταίει‖ και‖ η‖ τηλεόραση;‖ Οι‖ ειδικοί‖ πάντως‖ δείχνουν‖ να‖ συμφωνούν‖

τουλάχιστο‖σε‖ένα:‖η‖αίσθηση‖του‖ανικανοποίητου‖και‖η‖πίστη‖σε‖ψεύτικες‖αξίες‖ευθύνονται‖

σε‖μεγάλο‖ποσοστό‖για‖την‖έξαρση‖της‖βίας‖στην‖εποχή‖μας.‖«Μοντέλο»‖επίλυσης‖των‖κάθε‖είδους‖διαφορών,‖αντιθέσεων‖και‖

συγκρούσεων‖μεταξύ‖των‖ανθρώπων,‖η‖βία‖αποκτά‖στις‖μέρες‖μας‖εκρηκτικές‖διαστάσεις.‖Ακόμα‖και‖οι‖ακραίες‖μορφές‖βίας‖

που‖αποτελούν‖εγκληματικές‖πράξεις,‖αυξάνουν‖με‖τρομακτικούς‖ρυθμούς.‖Σα‖κακουργήματα‖έχουν‖αυξηθεί‖κατά‖800%‖από‖

το‖1977‖έως‖το‖1993,‖ενώ‖στις‖επίσημες‖στατιστικές‖το‖1972‖καταγράφηκαν‖19‖ληστείες‖και‖το‖1992...‖1519:‖«Και‖αυτοί‖οι‖αριθμοί‖

δεν‖αποτελούν‖παρά‖την‖κορυφή‖του‖παγόβουνου»,‖τονίζει‖στα‖«ΝΕΑ»‖η‖κ.‖Αλίκη‖Γιωτοπούλου‖Μαραγκοπούλου,‖καθηγήτρια‖

εγκληματολογίας.‖Οι‖γενεσιουργοί‖παράγοντες‖της‖βίας‖είναι‖πολλοί,‖κατά‖την‖κ.‖Μαραγκοπούλου:‖«Κατά‖κανόνα,‖πίσω‖από‖

κάθε‖ επίθεση‖ υπάρχει‖ ένα‖ αίσθημα‖ ματαίωσης,‖ στέρησης,‖ μη‖ ικανοποίησης,‖ έντονης‖ τάσης,‖ επιθυμίας...‖ Αλλά‖ σήμερα‖

στερούνται‖ λιγότερο,‖ κατά‖ μέσο‖ όρο,‖ οι‖ άνθρωποι‖ από‖ οικονομική‖ άποψη,‖ δυνατότητα‖ πρόσβασης‖ στην‖ εκπαίδευση,‖ στην‖

ιατρική‖περίθαλψη‖κ.λπ.‖Αυξάνει‖όμως‖το‖χάσμα‖μεταξύ‖πλούσιων‖και‖φτωχών,‖ενώ‖η‖καταναλωτική‖κοινωνία‖μάς‖επιβάλλει‖

την‖κτήση‖διαρκώς‖περισσότερων‖αγαθών‖για‖την‖απόκτηση‖κύρους...»‖Όσοι‖δεν‖κατορθώνουν‖να‖αποκτήσουν‖περισσότερα‖

αγαθά,‖ αισθάνονται‖ στερημένοι‖ και‖ γίνονται‖ επιθετικοί‖ και‖ βίαιοι:‖ «Βία‖ όμως‖ χρησιμοποιούν‖ και‖ στον‖ αγώνα‖ για‖ την‖

απόκτησή‖τους»,‖επισημαίνει‖η‖κ.‖Μαραγκοπούλου.‖«Πρώτον‖γιατί‖αυτό‖το‖μοντέλο‖συμπεριφοράς‖προβάλλεται‖αρχίζοντας‖

από‖τα‖υψηλά‖κοινωνικά‖στρώματα‖και‖δεύτερον,‖γιατί‖έχουν‖καταργηθεί‖όλες‖οι‖ηθικές‖αξίες‖και‖οι‖μόνες‖γενικά‖σεβαστές‖

ψευδοαξίες,‖ο‖πλούτος και‖ο‖εξουσιασμός,‖κυνηγιούνται‖πλέον‖χωρίς‖ηθικό‖χαλινό...».‖Η‖πλήξη‖και‖η‖ανία‖είναι‖τα‖κυρίαρχα‖

γενεσιουργά‖ στοιχεία‖ βίας‖ στους‖ νέους.‖ Αυτό‖ πιστεύει‖ η‖ κ.‖ Υωτεινή‖ Σσαλίκογλου,‖ καθηγήτρια‖ ψυχολογίας‖ στο‖ Πάντειο‖

Πανεπιστήμιο:‖«Μπορείς‖να‖τα‖σπάσεις‖όλα,‖να‖τα‖κάνεις‖γυαλιά‖καρφιά‖και‖να‖δημιουργήσεις‖τεχνητές‖συνθήκες‖έντασης,‖

για‖να‖αισθανθείς‖ότι‖είσαι‖ζωντανός‖όταν‖όλα‖γύρω‖σου‖σε‖πείθουν‖ότι‖έχεις‖κιόλας‖πεθάνει!‖Όταν‖έτσι‖τα‖σπας‖και‖γίνεσαι‖

καταστροφέας,‖ είναι‖ σα‖ να‖ λες:‖ ‘Να, δες, τώρα είμαι ζωντανός, υπάρχω'.‖ Τπάρχεις‖ μέσα‖ από‖ τη‖ βία,‖ όταν‖ δεν‖ μπορείς‖ να‖

υπάρξεις‖διαφορετικά.‖Και‖οι‖νεκροί,‖ως‖γνωστόν,‖είναι‖οι‖πλέον‖φιλήσυχοι‖πολίτες.‖Η‖βία‖των‖νέων‖έχει‖πολλά‖να‖διδαχθεί‖

από‖τη‖θεσμικά‖αποδεκτή‖βία‖που‖τους‖περιβάλλει...».‖(<)‖Η‖αίγλη‖και‖η‖ακαταμάχητη‖γοητεία‖που‖ασκεί‖η‖τηλεοπτική‖βία‖

στα‖παιδιά‖και‖τους‖νέους‖είναι‖ενδεικτική,‖σύμφωνα‖με‖την‖κ.‖Σσαλίκογλου:‖«Όλοι‖ξέρουμε‖πόσο‖μετακινείται‖η‖ηλικία‖της‖

εγκληματικότητας‖σε‖όλο‖και‖νεότερες‖ηλικίες‖και‖πόσο‖έχει‖αυξηθεί‖η‖βία‖χωρίς‖εμφανή‖στόχο‖τυφλή‖βία.‖Η‖βία‖πια‖έχει‖γίνει‖

τόσο‖‘απλή',‖τόσο‖‘εύκολη'‖ταυτόσημη‖με‖την‖ίδια‖τη‖ζωή‖μας.‖Μια‖ζοφερή‖προφητεία‖για‖το‖μέλλον‖είναι‖ότι‖η‖βία‖θα‖γίνει‖

ακόμα‖πιο‖τυφλή,‖όταν‖δε‖θα‖συνδέεται‖με‖τη‖διάψευση‖των‖επιθυμιών‖αλλά‖με‖το‖γεγονός‖ότι‖οι‖νέοι‖δε‖θα‖είναι‖πια‖ικανοί‖να‖

επιθυμήσουν...». 

Χευδοδιάκριση «νόμιμης» και «παράνομης» βίας 

Βάσω‖Αρτινοπούλου,‖ Εφ.‖ Σα‖Νέα,‖ 25/4/1995‖ (Η‖Βάσω‖Αρτινοπούλου‖ είναι‖ δρ‖Εγκληματολογίας‖στο‖ Σμήμα‖Χυχολογίας‖ του‖

Παντείου‖Πανεπιστημίου) 
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Η‖ βία‖ είναι‖ μια‖ έννοια‖ σχετική‖ και‖ απαιτεί‖ σαφείς‖ οροθετήσεις‖ των‖ σχέσεων‖ εξουσίας‖ και‖ δύναμης‖ σε‖ μια‖ συγκεκριμένη‖

κοινωνία.‖ Σο‖ τι‖ ορίζουμε‖ κάθε‖ φορά‖ως‖ βία‖ και‖ ποιες‖ είναι‖ οι‖ μορφές‖ της‖ αποτελεί‖ μια‖

ιδεολογική‖ και‖ κυρίως‖ πολιτισμική‖ παράμετρο.‖ ε‖ παλαιότερες‖ εποχές,‖ όταν‖ οι‖ πράξεις‖

βίας‖είναι‖απόλυτα‖συνυφασμένες,‖ταυτισμένες‖ή‖σύμφωνες‖με‖τις‖κρατούσες‖αντιλήψεις‖

και‖ το‖ πολιτισμικό‖ πλαίσιο‖ της‖ κοινωνίας,‖ τότε‖ οι‖ πράξεις‖ αυτές‖ δεν‖ αξιολογούνται‖ ως‖

βίαιες.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ όταν‖ η‖ εξουσία‖ του‖ «πάτερ‖ φαμίλια»‖ είναι‖ αδιαμφισβήτητη‖ και‖

αδιαπραγμάτευτη,‖ τότε‖ η‖ χειροδικία‖ εις‖ βάρος‖ της‖ γυναίκας‖ του‖ δεν‖ αξιολογείται‖ ως‖

κακοποίηση.‖ ε‖ περιόδους‖ πολέμου,‖ συρράξεων‖ ή‖ αναταραχών,‖ η‖ βία‖ όχι‖ μόνο‖ δεν‖

αξιολογείται‖ αρνητικά,‖ αλλά‖ αντίθετα‖ επιβάλλεται‖ και‖ επικροτείται.‖ Έτσι,‖ ο‖ βαθμός‖

πολιτισμικής‖ανάπτυξης‖μιας‖κοινωνίας‖αποτελεί‖κι‖ένα‖από‖τα‖κριτήρια‖προσδιορισμού‖συγκεκριμένων‖συμπεριφορών‖ως‖

πράξεων‖ βίας.‖ ήμερα,‖ όπως‖ άλλωστε‖ και‖ σε‖ παλαιότερες‖ εποχές,‖ η‖ βία‖ αποτελεί‖ αναπόσπαστο‖ κομμάτι‖ των‖ κοινωνιών.‖

Εκδηλώσεις‖βίας‖άλλοτε‖περιβάλλονται‖με‖το‖πέπλο‖της‖θεσμοποίησης,‖αποτελούν‖δηλαδή‖κοινωνικά‖νομιμοποιημένες‖συ-

μπεριφορές,‖ όπως‖ η‖ ψυχολογική‖ βία‖ στο‖ στρατό,‖ η‖ θεσμοθετημένη‖ βία‖ της‖ αστυνομίας·‖ κι‖ άλλοτε‖ αποδοκιμάζονται.‖ Η‖

πολιτισμική‖ αποδοχή‖ της‖ βίας‖ καθιστά‖ δυσδιάκριτα‖ και‖ ασαφή‖ τα‖ όρια‖ και‖ τα‖ κριτήρια‖ της‖ ψευδοδιάκρισης‖ μεταξύ‖ της‖

«νόμιμης»‖και‖ της‖ «παράνομης»‖βίας.‖ Βία‖στην‖ οικογένεια,‖ στο‖σχολείο,‖ στο‖ δρόμο,‖ στα‖γήπεδα,‖ στο‖ κοινοβούλιο,‖ στο‖σεξ,‖

στην‖τηλεόραση...‖Ανακύκλωση‖προτύπων‖συμπεριφοράς,‖μια‖διαφορετική‖απάντηση‖του‖υποκειμένου‖στα‖ερεθίσματα‖του‖

περιβάλλοντος,‖μια‖μαθημένη‖ενίοτε‖προσδοκώμενη‖και‖κοινωνικά‖αποδεκτή‖συμπεριφορά,‖υποτιθέμενη‖ένδειξη‖δύναμης‖και‖

ισχύος.‖Σαυτόχρονα‖όμως,‖ένας‖δείκτης‖προόδου‖και‖πολιτισμού‖της‖κοινωνίας‖μας.‖(...) 

Πόσο συμμετέχουν οι λαθρομετανάστες 

Δ.‖Νικολακόπουλος,‖εφ. Σο‖Βήμα,‖22/3/1998 

Είναι‖μύθος‖ ότι‖ για‖ την‖αύξηση‖ της‖ εγκληματικότητας‖στην‖Ελλάδα‖ ευθύνονται‖ αποκλειστικά‖και‖μόνον‖ οι‖ αλλοδαποί.‖Οι‖

απόψεις‖που‖διατυπώνονται‖για‖τη‖δημιουργία‖«στρατοπέδων‖συγκέντρωσης‖για‖τους‖αλλοδαπούς»,‖ώστε‖να‖προστατευθεί‖η‖

δημόσια‖ ασφάλεια,‖ οι‖προτροπές‖για‖ «τη‖ δημιουργία‖ ομάδων‖ αυτοπροστασίας‖ από‖ τους‖ αλλοδαπούς»‖ και‖ οι‖ συνταγές‖για‖

«επιτήρηση‖ των‖ συνόρων‖ της‖ εγκληματικότητας‖ από‖ ιδιωτικές‖ εταιρείες‖ προστασίας»‖ όχι‖ μόνο‖ δεν‖ έχουν‖ πραγματική‖

υπόσταση‖ αλλά‖ ευνοούν‖ την‖ ανάπτυξη‖ φαινομένων‖ ρατσισμού,‖ τα‖ οποία‖ μάλιστα‖ καταβάλλεται‖ προσπάθεια‖ να‖

εκμεταλλευθούν‖διάφοροι‖κύκλοι‖που‖απεργάζονται‖πολιτικές‖λύσεις‖λεπενικού‖τύπου.Η‖αλήθεια‖είναι‖ότι‖το‖ειδικό‖βάρος‖

των‖ αλλοδαπών‖ στο‖ σύνολο‖ της‖ εγκληματικότητας‖ στην‖ Ελλάδα‖ διατηρείται‖ ακόμη‖ σχετικά‖ χαμηλό.‖ Θέλετε‖ ορισμένα‖

παραδείγματα;‖ Σο‖ πρώτο‖ εξάμηνο‖ του‖ 1996‖ οι‖ έλληνες‖ δράστες‖ (στο‖ σύνολο‖ της‖ εγκληματικότητας)‖ ήταν‖ 141.249‖ ενώ‖ οι‖

αλλοδαποί‖4.717,‖ενώ‖το‖δεύτερο‖εξάμηνο‖του‖1996‖οι‖Ελληνες‖ήταν‖111.355‖και‖οι‖αλλοδαποί‖5.372.‖Σο‖πρώτο‖εξάμηνο‖του‖1997‖

οι‖ έλληνες‖ δράστες‖ υπερέβησαν‖ τις‖ 112.000,‖ ενώ‖αντιθέτως‖παρατηρείται‖μια‖μείωση‖ των‖αλλοδαπών.‖ Βεβαίως,‖το‖ δεύτερο‖

εξάμηνο‖ του‖ 1997,‖ όπως‖ και‖ το‖ πρώτο‖ τρίμηνο‖ του‖ 1998,‖ οι‖ εγκληματικές‖ πράξεις‖ με‖ δράστες‖ αλλοδαπούς‖ έχουν‖ αυξηθεί‖

σημαντικά.‖Παρά ταύτα‖όμως‖το‖ειδικό‖βάρος‖των‖αλλοδαπών‖εξακολουθεί‖να‖παραμένει‖σε‖χαμηλά‖επίπεδα‖στο‖σύνολο‖της‖

εγκληματικότητας.‖ Εκτός‖ τούτου‖ δεν‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ μας‖ διαφεύγει‖ ότι‖ οι‖ αλλοδαποί,‖ παρά‖ τις‖ ρυθμίσεις‖ για‖ την‖ «πράσινη‖

κάρτα»,‖εξακολουθούν‖να‖αστυνομεύονται. 

Βλέπουν 3 φόνους την ημέρα 

Εφ.‖Σα‖Νέα,‖17/2/1998 

Περίπου‖1.700‖ώρες‖τον‖χρόνο‖(ήτοι‖δύο‖μήνες‖και‖δέκα‖ημέρες)‖αφιερώνει‖ένα‖Ελληνόπουλο‖

(άνω‖ των‖ 13‖ ετών)‖ μπροστά‖ στην‖ τηλεόραση,‖ για‖ παρακολούθηση‖ σίριαλ,‖ εκπομπών‖ και‖

ταινιών.‖ Σο‖ ρεκόρ‖ όμως‖ κατέχουν‖ τα‖ Αμερικανάκια,‖ τα‖ οποία‖ έως‖ τα‖ 18‖ τους‖ έχουν‖

«καταναλώσει»‖ 20.000‖ ώρες‖ μπροστά‖ στη‖ μικρή‖ οθόνη‖ και‖ μόλις‖ 11.000‖ ώρες‖ στη‖ σχολική‖

τάξη.‖Σα‖αποτελέσματα‖ερευνών‖που‖έχουν‖γίνει‖στην‖Ελλάδα,‖την‖Ευρώπη‖και‖την‖Αμερική‖

με‖ θέμα‖ τη‖ ζωή‖ των‖ παιδιών‖ με‖ την‖ τηλεόραση‖ απαρτίζουν‖ μια‖ λίστα‖ με‖ εντυπωσιακούς‖

αριθμούς,‖που‖αφορούν‖επιμέρους‖τομείς‖προγραμμάτων,‖που‖παρελαύνουν‖μπροστά‖από‖τα‖

μάτια‖ των‖ μικρών‖ τηλεθεατών.‖ Ο‖ χαρακτηρισμός‖ «το‖ καλύτερο‖ σχολείο‖ βίας»,‖ που‖ έχει‖

αποδοθεί‖ στην‖ τηλεόραση,‖ δεν‖ είναι‖ τυχαίος,‖ όταν‖ μάλιστα‖ επιβεβαιώνεται‖ από‖ στοιχεία‖

επιστημονικών‖ερευνών.‖Σρεις‖φόνους‖την‖ημέρα‖κατά‖μέσο‖όρο,‖παρακολουθούν‖τα‖παιδιά‖

από‖τις‖τηλεσυχνότητες‖είναι‖ένα‖από‖τα‖ζοφερά‖συμπεράσματα‖που‖προκύπτει‖από‖τουλάχιστον‖χίλιες‖έρευνες‖που‖έχουν‖

γίνει‖στις‖ΗΠΑ‖και‖την‖Ευρώπη.‖Ένα‖παιδί,‖συμπληρώνοντας‖το‖18ο‖έτος‖της‖ηλικίας‖του,‖έχει‖στο...‖τηλεοπτικό‖παθητικό‖του‖

κάπου‖40.000‖δολοφονίες,‖ενώ‖«μέσα‖σ'‖ένα‖χρόνο‖ένας‖νέος‖έχει‖δει‖να‖παρελαύνουν‖μέσα‖από‖τη‖μικρή‖οθόνη‖κάπου‖12.000‖

σκηνές‖βίας»,‖σημειώνει‖ο‖ειδικός‖σε‖θέματα‖τηλεοπτικής‖βίας‖Γουίλιαμ‖ΝoUιoo.‖Δεν‖είναι‖όμως‖η‖βία,‖στις‖διάφορες‖μορφές‖

της,‖ που‖ υπάρχει‖ σε‖ μεγάλο‖ ποσοστό‖ στα‖ τηλεοπτικά‖ προγράμματα.‖ Οι‖ αναφορές‖ στο‖ σεξ,‖ έμμεσες‖ ή‖ άμεσες,‖ τις‖ οποίες‖

συναντά‖κανείς‖σε‖κάθε‖είδους‖προγράμματα,‖είναι‖όλο‖και‖πιο συχνές.‖«εξ‖στις‖σαπουνόπερες,‖σεξ‖στα‖σποτάκια,‖σεξ‖σε‖

τίζερς‖ προγραμμάτων»,‖ παρατηρεί‖ η‖ Ένωση‖ Αμερικανών‖ Χυχολόγων.‖ «Σα‖ παιδιά‖ πλέον,‖ μέσα‖ από‖ τη‖ διαρκή‖ πλύση‖

εγκεφάλου‖που‖γίνεται‖από‖την‖τηλεόραση‖και‖τις‖κινηματογραφικές‖ταινίες,‖αντιλαμβάνονται‖πως πρωταρχικός‖σκοπός‖σε‖

μια‖ σχέση‖ είναι‖ το‖ σεξ,‖ το‖ οποίο‖ πρέπει‖ να‖ δοκιμάσουν‖ σύντομα»!‖ Κάποιες‖ αμερικανικές‖ σειρές‖ και‖ σαπουνόπερες‖ με‖

αναφορές‖ στο‖ σεξ‖ έχουν‖ «περάσει»‖ και‖ από‖ τις‖ ελληνικές‖ τηλεσυχνότητες,‖ όπως‖ το‖ σίριαλ‖ «Υιλαράκια»‖ («Friends»)‖ και‖ η‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

140 

σαπουνόπερα‖«Pacific‖drive»‖(αμφότερα‖από‖το‖Star).‖ε‖συνέδριο‖της‖Αμερικανικής‖Παιδιατρικής‖Ακαδημίας‖έγινε‖γνωστό‖

πως‖ οι‖μικροί‖ τηλεθεατές‖γίνονται‖ δέκτες‖ 15.000‖σεξουαλικών‖μηνυμάτων‖ τον‖χρόνο.‖τις‖αγαπημένες‖σαπουνόπερες‖ των‖

νέων,‖ όπως‖ «τη‖λεωφόρο‖ του‖Μέλροουζ»‖ (Antenna)‖ ή‖στα‖ «Φτυποκάρδια‖ στο‖Μπέβερλι‖ Φιλς»‖ (Mega),‖ «οι‖ πρωταγωνιστές‖

έχουν‖ προγαμιαίες‖ ερωτικές‖ σχέσεις‖ ή‖ και‖ εξωσυζυγικές‖ σχέσεις,‖ δεν‖ γίνεται‖ η‖ ελάχιστη‖ αναφορά‖ για‖ μέτρα‖ πρόληψης‖

ανεπιθύμητης‖ εγκυμοσύνης‖ σε‖ ερωτικές‖ επαφές‖ πριν‖ από‖ το‖ γάμο, πολύ‖ δε‖ περισσότερο‖ δρουν‖ σαν‖ να‖ μην‖ υφίσταται‖ η‖

μάστιγα‖του‖αιώνα,‖το‖AIDS»‖τονίζει‖ο‖δρ‖Βίκτορ‖τράσμπεργκερ.‖Η‖ζωή‖των‖παιδιών‖σε‖τηλεοπτικούς‖αριθμούς‖συνεχίζεται‖

με‖διαφημίσεις!‖Ένα‖παιδί‖στην‖Ελλάδα‖παρακολουθεί‖12‖σποτάκια‖ανά‖ώρα‖παιδικού‖προγράμματος,‖σύμφωνα‖με‖έρευνα‖της‖

ΕΚΠΟΙΖΨ‖ (Ένωση‖ Καταναλωτών‖ «Ποιότητα‖ της‖ ζωής»).‖ Ένα‖ Αμερικανάκι‖ «μετρά»‖ 24‖ σποτάκια,‖ ενώ‖ στην‖ Αυστραλία‖ οι‖

μικροί‖τηλεθεατές‖βλέπουν‖29‖διαφημίσεις‖ανά‖ώρα‖παιδικού‖προγράμματος. 

«Mε έδερνε και δεν μίλαγα» 

Ρούλα‖Σσουλέα,‖Μάρθα‖Καιτανίδη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖25/11/2003 

 «Όταν με έδερνε προσπαθούσα να καλύψω το πρόσωπό μου για να μην παραμορφωθεί 

από το πολύ ξύλο, αλλά δεν αντιστεκόμουν, δεν μιλούσα, για να μην τον εξαγριώσω 

περισσότερο. Απλώς, έκλεινα τα μάτια και περίμενα να τελειώσει». 

Έχουν‖ περάσει‖ δέκα‖ χρόνια‖ από‖ τότε‖ που‖ η‖ Μαριάννα‖ Δήμα‖ ήρθε‖ στην‖ Ελλάδα‖ από‖ τη‖

Ρουμανία.‖ Οι‖ πληγές‖ που‖ άνοιξε‖ στο‖ σώμα‖ της‖ ο‖ πρώην‖ σύζυγός‖ της‖ έχουν‖ από‖ καιρό‖

επουλωθεί.‖ Σα‖ σημάδια,‖ όμως,‖ παραμένουν.‖ το‖ κορμί‖ και‖ στην‖ ψυχή‖ της.‖ «Εκείνη‖ την‖

τελευταία‖μέρα‖είχε‖βγει‖εκτός‖εαυτού»,‖θυμάται‖η‖30χρονη‖γυναίκα.‖«Έβλεπα‖τα‖μάτια‖του‖

γουρλωμένα‖να‖στάζουν‖μίσος‖και‖σκεφτόμουν‖"Θεέ‖μου,‖να‖μέναμε‖στον‖1ο‖όροφο,‖να‖πηδήξω‖από‖το‖παράθυρο‖να‖σωθώ".‖H‖

πρώτη‖μαχαιριά‖με‖βρήκε‖στο‖χέρι...‖και‖η‖δεύτερη,‖η‖τρίτη,‖η‖δέκατη.‖Μετά‖μού‖έμπηξε‖το‖μαχαίρι‖στο‖πόδι.‖Ούρλιαζε‖πως‖θα‖

με‖σφάξει,‖με‖χτυπούσε‖αλύπητα.‖Ακόμα‖δεν‖ξέρω‖πώς‖σώθηκα.‖Σα‖κατάφερα,‖όμως.‖Άνοιξα‖την‖πόρτα,‖βγήκα‖έξω‖και‖δεν‖

ξαναγύρισα‖ποτέ.‖Φρειάστηκε,‖πάντως,‖να‖ξανάρθω‖σε‖επαφή‖μαζί‖του.‖H‖τελευταία‖φορά‖ήταν‖πριν‖από‖3‖χρόνια,‖όταν‖του‖

έδωσα‖ δύο‖ εκατομμύρια‖ για‖ να‖ αφήσει‖ τα‖ δυο‖ μας‖ παιδιά‖ να‖ έρθουν‖ να‖ ζήσουν‖ μαζί‖ μου‖ στην‖ Ελλάδα».Ο‖ ΟΗΕ‖ έχει‖

καθιερώσει‖την‖25η‖Νοεμβρίου‖ως‖Παγκόσμια‖Ημέρα‖για‖την‖Εξάλειψη‖της‖Βίας‖Κατά‖των‖Γυναικών‖και‖εκατοντάδες‖χιλιάδες  

περιπτώσεις‖ σαν‖ κι‖ αυτή‖ της‖ κ.‖ Δήμα‖ έρχονται‖ να‖ θυμίσουν‖ πως‖ η‖ βία‖ μεταξύ‖ συντρόφων‖ υπάρχει‖ παντού,‖ σε‖ όλες‖ τις‖

κοινωνίες,‖σε‖όλες‖τις‖χώρες‖- και‖στην‖Ελλάδα.«H‖βία‖μεταξύ‖συντρόφων‖δεν‖είναι‖δυστυχώς‖σημερινό‖πρόβλημα,‖απλά‖στο‖

παρελθόν‖δεν‖έβγαινε‖προς τα‖έξω»,‖λέει‖η‖ψυχολόγος‖κ.‖Φρυσάνθη‖Καστανά,‖σύμβουλος‖ψυχικής‖στήριξης‖γυναικών.‖«την‖

καλύτερη‖περίπτωση,‖το‖θύμα‖απευθυνόταν‖σε‖συγγενικά‖του‖πρόσωπα,‖συνήθως‖γυναίκες,‖για‖να‖ακούσει‖πως‖και‖αυτές‖

έχουν‖ κακοποιηθεί,‖ αλλά‖ για‖ χάρη‖ των‖ παιδιών‖ πρέπει‖ να‖ κάνουν‖ υπομονή.‖ Οι‖ νεώτερες‖ γενιές,‖ λόγω‖ της‖ αυξημένης‖

πληροφόρησης,‖ αρχίζουν‖ να‖ αντιστέκονται,‖ προστρέχουν‖ ολοένα‖ περισσότερο‖ σε‖ ειδικούς,‖ και‖ πολλές‖ κακοποιημένες‖

γυναίκες‖βρίσκουν‖το‖κουράγιο‖να‖ξεφύγουν».Όπως‖εξηγεί‖η‖κ.‖Καστανά,‖η‖βία‖εκ‖μέρους‖των ανδρών‖ουσιαστικά‖είναι‖μια‖

αρρώστια,‖την‖οποία‖όμως‖ελάχιστοι‖δείχνουν‖πρόθυμοι‖να‖γιατρέψουν.‖«H‖αρρώστια‖αυτή‖έχει‖συχνά‖τις‖ρίζες‖της‖στα‖δικά‖

τους‖τραυματικά‖παιδικά‖βιώματα»,‖λέει.‖«Ψστόσο,‖οι‖περισσότεροι‖αρνούνται‖να‖ανατρέξουν‖σε‖αυτά‖και‖έτσι‖χάνουν‖την‖

ευκαιρία‖να‖υποβληθούν‖σε‖συμβουλευτική‖υποστήριξη,‖η‖οποία‖θα‖μπορούσε‖να‖τους‖θεραπεύσει». 

ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ 

Σημαντικός ο ρόλος του εξειδικευμένου προσωπικού 

Είναι άγνωστος ο‖ακριβής‖αριθμός‖των‖Ελληνίδων‖που‖πέφτουν‖κάθε‖χρόνο‖θύματα‖βίας‖από‖

τους‖συντρόφους‖τους.‖Οι‖μελέτες‖που‖έχουν‖γίνει‖γι'‖αυτό‖το‖θέμα‖είναι‖λιγοστές.‖Σα‖ευρήματά‖

τους,‖ όμως,‖ είναι‖ πολύ‖ ανησυχητικά.‖ Σο‖ Εργαστήριο‖ Τγιεινής‖ και‖ Επιδημιολογίας‖ του‖

Πανεπιστημίου‖ Αθηνών‖ πραγματοποίησε‖ τρεις‖ διαδοχικές‖ ερευνητικές‖ εργασίες,‖ με‖ βάση‖

γυναίκες‖ που‖ απευθύνονταν‖ τραυματισμένες‖ στα‖ Σμήματα‖ Επειγόντων‖ Περιστατικών‖ τριών‖

νοσοκομείων‖ (Ασκληπιείο‖ Βούλας,‖ Γενικά‖ Νοσοκομεία‖ Κέρκυρας‖ και‖ Βόλου).‖ την‖ πρώτη‖

αναλύθηκαν‖στοιχεία‖της‖περιόδου‖1996-98.‖Από‖τις‖27.319‖γυναίκες‖που‖πήγαν‖στα‖Επείγοντα,‖

οι‖ 312‖ (ή‖ ποσοστό‖ 1,1%)‖ ανέφεραν‖ αυθόρμητα‖ ότι‖ οι‖ τραυματισμοί‖ τους‖ είναι‖ συνέπεια‖

κακοποίησης‖ από‖ τους‖ συντρόφους‖ τους.‖ Σο‖ ποσοστό‖ αυτό‖ είναι‖ πολύ‖ χαμηλό‖ σε‖ σχέση‖ με‖

ανάλογα‖ επιδημιολογικά‖ δεδομένα‖ άλλων‖ προηγμένων‖ κρατών.‖ Έτσι,‖ οι‖ ερευνητές‖ - με‖ επικεφαλής‖ την‖ αναπληρώτρια‖

καθηγήτρια‖Προληπτικής‖ Ιατρικής‖και‖ Επιδημιολογίας‖ κ.‖ Ελένη‖Πετρίδου‖και‖ συνεργάτες‖ τούς‖ ερευνητές-γιατρούς‖Μιχάλη‖

Καμινάρη,‖ Ντέλια‖ Αλέξε‖ και‖ Θέμη‖ πυριδόπουλο‖ - προχώρησαν‖ στη‖ δεύτερη‖ μελέτη.‖ Σο‖ εξάμηνο‖ Αύγουστος‖ 2002‖ - 

Υεβρουάριος‖2003,‖967‖γυναίκες‖δέχτηκαν‖να‖απαντήσουν‖- μέσα‖στα‖Επείγοντα‖- σε‖ειδικές‖ερωτήσεις.‖Και‖οι‖58‖(ή‖ποσοστό‖

6%)‖δήλωσαν‖ότι‖είχαν‖πέσει‖θύματα‖κακοποίησης.‖την‖τρίτη‖και‖τελευταία‖μελέτη,‖οι‖ερευνητές‖απευθύνθηκαν‖σε‖γυναίκες‖

που‖πήγαιναν‖για‖προγραμματισμένη‖επανεξέταση‖στο‖Ασκληπιείο‖Βούλας.‖Αυτή‖τη‖φορά‖οι‖(ίδιες)‖ερωτήσεις‖έγιναν‖σε‖ένα‖

απομονωμένο‖γραφείο,‖με‖την‖παρουσία‖ενός‖ειδικά‖εκπαιδευμένου‖γιατρού.‖Αποτέλεσμα:‖από‖τις‖94‖γυναίκες‖που‖μέσα‖σε‖

ένα‖ τετράμηνο‖ δέχθηκαν‖ να‖ συμμετάσχουν‖ στην‖ όλη‖ διαδικασία,‖ οι‖ 21‖ (ή‖ ποσοστό‖ 22,3%)‖ είχαν‖ κακοποιηθεί‖ από‖ τους‖

συντρόφους‖τους!‖«H‖αυθόρμητη‖παραδοχή‖της‖βίας‖από‖τον‖σύντροφο‖είναι‖ελάχιστη»,‖σχολιάζει‖ο‖κ.‖πυριδόπουλος.‖«Σα‖
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πράγματα‖ αλλάζουν,‖ όμως,‖ όταν‖ ένας‖σωστά‖ εκπαιδευμένος‖γιατρός‖σκύβει‖με‖ ευαισθησία‖ πάνω‖ από‖ την‖ τραυματισμένη‖

γυναίκα,‖παρακινώντας‖τη‖να‖παραδεχθεί‖την‖ύπαρξη‖του‖προβλήματος‖και‖να‖ζητήσει‖βοήθεια.‖Και‖αυτό‖κάναμε‖στην‖τρίτη‖

μελέτη:‖είπαμε‖στις‖γυναίκες‖σε‖ποια‖ειδικά‖κέντρα‖μπορούν‖να‖απευθυνθούν» 

Ανεπτυγμένα θέματα, Εφημερίδα Σα Νέα, 25/9/2007 

Ο‖άνθρωπος‖απειλείται‖θανάσιμα‖από‖τον‖άνθρωπο.‖Ο‖άνθρωπος‖είναι‖ένας‖πιθανός‖δολοφόνος.‖Η‖ελπίδα‖του,‖πως‖με‖τη‖

συγκέντρωση‖ ισχύος‖ θ΄‖ αποφύγει‖ την‖ καταστροφή‖ του‖ από‖ άλλους,‖ είναι‖ μια‖ λαθεμένη‖ ελπίδα.‖ Γιατί‖ η‖ ισχύς‖

πραγματοποιείται‖μέσα‖στη‖βία και‖κάθε‖βία‖παράγει‖σ΄‖ένα‖ακριβώς‖αντίστοιχο‖μέτρο‖την‖αντιβία.‖Αν‖είμαστε‖διατεθειμένοι‖

να‖παραδεχτούμε‖και‖ν΄‖αναγνωρίσουμε,‖πως‖δεν‖μπορούμε‖να‖λύσουμε‖κανένα‖ανθρώπινο‖πρόβλημα‖με‖τη‖βία,‖ούτε‖και‖τα‖

δικά‖μας,‖θα‖πρέπει‖τότε‖ν΄‖αρχίσουμε‖ν΄‖αναζητούμε‖άλλους‖τρόπους‖για‖να‖κάνουμε‖δυνατή‖τη‖συμβίωση‖των‖ανθρώπων...‖

*...+‖Η‖υποτιθέμενη‖και‖η‖πραγματική‖απειλή‖συγχωνεύονται.‖Όπου‖αρχίζει‖να‖κυριαρχεί‖το‖πνεύμα‖της‖εχθρότητας,‖δεν‖αργεί‖

να‖εμφανιστεί‖και‖η‖πραγματική‖και‖συγκεκριμένη‖εχθρότητα.‖Αυτό‖ισχύει‖για‖τη‖συμβίωση‖των‖λαών‖το‖ίδιο‖όπως‖και‖για‖τη‖

συμβίωση‖ των‖ ατόμων.‖ Αυτό‖ που‖ πρέπει‖ να‖ υπερνικήσουμε‖ είναι‖ η‖ εχθρότητα.‖ Εχθρότητα‖ είναι‖ αυτό‖ που‖ μας‖ κάνει‖ να‖

βλέπουμε‖ στον‖ άλλον‖ τον‖ επιτιθέμενο,‖ τον‖ κακό,‖ που‖ περιμένει‖ μόνο‖ τη‖ στιγμή,‖ που‖ θα‖ μας‖ βρει τόσο‖ απρόσεκτους‖ και‖

αδύναμους,‖ώστε‖να‖μην‖μπορούμε‖ν΄‖αποκρούσουμε‖μια‖επίθεση.‖Αυτό‖το‖κακορίζικο‖πνεύμα‖της‖εχθρότητας‖είναι‖η‖αιτία‖

για‖πολλές‖επιθετικές‖παρεξηγήσεις‖μεταξύ‖των‖μεγάλων‖και‖των‖νέων.‖Η‖δυνατότητα‖δημιουργίας‖τέτοιων‖παρεξηγήσεων‖

μεταξύ‖των‖γενεών‖είναι‖σήμερα‖ιδιαίτερα‖μεγάλη.‖Γιατί‖σήμερα‖ο‖ενήλικος,‖που‖έχει‖αναλάβει‖μια‖παιδαγωγική‖δουλειά,‖δε‖

βρίσκει‖ κανένα‖ στήριγμα‖ σε‖ γενικά‖ αναγνωρισμένες‖ αξίες‖ ή‖ σε‖ γενικά‖ αναγνωρισμένους‖ θεσμούς.‖ Θα‖ πρέπει‖ λοιπόν‖ ν΄‖

αντιμετωπίσει‖μόνος‖του‖αυτούς,‖που‖πρέπει‖να‖διαπαιδαγωγήσει.‖Αν‖όμως‖ο‖παιδαγωγός‖δεν‖έχει‖αυτοκυριαρχία,‖πράγμα‖

που‖αποτελεί‖κανόνα,‖θα‖ερμηνεύει‖κάθε‖αντίρρηση,‖κάθε‖άρνηση,‖σαν‖επίθεση‖κατά‖του‖εαυτού‖του.‖Μόλις‖η‖στάση‖αυτή‖

σταθεροποιηθεί‖ μέσα‖ του‖ θ΄‖ αρχίσει‖ να‖ συμπεριφέρεται‖ ανάλογα.‖ Θα‖ μυρίζεται‖ τότε‖ και‖ στην‖ παραμικρότερη‖ υπόνοια‖

αντίστασης‖και‖αντίρρησης‖επιθέσεις‖εναντίον‖του‖και‖θα‖προσπαθεί‖να‖τις‖προλάβει.‖Η‖εχθρότητα‖θ΄‖αυξάνεται‖και‖μαζί‖της‖

ο‖κίνδυνος‖να‖ξεσπάσουν‖επιθετικές‖ενέργειες.‖*...+‖Η‖βία‖γεννά‖βία.‖Δυστυχώς‖εξακολουθούμε‖να‖έχουμε‖τη‖γνώμη‖πως‖αυτός‖

ο‖ φυσικός‖ νόμος‖ παύει‖ να‖ ισχύει,‖ όταν‖ είμαστε‖ εμείς‖ αυτοί‖ που‖ εφαρμόζουν‖ τη‖ βία.‖ Προσωπικά‖ όμως‖ δεν‖ ξέρω‖ καμιά‖

περίπτωση,‖που‖η‖βία,‖την‖οποία‖προκάλεσε‖ένας‖άνθρωπος,‖να‖μην‖επέστρεψε‖στον‖ίδιο.‖Ένα‖πρώτο‖βήμα‖για‖να‖πετύχουμε‖

κατά‖το‖δυνατόν‖ελεύθερες‖από‖επιθετικότητα‖σχέσεις‖με‖νέους‖ανθρώπους,‖είναι‖να‖πιστέψουμε‖πως‖κανένα‖πρόβλημα‖στις‖

σχέσεις‖ των‖ ανθρώπων‖ δε‖ λύνεται‖ με‖ την‖ άσκηση‖ βίας.‖ Τπάρχουν‖ περιπτώσεις,‖ όπου‖ είναι‖ λογικότερο‖ και‖ καλύτερο‖ να‖

«καταπιούμε» μια‖επιθετική‖ενέργεια‖ενός‖υποτιθέμενου‖ή‖πραγματικού‖αντιπάλου,‖χωρίς‖ν΄‖αντιδράσουμε‖αμέσως‖με‖μια‖

αντίστοιχη‖ επιθετική‖ ενέργεια.‖ Αυτό‖ φυσικά‖ πρέπει‖ να΄‖ χει‖ τα‖ όριά‖ του.‖ Οπωσδήποτε‖ ο‖ καθένας‖ είναι‖ υπεύθυνος‖ για‖ τον‖

εαυτό‖του‖και‖πρέπει‖να‖εμποδίζει‖να‖γίνεται‖θύμα‖εσκεμμένων‖ή‖απερίσκεπτων‖επιθέσεων. 

Κάθε‖κοινωνία‖καλείται‖ν΄‖αντιμετωπίσει‖μια‖σωρεία‖προβλημάτων.‖τα‖προβλήματα‖αυτά‖προεξάρχουσα‖θέση‖κατέχει‖και‖η‖

βία.‖Η‖βία,‖όπως‖κι‖αν‖εκδηλώνεται,‖δεν‖παύει‖να‖είναι‖ένας‖τρόπος‖άσκησης‖καταναγκασμού,‖ ένα‖μέσο‖επιβολής‖που‖μόνο‖

αρνητικά‖ αποτελέσματα‖ έχει.‖ Σο‖ βασικότερο‖ όλων‖ ίσως‖ είναι‖ η‖ αλλοτρίωση‖ των‖ ανθρώπινων‖ σχέσεων,‖ η‖ ανάπτυξη‖ του‖

αισθήματος‖της‖διαρκούς‖απειλής‖από‖το‖συνάνθρωπο,‖της‖καχυποψίας‖και‖τελικά‖της‖εχθρότητας.‖Αν,‖όμως,‖η‖εχθρότητα‖

διέπει‖ τις‖ ανθρώπινες‖ σχέσεις,‖ τότε‖ είναι‖ αμφίβολο‖ αν‖ ο‖ πολιτισμός‖ θα‖ συνεχίσει‖ και‖ στο‖ μέλλον‖ να‖ εξελίσσεται‖ και‖ να‖

ευδοκιμεί.‖ Εξάλλου,‖ είναι‖ γνωστό‖ ότι‖ όλα‖ τα‖ σπουδαία‖ επιτεύγματα‖ και‖ οι‖ κατακτήσεις‖ των‖ ανθρώπων‖ στηρίχθηκαν‖ στη‖

συνεργασία‖και‖τη‖συλλογικότητα.‖Γι΄‖αυτό,‖είναι‖επιτακτική‖η‖ανάγκη‖να‖περιοριστεί‖η‖βία.‖Προς‖την‖κατεύθυνση‖αυτή‖θα‖

πρέπει‖ να‖ κινηθούν‖ οι‖ προσπάθειες‖ της‖ Πολιτείας,‖ των‖ Διεθνών‖ Οργανισμών‖ και‖ όλων‖ των‖ φορέων‖ κοινωνικοποίησης,‖

θεσμοθετημένων‖και‖μη. 

Πιο‖συγκεκριμένα: 

●‖Ο‖περιορισμός‖της‖βίας‖ξεκινά‖από‖τους‖βασικούς‖φορείς‖κοινωνικοποίησης,‖την‖οικογένεια‖και‖το‖εκπαιδευτικό‖σύστημα.‖

Ειδικότερα,‖η‖γεφύρωση‖του‖λεγόμενου‖«χάσματος‖των‖γενεών»,‖που‖ευθύνεται‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖για‖την‖εκδήλωση‖βίας‖από‖

τους‖ νέους,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ αποτελεί‖ πρωταρχικό‖ μέλημα‖ γονέων‖ και‖ εκπαιδευτικών.‖ Η‖ προσέγγιση‖ και‖ η‖ ουσιαστική‖

επικοινωνία‖ των‖ επάλληλων‖ γενεών‖ θα‖ επέλθει‖ με‖ την‖ ενδυνάμωση‖ του‖ διαλόγου‖ και‖ την‖

εφαρμογή‖ των‖ αρχών‖ της‖ δημοκρατικής‖ αγωγής.‖ Φρειάζεται‖ να‖ υπάρχει,‖ όμως,‖ και‖

συναισθηματική‖ επαφή,‖ ευαισθησία‖ και‖ τρυφερότητα,‖ για‖ να‖ απαλλαγούν‖ οι‖ νέοι‖ από‖ την‖

καχυποψία‖και‖την‖αμφισβήτηση‖που‖ενισχύουν‖τις‖βίαιες‖αντιδράσεις‖τους. 

●‖ Επίσης,‖ ιδιαίτερη‖ σημασία‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ δοθεί‖ από‖ τους‖ γονείς‖ στον‖ τρόπο‖ επιλογής‖ των‖

παιδικών‖παιχνιδιών.‖Έχει,‖εξάλλου,‖αποδειχθεί‖ότι‖τα‖παιδιά‖είναι‖πιο‖βίαια‖και‖επιθετικά‖όταν‖

παίζουν‖ με‖ παιχνίδια‖ που‖ σχετίζονται‖ με‖ τη‖ βία‖ (π.χ.‖ πολεμικά‖ παιχνίδια,‖ ηλεκτρονικά‖

παιχνίδια).‖Αντ΄‖αυτών‖θα‖ήταν‖εξαιρετικά‖ωφέλιμα‖τα‖ομαδικά‖παιχνίδια‖που‖συμβάλλουν‖στη‖

δημιουγική‖ εκτόνωση‖ της‖ συσσωρευμένης‖ ενεργητικότητας‖ των‖ νέων,‖ αλλά‖ και‖ βοηθούν‖ στην‖ ανάπτυξη‖ υγιών‖

διαπροσωπικών‖σχέσεων‖μεταξύ‖των‖μελών‖της‖ομάδας. 
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●‖Σο‖πρόβλημα‖της‖βίας‖είναι‖ιδιαιτέρως‖οξύ‖στις‖απρόσωπες‖και‖ακαλαίσθητες‖μεγαλουπόλεις.‖Η‖άναρχη‖δόμηση,‖η‖απουσία‖

πρασίνου,‖η‖έλλειψη‖χώρων‖άθλησης,‖ψυχαγωγίας‖και‖δημιουργικής‖απασχόλησης‖αποτελούν‖μερικά‖από‖τα‖χαρακτηριστικά‖

γνωρίσματα‖ των‖ μεγάλων‖ αστικών‖ κέντρων‖ που‖ αυξάνουν‖ το‖ άγχος,‖ την‖ ευερεθιστικότητα‖ και‖ την‖ επιθετικότητα‖ των‖

σύγχρονων‖ ανθρώπων.‖ Είναι,‖ λοιπόν,‖ επιβεβλημένη‖ η‖ αισθητική‖ αναμόρφωση‖ των‖ αστικών‖ κέντρων‖ με‖ τη‖ δημιουργία‖

περισσότερων‖χώρων‖πρασίνου‖και‖αναψυχής. 

●‖ Οι‖ διανοούμενοι‖ και‖ οι‖ καλλιτέχνες‖ μπορούν,‖ αξιοποιώντας‖ την‖ εμβέλεια‖ της‖ προσωπικότητας‖ και‖ του‖ έργου‖ τους,‖ να‖

τονίσουν‖ την‖ αναγκαιότητα‖ περιορισμού‖ της‖ βίας‖ και‖ καλλιέργειας‖ της‖ συλλογικής‖ συνείδησης.‖ Η‖ απαγκίστρωση‖ των‖

ανθρώπων‖ από‖ το‖ άκρατο‖ πνεύμα‖ ατομικισμού‖ και‖ ανταγωνιστικότητας‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ τους‖ βοηθήσει‖ να‖

επαναπροσδιορίσουν‖τις‖αξίες‖και‖τις‖προτεραιότητές‖τους.‖Ιδιαίτερα‖ οι‖καλλιτέχνες‖με‖την‖ευαισθησία‖που‖τους‖διακρίνει,‖

μπορούν‖ μέσω‖ της‖ αισθητικά‖ προσεγμένης‖ καλλιτεχνικής‖ δημιουργίας‖ να‖ εξημερώσουν‖ τα‖ κατώτερα‖ ένστικτα,‖ να‖

εξοικειώσουν‖τους‖ανθρώπους‖με‖το‖ωραίο,‖να‖τους‖καλλιεργήσουν‖ευγενή‖συναισθήματα. 

●‖Η‖άμβλυνση‖ των‖κοινωνικών αντιθέσεων‖και‖ των‖ αδικιών‖ είναι‖ ένα‖ ακόμη‖βήμα‖που‖θα‖ήταν‖χρήσιμο‖να‖γίνει‖ για‖ τον‖

περιορισμό‖της‖βίας.‖Η‖εφαρμογή‖των‖δικαιωμάτων‖για‖όλους‖εξίσου‖τους‖ανθρώπους,‖το‖αίσθημα‖της‖αξιοκρατίας‖και‖της‖

ισότητας‖θα‖περιόριζαν‖ τις‖ βίαιες‖ εκδηλώσεις.‖ Εξάλλου, πληθώρα‖ ιστορικών‖παραδείγμάτων‖αποδεικνύει‖πως‖κάθε‖ είδους‖

ανισότητα‖οδηγεί‖στη‖βία‖και‖την‖αποσταθεροποίηση‖των‖διαπροσωπικών‖σχέσεων‖και‖της‖συλλογικής‖ζωής. 

●‖Οι‖Διεθνείς‖Οργανισμοί‖με‖ανθρωποκεντρικό‖προσανατολισμό‖ οφείλουν‖να‖ επαγρυπνούν‖και‖ να‖ επεμβαίνουν‖ δυναμικά‖

κάθε‖φορά‖που‖ξεσπά‖ένας‖πόλεμος,‖κάθε‖φορά‖που‖καταγγέλλονται‖περιπτώσεις‖καταπάτησης‖αναφαίρετων‖δικαιωμάτων,‖

όπως‖αυτά‖της‖ζωής‖και‖της‖αξιοπρεπούς‖διαβίωσης. 

●‖ κόπιμο‖ είναι‖ επίσης‖ ν΄‖ αναφερθεί‖ ότι‖ τα‖ μέτρα‖ για‖ τον‖ περιορισμό‖ της‖ βίας‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ έχουν‖ κυρίως‖ προληπτικό‖

χαρακτήρα.‖ Φρειάζεται‖ παρόλ΄‖ αυτά‖ και‖ η‖ λήψη‖ κατασταλτικών‖ μέτρων,‖ κυρίως‖ με‖ την‖ απόδοση‖ ποινής‖ σ΄‖ αυτόν‖ που‖

βιαιοπράγησε.‖Επιβάλλεται,‖όμως,‖να‖τονιστεί‖ότι‖η‖επιβαλλόμενη‖ποινή‖δεν‖θα‖πρέπει‖να‖είναι‖προσβλητική,‖εκδικητική‖και‖

εξοντωτική‖για‖το‖δράστη.‖΄‖αυτές‖τις‖περιπτώσεις‖τροφοδοτείται‖ο‖φαύλος‖κύκλος‖της‖βίας‖καθώς‖η‖βία‖φέρνει‖βία. 

●‖ Κλείνοντας,‖ οφείλουμε‖ να‖ επισημάνουμε‖ ότι‖ κανένα‖ μέτρο‖ περιορισμού‖ της‖ βίας‖ δεν‖ θα‖ είναι‖ αποτελεσματικό,‖ αν‖ οι‖

άνθρωποι‖δεν‖απαλλαγούν‖από‖το‖αίσθημα‖ότι‖διαρκώς‖απειλούνται‖από‖τους‖συνανθρώπους‖τους.‖Θα‖πρέπει‖να‖συνάπτουν‖

διαπροσωπικές‖ σχέσεις‖ απαλλαγμένοι‖ από‖ τέτοιου‖ είδους‖ προκαταλήψεις,‖ που‖ στην‖ πραγματικότητα‖ δυσχεραίνουν‖ και‖

τελικά‖αναστέλλουν‖την‖υγιή‖επικοινωνία‖μεταξύ‖των ανθρώπων.‖Ση‖θέση‖της‖βίας,‖της‖καχυποψίας‖και‖της‖εχθρότητας‖θα‖

πρέπει‖να‖καταλάβουν‖ο‖διάλογος,‖η‖συνεργασία‖και‖η‖φιλία.  

Η ΘΕΙΑ ΚΑΣΑΔΙΚΗ 

 

Σο γέλιο βγήκε από την κόλαση 

 

 

Πριν‖καταδικάσουμε‖τους‖φανατικούς‖μουσουλμάνους‖που‖δεν‖συμμερίζονται‖το‖

χιούμορ‖της‖Δύσης‖-ειδικά‖όταν‖αναφέρεται‖στον‖Μωάμεθ- καλό‖είναι‖να‖ρίξουμε‖μια‖

ματιά‖και‖στα‖«δικά‖μας».‖ 

Να‖δούμε‖πόσο‖ανέχεται‖και‖η‖δική‖μας‖«επικρατούσα‖θρησκεία»‖το‖αστείο‖και‖το‖

γέλιο.‖Και‖τότε‖με‖έκπληξη‖θα‖διαπιστώσουμε‖ότι‖η‖ορθόδοξη‖θεολογία‖είναι‖

εξαιρετικά‖αυστηρή‖πάνω‖σ'‖αυτό‖το‖ζήτημα.‖Οι‖έλληνες‖Πατέρες‖της‖Εκκλησίας‖είναι‖

εκείνοι‖που‖επιδεικνύουν‖τη‖λιγότερη‖ανοχή‖απέναντι‖στο‖γέλιο:‖Σο‖θεωρούν‖

ανθρώπινη‖αδυναμία,‖απότοκο‖του‖προπατορικού‖αμαρτήματος,‖και‖το‖αποδίδουν‖

στον‖διάβολο.‖ 

 

Σο‖γέλιο‖στη‖Βίβλο 

 

Η‖πρώτη‖χρονολογικά,‖η‖πιο‖γνωστή‖και‖περισσότερο‖σχολιασμένη‖σκηνή‖γέλιου‖στην‖Παλαιά‖Διαθήκη‖είναι‖η‖στιγμή‖που‖η‖

άρρα‖ακούει‖τον‖Κύριο‖να‖πληροφορεί‖τον‖Αβραάμ‖ότι‖του‖χρόνου‖η‖γυναίκα‖του‖θα‖γεννήσει.‖ 

 

Αντιγράφουμε‖από‖τη‖μετάφραση‖της‖Ελληνικής‖Βιβλικής‖Εταιρείας: 

 

«Η‖άρρα‖τα‖άκουγε‖όλα‖αυτά,‖γιατί‖στεκόταν‖από‖πίσω‖του,‖στο‖άνοιγμα‖της‖σκηνής.‖Ο‖Αβραάμ‖και‖η‖άρρα‖ήταν‖γέροντες‖

προχωρημένης‖ηλικίας,‖και‖η‖άρρα‖δεν‖είχε‖πια‖περίοδο.‖ 
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»Η‖άρρα‖λοιπόν‖γέλασε‖κρυφά‖καθώς‖σκεφτόταν:‖"Αφού γέρασα,‖είναι‖δυνατόν‖να‖

έχω‖ορμές;‖Κι‖ο‖άντρας‖μου‖είναι‖κι‖αυτός‖γέροντας".‖Αλλά‖ο‖Κύριος‖είπε‖στον‖

Αβραάμ:‖"Γιατί‖γέλασε‖η‖άρρα;‖Γιατί‖αμφιβάλλει‖ότι‖θ'‖αποκτήσει‖γιο‖τώρα‖που‖

γέρασε;‖Σίποτα‖δεν‖είναι‖αδύνατο‖για‖τον‖Κύριο!‖Οταν‖την‖ίδια‖εποχή‖ύστερα‖από‖

ένα‖χρόνο‖θα‖ξανάρθω‖σπίτι‖σου,‖η‖άρρα‖θα‖έχει‖γιο".‖Η‖άρρα‖αρνήθηκε‖και‖είπε:‖

"Δε‖γέλασα"‖- γιατί‖φοβήθηκε.‖Αλλά‖εκείνος‖της‖είπε:‖"Και‖όμως,‖γέλασες"»‖

(Γένεσις,‖18,10). 

 

*‖Αυτό‖το‖γέλιο‖της‖άρρας‖θα‖εμπνεύσει‖το‖Θεό‖να‖ονομάσει‖τον‖γιο‖του‖ζεύγους 

Ισαάκ.‖Yishaq‖στα‖εβραϊκά‖σημαίνει‖«γελάει»‖ή‖«άσ'‖τον‖να‖γελάει».‖Σα‖γέλια‖της‖

άρρας‖της‖βγήκαν‖ξινά:‖«Ο‖Αβραάμ‖ήταν‖εκατό‖ετών‖όταν‖γεννήθηκε‖ο‖Ισαάκ,‖ο‖

γιος‖του.‖Και‖είπε‖η‖άρρα:‖"Περίγελω‖μ'‖έκανε‖ο‖Θεός.‖Οποιος‖ακούει‖ότι‖έκανα‖γιο‖

θα‖γελάει‖μ'‖εμένα".‖Και‖συνέχισε:‖"Ποιος‖να‖το‖'λεγε‖στον‖Αβραάμ‖ότι‖η‖άρρα‖θα‖

θήλαζε‖παιδιά!‖τα‖γερατειά‖του‖του‖γέννησα‖παιδί"»‖(21,5).‖ 

 

*‖Οι‖ερμηνευτές‖της‖Βίβλου‖επί‖αιώνες‖πολλούς‖διασταυρώνουν‖τα‖ξίφη‖τους‖για‖το‖αν‖το‖γέλιο‖της‖άρρας‖ήταν‖έκφραση‖

αδυναμίας,‖λειψής‖πίστης‖(και‖επομένως‖καταδικάζεται)‖ή‖χαράς‖μπροστά‖στο‖θαύμα‖(και‖κατά‖συνέπεια‖ευλογείται).‖ε‖ένα‖

τόσο‖εκτεταμένο‖αφήγημα‖όσο‖η‖Παλαιά‖Διαθήκη‖είναι‖φυσικό‖να‖περιλαμβάνονται‖και‖άλλες‖αναφορές‖στο‖γέλιο,‖καθώς‖

και‖σκηνές‖με‖ειρωνική‖διάθεση.‖Ψστόσο‖είναι‖επικίνδυνο‖να‖μπερδέψουμε‖τη‖σημερινή‖αίσθηση‖χιούμορ‖με‖εκείνη‖που‖είχαν‖

οι‖συντάκτες‖των‖Ιερών‖Βιβλίων‖πριν‖από‖κάποιες‖χιλιετίες.‖ 

 

*‖Σα‖μηνύματα‖προς‖τους‖αναγνώστες‖της‖Βίβλου‖δεν‖είναι‖μονοσήμαντα.‖Ακόμα‖και‖στο‖ίδιο‖βιβλίο‖υπάρχουν‖αποκλίνουσες‖

αναφορές.‖τον‖Εκκλησιαστή,‖για‖παράδειγμα,‖όπου‖μιλάει‖ο‖γιος‖του‖Δαβίδ,‖βασιλιάς‖στην‖Ιερουσαλήμ,‖στην‖αρχή‖

διαβάζουμε:‖«Για‖το‖γέλιο‖κατέληξα‖πως‖είν'‖ανοησία‖και‖για‖τη‖χαρά‖σκέφτηκα‖"τι‖ωφελεί;"»‖(2,2).‖Και‖σε‖άλλο‖σημείο:‖

«Προτιμότερη‖είναι‖η‖λύπη‖από‖το‖γέλιο.‖ 

 

»Γιατί‖μπορεί‖να‖δίνει‖στο‖πρόσωπο‖όψη‖θλιμμένη,‖αλλά‖σου‖μαθαίνει‖τη‖ζωή.‖Οι‖σοφοί‖βρίσκονται‖εκεί‖που‖οι‖άνθρωποι‖

πενθούν‖και‖οι‖ανόητοι‖εκεί‖που‖γλεντούν»‖(7,3).‖Αλλά‖στο‖ίδιο‖βιβλίο‖υπάρχει‖και‖η‖πιο‖ισορροπημένη‖διατύπωση:‖«Για‖όλα‖

πάνω‖στη‖γη‖υπάρχει‖ο‖κατάλληλος‖χρόνος‖και‖ο‖συγκεκριμένος‖καιρός‖*...+‖Καιρός‖που‖κλαίει‖κανείς‖και‖που‖γελάει.‖Που‖

θρηνεί‖και‖που‖χορεύει»‖(3,4). 

 

*‖Σις‖περισσότερες‖φορές‖είναι‖ο‖ίδιος‖ο‖Θεός‖που‖γελάει.‖Παράδειγμα‖στους‖Χαλμούς:‖«Θ'‖αναγελάσει‖εκείνος‖που‖'χει‖στους‖

ουρανούς‖το‖θρόνο‖του»‖(2,4),‖«Ο‖Κύριος‖γελάει‖μαζί‖του‖(σ.σ.‖με‖τον‖ασεβή),‖γιατί‖ξέρει‖πως‖έρχεται‖της‖τιμωρίας‖του‖η‖μέρα» 

(37,13),‖«Αλλά‖συ,‖Κύριε,‖γελάς‖μ'‖αυτούς‖χλευάζεις‖όλα‖τα‖έθνη»‖(59,9).‖Ο‖ολομών‖στις‖Παροιμίες‖του‖γράφει‖ότι‖η‖θεϊκή‖

σοφία‖γελάει‖εκδικητικά‖με‖τους‖ανόητους:‖«Απορρίψατε‖όλες‖μου‖τις‖συμβουλές‖και‖περιφρονήσατε‖τις‖επιπλήξεις‖μου.‖Γι'‖

αυτό‖κι‖εγώ‖με‖την‖καταστροφή‖σας‖θα‖γελάσω,‖θα‖σας‖ειρωνευτώ‖όταν‖σας‖κυριέψει‖ο‖τρόμος»‖(1,26).‖ 

 

Ο‖αγέλαστος‖Ιησούς 

Αν‖ο‖Γιαχβέ‖συχνά‖πυκνά‖γελούσε,‖δεν‖φαίνεται‖να‖κληροδότησε‖αυτή‖του‖την‖ιδιότητα‖στον‖

μονογενή‖Τιό‖του.‖ύμφωνα‖με‖τη‖διατύπωση‖πολλών‖Πατέρων‖της‖Εκκλησίας‖ο‖Φριστός‖«δεν‖

γέλασε‖ποτέ».‖Οπως‖εξηγεί‖ο‖Ιωάννης‖ο‖Φρυσόστομος,‖τόσο‖τα‖Ευαγγέλια,‖όσο‖και‖οι‖Πράξεις‖και‖οι‖

Επιστολές,‖αντιμετωπίζουν‖εντελώς‖αρνητικά‖την‖υπόθεση‖«γέλιο».‖ 

 

*‖Σα‖πράγματα‖παίρνουν,‖λοιπόν,‖μια‖αυστηρότερη‖μορφή‖στην‖Καινή‖Διαθήκη‖που‖μας‖αφορά‖

άμεσα.‖Σο‖γέλιο‖είναι‖παρόν,‖αλλά‖κυρίως‖ως‖ειρωνεία‖και‖κοροϊδία‖όσων‖δεν‖πιστεύουν‖στον‖Ιησού‖

και‖τη‖διδασκαλία‖του.‖Σον‖περιγελούν‖όταν‖τους‖λέει‖ότι‖η‖κόρη‖του‖άρχοντα‖δεν‖πέθανε‖αλλά‖

κοιμάται‖(Κατά‖Ματθαίον,‖9,24).‖Σον‖κοροϊδεύουν‖οι‖στρατιώτες‖του‖Πιλάτου,‖γονατίζουν‖μπροστά‖

του‖και‖λένε‖«Ζήτω‖ο‖βασιλιάς‖των‖Ιουδαίων»‖(Κατά‖Ματθαίον,‖27,29). 

 

*‖Η διδασκαλία‖του‖Ιησού‖είναι‖σαφής‖επ'‖αυτού:‖«Μακάριοι‖εσείς‖που‖τώρα‖κλαίτε‖γιατί‖θα‖χαρείτε‖

*...+‖Αλίμονο‖σ'‖εσάς‖που‖τώρα‖γελάτε,‖γιατί‖θα‖θρηνήσετε‖και‖θα‖κλάψετε»‖(Κατά‖Λουκάν,‖6,21-25). 

Πουθενά‖στα‖Ευαγγέλια‖δεν‖αναφέρεται‖ο‖Ιησούς‖να‖γελάει,‖ενώ‖αλλού‖κλαίει‖(«Σότε‖ο‖Ιησούς‖δάκρυσε»,‖Κατά‖Ιωάννην‖11,35),‖

αλλού‖τρώει‖(«Σα‖πήρε‖και‖τα‖έφαγε‖μπροστά‖τους»,‖Κατά‖Λουκάν,‖24/43),‖αλλού‖πίνει‖(«Ο‖Ιησούς‖της‖λέει,‖"δώσε‖μου‖να‖

πιω"»,‖Κατά‖Ιωάννην,‖4/7)‖ή‖κοιμάται‖(«Ο‖Ιησούς‖ήταν‖στην‖πρύμνη‖και‖κοιμόταν‖πάνω σ'‖ένα‖μαξιλάρι»,‖Κατά‖Μάρκον,‖4/38).‖ 

 

*‖Τπάρχουν,‖όμως‖και‖ορισμένες‖ενδείξεις‖ότι‖αυτή‖η‖εικόνα‖ενός‖σοβαρού‖και‖αγέλαστου‖δασκάλου‖είναι‖πλασματική‖και‖

οφείλεται‖στο‖γεγονός‖ότι‖στα‖Ευαγγέλια‖περιγράφεται‖μόνο‖η‖δημόσια‖δράση‖του‖Ιησού‖τα‖τρία‖τελευταία‖χρόνια‖της‖ζωής‖

του‖και‖η‖πορεία‖του‖προς‖το‖εκούσιο‖πάθος,‖γεγονός‖που‖επέβαλε‖στους‖Ευαγγελιστές‖να‖αυτολογοκριθούν‖και‖να‖

αποσιωπήσουν‖τις‖πιο‖χαλαρές‖πλευρές‖του‖χαρακτήρα‖του.‖ 
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*‖Προς‖αυτή‖την‖κατεύθυνση‖συντείνει‖και‖η‖μαρτυρία‖του‖Ευαγγελιστή,‖ο οποίος‖αντιπαραβάλλει‖την‖εικόνα‖ενός‖γλεντζέ‖

Ιησού‖προς‖εκείνη‖του‖ασκητή‖Προδρόμου:‖«Ηρθε‖ο‖Ιωάννης,‖που‖δεν‖έτρωγε‖και‖δεν‖έπινε‖και‖είπαν‖"είναι‖δαιμονισμένος".‖

Ηρθε‖ο‖Τιός‖του‖Ανθρώπου,‖που‖τρώει‖και‖πίνει,‖και‖λένε‖"φαγάς‖και‖οινοπότης‖είν'‖αυτός"»‖(Κατά‖Ματθαίον,‖11,‖18).‖ 

 

*‖Αλλά‖και‖το‖πρώτο‖θαύμα‖που‖αναφέρεται‖στα‖Ευαγγέλια‖δεν‖είναι‖άλλο‖από‖τη‖δημιουργία‖κρασιού‖από‖νερό‖για‖τις‖

ανάγκες‖του‖γλεντιού‖στον‖γάμο‖της‖Κανά‖(Κατά‖Ιωάννην,‖2,6).‖ 

 

*‖Από‖την‖άλλη‖μεριά,‖η‖εικόνα‖του‖αγέλαστου‖Ιησού‖συνδέεται‖περισσότερο‖με‖την‖παράδοση‖του‖θείου‖παιδιού.‖Απαιτεί‖

ασφαλώς‖σοβαρότητα‖η‖εικόνα‖του‖δωδεκάχρονου‖Ιησού‖που‖συζητούσε‖με‖τους‖νομοδιδάσκαλους‖στον‖Ναό‖(Κατά‖Λουκάν,‖

2,40)‖και‖επιτιμούσε‖με‖αυστηρότητα‖τους‖γονείς‖του‖που‖ανησυχούσαν‖γι'‖αυτόν. 

Οι‖έλληνες‖Πατέρες 

 

Ανεξάρτητα‖από‖τον‖ανθρώπινο‖χαρακτήρα‖της‖ιστορικής‖μορφής‖του‖Ιησού,‖

σημασία‖για‖την‖εξέλιξη‖της‖διδασκαλίας‖του‖έχει‖η‖κωδικοποίηση‖του‖δόγματος‖

που‖πραγματοποιήθηκε‖τους‖πρώτους‖αιώνες‖της‖χριστιανικής‖εξάπλωσης.‖Εδώ‖

σταματούν‖οι‖επαμφοτερίζουσες‖διατυπώσεις.‖Σο‖γέλιο‖καταδικάζεται‖

αποφασιστικά‖ως‖προϊόν‖του‖διαβόλου! 

 

*‖Ερμηνεύοντας‖τις‖Γραφές‖ο‖Μεγάλος‖Βασίλειος‖θεωρεί‖ότι‖«το‖να‖κατέχεται‖κανείς‖

από‖ασυγκράτητο‖και‖άμετρο‖γέλωτα‖είναι‖απόδειξη‖ακράτειας‖και‖δεικνύει‖ότι‖δεν‖

ελέγχει‖τας‖συγκινήσεις‖του‖και‖ότι‖δεν‖καταπιέζεται‖η‖χαλαρότητα‖της‖ψυχής‖με‖αυστηρή‖κριτική.‖Η‖συγκίνηση‖βέβαια‖της‖

ψυχής‖δεν‖είναι‖απρεπές‖να‖εκδηλώνεται‖μέχρι‖και‖με‖ένα‖φωτεινό‖μειδίαμα,‖όσο‖διά‖να‖δείξει‖μόνον‖τον‖λόγο‖της‖Γραφής,‖ότι‖

"όταν‖ευφραίνεται‖η καρδία,‖το‖πρόσωπο‖θάλλει".‖ 

 

»Αλλά‖ο‖δυνατός‖γέλως‖και‖οι‖αθέλητοι‖άτακτοι‖κινήσεις‖του‖σώματος‖δεν‖είναι‖γνωρίσματα‖εκείνου‖που‖ελέγχει‖την‖ψυχή‖

του‖ούτε‖του‖δοκίμου‖ούτε‖εκείνου‖που‖εξουσιάζει‖τον‖εαυτόν‖του»‖(«Οροι‖κατά‖πλάτος,‖Β'»). 

 

*‖Ο‖Βασίλειος‖είναι‖σαφής‖και‖για‖τον‖Ιησού:‖«Ο‖Κύριος‖εις‖καμίαν‖περίπτωση‖δεν‖φαίνεται‖ότι‖εγέλασεν,‖όσον‖ημπορούμε‖να‖

κρίνουμε‖από‖τις‖ευαγγελικές‖αφηγήσεις,‖αλλά‖και‖χαρακτήριζε‖δυστυχισμένους‖τους‖κατεχομένους‖από‖τον‖γέλωτα».‖Οσο‖

για‖τις‖αναφορές‖της‖Παλαιάς‖Διαθήκης‖στο‖γέλιο‖και‖πάλι‖ο‖Αγιος‖της‖Πρωτοχρονιάς‖δεν‖αφήνει‖ερωτηματικά:‖«Ας‖μη‖

παραπλανώμεθα‖από‖την‖αμφίβολον‖σημασία‖της‖λέξεως‖"γέλως".‖Διότι‖η‖Γραφή‖πολλάκις‖ονομάζει‖γέλωτα‖την‖χαράν‖της‖

ψυχής‖και‖την‖φαιδράν‖διάθεσιν,‖που‖δημιουργείται‖από‖τα‖συμβαίνοντα‖αγαθά».‖ 

 

*‖Ο‖Κλήμης‖ο‖Αλεξανδρεύς‖αφιερώνει‖ειδικό‖κεφάλαιο‖του‖μεγάλου‖του‖έργου‖«Παιδαγωγός»‖στο‖γέλιο‖(«Περί‖γέλωτος»).‖Η‖

άποψή‖του‖είναι‖ότι‖πρέπει‖να‖εξορίζονται‖οι‖γελωτοποιοί:‖«Σους‖ανθρώπους‖που‖μιμούνται‖τα‖γελοία‖ή‖μάλλον‖τα‖

καταγέλαστα‖πάθη‖πρέπει‖να‖τους‖απομακρύνουμε‖από‖την‖πολιτεία‖μας».‖ 

Κατά‖μείζονα‖λόγο‖δεν‖πρέπει‖να‖τους‖μιμούμαστε:‖«Αν‖λοιπόν‖πρέπει‖ν'‖αποβάλουμε‖τους‖

γελωτοποιούς‖από‖την‖πολιτεία‖μας,‖πολύ‖περισσότερο‖δεν‖πρέπει‖να‖επιτρέπουμε‖στους‖

εαυτούς‖μας‖να‖γελωτοποιούμε.‖*...+‖Αλλά‖και‖τον‖ίδιο‖τον‖γέλωτα‖πρέπει‖να‖χαλιναγωγούμε.‖

Διότι‖το‖γέλιο,‖όταν‖εξάγεται‖με‖τον‖τρόπο‖που‖αρμόζει,‖εμφανίζει‖κοσμιότητα,‖όταν‖όμως‖δεν‖

εκδηλώνεται‖έτσι,‖δείχνει‖ακολασία.‖*...+‖Επειδή‖δηλαδή‖ο‖άνθρωπος‖είναι‖γελαστικό‖ζώο,‖αυτό‖

δεν‖σημαίνει‖ότι‖πρέπει‖να‖γελά‖για‖τα‖πάντα,‖αφού‖ούτε‖ο‖ίππος,‖που‖είναι‖χρεμετιστικός,‖δεν‖

χρεμετίζει‖για‖τα‖πάντα.‖Ψς‖λογικά‖ζώα‖πρέπει‖να‖κατευθύνομε‖τους‖εαυτούς‖μας‖με‖

μετριοπάθεια,‖χαλαρώνοντας‖αρμονικώς‖την‖αυστηρότητα‖και‖την‖υπερένταση‖του‖ζήλου‖μας,‖

χωρίς να‖τα‖διαλύομε‖δυσαρμονικά.‖Η‖κόσμια‖και‖αρμονική‖άνεσις‖του‖προσώπου,‖σαν‖

οργάνου,‖ονομάζεται‖μειδίαμα,‖κι‖έτσι‖στο‖πρόσωπο‖ανακλάται‖η‖διάχυσις‖και‖το‖γέλιο‖ανήκει‖

στους‖σώφρονες.‖Η‖δυσαρμονική‖όμως‖έκλυσις‖του‖προσώπου,‖αν‖γίνεται‖στις‖γυναίκες,‖

ονομάζεται‖κιχλισμός‖που‖είναι‖πορνικό‖γέλιο,‖κι‖αν‖γίνεται‖στους‖άνδρες,‖ονομάζεται‖

καγχασμός‖και‖είναι‖γέλιο‖προκλητικό‖κι‖υβριστικό.‖*...+‖Πρέπει‖επίσης‖να‖γίνεται‖εκπαίδευσις‖

στο‖μειδίαμα.‖Αν‖πρόκειται‖για‖αισχρά‖πράγματα,‖πρέπει‖να‖φαινόμαστε‖μάλλον‖ότι‖κοκκινίζουμε,‖παρά‖ότι‖χαμογελούμε,‖

για‖να‖μη‖νομιστεί‖ότι‖συμμετέχουμε‖στην‖ηδονή‖από‖συμπάθεια.‖*...+‖Για‖τα‖μειράκια‖μάλιστα‖και‖τις‖γυναίκες‖ο‖γέλωτας‖

είναι‖ολίσθημα‖προς‖τις‖διαβολές»‖(Ο‖Παιδαγωγός,‖Λόγος‖Β',‖46-47).  

 

*‖Ο‖πιο‖σκληρός‖αντίπαλος‖του‖γέλιου‖μεταξύ‖των‖Πατέρων‖της‖Εκκλησίας‖ήταν‖χωρίς‖αμφιβολία‖ο‖Ιωάννης‖ο‖Φρυσόστομος.‖

το‖Τπόμνημά‖του‖για‖την‖Προς‖Εβραίους‖Επιστολή‖του‖Παύλου‖(Ομιλία‖ΙΕ)‖αναπτύσσει‖μια‖εκτενή‖διατριβή‖εναντίον‖του‖

γέλιου,‖το‖οποίο‖ευθέως‖συνδέει‖με‖τον‖διάβολο:‖«τέκεσαι‖και‖γελάς‖όπως‖οι‖κοσμικές‖γυναίκες,‖προκαλώντας‖τα‖γέλια‖σαν‖

τις‖γυναίκες‖του‖θεάτρου;‖Αυτό‖τα‖ανέτρεψε‖όλα,‖αυτό‖τα‖κατέρριψε.‖Κατάντησαν‖τα‖δικά‖μας‖γέλως‖και‖πολιτισμός‖και‖

αστειότητα.‖Σίποτα‖το‖σταθερό,‖τίποτα‖το‖στερεό.‖Δεν‖τα‖λέγω‖αυτά‖μόνο‖προς‖τους‖κοσμικούς‖άνδρες,‖αλλά‖γνωρίζω‖ποιους‖

υπαινίσσομαι.‖Γέμισε‖η‖Εκκλησία‖από‖γέλωτα.‖ 
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»Αν‖ο‖τάδε‖πει‖κάποιο‖αστείο,‖αμέσως‖προκαλούνται‖γέλια‖σ'‖εκείνους‖που‖κάθονται.‖Και‖το‖θαυμαστό‖είναι‖ότι‖πολλοί‖δεν‖

σταματούν‖να‖γελούν‖και‖κατά‖την‖ίδια‖την‖ώρα‖της‖ευχής.‖Παντού‖χορεύει‖ο‖διάβολος,‖όλους‖τους‖ντύθηκε,‖όλους‖τους‖

εξουσιάζει.‖Ατιμάσθηκε‖ο‖Φριστός,‖περιφρονήθηκε,‖δεν‖υπάρχει‖πουθενά‖η‖εκκλησία.‖Δεν‖ακούτε‖τον‖Παύλο‖που‖λέγει‖

"αισχρότητα‖και‖μωρολογία‖και‖γελοιότητες‖ας‖εξαφανισθούν‖από‖σας";‖Μαζί‖με‖την‖αισχρότητα‖αναφέρει‖τη‖γελοιότητα‖και‖

συ‖γελάς;‖Μωρολογία‖τι‖είναι;‖ 

 

»Εκείνα‖που‖δεν‖έχουν‖τίποτα‖χρήσιμο.‖Γελάς‖λοιπόν‖διαρκώς‖και‖φαιδρύνεις‖το‖πρόσωπό‖σου‖συ‖ο‖μοναχός;‖Γελάς,‖πες‖μου,‖

συ‖που‖έχει‖σταυρωθεί,‖συ‖που‖πενθείς;‖Πού‖άκουσες‖το‖Φριστό‖να‖το‖κάνει‖αυτό;‖Πουθενά,‖αλλά‖πόσες‖φορές‖ήταν‖

σκυθρωπός.‖Πραγματικά,‖όταν‖είδε‖την‖Ιερουσαλήμ‖δάκρυσε,‖όταν‖σκέφτηκε‖τον‖προδότη‖ταράχτηκε‖και‖όταν‖επρόκειτο‖ν'‖

αναστήσει‖τον‖Λάζαρο‖έκλαψε.‖Και‖συ‖γελάς;‖*...+‖Ο‖παρών‖καιρός‖είναι‖καιρός‖πένθους‖και‖θλίψεως,‖βασάνων‖και‖

δουλαγωγίας,‖αγώνων‖και‖ιδρώτων,‖και‖συ‖γελάς;» 

 

*‖Κάπου‖ο‖Ιωάννης‖καταλαβαίνει‖ότι‖το‖παράκανε‖και‖βάζει‖λίγο‖νερό‖στο‖κρασί‖του:‖«Και‖τι‖κακό,‖λέγει,‖είναι‖το‖γέλιο;‖Δεν‖

είναι‖κακό‖το‖γέλιο,‖αλλά‖κακό‖είναι‖όταν‖γίνεται‖πέρα‖από‖το‖μέτρο‖και‖άκαιρα.‖*...+‖Σο‖γέλιο‖υπάρχει‖στην‖ψυχή‖μας,‖για‖να‖

ανακουφίζεται‖κάποτε‖η‖ψυχή,‖όχι‖για‖να‖οδηγείται‖στη‖διάχυση.‖Αλλωστε‖και‖η‖επιθυμία‖υπάρχει‖μέσα‖στα‖σώματά‖μας‖και‖

δεν‖πρέπει‖οπωσδήποτε‖επειδή‖υπάρχει‖να‖τη‖χρησιμοποιούμε‖ή‖να‖τη‖χρησιμοποιούμε‖πέρα‖από‖το‖μέτρο». 

*‖Απ'‖ό,τι‖φαίνεται,‖αυτή‖η‖εμμονή‖του‖Ιωάννη‖στο‖κλάμα‖είχε‖αποτυπωθεί‖και‖σε‖

παρατσούκλια‖που‖του‖απηύθυναν‖οι‖σύγχρονοί‖του.‖Μας‖το‖λέει‖ο‖ίδιος:‖«Γνωρίζω‖

ότι‖πολλοί‖με‖κατηγορούν,‖λέγοντας‖"αμέσως‖δάκρυα"».‖Αλλα‖εκείνος‖επιμένει:‖«Ας‖

πενθήσουμε,‖αγαπητοί,‖ας‖πενθήσουμε‖για‖να‖γελάσουμε‖πραγματικά,‖για‖να‖

νιώσουμε‖πραγματική‖ευφροσύνη‖κατά‖τον‖καιρό‖της‖ειλικρινούς‖χαράς».‖Υυσικά‖

αυτή‖η‖«ειλικρινής‖χαρά»‖και‖τα‖γέλια‖μετατίθενται‖για‖την‖άλλη‖ζωή.‖Αυτή‖η‖

διδασκαλία‖κατά‖του‖γέλιου‖οδήγησε‖στη‖θέσπιση‖της‖απαγόρευσής‖του‖στο‖

εσωτερικό‖των‖μοναστικών‖κοινοτήτων.‖Οι‖περισσότεροι‖κανονισμοί‖μονών‖

προβλέπουν‖συγκεκριμένα‖επιτίμια‖(ποινές)‖για‖τους‖μοναχούς‖που‖παρασύρονται‖

σε‖γέλια.‖Δεν‖είναι‖ασφαλώς‖σύμπτωση‖που‖στο‖γνωστό‖αστυνομικό‖μπεστ‖σέλερ‖

«Σο‖Ονομα‖του‖Ρόδου»‖που‖διαδραματίζεται‖στο‖εσωτερικό‖ενός‖μεσαιωνικού‖

μοναστηριού,‖ο‖Ουμπέρτο‖Εκο‖έχει‖τοποθετήσει‖στο‖κέντρο‖της‖μυθοπλασίας‖τις‖φιλοσοφικές‖και‖θεολογικές‖διαφωνίες‖για‖το‖

γέλιο.‖την‖εκτενή‖συζήτηση‖μεταξύ‖του‖Γουλιέλμου‖της‖Μπάσκερβιλ‖και‖του‖γηραιού‖μοναχού‖Φόρχε‖του‖Μπούργκος,‖το‖

τελικό‖επιχείρημα‖του‖Φόρχε‖εναντίον‖του‖γέλιου‖είναι‖και‖πάλι‖το‖γνωστό:‖«Ξέρετε‖ότι‖ο‖Φριστός‖δεν‖γελούσε».‖Ο‖Γουλιέλμος‖

τον‖αμφισβητεί:‖«Δεν‖είμαι‖βέβαιος.‖Οταν‖καλεί‖τους‖Υαρισαίους‖να‖ρίξουν‖τον‖πρώτο‖λίθο,‖όταν‖ζητά‖να‖μάθει‖ποιος‖

απεικονίζεται‖στο‖νόμισμα‖που‖θα‖δοθεί‖ως‖φόρος,‖όταν‖παίζει‖με‖τις‖λέξεις‖και‖λέει‖"υ‖ει‖Πέτρος",‖πιστεύω‖ότι‖έλεγε‖

πράγματα‖ευφυή‖που‖σπέρναν‖τη‖σύγχυση στους‖αμαρτωλούς‖και‖εμψύχωναν‖τους‖πιστούς‖του.‖*...+‖Ψς‖και‖ο‖Θεός,‖λοιπόν,‖

εκφράζεται‖με‖αστεϊσμούς‖για‖να‖σπείρει‖τη‖σύγχυση‖σ'‖αυτούς‖που‖θέλει‖να‖τιμωρήσει»‖(σ.‖180).‖Κλειδί‖του‖μυστηρίου‖στο‖

μυθιστόρημα‖είναι‖-τι‖άλλο- μια‖φιλοσοφική‖πραγματεία‖για το‖γέλιο‖που‖θα‖εξαφανιστεί,‖γιατί‖όπως‖λέει‖ο‖Φόρχε:‖«Σο‖γέλιο‖

είναι‖η‖αδυναμία,‖η‖εξαχρείωση,‖η‖αηδία‖της‖σάρκας‖μας.‖*...+‖Σο‖γέλιο‖αποσπά‖για‖μερικές‖στιγμές‖τον‖αγροίκο‖από‖τον‖φόβο.‖

Μα‖ο‖νόμος‖επιβάλλεται‖με‖το‖δέος,‖του‖οποίου‖το‖αληθινό‖όνομα‖είναι‖"φόβος‖Θεού"»‖(σ.‖624).Ο‖Εκο‖δεν‖είναι,‖βέβαια,‖ο‖

πρώτος‖λογοτέχνης‖που‖ασχολήθηκε‖με‖το‖ζήτημα.‖χολιάζοντας‖την‖«Ουσία‖του‖γέλιου‖και‖του‖κωμικού‖στη‖γλυπτική»,‖ο‖

Μποντλέρ‖παρατηρεί‖ότι‖σύμφωνα‖με‖τις‖Γραφές‖το‖«γέλιο‖είναι‖ένα‖καταραμένο‖στοιχείο‖που‖προέρχεται‖από‖το‖διάβολο‖και‖

είναι‖ένα‖από‖τα‖πολλά‖κουκούτσια‖που‖περιέχονται‖στο‖συμβολικό‖μήλο».‖Ψς‖απόδειξη‖αυτής‖της‖θέσης‖του‖ο‖Μποντλέρ‖

επαναλαμβάνει‖κι‖αυτός‖ότι‖πουθενά‖ο‖Ιησούς‖δεν‖γελάει‖και‖παραπέμπει‖σε‖ανάλογες‖διαπιστώσεις‖πολλών‖ομοτέχνων‖του‖

(Curiosites esthetiques, 1855, Garnier, Paris 1969). 

 

Και‖τώρα‖τι‖κάνουμε;‖Πρέπει‖-όσοι‖πιστεύουν- να‖τα‖βάψουν‖μαύρα‖και‖να‖σταματήσουν‖να‖γελούν;‖ 

 

Αστειεύεστε,‖βέβαια.‖Τπάρχει‖και‖η‖αισιόδοξη‖πλευρά.‖Επιμένοντας‖τόσο‖πολύ‖εναντίον‖του‖γέλιου,‖οι‖Πατέρες‖της‖Εκκλησίας‖

και‖ειδικά‖οι‖θεωρητικοί‖του‖ασκητισμού‖απλώς‖πιστοποιούν‖το‖γεγονός‖ότι‖το‖γέλιο‖είναι‖σύμφυτο‖με‖την‖ανθρώπινη‖

ιδιότητα.‖ 

την‖πραγματικότητα,‖λοιπόν,‖εξισώνοντας‖το‖γέλιο‖με‖τον‖ατανά‖οι‖θεολόγοι‖και‖οι‖μοναχοί‖εκείνης‖της‖περιόδου‖

εκδηλώνουν‖την‖ουτοπική‖αισιοδοξία‖τους‖και‖την‖πίστη‖τους‖ότι‖ο‖άνθρωπος‖μπορεί‖να‖ξεπεράσει‖τη‖σαρκική‖του‖υπόσταση.‖

Καταπνίγοντας‖το‖γέλιο‖μέσα‖τους‖είναι‖σαν‖να‖νικούν‖τον‖ατανά,‖έστω‖σ'‖αυτό‖το‖μικρό‖αλώνι.‖Σον‖ατανά‖που‖τους‖

κρατάει‖μακριά‖από‖τον‖Θεό,‖στην‖κατάσταση‖της‖«πτώσης».‖Πόσο‖ρεαλιστικό‖είναι‖αυτό;‖Μα‖είναι‖θέμα‖απλής‖άσκησης.‖Μας‖

το‖διδάσκει‖ένα‖απλό‖παιδικό‖παιχνίδι‖όπου‖χάνει‖όποιος‖γελάσει‖πρώτος.‖Γνωρίζουμε‖ότι‖κάποια‖παιδιά‖αντέχουν‖

περισσότερο,‖αλλά‖στο‖τέλος‖όλοι‖γελούν. 

 

 

 
Η‖καταστροφή‖του‖μοναχού 

 

 
Ορατή‖η‖τυποποίηση‖της‖θλίψης‖στον‖Ιησού‖

και‖της‖χαράς‖στον‖Βούδα. 
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Η‖διαμάχη‖του‖χριστιανισμού‖με‖το‖γέλιο‖βρίσκεται‖στο‖απόγειό‖της‖με‖την‖άνθηση‖του‖

ασκητισμού‖και‖ειδικότερα‖του‖αναχωρητισμού‖σε‖περιοχές‖της ερήμου.‖Ειδικό‖

κεφάλαιο‖για‖να‖καταδικάσει‖το‖γέλιο‖έχει‖αφιερώσει‖στα‖«Ασκητικά»‖του‖ο‖όσιος‖

Εφραίμ‖ο‖ύρος,‖ο‖οποίος‖συγκαταλέγεται‖μεταξύ‖των‖μεγάλων‖πατέρων‖και‖

διδασκάλων‖της‖Ορθόδοξης‖Εκκλησίας‖(Δ'‖αιώνας).‖Σο‖κεφάλαιο‖ονομάζεται‖«Οτι‖δεν‖

πρέπει‖να‖γελώμεν‖και‖να‖μετεωριζόμεθα,‖αλλά‖να‖κλαίωμεν‖και‖να‖θρηνώμεν‖

εαυτούς»‖(μετάφραση‖Μάρκου‖ακκορράφου,‖1864).‖Ο‖Εφραίμ‖θεωρεί‖το‖γέλιο‖

καταστροφή: 

 

«Αρχή‖της‖καταστροφής‖του‖μοναχού‖είναι‖ο‖γέλως‖και‖η‖παρρησία.‖Οταν‖εις‖ταύτα‖

ίδης‖σεαυτόν,‖μοναχέ,‖γίνωσκε ότι‖κατήντησας‖εις‖βάθη‖κακών.‖Μη‖παύσης‖δεόμενος‖

του‖Θεού,‖όπως‖σε‖ελευθερώση‖του‖θανάτου‖τούτου.‖Ο‖γέλως‖και‖η‖παρρησία‖εις‖πάθη‖αισχρά‖επιρρίπτουσι‖τον‖μοναχόν.‖Και‖

ουχί‖μόνον‖τους‖νεωτέρους,‖αλλά‖και‖τους‖γέροντας.‖Ο‖γέλως‖και‖η‖παρρησία‖κατακρημνίζει τον‖μοναχόν.‖Είπε‖τις‖των‖αγίων‖

περί‖της‖παρρησίας.‖Η‖παρρησία‖είναι‖ομοία‖προς‖άνεμον‖θερμόν,‖διαφθείρουσα‖τους‖καρπούς‖του‖μοναχού.‖Περί‖δε‖του‖

γέλωτος‖νυν‖άκουε.‖Ο‖γέλως‖εκδιώκει‖τον‖μακαρισμόν‖των‖λυπουμένων‖και‖τα‖οικοδομηθέντα‖κατακρημνίζει.‖Ο‖γέλως λυπεί‖

το‖Αγιον‖Πνεύμα,‖την‖ψυχήν‖δεν‖ωφελεί,‖το‖δε‖σώμα‖διαφθείρει.‖Ο‖γέλως‖τας‖αρετάς‖εκδιώκει,‖δεν‖έχει‖μνήμην‖θανάτου,‖ουδέ‖

μελέτην‖των‖κολάσεων.‖Αφαίρεσον‖απ'‖εμού,‖Κύριε,‖τον‖γέλωτα,‖και‖δώρησέ‖μοι‖λύπην‖και‖κλαυθμόν,‖τον‖οποίον‖επιζητείς,‖

Θεέ‖μου,‖παρ'‖εμού. 

 

[...] 

Η‖λύπη‖οικοδομεί‖και‖διαφυλάσσει.‖Η‖λύπη‖την‖ψυχήν‖εκπλύνει‖διά‖των‖δακρύων‖και‖καθιστά‖αυτήν‖καθαράν.‖Η‖λύπη‖γεννά‖

την‖σωφροσύνην,‖αποκόπτει‖τας‖ηδονάς,‖κατορθοί‖αρετάς.‖Και‖τι‖να‖λέγω‖έτι;‖Η‖λύπη‖υπό‖του‖Θεού‖μακαρίζεται,‖και‖υπό‖των‖

αγγέλων‖παρηγορείται.‖Οθεν‖έλεγε‖τις‖των‖μαθητών‖του‖Κυρίου.‖"Ο‖γέλως‖υμών‖εις‖λύπην‖θέλει‖μεταβληθή‖και‖η‖χαρά‖εις‖

κατήφειαν".‖Σαπεινώθητι‖υπό‖την‖κραταιάν‖χείρα‖του‖Κυρίου‖και‖θέλει‖υψώσει‖υμάς».‖ 

 

Οι‖συναξαριστές‖των‖ασκητών‖διηγούνται‖πολλές‖ιστορίες‖για‖τις‖προσπάθειες‖των‖δαιμόνων‖να‖βάλουν‖σε‖πειρασμό‖τους‖

ερημίτες‖μόνο‖και‖μόνο‖για‖να‖τους‖κάνουν‖να‖γελάσουν.‖Ο‖ερημίτης‖που‖γελά‖είναι‖εκείνος‖που‖παραβαίνει‖τον‖όρκο‖του‖και‖

υποκύπτει‖στον‖ατανά.‖Και‖πώς‖είναι‖δυνατόν‖να‖επιτευχθεί‖η‖αυτοσυγκράτηση;‖Μας‖το‖εξηγεί‖και‖πάλι‖ο‖όσιος‖Εφραίμ,‖

περιγράφοντας‖τις‖τεχνικές‖«αποστροφής‖των‖οφθαλμών»‖από‖κάθε‖πειρασμό:‖«Οταν‖λοιπόν‖έρχεται‖ο‖Δαίμων‖να‖μορφώνη‖

τον‖πειρασμόν‖και‖να‖ζωγραφίζη‖εις‖την‖διάνοιάν‖σου‖κάλλος‖γυναικός,‖την‖οποίαν‖ποτέ‖είδες,‖συλλογίσου‖τον φόβον‖του‖

Θεού,‖και‖ενθυμήθητι‖τους‖κοιμωμένους‖εις‖τους‖τάφους.‖υλλογίσθητι‖την‖ημέραν‖του‖θανάτου‖σου,‖όταν‖μέλλη‖η‖ψυχή‖σου‖

να‖χωρισθή‖από‖το‖σώμα.‖Ενθυμήθητι‖την‖φοβεράν‖και‖φρικώδη‖φωνήν,‖την‖οποίαν‖θέλουσιν‖ακούσει‖όσοι‖δεν‖εφύλαξαν‖τας‖

εντολάς‖του Φριστού.‖"Τπάγετε‖απ'‖εμού‖οι‖κατηραμένοι‖εις‖το‖πυρ‖το‖αιώνιον,‖το‖ητοιμασμένον‖διά‖τον‖Διάβολον‖και‖τους‖

αγγέλους‖του.‖Εις‖το‖σκότος‖το‖εξώτερον,‖όπου‖θέλει‖είναι‖ο‖κλαυθμός‖και‖ο‖βρυγμός‖των‖οδόντων".‖υλλογίσθητι‖τον‖

σκώληκα‖τον‖ακοίμητον‖και‖την‖ατελεύτητον‖βάσανον.‖Σαύτα‖συλλογίσθητι‖και‖ενθυμήθητι,‖και‖θέλει‖διαλυθή‖η‖επιθυμία‖

της‖ηδονής‖από‖του‖νοός‖σου,‖καθώς‖διαλύεται‖ο‖κηρός‖από‖προσώπου‖πυρός.‖Διότι‖οι‖δαίμονες‖δεν‖δύνανται‖ν'‖αντισταθώσιν‖

εις‖τον‖φόβον‖του‖Θεού.‖Οστις‖όμως‖δεν‖εναντιώνεται‖εις την‖επιθυμίαν,‖αλλ'‖αφήνει‖τους‖οφθαλμούς‖αυτού‖ελευθέρους‖να‖

περιπλανώνται‖ένθα‖κακείθεν,‖ούτος‖εξάπαντος‖πίπτει‖εις‖τα‖πάθη‖και‖εάν‖λείψη‖η‖εντροπή‖των‖ανθρώπων‖φθείρει‖το‖σώμα‖

του». 

 

Ευθανασία 

Η‖συζήτηση‖γύρω‖από‖το‖ζήτημα‖της‖ευθανασίας‖διχάζει‖κατά‖καιρούς‖την‖κοινή‖γνώμη.‖ε‖ένα‖αποδεικτικό‖δοκίμιο‖500-600 

λέξεων‖να‖αναπτύξετε‖τα‖επιχειρήματα‖υπέρ‖και‖κατά‖της‖ευθανασίας,‖λαμβάνοντας‖υπόψη‖τη‖σύγχρονη‖εμπειρία‖γύρω‖από‖

το‖θέμα‖και‖αξιοποιώντας‖τις‖επιμέρους‖ιδέες‖που‖θίγονται‖στο‖κείμενο.‖(Εφημερίδα‖Σα‖Νέα,‖17/3/2006) 

Επιχειρήματα υπέρ της ευθανασίας 

1.  Κάθε‖άνθρωπος‖έχει‖το‖δικαίωμα‖να‖διαχειρίζεται‖τη‖ζωή‖του‖όπως‖αυτός‖επιθυμεί.‖Άρα,‖και‖η‖απόφαση‖του‖να‖θέσει‖τέρμα‖

στη‖ ζωή‖ του‖αποτελεί‖ ακριβώς‖μια‖πράξη‖ «αυτοδιάθεσης»,‖ αποτέλεσμα‖ της‖ ελεύθερης‖

βούλησης‖του‖ατόμου. 

2.  Η‖παράταση,‖ με‖ τεχνικά‖ μέσα,‖ μιας‖ άθλιας‖ και‖ επώδυνης‖ ζωής‖ ασθενών‖ οι‖ οποίοι‖

συχνά‖ δεν‖ αντιδρούν‖ καν‖ στο‖ περιβάλλον‖ και‖ δεν‖ έχουν‖ καμιά‖ πιθανότητα‖ να‖

επανέλθουν,‖θεωρείται‖ανώφελη.‖Η‖αποφυγή‖του‖θανάτου‖και‖η‖παράταση‖της‖ζωής‖σε‖

αυτές‖τις‖περιπτώσεις‖δεν‖εξασφαλίζουν‖αυτόματα‖και‖μια‖ευτυχισμένη‖ζωή. 

3.  Η‖ευθανασία‖αποτελεί‖λύτρωση‖από‖τους‖αφόρητους‖συχνά‖πόνους,‖την‖ψυχική‖και‖σωματική‖ταλαιπωρία‖του ασθενούς,‖

που‖νιώθει‖την‖ανάγκη‖να‖τερματίσει‖τη‖ζωή‖του,‖γιατί‖θεωρεί‖ότι‖η‖συνέχιση‖της‖τον‖απαξιώνει. 

 
Ορθόδοξος‖μοναχός‖εκφράζει‖τη‖γνώμη‖του‖

για‖ το‖ χιούμορ‖ του‖Μίμη‖ Ανδρουλάκη‖ στα‖

δικαστήρια. 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18490&m=N58&aa=1
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4.  Η‖σύγχρονη‖ Ιατρική‖μετά‖μέσα‖που‖ διαθέτει‖μπορεί‖ να‖καταστήσει‖ το‖ θάνατο‖μια‖ υπόθεση‖χρονοβόρα,‖ απρόσωπη‖και‖

επώδυνη.‖Ο‖ασθενής‖που‖βρίσκεται‖σε‖κώμα‖και‖ διατηρείται‖στη‖ζωή‖με‖τεχνητούς‖τρόπους‖για‖μεγάλο‖χρονικό‖ διάστημα,‖

ουσιαστικά‖δε‖ζει‖με‖την‖ακριβέστερη‖σημασία‖του‖όρου.‖Είναι‖πλάνη‖να‖θεωρείται‖«ζωή»‖μια‖κατάσταση‖όπου‖ο‖ασθενής‖δεν‖

επικοινωνεί‖με‖τους‖άλλους,‖δε‖σκέφτεται,‖δε‖δρα.‖Συπικά‖ζει,‖ουσιαστικά‖είναι‖νεκρός. 

Επιχειρήματα κατά της ευθανασίας 

1.  Παρόλο‖που‖η‖ευθανασία‖προβάλλεται‖ως‖προϊόν‖ελεύθερης‖βούλησης‖του‖ατόμου‖που‖επιλέγει‖και‖καθορίζει‖τη‖ζωή‖του,‖

ωστόσο‖αρκετά‖ερωτήματα‖γεννιούνται‖για‖το‖αν‖η‖διανοητική‖αλλά‖και‖η‖ψυχολογική‖κατάσταση‖του‖ασθενούς‖επιτρέπει‖

αυτήν‖τη‖δυνατότητα.‖Γιατί‖ο‖ασθενής‖που‖υποφέρει‖από‖αφόρητους‖πόνους‖είναι‖λογικό‖να‖εκλιπαρεί‖για‖μια‖σωτήρια‖λύση,‖

ακόμα‖ κι‖ αν‖ αυτή‖ είναι‖ ο‖ θάνατος.‖ Επομένως,‖ καταλυτικός‖ σε‖ αυτές‖ τις‖ περιπτώσεις‖ είναι‖ ο‖ ρόλος‖ του‖ γιατρού,‖ ο‖ οποίος‖

αποφασίζει‖για‖την‖επίσπευση‖του‖τέλους‖του‖ασθενούς. 

2.  Με‖την‖ευθανασία‖παραβαίνει‖τον‖όρκο‖του‖ο‖γιατρός,‖που‖συνεργεί‖και‖αναιρεί‖έτσι‖το‖ίδιο‖το‖λειτούργημα‖του,‖αφού‖είναι‖

ταγμένος‖να‖υπηρετεί‖τον‖άνθρωπο,‖να‖τον‖ανακουφίζει‖από‖τον πόνο‖και‖να‖εργάζεται‖για‖την‖παράταση‖και‖όχι‖τη‖διακοπή‖

της‖ζωής. 

3.  Με‖ τη‖ νομιμοποίηση‖ της‖ ευθανασίας‖ υπάρχει‖ ο‖ κίνδυνος‖ από‖ δικαίωμα‖ του‖ ασθενούς‖ να‖ γίνει‖ μέσο‖ εξυπηρέτησης‖

συμφερόντων‖ασφαλιστικών‖εταιρειών‖και‖μέσο‖«απαλλαγής»‖από‖συγγενείς‖για‖κληρονομικούς‖ή‖άλλους‖λόγους. 

4.  Η‖ευθανασία‖μπορεί‖να‖εφαρμοστεί‖«επιλεκτικά»‖σε‖ορισμένες‖κατηγορίες‖ατόμων,‖όπως‖σε‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες‖ή‖

από‖ κατώτερα‖ κοινωνικά‖ στρώματα‖ κτλ.‖ στο‖ πλαίσιο‖ διαμόρφωσης‖ μιας‖ «ανώτερης»‖ κοινωνίας,‖ λειτουργώντας‖ ως‖ ένας‖

σύγχρονος‖«Καιάδας»‖κατά‖της‖ανθρώπινης‖αξιοπρέπειας. 

Ο θάνατος της Εluana 

Έπρεπε να διακοπεί η σίτιση της Ιταλίδας που ζούσε σαν φυτό; 

Γρηγόρης‖Καλφέλης (καθηγητής‖της‖Νομικής‖χολής‖στο‖ΑΠΘ),‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖16/2/2009 

Η‖ φοβερή‖ ιστορία‖ που‖ προκάλεσε‖ την‖ προηγούμενη‖ βδομάδα‖ συνταγματική‖ και‖ ηθική‖ κρίση‖

στην‖ Ιταλία‖ είναι‖ γνωστή:‖ η‖ 37χρονη‖ Εluana‖ Εnglaro,‖ λόγω‖ ενός‖ αυτοκινητικού‖ δυστυχήματος,‖

ζούσε‖ από‖ το‖ 1992‖ σε‖ κατάσταση‖ φυτού‖ και‖ διατρεφόταν‖ με‖ σωλήνα.Ο‖ άτυχος‖ πατέρας‖

προσπαθούσε‖ανεπιτυχώς‖την‖τελευταία‖δεκαετία‖να‖εξασφαλίσει‖νομικά‖για‖το‖παιδί‖του‖«το‖

δικαίωμα‖σε‖έναν‖αξιοπρεπή‖θάνατο».‖Δηλαδή‖μια‖δικαστική‖απόφαση,‖η‖οποία‖θα‖επέτρεπε‖να‖

αποσυνδεθούν‖από‖το‖σώμα‖της‖τα‖πολύπλοκα‖μηχανήματα‖που‖την‖κρατούσαν‖στη‖ζωή,‖γιατί- 

όπως‖ έλεγε‖ ο‖ ίδιος‖ - αυτή‖ήταν‖η‖ επιθυμία‖ της‖πριν‖ από‖ το‖ ατύχημα‖και‖ γιατί,‖ επιπλέον,‖ δεν‖

μπορούσε‖να‖βλέπει‖το‖κορίτσι‖του‖να‖ζει‖παρατεταμένα‖ένα‖τέτοιο‖βάρβαρο‖μαρτύριο!Σελικά‖εν‖

μέσω‖μιας‖σφοδρής‖και‖παράλογης‖αντίδρασης‖από‖την‖Καθολική‖Εκκλησία‖η‖οποία‖απέρριπτε‖

κάθε‖μορφή‖ευθανασίας,‖οι‖ δικαστικές‖αρχές‖της‖χώρας‖αυτής‖επέτρεψαν‖την‖αποσύνδεση‖της‖Εluana‖από‖τα‖μηχανήματα‖

που‖ την‖κρατούσαν‖ στη‖ ζωή,‖μετά‖ την‖ απόλυτη‖ διαβεβαίωση‖ των‖γιατρών‖ ότι‖ η‖ κατάσταση‖ της‖ νεαρής‖ Ιταλίδας‖ ήταν‖ μη‖

αναστρέψιμη.Εν‖ τω‖μεταξύ‖προκλήθηκε‖ τεράστια‖πολιτειακή‖κρίση,‖ γιατί‖ ο‖ συντηρητικός‖πρωθυπουργός‖Βerlusconi‖ για‖ να‖

αποκομίσει‖ πολιτικά‖ κέρδη‖ αγνόησε‖ περιφρονητικά‖ τη‖ δικαστική‖ εξουσία‖ και‖ προσπάθησε‖ να‖ περάσει‖ νόμο‖ στην‖ Ιταλική‖

Βουλή‖με‖τον‖ οποίο‖θα‖απαγόρευε‖τη‖διακοπή‖της‖σίτισης‖της‖ασθενούς‖ (και‖μάλιστα‖παρά‖την‖άρνηση‖του‖Προέδρου‖της‖

Ιταλικής‖Δημοκρατίας‖Νapolitano)!‖Όμως‖μέσα‖σε‖αυτόν‖τον‖φαύλο‖κύκλο‖η‖δύστυχη‖κοπελιά‖πέθανε,‖χωρίς‖ακόμη‖να‖είναι‖

γνωστό‖αν‖ ο‖ θάνατός‖ της‖ οφειλόταν‖ αποκλειστικά‖στη‖ διακοπή‖ της‖ τροφής,‖που‖ είχε‖ ήδη‖αρχίσει‖με‖ δικαστική‖ έγκριση.Η‖

θλιβερή‖ ιστορία‖ της‖ Εluana‖ φέρνει‖ στην‖ επιφάνεια‖ ένα‖ τεράστιο‖ ζήτημα:‖ υπάρχει,‖ δηλαδή,‖ ένα‖ στοιχειώδες‖ ανθρώπινο‖

δικαίωμα‖«στον‖αξιοπρεπή‖θάνατο»;Και‖η‖σύντομη‖αυτή‖προσέγγιση‖δεν‖θα‖γίνει‖μόνο‖με‖νομικούς‖όρους,‖αφού‖κάτω‖από‖το‖

πρίσμα‖της‖δικής‖μας‖(αναχρονιστικής‖ίσως;)‖ποινικής‖νομοθεσίας‖η‖παραπάνω‖πράξη‖της‖διακοπής‖της‖τροφοδοσίας‖θα‖ήταν‖

σίγουρα‖αξιόποινη,‖στον‖βαθμό‖που‖ο‖Έλληνας‖νομοθέτης‖τιμωρεί‖ακόμη‖και‖τη‖«θανάτωση»‖που‖γίνεται‖έπειτα‖από‖επίμονη‖

απαίτηση‖του‖ίδιου‖του‖ασθενούς‖που‖θέλει‖να‖απαλλαγεί‖από‖το‖μαρτύριό‖του!‖ 

Έτσι,‖λοιπόν,‖θα‖αναφέρω‖τα‖εξής:‖το‖1920,‖ένας‖αξιοσέβαστος‖καθηγητής‖του‖Ποινικού‖Δικαίου‖στη‖Γερμανία,‖ο‖Κarl‖Βinding,‖

λίγο‖ πριν‖ πεθάνει‖ υποστήριξε‖ ότι‖ υπάρχουν‖ αθεραπεύτως‖ απολεσθέντα‖ άτομα,‖ τα‖ οποία- λόγω‖ μιας‖ ασθένειας‖ ή‖ ενός‖

τρομακτικού‖τραυματισμού- ζουν‖μια‖«ανάξια‖να‖βιωθεί‖ζωή»‖(lebensunwerten‖Leben),‖με‖απλά‖λόγια‖μια‖ζωή‖που‖δεν‖αξίζει‖

να‖τη‖ζει‖κανείς!Και‖υπ΄‖αυτή‖την‖έννοια‖ έλεγε‖ότι‖η‖πράξη‖της‖θανάτωσης‖ή‖της‖ηθικής‖λύτρωσης‖ (Εrloesung)‖αυτών‖των‖

ατόμων‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ αποτελεί‖ έγκλημα.Γιατί‖ τα‖ λέω‖ αυτά;‖ Γιατί‖ ανεξάρτητα‖ από‖ το‖ πώς‖ διέστρεψαν‖ χυδαία‖ αυτή‖ την‖

αντίληψη‖ οι‖ ναζιστές,‖ κατ΄‖ ουσίαν‖ την‖ ίδια‖ ιδέα‖ δεν‖ υποστήριζε‖ με‖ τον‖ δικό‖ του‖ τρόπο‖ και‖ ο‖ συντετριμμένος‖ πατέρας‖ της‖

Εluana;‖ Δηλαδή‖ ότι‖ το‖ παιδί‖ του‖ ζούσε‖ επί‖ δεκαέξι‖ χρόνια‖ μια‖ βασανιστική‖ ζωή‖χωρίς‖ αξία;‖Μια‖ ζωή‖χωρίς‖ νόημα;Μήπως‖

λοιπόν‖υπάρχει‖πράγματι‖ ένα‖ ανθρώπινο‖ δικαίωμα‖στον‖αξιοπρεπή‖θάνατο‖και‖μήπως‖πρέπει‖ να‖αλλάξουμε‖κι‖ εμείς‖ την‖

ποινική‖μας‖νομοθεσία,‖για‖να‖μη‖καταφεύγουν‖πολλοί‖στην‖Ελβετία,‖η‖οποία‖επιτρέπει‖την‖ενεργητική‖ευθανασία;‖Βεβαίως,‖

mailto:kalfelis@law.auth.gr
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απόλυτες‖ θεωρήσεις‖ δεν‖ χωρούν‖ σε‖ αυτό‖ το‖ ζήτημα,‖ αλλά‖ σίγουρα‖ πρέπει‖ να‖ καταδικάσουμε‖ έντονα‖ την‖ απαράδεκτη‖

πολιτικοποίηση‖αυτής‖ της‖υπόθεσης‖από‖ τη‖θρησκευτική‖και‖πολιτική‖ εξουσία‖ της‖ Ιταλίας.‖Και‖ αναρωτιέται‖ κανείς:‖Ποιος‖

μπορούσε,‖ άραγε,‖ να‖ βιώσει‖ περισσότερο‖ το‖ δράμα‖ αυτής‖ της‖ ιστορίας;‖ Ο‖ πονεμένος‖ πατέρας‖ του‖

παιδιού;‖Ο‖Βerlusconi;‖Ή‖μήπως‖οι‖διάφοροι‖κύκλοι‖του‖Βατικανού‖που‖μετά‖βδελυγμίας‖καταδίκασαν‖τη‖

διακοπή‖ της‖ τροφής;Ποιο‖ είναι‖ το‖ συμπέρασμα;‖ Η‖ θλιβερή‖ ιστορία‖ της‖ Εluana‖ Εnglaro‖ μάς‖ δείχνει‖

καθαρά‖ότι‖μάλλον‖υπάρχει‖ένα‖δικαίωμα‖στον‖αξιοπρεπή‖θάνατο!Ο‖τραγικός‖επίλογος;‖Σα‖λόγια‖του‖

πατέρα:‖«Αφήστε‖με‖τώρα‖να‖ζήσω‖μόνος‖μου‖αυτό‖το‖δράμα»! 

«Ήπιε το “κοκτέιλ" και πέθανε χαμογελώντας» 

Έξι Έλληνες που πάσχουν από ανίατη ασθένεια έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως για υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην 

Ελβετία  

Φάρης‖Καρανίκας,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖19/5/2007 

Ο‖ Λούντβιχ‖ Μινέλι,‖ ιδρυτής‖ της‖ κλινικής‖ υποβοηθούμενης‖ αυτοκτονίας‖ Dignitas‖ με‖ έδρα‖ στη‖ Ελβετία,‖ πιστεύει‖ πως‖ «το‖

γεγονός‖ότι‖τα‖μέλη‖μας‖έχουν‖την‖επιλογή‖να‖έρθουν‖οποιαδήποτε‖στιγμή‖και‖να‖δεχθούν‖τις‖υπηρεσίες‖μας‖τα‖ανακουφίζει‖

ψυχολογικά».‖ Πίσω‖ του,‖ καθισμένοι‖ στο‖ τραπέζι,‖ οι‖ συγγενείς‖ μέλους‖ που‖ έχει‖ πάρει‖ την‖ απόφαση‖ να‖ προχωρήσει‖ σε‖

υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία.Σην‖επιλογή‖της‖ευθανασίας‖έχουν‖κάνει‖έξι‖Έλληνες,‖οι‖οποίοι‖αποφάσισαν‖να‖παρακάμψουν‖

την‖ελληνική‖νομοθεσία‖που‖απαγορεύει‖την‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖και‖να‖γίνουν‖μέλη‖της‖ελβετικής‖κλινικής‖Dignitas.‖

Όπως‖αποκαλύπτει‖στα‖«ΝΕΑ»‖ο‖ιδρυτής‖της‖«κλινικής‖του‖θανάτου»,‖όπως‖την‖αποκαλούν‖οι‖επικριτές,‖ήδη‖ένας‖Έλληνας‖

που‖βρισκόταν‖στο‖τελικό‖στάδιο‖καρκίνου‖πέθανε‖στην‖κλινική‖του‖παίρνοντας‖θανατηφόρο‖δόση‖φαρμάκων.Εκατοντάδες‖

Ευρωπαίοι‖ έχουν‖ δώσει‖ τέλος‖ στη‖ ζωή‖ τους‖ στις‖ εγκαταστάσεις‖ της‖ κλινικής‖ Dignitas‖ («αξιοπρέπεια»,‖ στα‖ λατινικά).‖ τις‖

περισσότερες‖ ευρωπαϊκές‖ χώρες- όπως‖ και‖ στην‖ Ελλάδα- το‖ νομικό‖ καθεστώς‖ δεν‖ επιτρέπει‖ ούτε‖ την‖ ευθανασία‖ ούτε‖ την‖

υποβοηθούμενη‖ αυτοκτονία.‖ Αυτό,‖ όμως,‖ δεν‖ ισχύει‖ στην‖ Ελβετία.«Σους‖ βοηθούμε».‖ «Δεν‖ παροτρύνουμε‖ τον‖ κόσμο‖ να‖

αυτοκτονήσει.‖Αντίθετα,‖βοηθούμε‖τους‖ανθρώπους‖που‖πάσχουν‖από‖ανίατες‖ασθένειες‖και‖βρίσκονται‖στο‖επίπονο‖τελικό‖

στάδιο‖να‖βάλουν‖τέλος‖στο‖μαρτύριό‖τους»‖λέει‖στα‖«ΝΕΑ»‖ο‖κ.‖Λούντβιχ‖Μινέλι,‖που‖δημιούργησε‖την‖Dignitas‖πριν‖από‖9‖

χρόνια.‖«Γνωρίζουμε‖ότι‖όπως‖ισχύει‖στις περισσότερες‖χώρες,‖έτσι‖και‖στην‖Ελλάδα‖η‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖διώκεται‖

ποινικά.‖την‖Ελβετία‖οι‖νόμοι‖επιτρέπουν‖να‖βοηθήσεις‖κάποιον‖να‖αυτοκτονήσει,‖αρκεί‖να‖μην‖υπάρχει‖ίδιον‖συμφέρον.‖Γι΄‖

αυτό‖ αποφασίσαμε‖ να‖ δημιουργήσουμε‖ τη‖μη‖κερδοσκοπική‖ οργάνωση‖Dignitas,‖ η‖ οποία‖ δίνει‖ τη‖ δυνατότητα‖ σε‖ όσους‖ το‖

επιθυμούν- και‖παράλληλα‖πληρούν‖τις‖απαραίτητες‖προϋποθέσεις- να‖έρχονται‖εδώ‖για‖να‖τερματίσουν‖τη‖ζωή‖τους».‖Όπως‖

αναφέρει‖ο‖κ.‖Μινέλι,‖ο‖πρώτος‖Έλληνας‖που‖έγινε‖μέλος‖των‖υπηρεσιών‖της‖Dignitas‖το‖2003,‖σήμερα‖ζει.‖«Σο‖50%‖των‖μελών‖

μας‖ δεν‖προχωρά‖ τελικά‖σε‖ υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία.‖ Σο‖γεγονός‖ όμως‖ ότι‖ οποιαδήποτε‖στιγμή‖ το‖θελήσουν‖έχουν‖ την‖

επιλογή‖ να‖ έρθουν‖ στην‖ οργάνωσή‖ μας‖ και‖ να‖ δεχθούν‖ τις‖ υπηρεσίες‖ μας‖ τα‖ ανακουφίζει‖ ψυχολογικά.‖ Επίσης‖ μεγάλο‖

ποσοστό‖ των‖ ασθενών- μελών‖ καταλήγει‖ από‖ τις‖ ασθένειές‖ τους»‖ λέει‖ ο‖ ιδρυτής‖ της‖Dignitas,‖που‖ επισημαίνει‖ ότι‖ για‖ να‖

εγγραφεί‖κανείς‖ως‖μέλος‖στην‖ελβετική‖κλινική‖θα‖πρέπει‖τα‖ ιατρικά‖έγγραφα‖να‖αποδεικνύουν‖ότι‖υποφέρει‖από‖ανίατη‖

ασθένεια‖σε‖προχωρημένο‖στάδιο.Φωρίς‖επιστροφή.‖τις‖αρχές‖του‖2005,‖ένα‖από‖τα‖τρία- τότε- μέλη‖της‖Dignitas‖από‖την‖

Ελλάδα‖αποφάσισε‖ότι‖δεν‖μπορούσε‖να‖υποφέρει‖άλλο‖τους‖πόνους‖από‖τον‖καρκίνο‖των‖οστών‖που‖είχε‖κανει‖μεταστάσεις.‖

τενοί‖συγγενείς‖του,‖που‖γνώριζαν‖ότι‖έχει‖εγγραφεί‖στις‖υπηρεσίες‖της‖ελβετικής‖κλινικής,‖και‖αφού‖το‖συζήτησαν‖εκτενώς,‖

του‖έβγαλαν‖ένα‖εισιτήριο‖χωρίς‖επιστροφή‖για‖τη‖Ζυρίχη.‖Εκεί‖τον‖παρέλαβαν‖υπάλληλοι‖της‖Dignitas‖και‖τον‖οδήγησαν‖στις‖

εγκαταστάσεις‖της‖κλινικής‖που‖βρίσκεται‖στο‖Υορκ,‖στα‖προάστια‖της‖ελβετικής‖πρωτεύουσας.‖«την‖περίπτωση‖του‖μέλους‖

από‖την‖Ελλάδα‖ακολουθήθηκε‖η‖ίδια‖πιστοποιημένη‖μέθοδος‖που‖εφαρμόστηκε‖και‖για‖τα‖630‖περίπου‖μέλη‖τα‖οποία‖έχουν‖

ασκήσει‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖στην‖οργάνωσή‖μας.‖Ήδη‖είχε‖στείλει‖τις‖ιατρικές‖του‖εξετάσεις,‖τις‖οποίες‖αξιολόγησαν‖

οι‖γιατροί‖μας,‖είχε‖συνομιλήσει‖με‖τον‖αρμόδιο‖συνεργάτη‖μας‖και‖είχε‖υποβάλει‖αίτηση‖για‖την‖‚έναρξη‖της‖διαδικασίας‛,‖

δηλαδή‖τη‖συνταγογράφηση‖των‖απαραίτητων‖ουσιών‖με‖τις‖οποίες‖θα‖έβαζε‖τέρμα‖στη‖ζωή‖του  και‖την‖κράτηση‖του‖ειδικού‖

διαμερίσματος‖όπου‖θα‖έπινε‖τα‖φάρμακα»‖αναφέρει‖ο‖κ.‖Μινέλι.‖τη‖συνέχεια,‖αφού‖είδε‖τον‖επιβλέποντα‖γιατρό‖και‖έπειτα‖

από‖συζήτηση‖μερικών‖λεπτών,‖ο‖Έλληνας‖ασθενής‖μπήκε‖στο‖διαμέρισμα‖όπου‖τον‖περίμενε‖η‖υπάλληλος‖της‖Dignitas‖με‖το‖

θανατηφόρο‖διάλυμα.‖Κάθησε‖στο‖κρεβάτι‖με‖τη‖βοηθό‖σε‖μια‖πολυθρόνα‖απέναντί‖του‖και‖με‖αργές‖κινήσεις‖πήρε‖από‖τα‖

χέρια‖ της‖ το‖ ποτήρι‖ με‖ την‖ πεντοβαρβιτάλη.‖Μέσα‖ σε‖ λίγα‖ λεπτά‖ έχασε‖ τις‖ αισθήσεις‖ του,‖ έπεσε‖ σε‖ κώμα‖ και‖ επήλθε‖ ο‖

θάνατος.‖«Έπειτα‖η‖βοηθός‖μας‖πήρε‖τηλέφωνο‖στην‖αστυνομία‖της‖Ζυρίχης‖και‖δήλωσε‖το‖περιστατικό,‖ότι‖δηλαδή‖απεβίωσε‖

μέλος‖της‖Dignitas,‖όπως‖ορίζει‖η‖διαδικασία‖που‖ακολουθείται»‖λέει‖ο‖κ.‖Μινέλι.Για‖τους‖ανθρώπους‖της‖Dignitas‖δεν‖τίθεται‖

ζήτημα‖ηθικής‖διάστασης‖στη‖δυνατότητα‖της‖υποβοηθούμενης‖αυτοκτονίας‖που‖δίνουν‖σε‖ανθρώπους‖καθώς‖η‖Δικαιοσύνη‖

στις‖χώρες‖τους‖αντιμετωπίζει‖ως‖έγκλημα‖αυτή‖τη‖δυνατότητα.‖«την‖Ελβετία‖η‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖δεν‖διώκεται‖

ποινικά‖αν‖δεν‖υπάρχει‖συμφέρον‖γι΄‖αυτόν‖που‖βοηθά‖στην‖πράξηκαι‖η‖οργάνωσή‖μας‖είναι‖μη‖κερδοσκοπική,‖οπότε‖ δεν‖

υπάρχει‖οικονομικό‖συμφέρον‖από‖την‖πλευρά‖μας»‖υποστηρίζει‖ο‖κ.‖Μινέλι‖και‖προσθέτει:‖«Όσο‖για‖την‖ηθική‖διάσταση‖του‖

να‖δίνεις‖σε‖κάποιον‖μη‖Ελβετό‖τη‖δυνατότητα‖να‖τερματίσει‖τη‖ζωή‖του‖στην‖Ελβετία,‖ενώ‖αν‖το‖έκανε‖στη‖χώρα‖του‖αυτός‖

που‖θα‖τον‖βοηθούσε‖θα‖δικαζόταν‖για‖ανθρωποκτονία,‖ρωτώ:‖Ποια‖είναι‖η‖διαφορά‖ανάμεσα‖σε‖μία‖γυναίκα‖που‖ζει‖στην‖

Ελβετία‖ και‖ πάσχει‖ από‖ καρκίνο‖ του‖ μαστού‖ ο‖ οποίος‖ έχει‖ κάνει‖ μεταστάσεις‖ σε‖ ζωτικά‖ όργανα‖ και‖ σε‖ μια‖ γυναίκα‖ που‖

πάσχει‖από‖την‖ ίδια‖ασθένεια‖και‖ζει‖στην‖Ελλάδα;‖Τπάρχει‖γι΄‖αυτούς‖τους‖δύο‖ανθρώπους‖κάποια‖ διαφορά‖πέρα‖από‖τα‖

χιλιόμετρα‖που‖τους‖χωρίζουν;‖»‖αναρωτιέται‖ο‖κ.‖Μινέλι.‖ 
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Η άλλη άποψη 

«Θα τους συνιστούσα να επισκεφθούν Μονάδες Ανακουφιστικής και Παρηγορητικής Ιατρικής»  

 «Θα‖ συνιστούσα‖ στους‖ Έλληνες‖ που‖ έχουν‖ απευθυνθεί‖ στην‖ ελβετική‖ κλινική‖ να‖ επισκεφθούν‖ είτε‖ τη‖ Μονάδα‖

Ανακουφιστικής‖και‖Παρηγορητικής‖Ιατρικής‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Αθηνών‖είτε‖ένα‖από‖τα‖κέντρα‖πόνου‖που‖λειτουργούν‖σε‖

διάφορα‖νοσοκομεία‖για‖να‖δεχθούν‖βοήθεια‖και‖να‖μπορέσουν‖να‖αντιμετωπίσουν‖τα‖συμπτώματα‖των‖ασθενειών‖από‖τα‖

οποία‖ υποφέρουν»,‖ λέει‖ η‖ δρ‖ Κυριακή‖ Μυστακίδου,‖ αναπληρώτρια‖ καθηγήτρια‖ της‖ Ιατρικής‖ χολής‖ του‖ Πανεπιστημίου‖

Αθηνών‖ και‖ πρόεδρος‖ της‖ Ελληνικής‖ Εταιρείας‖ Ανακουφιστικής‖ Αγωγής‖ και‖ Υροντίδας.Ανακουφιστική- Παρηγορητική‖

Αγωγή‖είναι‖η‖συνεχής,‖ολοκληρωμένη‖και‖εξειδικευμένη‖φροντίδα‖ασθενών‖που‖πάσχουν‖από‖χρόνιες‖καταληκτικές‖και‖μη‖

καταληκτικές‖παθήσεις.‖Η‖Αγωγή‖αυτή‖αναφέρεται‖στην‖ανακούφιση‖των‖συμπτωμάτων μιας‖χρόνιας‖νόσου,‖καθώς‖και‖στην‖

ψυχολογική‖ στήριξη‖ των‖ ασθενών‖ και‖ των‖ οικογενειών‖ τους.‖Όπως‖ αναφέρει‖ η‖ κ.‖Μυστακίδου,‖ όταν‖ τα‖ συμπτώματα‖ της‖

νόσου‖ είναι‖ ανεξέλεγκτα‖ (ανυπόφορος‖ πόνος,‖ δύσπνοια,‖ κόπωση,‖ καχεξία,‖ κατάθλιψη,‖ νευρολογικές‖ συνδρομές),‖ οδηγούν‖

τους‖ασθενείς‖σε‖απελπισία‖και‖απόγνωση.‖Αποτέλεσμα‖όλων‖αυτών‖είναι‖το‖αίτημα‖ορισμένων‖ασθενών‖για‖υποβοηθούμενη‖

αυτοκτονία‖ή‖ και‖ ευθανασία.‖Η‖Ανακουφιστική- Παρηγορητική‖Αγωγή‖αποτελεί‖ ειδικότητα‖ή‖ εξειδίκευση‖ της‖ Ιατρικής‖στα‖

περισσότερα‖κράτη‖της Ευρώπης‖και‖τις‖ΗΠΑ.‖την‖Ελλάδα‖υπάρχει‖η‖Μονάδα‖Ανακουφιστικής‖Αγωγής‖«Σζένη‖Καρέζη»‖του‖

Εργαστηρίου‖ Ακτινολογίας‖ του‖ Πανεπιστημίου‖ Αθηνών‖ και‖ αρκετά‖ Ιατρεία‖ Πόνου‖ στα‖ νοσοκομεία‖ της‖ χώρας‖ μας.‖ «Οι‖

ανάγκες‖ των‖ ασθενών‖ είναι‖ τεράστιες‖ και‖ χρειάζεται‖ από‖ πλευράς‖ της‖ πολιτείας‖ η‖

θεσμοθέτηση‖και‖δημιουργία‖δικτύου‖οργανωμένων‖Μονάδων‖Ανακουφιστικής‖Αγωγής‖για‖την‖

αντιμετώπισή‖τους.‖Είναι‖λυπηρό‖στην‖εποχή‖μας‖ένας‖ασθενής‖να‖μην‖ανακουφίζεται‖από‖τα‖

επώδυνα‖ σωματικά‖ ή‖ ψυχολογικά‖ συμπτώματα‖ μιας‖ χρόνιας‖ νόσου και‖ να‖ εξωθείται‖ στην‖

υποβοηθούμενη‖ αυτοκτονία‖ ή‖ στην‖ ευθανασία‖ σαν‖ λύση‖ του‖ μαρτυρίου‖ του.‖ την‖ ελληνική‖

νομοθεσία‖ οι‖ όροι‖ ‚ευθανασία‛‖ και‖ ‚υποβοηθούμενη‖ αυτοκτονία‛‖ δεν‖ είναι‖ ξεκάθαροι,‖

ανεξάρτητα‖από‖το‖αν‖συμφωνεί‖ή‖διαφωνεί‖κανείς‖με‖τα‖συγκεκριμένα‖ζητήματα.‖Θα‖πρέπει‖

συνεπώς‖να‖γίνουν‖οι‖απαραίτητες‖ρυθμίσεις,‖να‖διαχωριστούν‖και‖να‖οριοθετηθούν‖νομικά‖οι‖

έννοιες‖όπως‖έχει‖γίνει‖εδώ‖και‖πολλά‖χρόνια‖σε‖Ευρώπη‖και‖ΗΠΑ.‖Αυτό‖θα‖είναι‖και‖το‖πρώτο‖

βήμα‖ώστε‖να‖ξεκινήσει‖η‖συζήτηση‖για‖την‖ευθανασία‖και την‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖στη‖

χώρα‖ μας- προς‖ το‖ παρόν‖ όμως‖ δεν‖ γίνεται‖ κάτι‖ για‖ να‖ ξεκινήσει»,‖ λέει‖ η‖ κ.‖ Μυστακίδου.‖ «Με‖ την‖ οριοθέτηση‖ και‖ τον‖

διαχωρισμό‖αυτών‖των‖εννοιών‖θα‖προστατευθούν‖και‖οι‖λειτουργοί‖Τγείας‖και‖ο‖ασθενής‖και‖οι‖συγγενείς‖του». 

«Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει ο νόμος;» 

ύμφωνα‖με‖την‖αγγλική‖εφημερίδα‖«Σhe‖Ιndependent»,‖από‖τις‖αρχές‖του‖2006‖έως‖και‖

σήμερα,‖ 34‖Βρετανοί‖ έχουν‖καταφύγει‖ στην‖Dignitas‖για‖ να‖ «πεθάνουν‖αξιοπρεπώς»,‖

σημειώνοντας‖αύξηση‖σε‖σχέση‖με‖την‖τριετία‖2003-2006,‖κατά‖την‖οποία‖52‖συνολικά‖

Άγγλοι‖ασθενείς‖είχαν‖ασκήσει‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖στην‖ελβετική‖κλινική.‖«Ο‖

αριθμός‖ των‖ Βρετανών‖ με‖ ανίατες‖ ασθένειες‖ που‖ επιλέγουν‖ να‖ πεθάνουν‖ σε‖ μια‖

ελβετική‖ κλινική‖ έχει‖ διπλασιαστεί‖ μέσα‖ σε‖ έναν‖ χρόνο.‖ «Μήπως‖ ήρθε‖ η‖ ώρα‖ να‖

αλλάξει‖ ο‖ νόμος,‖ ώστε‖ να‖ μπορούν‖ να‖ τερματίσουν‖ τις‖ ζωές‖ τους‖ στη‖ Βρετανία;»,‖

αναγράφει‖το‖πρωτοσέλιδο‖της‖εφημερίδας. 

Είναι δικαίωμα ο θάνατος; 

Ιωάννα‖ουφλέρη,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖1/10/2006 

Ο‖ Piergrigorio‖ Welby‖ είναι‖ ένας‖ άνδρας‖ 60‖ ετών‖ που‖ πάσχει‖ από‖ μυϊκή‖ δυστροφία,‖ μια‖ κληρονομική‖ νόσο‖ η‖ οποία‖

χαρακτηρίζεται‖από‖βαθμιαίο‖εκφυλισμό‖του‖μυϊκού‖συστήματος.‖Ο‖Welby‖διαπιστώθηκε‖ότι‖πάσχει‖από‖τη‖νόσο‖όταν‖ήταν‖

έφηβος,‖είναι‖καθηλωμένος‖στην‖αναπηρική‖καρέκλα‖από‖τα‖33‖του‖και‖σήμερα‖δεν‖μπορεί‖πια‖ούτε‖να‖μιλήσει,‖ούτε‖να‖φάει,‖

ούτε‖ να‖ αναπνεύσει‖ χωρίς‖ βοήθεια.‖ Η‖ επιστολή‖ που‖ απέστειλε‖ ο‖Welby‖ στον‖ νεοεκλεγέντα‖ πρόεδρο‖ της‖ Ιταλίας‖ Georgio‖

Napolitano,‖αιτούμενος‖τη‖νομιμοποίηση‖της‖ευθανασίας‖έτσι‖ώστε‖να‖του‖επιτραπεί‖να‖

δώσει‖ τέρμα‖ στη‖ ζωή‖ του,‖ συγκλόνισε‖ τη‖ γείτονα‖ χώρα.‖ Απαντώντας‖ στην‖ επιστολή‖ ο‖

πρόεδρος‖ σημείωσε:‖ «Δέχθηκα‖ το‖ μήνυμά‖ σας‖ του‖ τραγικού‖ πόνου‖ με‖ ειλικρινή‖

κατανόηση‖και‖ αλληλεγγύη»‖και‖ προσέθεσε‖ ότι‖ αυτό‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ «οδηγήσει‖ σε‖ έναν‖

ουσιώδη‖ και‖ διεξοδικό‖ διάλογο»‖ καθώς‖ «η‖ μόνη‖ μη‖ δικαιολογημένη‖ θέση‖ θα‖ ήταν‖ η‖

σιωπή»‖γύρω‖από‖το‖θέμα.‖ 

Και‖ενώ‖η‖Ιταλία,‖στην‖οποία‖προς‖το‖παρόν‖η‖ευθανασία‖απαγορεύεται,‖αναγκάζεται‖εκ‖

των‖πραγμάτων‖να‖συζητήσει‖το‖θέμα‖ανοιχτά,‖η γειτονική‖της‖Ελβετία‖έχει‖εδώ‖και‖χρόνια‖γίνει‖ο‖προορισμός‖επιλογής‖για‖

Ευρωπαίους‖ που‖ θέλουν‖ να‖ πεθάνουν.‖ την‖ κλινική‖Dignitas‖ η‖ οποία‖ εδρεύει‖ στη‖ Ζυρίχη‖και‖ διευθύνεται‖ από‖ τον‖ νομικό‖

Ludwig‖Minelli,‖περισσότερα‖από‖70‖άτομα‖έχουν‖καταπιεί‖το‖κοκτέιλ βαρβιτουρικών‖που‖μέσα‖σε‖δύο‖ως‖πέντε‖λεπτά‖τούς‖

στέλνει,‖ μέσω‖ ενός‖ βαθέος‖ ύπνου,‖ στο‖ ταξίδι‖ που‖ δεν‖ έχει‖ επιστροφή.‖ Ερμηνεύοντας‖ τον‖ ελβετικό‖ νόμο‖ που‖ καταδικάζει‖

http://www.tovima.gr/print.php?e=B&f=14879&m=B49&aa=1
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όποιον‖βοηθά‖στον‖τερματισμό‖της‖ζωής‖κάποιου‖άλλου‖από‖προσωπικό‖συμφέρον,‖όλοι‖οι‖εργαζόμενοι‖στην‖κλινική‖είναι‖

εθελοντές.‖ ‖ Ψς‖ σήμερα‖ η‖ Dignitas,‖ η‖ οποία‖ φαίνεται‖ ότι‖ είναι‖ πολύ‖ δημοφιλής‖ στη‖ Βρετανία‖ καθώς‖ 54‖ βρετανοί‖ πολίτες‖

αξιοποίησαν‖τη‖δυνατότητα‖που‖τους‖παρείχε,‖περιόριζε‖τη‖δραστηριότητά‖της‖σε‖άτομα‖που‖έπασχαν‖από‖χρόνια‖νοσήματα‖

και‖ των‖ οποίων‖ η‖ κατάσταση‖ περιόριζε‖ την‖ αυτονομία‖ τους.‖ Καθώς‖ η‖ ευθανασία‖ απαγορεύεται‖ από‖ τον‖ ελβετικό‖ νόμο,‖ ο‖

οποίος‖όμως‖επιτρέπει‖την‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία,‖βασική‖προϋπόθεση‖ήταν‖η‖πνευματική‖διαύγεια‖των‖ασθενών.‖Με‖

άλλα‖λόγια,‖οι‖μελλοθάνατοι‖έπρεπε‖να‖γνωρίζουν‖ακριβώς‖τι‖θέλουν‖να‖κάνουν‖και‖ελάμβαναν‖οι‖ίδιοι‖το‖κοκτέιλ‖φαρμάκων‖

που‖τους‖ετοίμαζαν‖οι‖εθελοντές‖νοσοκόμοι‖της‖Dignitas.‖‖Εκτός‖από‖την‖Ελβετία,‖η‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖για‖ασθενείς‖

τελικού‖ σταδίου‖ επιτρέπεται‖ ακόμη‖ στην‖ Ολλανδία,‖ στο‖ Βέλγιο‖ και‖ στην‖ Πολιτεία‖ του‖ Όρεγκον‖ στις‖ ΗΠΑ.‖ Ψστόσο‖ στην‖

Ελβετία‖το‖θέμα‖ανακινείται‖εκ‖νέου:‖το‖ανώτατο‖δικαστήριο‖της‖χώρας‖θα‖κληθεί‖τον‖ερχόμενο‖μήνα‖να‖αποφανθεί‖για‖το‖

δικαίωμα‖στον‖ θάνατο‖ ασθενούς‖με‖ διπολική‖ διαταραχή.‖Μια‖θετική‖ έκβαση‖ του συγκεκριμένου‖αιτήματος‖ θα‖ άνοιγε‖ ένα‖

τεράστιο‖θέμα,‖καθώς‖ασθενείς‖με‖κάθε‖είδους‖ψυχιατρική‖νόσο‖θα‖μπορούσαν‖να‖ζητήσουν‖τον‖θάνατό‖τους.‖‖Σα‖ζητήματα‖

είναι‖πολλά,‖χωρίς‖καν‖να‖αγγίξει‖κανείς‖το‖ηθικό‖και‖θρησκευτικό‖μέρος‖της‖υπόθεσης.‖Σο‖σημερινό‖αφιέρωμα‖των‖«Νέων‖

Εποχών»‖θέτει‖το‖ερώτημα‖«Είναι‖δικαίωμα‖ο‖θάνατος;»,‖ζητώντας‖την‖άποψη‖πανεπιστημιακών‖και‖ειδικών‖επί‖του‖θέματος.‖  

Διαφωνούμε με την ευθανασία 

Η ζωή δεν ταυτίζεται απόλυτα με τον βίο. Ο θάνατος δεν είναι το τέρμα της ζωής, αλλά το τέλος του βίου και τελείωση 

της ζωής  

ΕΒΑΜΙΨΣΑΣΟ‖ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ‖ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ‖ΚΑΙ‖ΑΓΙΟΤ‖ΒΛΑΙΟΤ‖κ.‖ΙΕΡΟΘΕΟ,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖1/10/2006 

Η‖ευθανασιακή‖προοπτική‖που‖κυριαρχεί‖στη‖σκέψη‖μερικών‖ανθρώπων‖της‖εποχής‖μας‖

θέτει‖πολλά‖ερωτήματα,‖μεταξύ‖των‖οποίων‖και‖το‖ερώτημα:‖«Είναι‖δικαίωμα‖ο‖θάνατος;».‖

τη‖φράση‖αυτή‖σημαντική‖θέση‖έχουν‖οι‖λέξεις‖«δικαίωμα»‖και‖«θάνατος».‖Η‖απάντηση‖

που‖ θα‖ δώσει‖ κανείς‖ στο‖ ερώτημα‖ αυτό‖ εξαρτάται‖ από‖ τις‖ πεποιθήσεις‖ του‖ και‖ τις‖

φιλοσοφικές,‖ θρησκευτικές‖ και‖ θεολογικές‖ απόψεις‖ που‖ τον‖ διακατέχουν.‖ ‖ Για‖ τον‖

ορθόδοξο‖Φριστιανό‖η‖απάντηση‖είναι‖σαφής:‖ο‖άνθρωπος‖είναι‖δημιούργημα‖του‖Θεού‖και‖

ο‖Θεός‖έχει‖την‖αποκλειστικότητα‖(copyright)‖πάνω‖στη‖ζωή‖του.‖Εκείνος‖που‖δίνει‖τη‖ζωή,‖

εκείνος‖ ρυθμίζει‖ και‖ την‖ εξέλιξή‖ της.‖ Δεν‖ δώσαμε‖ εμείς‖ τη‖ ζωή‖ στον‖ εαυτό‖ μας‖ και‖

επομένως‖ δεν‖ μπορούμε‖ να‖ την‖ τερματίσουμε.‖ Κατά‖ τον‖ Αγιο‖ Ιωάννη‖ τον‖ Δαμασκηνό‖ υπάρχουν‖ τα‖ «εφ'‖ ημίν»‖ - όσα‖

εξαρτώνται‖από‖μας‖- και‖τα‖«ουκ‖εφ'‖ημίν»‖- όσα δεν‖εξαρτώνται‖από‖μας.‖ίγουρα‖η‖έναρξη‖της‖βιολογικής‖ζωής‖και‖το‖τέλος‖

της‖ ανήκουν‖ στα‖ «ουκ‖ εφ'‖ ημίν».‖ Επομένως‖ δεν‖ δεχόμαστε‖ την‖ ευθανασία.‖ ‖Όμως‖ το‖ ερώτημα‖ αν‖ «έχουμε‖ δικαίωμα‖ στον‖

θάνατο»,‖που‖οδηγεί‖μερικούς‖στην‖ευθανασία,‖σχετίζεται‖και‖με‖άλλα‖υπαρξιακά‖ερωτήματα,‖όπως:‖«τι‖είναι‖το‖είναι»,‖«τι‖

είναι‖η‖ζωή»,‖«τι‖είναι‖ο‖θάνατος»,‖«ποια‖είναι‖η‖σημασία‖του‖πόνου»‖κτλ.‖ ‖Σο‖«είναι»‖του‖ανθρώπου‖δεν‖συνίσταται‖απλώς‖

στην‖ευζωία,‖αλλά‖στο‖νόημα‖που‖δίνει‖κανείς‖στη‖ζωή‖του.‖Η‖ζωή‖δεν‖ταυτίζεται‖απόλυτα‖με‖τον‖βίο.‖Ο‖θάνατος‖δεν‖είναι‖το‖

τέρμα‖της‖ζωής,‖αλλά‖το‖τέλος‖του‖βίου‖και‖τελείωση‖της‖ζωής,‖δηλαδή‖αρχή‖μιας‖άλλης‖ύπαρξης,‖μιας‖πορείας‖συνάντησης‖

με‖άλλα‖πρόσωπα.‖Ο‖πόνος‖έχει‖βαθύτατο‖νόημα,‖αφού‖κατά‖τον‖Victor‖Frankl‖«το‖νόημα‖μπορεί‖να‖βρεθεί‖στη‖ζωή‖όχι‖μόνον‖

μέσ'‖από‖την‖πράξη‖η‖τις‖εμπειρικές‖αξίες,‖αλλ'‖ επίσης‖και‖μέσα‖από‖τα‖βάσανα».‖Γι'‖αυτό‖και‖η‖ελευθερία‖δεν‖συνίσταται‖

στην‖ απελευθέρωση‖ του‖ ανθρώπου‖ από‖ τα‖ δύσκολα‖ και‖ τραγικά‖ γεγονότα,‖ αλλά‖ στην‖ ελεύθερη‖ στάση‖ απέναντι‖ στις‖

δυσκολίες.‖Όταν‖δίνει‖κανείς‖νόημα‖στον‖πόνο,‖τότε‖βιώνει‖την‖«έκσταση‖της‖αγάπης»,‖αποκτά‖την‖«αίσθηση‖της‖ομορφιάς»,‖

μαθαίνει‖την‖«αίσθηση‖του‖χιούμορ».‖‖Ένα‖άλλο‖ερώτημα‖που‖συνδέεται‖με‖το‖αρχικό‖είναι:‖«Ο‖άνθρωπος‖είναι‖ένα‖άτομο‖με‖

ατομικά‖ δικαιώματα‖ η‖ πρόσωπο‖ με‖ προσωπικές‖ σχέσεις;».‖ ‖ Ο‖ άνθρωπος‖ είναι‖ αποτέλεσμα‖ σχέσεως,‖ καρπός‖ αγάπης‖ δύο‖

ανθρώπων,‖των‖γονέων‖του,‖που‖συνεργάζονται‖με‖τον‖Θεό,‖δηλαδή‖είναι‖κοινωνικόν‖ον.‖Αυτό‖σημαίνει‖ ότι‖ δεν‖μπορεί‖να‖

συμπεριφέρεται‖ως‖άτομο‖και‖μέσα‖από‖τα‖ατομικά‖δικαιώματα, αλλά‖ως‖πρόσωπο‖και‖μέσα‖από‖προσωπικές‖σχέσεις.‖Έτσι,‖

δεν‖έχουμε‖ατομικό‖δικαίωμα‖στον‖θάνατο,‖όπως‖δεν‖έχουμε‖ατομικό‖δικαίωμα‖στη‖ζωή.‖Σο‖μόνο‖«δικαίωμα-καθήκον»‖που‖

έχουμε‖ είναι‖ να‖ αισθανόμαστε‖ το‖ «δώρο»‖ της‖ ζωής,‖ να‖χαιρόμαστε‖ όλες‖ τις‖ «περιπέτειες»‖ της‖ ζωής,‖ τη‖ δραστηριότητα‖ της‖

ημέρας,‖ αλλά‖ και‖ την‖ ομορφιά‖ της‖ νύχτας,‖ να‖ υπερβαίνουμε‖ τον‖ πόνο‖ και‖ τις‖ δοκιμασίες‖ της‖ ζωής‖ με‖ υπευθυνότητα,‖ να‖

αισθανόμαστε‖τις‖σχέσεις‖μας‖με‖τους‖ανθρώπους‖ως‖μια‖«ανταλλαγή‖δώρων»,‖να‖ζούμε‖προσωπικά‖και‖κοινωνικά.‖Σότε θα‖

γνωρίσουμε‖καλά‖ ότι‖ η‖ θετική‖ αντιμετώπιση‖ της‖ διαδικασίας‖ του‖ θανάτου‖ είναι‖ ευεργετική‖ για‖ τον‖ εαυτό‖ μας,‖ γιατί‖ έτσι‖

ωριμάζουμε,‖αλλά‖και‖ωφέλιμη‖για‖ τους‖συνανθρώπους‖μας,‖γιατί‖ έτσι‖ εκφράζεται‖ κατά‖ τον‖καλύτερο‖ τρόπο‖η‖αγάπη‖ως‖

θυσία,‖υπέρβαση‖του‖εγώ‖και‖προσφορά,‖και‖όχι‖ως‖μια‖ευχάριστη‖ατομική‖δικαιωματική‖απόφαση.‖‖Οποιος‖δίνει‖νόημα‖στη‖

ζωή,‖στον‖πόνο‖και‖στον‖θάνατο‖και‖βιώνει‖την‖«έκσταση‖της‖αγάπης»‖έχει‖σκοπό‖στη‖ζωή‖του‖και‖ισχύει‖ο‖λόγος‖του‖Νίτσε‖

«εκείνος‖που‖έχει‖έναν‖σκοπό‖στη‖ζωή‖μπορεί‖ν'‖αντέξει‖σχεδόν‖στο‖κάθε‖τι»‖και‖δεν‖τρέμει‖προ‖της‖διαδικασίας‖του‖θανάτου,‖

ούτε‖την‖αρνείται‖εγωιστικά,‖με‖το‖ατομικό‖του‖δικαίωμα,‖για‖να‖καταλήξει‖στην‖ευθανασία.‖Οπότε‖και‖δεν‖τον‖απασχολεί‖το‖

ερώτημα‖αν‖έχει‖δικαίωμα‖στον‖θάνατο,‖αφού‖γεμίζει‖από νόημα‖ζωής.‖ 

«υναίνεση» υπό προϋποθέσεις 

ΙΜΗΝΗ‖ΑΝΔΡΟΤΛΙΔΑΚΗ-ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖1/10/2006 

http://www.tovima.gr/print.php?e=B&f=14879&m=B49&aa=2
http://www.tovima.gr/print.php?e=B&f=14879&m=B49&aa=3
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Σο ζήτημα της εγκυρότητας της «συναίνεσης ευθανασίας» συνδέεται με τη διάταξη του άρθρου 300 του Ποινικού μας 

Κώδικα  

Ένα‖από‖τα‖σοβαρότερα‖ζητήματα‖που‖τίθενται‖σχετικά‖με‖την‖ευθανασία‖είναι‖η‖επίδραση‖

και‖η‖νομική‖σημασία‖της‖βούλησης‖του‖ανθρώπου‖στο‖ζήτημα‖του‖τερματισμού‖της‖ζωής‖

του.‖Σο‖θέμα‖συνήθως‖εμπλέκεται‖με‖την‖ιατρική‖αγωγή‖και‖τη‖δυνατότητα‖των‖γιατρών‖να‖

παρατείνουν‖ τη‖ ζωή‖με‖ τεχνητά‖ μέσα.‖Με‖ τον‖περιορισμό‖ αυτό,‖πρόκειται‖ για‖ πρόβλημα‖

νομικής‖αξίας‖της‖ενημέρωσης‖που‖οφείλει‖ο‖γιατρός‖στον‖ασθενή‖του‖και‖της‖συναίνεσης‖

του‖ασθενούς‖για‖την‖ ιατρική‖πράξη‖που‖θα‖επακολουθήσει,‖η‖οποία‖και‖θα‖επιφέρει‖τον‖

θάνατο‖του‖ασθενούς.‖Σο‖ζήτημα‖αυτό‖αμφισβητείται‖σφοδρότατα‖στην‖επιστήμη.‖Η‖άρχουσα‖άποψη‖δέχεται‖ότι‖το‖δικαίωμα‖

του‖ανθρώπου‖να‖εκφράζει‖ελεύθερα‖την‖προσωπικότητά‖του‖δεν‖εκτείνεται‖και‖στον‖τρόπο‖και‖στον‖χρόνο του‖θανάτου‖του.‖

Οι‖συνταγματικές‖εγγυήσεις‖και‖η‖αστική‖προστασία‖της‖προσωπικότητας‖αφορούν,‖κατά‖την‖άποψη‖αυτή,‖την‖αρχή‖και‖το‖

τέλος‖της‖ζωής‖μόνο‖κατά‖τη‖διάρκειά‖της.‖Η‖άποψη‖αυτή,‖σεβαστή‖μεν‖εξαιτίας‖του‖κινδύνου‖καταχρήσεων,‖δεν‖πρέπει‖να‖

θεωρηθεί‖απόλυτα‖ορθή,‖τουλάχιστον‖για‖ό,τι‖ο‖άνθρωπος‖μπορεί‖να‖προβλέψει‖όταν‖ακόμη‖έχει‖πλήρεις‖τις‖αισθήσεις‖του‖

και‖ελεύθερη‖τη‖βούλησή‖του.‖Σίθεται‖έτσι‖ζήτημα‖εγκυρότητας‖της‖λεγόμενης‖«συναίνεσης‖ευθανασίας»,‖το‖οποίο‖πρέπει‖να‖

επιλυθεί‖θετικά,‖αν‖τηρηθούν‖εξασφαλιστικές‖για‖τη‖ζωή‖και‖την‖ανθρώπινη‖αξιοπρέπεια‖προϋποθέσεις.‖Η‖σύμφωνη‖γνώμη‖ή‖

η‖επιθυμία‖του‖ανθρώπου‖για‖ευθανασία‖πρέπει‖να‖θεωρηθεί‖αποδεκτή‖και‖έγκυρη‖όταν‖αφορά‖την‖μη‖παράταση‖της‖ζωής‖με‖

τεχνητά‖μέσα,‖όταν‖με‖αυτά‖δεν‖αναμένεται‖η‖καλυτέρευση‖της‖υγείας‖ή‖η‖διάσωση‖παρά‖μόνον‖η‖παράταση‖της‖ζωής‖του.‖‖Η‖

«συναίνεση‖ ευθανασίας»‖ είναι‖ διαθηκικής‖ μορφής‖ και‖ είναι‖ δήλωση‖ βούλησης‖ απόλυτα‖ συνδεδεμένη‖ με‖ τον‖ γιατρό‖ ή‖ με‖

γιατρούς,‖ορισμένα‖ή‖και‖αόριστα‖προς‖τους‖οποίους‖και‖μόνον‖μπορεί‖να‖απευθύνεται.‖Τποστηρίζεται‖ορθά‖ότι‖πρέπει‖να‖

είναι‖διατυπωμένη‖εγγράφως‖και‖ότι‖αρκεί‖το‖ ιδιωτικό‖έγγραφο.‖Τπογραφή‖σε‖έντυπο‖από‖αυτά‖που‖τηρούν‖τα‖νοσοκομεία‖

δεν‖είναι‖έγκυρη.‖Η‖«συναίνεση‖ευθανασίας»‖είναι‖ελεύθερα‖και‖πάντοτε‖ανακλητή.‖Είναι‖απόλυτα‖προσωπική‖και‖δεν‖μπορεί‖

ούτε‖να‖δοθεί‖ούτε‖να‖ανακληθεί‖από‖τους‖συγγενείς‖ή‖οποιαδήποτε‖άλλα‖πρόσωπα,‖ούτε‖και‖από‖τους‖γιατρούς,‖παρά‖μόνον‖

αν‖υπάρχει‖επιστημονικά‖έστω‖και‖η‖ελάχιστη‖ελπίδα‖ανάνηψης‖του‖ασθενούς‖και‖επιστροφής‖του‖σε‖ανεκτό‖βίο.‖‖Η‖ύπαρξη‖

έγγραφης‖«συναίνεση‖ευθανασίας»‖αντιστρέφει‖το‖βάρος‖της‖απόδειξης‖προς‖όφελος‖του‖γιατρού,‖όταν‖ ο‖γιατρός‖ενάγεται‖

για‖αυθαίρετη‖διακοπή‖της‖αγωγής‖διατήρησης‖στη‖ζωή‖από‖τους‖κληρονόμους‖του‖ασθενούς.‖‖Πρέπει‖όμως‖να‖αναφερθεί‖ότι‖

το‖ζήτημα‖της‖εγκυρότητας‖της‖«συναίνεσης‖ευθανασίας»‖συνδέεται‖με‖τη‖διάταξη‖του‖άρθρου‖300‖του‖Ποινικού‖μας‖Κώδικα‖

(«όποιος‖αποφάσισε‖και‖εκτέλεσε‖ανθρωποκτονία‖ύστερα‖από‖σπουδαία‖και‖επίμονη‖απαίτηση‖του‖θύματος‖και‖από‖οίκτο‖γι'‖

αυτόν‖ που‖ έπασχε‖ από‖ ανίατη‖ ασθένεια‖ τιμωρείται‖ με‖ φυλάκιση»).‖ Κατά‖ τη‖ γνώμη‖ μας‖ όμως‖ το‖ άρθρο‖ 300‖ ΠΚ‖ δεν‖

εφαρμόζεται‖στην‖περίπτωση‖ύπαρξης‖έγγραφης‖«συναίνεσης‖ευθανασίας»‖με‖τους‖περιορισμούς‖που‖αναφέρθηκαν,‖διότι‖δεν‖

πρόκειται‖για‖«θανάτωση»‖ανίατου‖ασθενούς,‖που‖ζει‖φυσιολογικά‖παρά‖την‖ασθένειά του,‖αλλά‖για‖άρση‖τεχνητών‖μέσων‖

παράτασης‖υποτυπώδους‖ζωής‖θνήσκοντος,‖ο‖οποίος‖έχει‖εκφράσει‖με‖τη‖«συναίνεση‖ευθανασίας»‖τη‖βούλησή‖του‖να‖μην‖

εμποδιστεί‖ο‖θάνατός‖του‖με‖τεχνητά‖μέσα.‖‖Όπως‖είναι‖φανερό,‖στο‖παραπάνω‖κείμενο‖διατυπώθηκαν‖μόνο‖μερικές απόψεις‖

σε‖ ειδικό‖ ζήτημα,‖ από‖ τις‖ πολλές‖ που‖ έχουν‖ εκφραστεί‖ στο‖ γενικό‖ πρόβλημα‖ της‖ ευθανασίας.‖ Σο‖ θέμα‖ θα‖ παραμείνει‖

αμφισβητούμενο.‖Η‖ δε‖ επίλυσή‖ του‖θα‖ εξαρτάται‖πάντοτε‖από‖ τις‖ συνθήκες‖και‖ τις‖ επιρροές‖που‖υφίσταται‖ συγκεκριμένη‖

κοινωνία‖σε‖δεδομένο‖τόπο‖και‖χρόνο.‖Πιστεύουμε‖όμως‖ότι‖η‖παραδοχή‖της‖εγκυρότητας‖της‖«διαθήκης‖ευθανασίας»,‖με‖τους‖

περιορισμούς‖που‖αναφέρθηκαν,‖ανταποκρίνεται‖ στο‖βασικό‖αίτημα‖ του‖ανθρώπου‖για‖ αξιοπρεπή‖θάνατο.‖ (Βιβλιογραφία,‖

στο‖έργο‖της‖γράφουσας‖«Η‖υποχρέωση‖Ενημέρωσης‖του‖Ασθενούς»,‖Εκδ.‖Α.‖άκκουλα,‖1993.)‖ 

Η πρόκληση της «βιομηχανίας των δικαιωμάτων»  

ΜΤΡΣΨ‖ΔΡΑΓΨΝΑ-ΜΟΝΑΦΟΤ,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖1/10/2006 

τις‖ μέρες‖ μας‖ η‖ γλώσσα‖ των‖ δικαιωμάτων‖ έχει‖ υπέρμετρα‖ «εμπλουτισθεί»‖ και‖ η‖

αλματώδης‖ ανάπτυξη‖ της‖ βιοηθικής‖ δεν‖ είναι‖ αμέτοχη‖ στην‖ κατάχρηση‖ της‖ ρητορικής‖

τους‖σε‖γλωσσικά‖παιχνίδια‖και‖μορφές‖ζωής‖για‖τα‖οποία‖δεν‖προσφέρεται‖η‖γραμματική‖

τους.‖Επιθυμίες,‖αιτήματα,‖συμφέροντα,‖επιλογές,‖ελευθερίες‖και‖ανάγκες‖μεταφράζονται‖

σε‖ «δικαιώματα»‖ και‖ διεκδικούνται‖ στ'‖ όνομά‖ τους.‖ Ετσι,‖ ενώ‖ η‖ βιοτεχνολογία‖ φάνηκε‖

αρχικά‖ ότι‖ έθετε‖σε‖ κίνδυνο‖ την‖ ιδέα‖ των‖ ανθρωπίνων‖ δικαιωμάτων,‖ώστε‖γρήγορα‖να‖

προκύψει‖ η‖ ανάγκη‖ της‖ προστασίας‖ τους,‖ δημιούργησε‖ καινοφανή‖ δικαιώματα‖ που‖

δύσκολα‖ αντέχουν‖ στη‖ λογική‖ ανάλυση‖ και‖ στους‖ όρους‖ νοήματος‖ των‖ δικαιωμάτων,‖ ελάχιστα‖ επιδέχονται‖ κατηγοριακή‖

ένταξη‖ στα‖ γνωστά‖ σχήματα‖ και‖ προπαντός‖ αντιστέκονται‖ σε‖ επιστημολογική‖ δικαίωση.‖ Η‖ πρακτική‖ της‖ ιατρικώς‖

υποβοηθούμενης‖ αναπαραγωγής‖ δημιούργησε‖ αρκετά‖ αμφιλεγόμενα‖ δικαιώματα‖ που‖ αντικειμενικοποιούν‖ επιθυμίες‖ και‖

συμφέροντα‖και‖νομιμοποιούνται‖με‖βάση‖άλλα‖αναγνωρισμένα‖δικαιώματα.‖Αλλά‖και‖έξω‖από‖τον‖χώρο‖αυτόν‖στην‖περιοχή‖

γενικά‖της‖γενετικής‖και‖της‖μοριακής‖βιολογίας‖η‖«βιομηχανία‖των‖δικαιωμάτων»‖αποτελεί‖πρόκληση‖για‖τη‖φιλοσοφία‖και‖

το‖δίκαιο.‖Ψστόσο‖το‖πιο‖πολυσυζητημένο‖«δικαίωμα»‖των‖ημερών‖μας,‖είναι‖το‖λεγόμενο‖«δικαίωμα‖στον‖θάνατο».‖Για‖ένα‖

τέτοιο‖ δικαίωμα‖ έγινε‖ πρώτη‖ φορά‖ λόγος‖ το‖ 1951‖ σε‖ άρθρο‖ με‖ τίτλο‖ «Σο‖ δικαίωμά‖ μας‖ να‖ πεθάνουμε»‖ και‖ σταθμό‖ στην‖

προβολή‖του‖απετέλεσε‖η‖μετονομασία‖της‖Αμερικανικής‖Εταιρείας‖Ευθανασίας‖το‖1975‖σε‖«Εταιρεία‖για‖το‖δικαίωμά‖μας‖να‖

πεθάνουμε».‖ Σότε‖ έγινε‖ έκκληση‖ σε‖ ένα‖ τέτοιο‖ δικαίωμα‖ στην‖ υπόθεση‖ της‖ Karen‖ Quinlan,‖ και‖ από‖ το‖ 1990 άρχισαν‖ να‖

εμφανίζονται‖ οι‖ λεγόμενες‖ «διαθήκες‖ ζωής»‖ ή‖ «οι‖ εκ‖ των‖ προτέρων‖ εκφρασμένες‖ επιθυμίες».‖ Γρήγορα‖ αναπτύχθηκε‖ μια‖

σημαντική‖ βιβλιογραφία‖ και‖ το‖ θέμα‖ κατέστη‖ επίκεντρο‖ έντονης‖ διαμάχης‖ στο‖ πλαίσιο‖ συζητήσεων‖ για‖ την‖ ευθανασία.‖

http://www.tovima.gr/print.php?e=B&f=14879&m=B50&aa=2
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Επεκράτησε‖ η‖ διατύπωση‖ «δικαίωμα‖ να‖ πεθάνουμε»‖ (a‖ right‖ to‖ die),‖ δηλαδή‖ «να‖ επισπεύσουμε‖ τον‖ θάνατό‖ μας»‖ και‖ όχι‖

«δικαίωμα‖στον‖θάνατο»‖ (a‖ right‖ to‖death),‖γιατί‖ο‖θάνατος‖είναι‖αναπόφευκτος‖και‖είναι‖ οπωσδήποτε‖κατά‖το‖κοινό‖ηθικό‖

αίσθημα‖ κάτι‖ κακό,‖ ώστε‖ ένα‖ «δικαίωμα‖ στον‖ θάνατο»‖ να‖ φαίνεται‖ πιο‖ απερίφραστα‖ λογικά‖ αντιφατικό.‖ ύμφωνα‖ με‖ τη‖

φιλελεύθερη‖προοπτική‖και‖την‖έμφαση‖που‖έδωσε‖στην‖ποιότητα‖της‖ζωής,‖στις‖επιλογές‖(pro-choice)‖και‖όχι‖στη‖βιολογική‖

ζωή‖ καθαυτή‖ (pro-life)‖ και‖ κυρίως‖ στο‖ πλαίσιο‖ της‖ λεγόμενης‖ εκκοσμικευμένης‖ (secular)‖ ηθικής,‖ μιας‖ ηθικής‖

προσωποκεντρικής‖και‖δεσμευτικής‖ορθολογικά‖σκεπτόμενων‖ατόμων,‖αρκετοί‖φιλόσοφοι‖και‖επιστήμονες‖αναγνωρίζουν‖και‖

δικαιολογούν‖ ένα‖ τέτοιο‖ «δικαίωμα».‖ Η‖ δικαίωσή‖ του‖ στηρίζεται‖ στη‖ θεμελιώδη‖ βιοηθική‖ αρχή‖ της‖ αυτονομίας,‖ στην‖

ελευθερία‖ δηλαδή‖ του‖ ατόμου‖ να‖ αυτοκαθορίζεται,‖ να‖ ελέγχει‖ τη‖ ζωή‖ του‖ και‖ να‖ επιλέγει‖ το‖ τέλος‖ του,‖ αλλά‖ και‖ στην‖

αξιοπρέπεια,‖που‖δεν‖επιτρέπει‖στο‖ανθρώπινο‖είδος‖να‖πέσει‖πολύ‖χαμηλά,‖ίσως‖και‖στην‖αρχή‖της‖αγαθοποιίας,‖που‖όμως‖

κατά‖τον‖Ιπποκράτη‖απέκλειε‖οποιαδήποτε‖ιατρική‖επέμβαση‖θα‖αποσκοπούσε‖να‖επιφέρει‖το‖μοιραίο.‖Από‖τους‖υπέρμαχους‖

της‖ ευθανασίας‖ το‖ «δικαίωμα»‖ αυτό‖ επαναδιατυπώνεται‖ως‖ «δικαίωμα‖στην‖αξιοπρέπεια»,‖ «ελευθερία‖ να‖ ορίζω‖ τον‖ εαυτό‖

μου»,‖ και‖ ίσως‖ πιο‖ εύστοχα‖ ως‖ «δικαίωμα‖ άρνησης‖ τεχνητής‖ παράτασης‖ της‖ ζωής»‖ και‖ «μάταιης‖ ιατρικής‖ θεραπείας»‖ σε‖

εξακριβωμένα‖ μη‖ αναστρέψιμες‖ καταστάσεις.‖ To‖ «δικαίωμα‖ στον‖ θάνατο»‖ ωστόσο‖ ως‖ ηθικό‖ δικαίωμα‖ έχει‖ θεωρηθεί‖ από‖

άλλους‖με‖φιλοσοφικά‖κριτήρια‖λογικά‖ασυνεπές‖και‖αυτο-αντιφατικό‖και‖ως‖νομικό‖δικαίωμα‖ύποπτο‖έως‖και‖επικίνδυνο.‖

Τποστηρίζεται‖ δηλαδή‖ότι‖ τα‖δικαιώματα‖είναι‖από‖την‖αρχή‖της‖σύλληψης‖της‖ ιδέας‖τους‖διεκδικήσεις‖θετικών‖αξιών‖και‖

πρωτίστως‖ της‖ αξίας‖ της‖ ζωής‖ και‖ ότι‖ οι‖ θεμελιωτές‖ της‖ ιδέας‖ των‖ δικαιωμάτων‖ απέρριπταν‖ την‖ αυτοκτονία.‖ Σο‖ γεγονός‖

μάλιστα‖ότι‖γίνεται‖επίκληση‖του‖«δικαιώματος»‖αυτού‖σε‖οριακές‖καταστάσεις‖και‖πολλές‖φορές‖όχι‖από‖τον‖ίδιο‖τον‖ασθενή‖

καταστρατηγεί‖ την‖ αρχή‖ της‖ αυτονομίας‖ και‖ θέτει‖ σε‖ παρένθεση‖ την‖ έννοια‖ της‖ αξιοπρέπειας.‖ ε‖ πολλές‖ μάλιστα‖

περιπτώσεις,‖κυρίως‖όταν‖κάποιος‖δεν‖θέλει‖να‖επιβαρύνει‖τους‖οικείους‖του,‖γίνεται‖λόγος‖για‖ένα‖«καθήκον‖να‖πεθάνεις»‖

και‖ όχι‖ για‖ «δικαίωμα».‖ Αρκετοί‖ φιλόσοφοι‖ δεν‖ βλέπουν‖ ότι‖ η‖ επιθυμία‖ για‖ ένα‖ καλό‖ τέλος‖ μπορεί‖ να‖ υποστηριχθεί‖ ως‖

δικαίωμα‖ οπωσδήποτε‖ και‖ αν‖ διατυπωθεί.‖ ‖ Όσο‖ ο‖ θάνατος‖ δεν‖ ήταν‖ διαπραγματεύσιμος,‖ αυτό‖ που‖ μπορούσε‖ κανείς‖ να‖

ευχηθεί‖ήταν‖η‖«ευθανασία»‖με‖το‖αρχαιοελληνικό‖νόημα‖του‖όρου.‖Σώρα‖όμως‖λόγω‖της‖παντοδυναμίας‖της‖βιοτεχνολογίας‖

ο‖θάνατος‖ έχει‖ γίνει‖ αντικείμενο‖ ιατρικής‖ διαχείρισης,‖προγραμματίζεται‖ως‖ εσκεμμένη‖ επιλογή‖και‖ ελάχιστα‖καθορίζεται‖

από‖την‖αυτονομία‖του‖ασθενούς‖αν‖αυτός‖δεν‖μπορεί‖να‖συναινέσει.‖Σο‖φάσμα‖ενός‖επώδυνου‖μακρόχρονου‖τέλους‖σε‖μη‖

αναστρέψιμες‖καταστάσεις‖είναι‖βασανιστικά‖έντονο‖για‖όσους‖πλησιάζουμε‖την‖άλλη‖όχθη.‖Σο‖αίτημα‖για‖ένα‖αξιοπρεπές‖

τέλος‖ θέλουμε‖ να‖ είναι‖ σεβαστό.‖ Οι‖ λεγόμενες‖ «διαθήκες‖ ζωής»‖ ή‖ «οι‖ εκ‖ των‖ προτέρων‖ οδηγίες»,‖ εφόσον‖ γίνονται‖ σε‖

ανύποπτο‖ χρόνο‖ και‖ αποτελούν‖ συνισταμένη‖ των‖ μεταφυσικών,‖ θρησκευτικών‖ και‖ ηθικών‖ πεποιθήσεων,‖ των‖ αρχών‖ και‖

αξιών‖του‖ανθρώπου,‖παρά‖ τις‖όποιες‖πρακτικές‖δυσκολίες‖ενεργοποίησής‖τους‖σε‖καταστάσεις‖που‖δεν‖εγγυώνται‖ ότι‖και‖

τότε‖ αντιπροσωπεύουν‖ τον‖ ενδιαφερόμενο,‖πρέπει‖ να‖λαμβάνονται‖ υπόψη.‖Όχι‖ ίσως‖ως‖ «δικαίωμα‖στον‖θάνατο»‖αλλά‖ως‖

«επιθυμία‖για‖ένα‖ανώδυνο‖και‖αξιοπρεπές‖τέλος‖της‖ζωής».‖ ‖Η‖βιοηθική‖δοκιμάζει‖τραγικά‖τις‖ευαισθησίες‖και‖τις‖αντοχές‖

μας.‖Η‖μεταβιοηθική‖ίσως‖δικαιώσει‖επιστημολογικά‖ή‖εξοστρακίσει‖ως‖καταχρηστικά‖αρκετά‖νεόκοπα‖δικαιώματα.‖‖Η‖κυρία‖

Μυρτώ‖ Δραγώνα-Μονάχου‖ είναι‖ ομότιμη‖ καθηγήτρια‖ Υιλοσοφίας,‖ μέλος‖ της‖ Ελληνικής‖ Εθνικής‖ Επιτροπής‖ Βιοηθικής‖ και‖

μέλος‖της‖Αρχής‖της‖Ιατρικώς‖Τποβοηθουμένης‖Αναπαραγωγής.‖ 

Ένας... νέος όρκος Ιπποκράτη 

Λίνα‖Γιάνναρου,‖εφ.‖Καθημερινή,‖15/10/2004 

Σι περιλαμβάνει ο νέος Κώδικας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και τι αλλαγές επιφέρει  

αφές‖και‖σε‖πολλές‖περιπτώσεις‖αυστηρό‖πλαίσιο‖κανόνων‖θέτει‖στην‖άσκηση‖του‖ιατρικού‖επαγγέλματος‖το‖προσχέδιο‖του‖

Κώδικα‖ Ιατρικής‖ Ηθικής‖ και‖ Δεοντολογίας‖ που‖ δόθηκε‖ χθες‖ στη‖ δημοσιότητα‖ από‖ το‖ υπουργείο‖ Τγείας‖ και‖ Κοινωνικής‖

Αλληλεγγύης‖και‖το‖οποίο‖έχει‖αποσταλεί‖σε‖όλους‖τους‖Ιατρικούς‖υλλόγους‖της‖χώρας‖προς‖σχολιασμό.‖Μεταξύ‖άλλων,‖το‖

προτεινόμενο‖χέδιο‖Κώδικα‖Άσκησης‖Ιατρικού‖Επαγγέλματος‖και‖Δεοντολογίας‖«υπενθυμίζει»‖στους‖γιατρούς‖ότι‖ασκούν‖

λειτούργημα,‖ απαγορεύει‖ ρητώς‖ τα‖ «φακελάκια»,‖ διαφυλάσσει‖ το‖ ιατρικό‖ απόρρητο,‖ θέτει‖ πλαίσιο‖ στην‖ τεχνητή‖

γονιμοποίηση,‖χαρακτηρίζει‖«μη‖ανεκτή»‖την‖κλωνοποίηση‖ανθρώπων‖και‖αφήνει‖στην‖ηθική‖συνείδηση‖του‖ιατρού‖εάν‖θα‖

αποφασίσει‖ να‖ διακόψει‖ μια‖ εγκυμοσύνη.‖ H‖ αναδιαμόρφωση‖ του‖ Κώδικα‖ Ηθικής‖ και‖

Δεοντολογίας‖ αποτελεί‖πάγιο‖ αίτημα‖ των‖γιατρών,‖ οι‖ οποίοι‖ έχουν‖περιθώριο‖ έως‖ τις‖ 15‖

Nοεμβρίου‖να‖καταθέσουν‖τις‖παρατηρήσεις‖τους,‖προκειμένου‖να‖διαμορφωθεί‖το‖τελικό‖

νομοσχέδιο‖ ή‖Προεδρικό‖ Διάταγμα‖ και‖ να‖ κατατεθεί‖ προς‖ ψήφιση‖ στη‖ Bουλή.‖ ύμφωνα‖

πάντως‖με‖τον‖πρόεδρο‖του‖Πανελλήνιου‖Ιατρικού‖υλλόγου,‖κ.‖Μανόλη‖Kαλοκαιρινό,‖δεν‖

αναμένονται‖ ιδιαίτερες‖ ενστάσεις‖ από‖ την‖ πλευρά‖ των‖ Ιατρικών‖ υλλόγων,‖ καθώς‖ το‖

προτεινόμενο‖ χέδιο‖ κινείται‖ προς‖ τη‖ σωστή‖κατεύθυνση.‖Όπως‖ τόνισε‖ στην‖ «K»,‖ «ήταν‖

καιρός‖ κάποιος‖ να‖ πάρει‖ το‖ θάρρος‖ να‖ ανοίξει‖ αυτόν‖ τον‖ διάλογο‖ ώστε‖ επιτέλους‖ να‖

αναμορφωθεί‖το‖σχετικό‖Προεδρικό‖Διάταγμα».‖ 

Μεταξύ‖άλλων,‖το‖προτεινόμενο‖χέδιο‖Κώδικα‖Δεοντολογίας‖προβλέπει‖ότι:‖ 

– H‖ άσκηση‖ της‖ Ιατρικής‖ είναι‖ λειτούργημα‖ που‖ αποσκοπεί‖ στη‖ διατήρηση‖ και‖ βελτίωση‖ της‖ φυσικής,‖ πνευματικής‖ και‖

ψυχικής‖υγείας‖του‖ανθρώπου‖και‖την‖ανακούφισή‖του‖από‖τον‖πόνο.‖ 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_224873_15/10/2004_120015
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– O‖ ιατρός‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ αρνείται‖ την‖ προσφορά‖ των‖ υπηρεσιών‖ του‖ για‖ λόγους‖ άσχετους‖ προς‖ την‖ επιστημονική‖ του‖

επάρκεια,‖εκτός‖εάν‖συντρέχει‖ειδικός‖λόγος.‖ 

– O‖ιατρός‖που‖εργάζεται‖στον‖δημόσιο‖τομέα‖και‖δεν‖έχει‖οποιοδήποτε‖ασυμβίβαστο‖ή‖κώλυμα‖που‖απορρέει‖από‖τη‖σχέση‖

αυτή,‖προσφέρει‖ ελεύθερα‖και‖ κατά‖κανόνα‖ τις‖ ιατρικές‖ υπηρεσίες‖ του‖στο‖ ιδιωτικό‖ ιατρείο‖που‖ έχει‖ δηλώσει‖στον‖ Ιατρικό‖

ύλλογο.‖ 

– O‖ιατρός‖δεν‖επιτρέπεται‖να‖διατηρεί‖ή‖να‖«συμμετέχει»‖σε‖περισσότερα‖από‖ένα‖ιδιωτικά‖ιατρεία.‖ 

– O‖ ιατρός‖που‖προσφέρει‖ τις‖υπηρεσίες‖ του‖στον δημόσιο‖ τομέα‖ή‖σε‖ οργανισμό‖κοινωνικής‖ασφάλισης‖ δεν‖ δικαιούται‖ να‖

εισπράττει‖ από‖ τον‖ ασθενή‖ οποιοδήποτε‖ οικονομικό‖ αντάλλαγμα‖ πέρα‖ από‖ τη‖ μηνιαία‖ ή‖ άλλη‖ αποζημίωση‖ή‖ αμοιβή‖ του‖

όπως‖ορίζονται‖στο‖νόμο‖ή‖τη‖σύμβασή‖του.‖ 

– Eπιτρέπεται‖ η‖απόκρυψη‖ της‖αλήθειας‖στον‖ ασθενή,‖ στην‖περίπτωση‖που‖ ο‖ ιατρός‖θεωρεί‖ ότι‖ η‖πλήρης‖αποκάλυψη‖ της‖

αλήθειας‖μπορεί‖να‖προκαλέσει‖εξαιρετικά‖σοβαρή‖και‖μη‖αναστρέψιμη‖βλάβη‖στον‖ασθενή.‖ 

– O‖ιατρός‖οφείλει‖να‖διαφυλάττει‖τα‖δεδομένα‖προσωπικού‖χαρακτήρα‖αυστηρά‖ως‖απόρρητα.‖H υποχρέωση‖αυτή‖δεν‖παύει‖

να‖ισχύει‖με‖τον‖θάνατο‖του‖ασθενούς.‖ 

– O‖ ιατρός‖ συζητεί,‖ ενημερώνει‖ για‖ τις‖ θετικές‖ και‖ αρνητικές‖ επιπτώσεις‖ και‖ ενθαρρύνει‖ την‖ προσφυγή‖ στις‖ μεθόδους‖

«ιατρικώς‖ υποβοηθούμενης‖ αναπαραγωγής»‖ σε‖ συγκεκριμένες‖ περιπτώσεις‖ ιατρικής‖ αδυναμίας‖ απόκτησης‖ παιδιών‖ με‖

φυσικό‖τρόπο.‖O‖ιατρός‖απέχει‖από‖κάθε‖επιχείρηση‖ή‖προσπάθεια‖βιομηχανοποίησης‖της‖διαδικασίας‖αυτής,‖καθώς‖και‖από‖

κάθε‖χρησιμοποίηση‖της‖γενετικής‖τεχνολογίας‖για‖πολιτικούς‖ή‖στρατιωτικούς‖λόγους.‖ 

– H‖κλωνοποίηση‖ως‖μέθοδος‖αναπαραγωγής‖ανθρώπου‖με‖κανέναν‖τρόπο‖δεν‖είναι‖ανεκτή.‖ 

– O‖ιατρός‖μπορεί‖να‖επικαλεσθεί‖τους‖κανόνες‖και‖τις‖αρχές‖της‖ηθικής‖συνείδησής‖του‖και‖να‖αρνηθεί‖να‖εφαρμόσει‖ή‖να‖

συμπράξει‖στη‖διαδικασία‖τεχνητής‖διακοπής‖της‖εγκυμοσύνης,‖εκτός‖εάν‖υπάρχει‖αναπότρεπτος‖κίνδυνος‖για‖την‖υγεία‖της‖

εγκύου.‖ 

ε‖καμιά‖περίπτωση‖ευθανασία‖ 

το‖χέδιο‖Kώδικα‖Aσκησης‖Iατρικού‖Eπαγγέλματος‖γίνεται‖ειδική‖αναφορά‖και‖στο‖ευαίσθητο‖θέμα‖της‖ευθανασίας,‖για‖το‖

οποίο‖έχει‖προηγηθεί‖εκτενής‖διάλογος.‖ 

H‖αρμόδια‖ Eπιτροπή‖ τάσσεται‖ σαφώς‖ «κατά»,‖ αναφέροντας‖ χαρακτηριστικά‖ ότι‖ «ο‖ ιατρός‖ οφείλει‖ να‖ συμπαρίσταται‖ στον‖

ασθενή‖ μέχρι‖ το‖ τέλος‖ της‖ ζωής‖ του‖ και‖ να‖ φροντίζει‖ ώστε‖ ο‖ ασθενής‖ να‖ διατηρεί‖ την‖

αξιοπρέπειά‖του‖μέχρι‖το‖σημείο‖αυτό».‖ 

ε‖ περίπτωση‖ ανίατης‖ ασθένειας‖ που‖ βρίσκεται‖ στο‖ τελικό‖ της‖ στάδιο‖ και‖ εφόσον‖ έχουν‖

εξαντληθεί‖ όλα‖ τα‖ ιατρικά‖ θεραπευτικά‖ περιθώρια,‖ «ο‖ ιατρός‖ πρέπει‖ να‖ εξακολουθεί‖ να‖

φροντίζει‖για‖την‖ανακούφιση‖των‖ψυχοσωματικών‖πόνων‖του‖ασθενή».‖ 

ύμφωνα‖τέλος‖με‖τον‖Kώδικα,‖η‖διενέργεια‖ευθανασίας‖δεν‖επιτρέπεται‖ούτε‖στην‖περίπτωση‖

παράκλησης‖ή‖αίτησης‖του‖ασθενούς‖ή‖των‖συγγενών‖του. 

Νόμιμη πλέον η ευθανασία σε ελβετικά νοσοκομεία BBC 

BBC, εφ.‖Καθημερινή,‖20/12/2005 

Με‖αξιοπρέπεια‖και‖ γαλήνη‖θα‖μπορούν‖να‖ τερματίσουν‖ τη‖ ζωή‖ τους‖ όσοι‖πάσχουν‖από‖

ανίατες‖νόσους.‖το‖τελευταίο‖τους‖εγχείρημα,‖πλέον‖θα‖μπορούν‖να‖έχουν‖τη‖βοήθεια‖των‖

ειδικών‖ και‖ τη‖ φροντίδα‖ που‖ προσφέρουν‖ τα‖ ελβετικά‖ νοσοκομεία.‖ Εκπρόσωπος‖ του‖

πανεπιστημιακού‖ νοσοκομείου‖ της‖ Λωζάννης‖ ανακοίνωσε‖ χθες‖ ότι‖ η‖ διοίκηση‖ του‖

νοσοκομείου‖αποφάσισε‖να‖επιτρέψει‖την‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία‖μέσα‖στις‖δομές‖του‖

έπειτα‖από‖μακροχρόνια‖ανταλλαγή‖απόψεων.‖Προσέθεσε,‖όμως,‖ότι‖σε‖κάθε‖περίπτωση‖θα‖

εφαρμόζονται‖ αυστηροί‖ έλεγχοι‖ και‖ θα‖ εντάσσονται‖ στο‖ πρόγραμμα‖ μόνο‖ όσοι‖ πληρούν‖ πολύ‖ συγκεκριμένα‖ κριτήρια.‖ H‖

διαδικασία‖ της‖ υποβοηθούμενης‖ αυτοκτονίας‖ έχει‖ από‖ αρκετό‖ καιρό‖ νομιμοποιηθεί‖ στην‖ Ελβετία,‖ αλλά‖ τέτοιες‖ υπηρεσίες‖

παρέχονται‖ μόνο‖ σε‖ ασθενείς‖ που‖ έχουν‖ πλήρη‖ διανοητική‖ διαύγεια‖ και‖ πάσχουν‖ από‖ ανίατη‖ ασθένεια‖ και‖ ποτέ‖ μέσα‖ σε‖

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_166700_20/12/2005_167509
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νοσοκομείο.‖Από‖τις‖αρχές‖του‖νέου‖έτους‖άρρωστοι‖που‖πάσχουν‖από‖ανίατη‖ασθένεια‖και‖βρίσκονται‖στο‖τελικό‖της‖στάδιο,‖

που‖έχουν‖σώας‖τα‖φρένας,‖που‖είναι‖ήδη‖πολύ‖άρρωστοι‖για‖να‖επιστρέψουν‖στα‖σπίτια‖τους‖και‖

που‖έχουν‖επανειλημμένως‖εκφράσει‖την‖πρόθεσή‖τους‖να‖πεθάνουν‖ανώδυνα,‖θα‖μπορούν‖να‖

εγκαταλείψουν‖ήρεμα‖και‖αξιοπρεπώς‖τα‖εγκόσμια‖στο‖νοσοκομείο.‖Προτού‖ληφθεί‖η‖απόφαση‖

κανένα‖ελβετικό‖νοσοκομείο‖δεν‖επέτρεπε‖την‖υποβοηθούμενη‖αυτοκτονία,‖ενώ‖απαγόρευαν‖την‖

είσοδο‖ στα‖ μέλη‖ της‖ οργάνωσης‖ EXIT‖ που‖ βοηθάει‖ όσους‖ βαρύτατα‖ ασθενείς‖ επιθυμούν‖ να‖

βάλουν‖ τέρμα‖ στη‖ ζωή‖ τους.‖ Αυτό‖ σήμαινε‖ ότι‖ οι‖ ήδη‖ άρρωστοι‖ που‖ ήθελαν‖ να‖ τους‖ γίνει‖

ευθανασία‖έπρεπε‖να‖εγκαταλείψουν‖το‖νοσοκομείο.‖ύμφωνα‖με‖τη‖νέα‖απόφαση‖τώρα‖επιτρέπεται‖να‖προσκληθεί‖για‖να‖

παράσχει‖ τις‖ υπηρεσίες‖ του‖ εξωτερικός‖ ιατρός‖ή‖κάποιο‖ μέλος‖ της‖EXIT.‖ Σο‖ ιατρονοσηλευτικό‖προσωπικό‖ του‖ νοσοκομείου‖

είναι‖ πλήρως‖ ελεύθερο‖ να‖ αποφασίσει‖ κατά‖ πόσον‖ θέλει‖ να‖ παρευρίσκεται‖ στο‖ δωμάτιο‖ του‖ ασθενούς‖ την‖ ώρα‖ της‖

ευθανασίας‖ή‖ όχι.‖Όπως‖ανέφεραν‖γιατροί‖ του‖ νοσοκομείου‖ της‖Λωζάννης,‖η‖απόφαση‖που‖ ελήφθη‖μετά‖από‖ τρία‖χρόνια‖

συζητήσεων‖αντικατοπτρίζει‖τη‖θέση‖του‖Ελβετικού‖Ιατρικού‖υλλόγου‖και‖της‖Εθνικής‖Επιτροπής‖Ηθικής. 

«H θάλασσα μέσα μου» 

Δημήτρης‖Mπούρας,‖εφ.‖Καθημερινή,‖6/1/2005 

H απώλεια της ζωής σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας 

Tο‖θέμα,‖που‖αφορά‖την‖ευθανασία,‖είναι‖παγερό‖και‖καταθλιπτικό.‖H‖«Θάλασσα»‖του‖Aλεχάντρο‖Aμενάμπαρ,‖όμως,‖είναι‖

γαλήνια‖και‖ζεστή.‖H‖ιστορία‖που‖αφηγείται‖ο‖Iσπανοχιλιανός‖σκηνοθέτης‖στο‖«H‖θάλασσα‖μέσα‖μου»‖είναι‖αληθινή.‖τις‖2‖

Iανουαρίου‖του‖1998‖ο‖σαρανταεννιάχρονος‖Pαμόν‖αμπέδρο,‖που‖αγάπησε‖τη θάλασσα‖και‖τις‖γυναίκες,‖πραγματοποίησε‖

την‖επιθυμία‖του‖να‖πεθάνει‖κλείνοντας‖τον‖κύκλο‖της‖πολύχρονης‖πλήρους‖ακινησίας‖του‖σε‖ένα‖κρεβάτι‖μπροστά‖από‖ένα‖

παράθυρο‖με‖θέα‖τα‖βουνά.‖Eίχαν‖περάσει‖είκοσι‖οκτώ‖χρόνια‖και‖κάτι‖από‖το‖ηλιόλουστο‖πρωινό‖που‖βούτηξε‖από‖ψηλά‖στο‖

νερό‖χωρίς‖να‖προσέξει‖την‖άμπωτη.‖Tο‖μυαλό‖του‖ταξίδευε‖σε‖μια‖γυναίκα,‖και‖η‖θάλασσα‖δεν‖του‖συγχώρησε‖την‖«απιστία».‖‖

O‖ Pαμόν‖ αμπέδρο‖ έμεινε‖ παράλυτος‖ και‖ επειδή‖ δεν‖ μπορούσε‖ να‖ αυτοκτονήσει‖ χωρίς‖ «συνεργό»,‖ ξεκίνησε‖ έναν‖ νομικό‖

αγώνα,‖που‖έμεινε‖ατελέσφορος,‖προκειμένου‖να‖πείσει‖την‖ισπανική‖Δικαιοσύνη‖ότι‖το‖δικαίωμά‖του‖να‖επιλέγει‖ο‖ίδιος‖τη‖

ζωή‖ή‖το‖θάνατό‖του‖ήταν‖αναφαίρετο,‖και‖πάνω‖από‖κάθε‖έννοια‖θεσμοθετημένης‖ή‖μη‖ηθικής.‖ 

Kλείσε τα μάτια  

H‖«Θάλασσα‖μέσα‖μου»‖είναι‖ένα μελόδραμα‖που‖πραγματεύεται‖το‖θάνατο‖κρατώντας‖λυρικό‖τόνο‖και‖αποστάσεις‖από‖το‖

φόβο‖που‖αυτός‖προκαλεί.‖O‖κινηματογραφικός‖Pαμόν‖αμπέδρο‖είναι‖ο‖πιο‖ισορροπημένος‖και‖αισιόδοξος‖άνθρωπος‖στον‖

μικρόκοσμο‖ που‖ τον‖ περιβάλλει.‖ Θεωρεί‖ τη‖ ζωή‖ ταξίδι‖ και‖ περιπέτεια‖ στην‖ ανοιχτή‖ γραμμή‖ των‖ οριζόντων‖ και‖ θέλει‖ να‖

πεθάνει,‖μια‖και‖η‖θάλασσα‖περιμένει,‖ανυπόμονη‖και‖επικίνδυνη‖σαν‖γυναίκα,‖σε‖μια‖ακτή‖που‖μπορεί‖να‖φτάσει‖μονάχα‖

κλείνοντας‖τα‖μάτια.‖Tο‖σενάριο‖(από‖τον‖Aνενάμπαρ‖και‖τον‖Mατέο‖Xιλ)‖είναι‖συμπαγές‖δραματουργικά‖και‖αντιμετωπίζει‖

τη‖ ζωή‖ και‖ το‖ θάνατο‖ δίχως‖ περιττές‖ μελοδραματικές‖ κορώνες‖ σε‖ μια‖ πραγματική,‖ «υλιστική»‖ διάσταση‖ μακριά‖ από‖

μεταφυσικές‖αγωνίες‖και‖παραληρήματα.‖H‖σκηνοθεσία‖το‖εκμεταλλεύεται‖δίνοντας‖γλυκόπικρη‖γεύση‖στη‖θλίψη‖(«έμαθα‖

να κλαίω‖χαμογελώντας»,‖λέει‖κάποια‖στιγμή‖ο‖Pαμόν‖αμπέδρο)‖κινηματογραφώντας‖την‖προσπάθεια‖ενός‖φυλακισμένου‖

ανθρώπου‖ να‖ αποδράσει‖ προς‖ την‖ ελευθερία.‖ O‖ Aμενάμπαρ‖ σκηνοθετεί‖ μια‖ διακριτική‖ ελεγεία‖ για‖ τη‖ χαμένη‖ ρώμη‖ και‖

ομορφιά‖φέρνοντας‖σε‖διαρκή‖αντιπαράθεση‖τη‖φαντασία‖με‖την‖πραγματικότητα‖και‖το‖παρελθόν‖με‖το‖παρόν:‖την‖εικόνα‖

του‖σώματος‖που‖είναι‖ακμαίο‖και‖φωτεινό‖στις‖αναμνήσεις,‖με‖τις‖εικόνες‖του‖παράλυτου‖κορμιού‖του‖Pαμόν‖και‖του‖κορμιού‖

της‖δικηγόρου‖του‖που‖πάσχει‖από‖μια‖ασθένεια‖που‖παραλύει‖το‖σώμα.‖O‖Xαβιέ‖Mπαρντέμ,‖ως‖Pαμόν,‖αποδεικνύει‖για‖μια‖

ακόμη‖φορά‖πως‖ είναι‖ ένας‖ από‖ τους‖ κορυφαίους‖ηθοποιούς‖ της‖ εποχής‖μας.‖H‖ ερμηνεία‖ του‖βραβεύτηκε‖ τον‖ περασμένο‖

επτέμβριο‖στη‖Mόστρα‖της‖Bενετίας. 

Δικαστήριο θα αποφασίσει για νέα ευθανασία βρέφους 

Εφημερίδα‖Καθημερινή,‖22/10/2004 

 Για‖δεύτερη‖φορά‖μέσα‖σε‖λίγες‖εβδομάδες‖η‖βρετανική‖Δικαιοσύνη‖καλείται‖να‖παρέμβει‖για‖να‖λύσει‖τις‖διαφορές‖γονέων‖

και‖ιατρών‖σχετικά‖με‖το‖δικαίωμα‖στη‖ζωή‖(ή‖στον‖θάνατο)‖ενός‖σοβαρά‖άρρωστου‖βρέφους.‖

Mετά‖ την‖ πολύκροτη‖ υπόθεση‖ της‖ μικρής‖ άρλοτ‖ Γουάιατ,‖ ενός‖ έτους,‖ για‖ την‖ οποία‖

Bρετανός‖ δικαστής‖ απεφάνθη‖ ότι‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ της‖ δοθεί‖ το‖ δικαίωμα‖ να‖ πεθάνει‖

προκειμένου‖ να‖ μην‖υποφέρει,‖ μια‖ νέα‖ υπόθεση‖καταλήγει‖ στα‖ δικαστήρια.‖ Aυτή‖ τη‖ φορά‖

κρίνεται‖ η‖ ύπαρξη‖ του‖Λουκ‖ Γουίνστον‖ Tζόουνς,‖ εννέα‖ μηνών,‖ ο‖ οποίος‖ υποφέρει‖ από‖ μια‖

σπάνια‖γενετική‖διαταραχή,‖που‖συνήθως‖δεν‖επιτρέπει‖την‖επιβίωση‖πέραν‖των‖δύο‖μηνών.‖‖

Oι‖ ιατροί‖ στα‖ νοσοκομεία‖ του‖ Mπάνγκορ‖ και‖ του‖ Λίβερπουλ‖ ζητούν‖ να‖ τους‖ δοθούν‖

περιθώρια‖επιλογής‖μεταξύ‖της‖εγκατάλειψης‖της‖θεραπείας‖ή‖της‖παράτασής‖της,‖ωστόσο,‖η‖μητέρα‖του‖βρέφους‖επιμένει‖

ότι‖ο‖γιος‖της‖είναι‖μαχητής.‖«Eίμαι‖μάρτυρας‖του‖Λουκ.‖Eίμαι‖μάρτυρας‖των‖ικανοτήτων‖του.‖Kαι‖θα‖αγωνιστώ‖μέχρι‖τελικής‖

πτώσεως»,‖δήλωσε‖κατηγορηματικά‖η‖κ.‖Γουίνστον‖Tζόουνς.‖O‖Λουκ,‖για‖τους‖περισσότερους‖μήνες‖της‖ζωής‖του‖νοσηλευόταν‖

σε‖νοσοκομείο‖του‖Mπάνγκορ‖προτού‖μεταφερθεί‖στο‖Λίβερπουλ‖για‖εξετάσεις.‖Πάσχει‖από‖το‖ύνδρομο‖Eντουαρντς,‖γνωστό‖

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_694432_06/01/2005_129476
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_783172_22/10/2004_120840
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και‖ ως‖ Tρισωμία‖ (στο‖ χρωμόσωμα)‖ 18.‖ ‖ Tα‖ περισσότερα‖ βρέφη‖ που‖ γεννιούνται‖ με‖ τη‖ νόσο‖ αυτή‖ πεθαίνουν‖ προτού‖

συμπληρώσουν‖τους‖δύο‖μήνες,‖ενώ‖αυτά‖που‖καταφέρουν‖να‖συμπληρώσουν‖χρόνο‖δεν‖ξεπερνούν‖το‖10%.‖ 

Nα τον αφήσουν να πεθάνει  

Tην‖περασμένη‖εβδομάδα‖οι‖κρατικές‖υγειονομικές‖αρχές‖του‖Λίβερπουλ‖κατέθεσαν‖αίτηση‖για‖την‖εξέταση‖της‖υπόθεσης‖στο‖

Aνώτατο‖Δικαστήριο.‖Oι‖ιατροί‖επί‖της‖ουσίας‖θέλουν‖να‖ζητήσουν‖να‖τους‖επιτραπεί‖να‖αφήσουν‖τον‖Λουκ‖να‖πεθάνει‖σε‖

περίπτωση‖ που επιδεινωθεί‖ η‖ κατάστασή‖ του,‖ δεδομένου‖ ότι‖ η‖ θεραπεία‖ του‖ είναι‖ «εξαιρετικά‖ επιθετική».‖ H‖ υπόθεση‖

παραπέμφθηκε‖στο‖τμήμα‖Oικογενειακών‖Yποθέσεων‖του‖δικαστηρίου‖και‖η‖απόφαση‖αναμένεται‖να‖ληφθεί‖από‖τη‖δικαστή‖

Eλίζαμπεθ‖Mπάτλερ‖λος.‖την‖περίπτωση‖της‖άρλοτ‖Γουάιατ,‖οι‖δικαστικές‖αρχές‖έκριναν‖ότι‖έχει‖δικαίωμα‖να‖πεθάνει‖

χωρίς‖ να‖ υποστεί‖ νέα‖ διαδικασία‖ τεχνικής‖ στήριξης‖ της‖αναπνοής‖ της‖στην‖ επόμενη‖ κρίση,‖ όταν‖ αυτή‖ προκύψει.‖H‖μικρή‖

Γουάιατ,‖σύμφωνα‖με‖το‖ιατρικό‖ανακοινωθέν‖που‖κατατέθηκε‖στο‖δικαστήριο,‖ακόμη‖κι‖αν‖κατορθώσει‖να‖επιβιώσει,‖δεν‖θα‖

μπορέσει‖ ποτέ‖ να‖ δει,‖ να‖ ακούσει,‖ να‖ καθίσει‖ ή‖ να‖ κινηθεί‖ με‖ τη‖ θέλησή‖ της,‖ καθώς‖ οι‖ βλάβες‖ που‖ προκλήθηκαν‖ με‖ την‖

πρόωρη‖γέννησή‖της‖είναι‖ανεπανόρθωτες. 

 

Παράταση ή ποιότητα ζωής; Σα διλήμματα της Ιατρικής 

Εφημερίδα‖Σα‖Νέα,‖17/3/2006 

Μια‖ματιά‖στα‖σύγχρονα‖νοσοκομεία‖και‖στον‖τρόπο‖με‖τον‖οποίο‖η‖Ιατρική‖ασκείται‖μέσα‖σε‖

αυτά,‖ είναι‖ αρκετή‖ για‖ να‖ μας‖ αποκαλύψει‖ ότι‖ το‖ ενδιαφέρον‖ των‖ επιστημόνων,‖ σήμερα‖

επικεντρώνεται‖κυρίως,‖στο‖να‖κρατηθούν‖οι‖άνθρωποι‖στη‖ζωή,‖παρά‖στο‖να‖θεραπευθούν.‖

Ολόκληρα‖τμήματα‖των‖νοσοκομείων‖είναι‖γεμάτα‖από‖άτομα,‖τα‖οποία‖εάν‖βρίσκονταν‖έξω‖

από‖αυτά‖δεν‖θα‖είχαν‖καμία‖πιθανότητα‖να‖διατηρηθούν‖στη ζωή.‖*...+‖Σο‖τεράστιο‖«κόστος»‖

της‖διατήρησης‖εν‖ζωή‖ενός‖μεγάλου‖και‖συνεχώς‖αυξανόμενου‖πληθυσμού,‖αποτελούμενου‖

κυρίως‖ από‖ υπερήλικες,‖ δημιουργεί‖ ένα‖ είδος‖ ιστορίας‖ τρόμου.‖ ύμφωνα‖ με‖ εκτιμήσεις,‖ το‖

έτος‖2050‖το‖5%‖του‖αμερικανικού‖πληθυσμού,‖θα‖έχει‖ηλικία‖άνω‖των‖85‖χρόνων.‖Ο‖συνδυασμός‖αυτός‖της‖αύξησης‖του‖«μη‖

ενεργού»‖ πληθυσμού‖ και‖ της‖ αδυσώπητης‖ εξέλιξης‖ των‖ δυνατοτήτων‖ της‖ Ιατρικής‖ αποτελεί‖ μια‖ τρομακτική‖ προοπτική.‖

Πάντως‖το‖συγκεκριμένο‖πρόβλημα‖δεν‖αντιμετωπίζεται‖με‖τον‖τρόπο‖αυτό‖στην‖πράξη.‖Η‖πρόταση‖ότι‖οι‖γέροντες‖θα‖πρέπει‖

να‖τύχουν‖μιας‖τέτοιας‖μεταχείρισης,‖η‖οποία‖θα‖αποβεί‖συμφέρουσα‖για‖τους‖νεότερους,‖δεν‖είναι‖ούτε‖ηθικά‖ούτε‖πολιτικά‖

αποδεκτή.‖ Οι‖ κοινωνίες‖ στις‖ οποίες‖ εφαρμόζεται‖ αυτό‖ εξάλλου,‖ δεν‖ θεωρούνται‖ φιλελεύθερες‖ δημοκρατίες.‖ Μια‖ τέτοια‖

αντιμετώπιση‖ του‖θέματος‖αυτού‖ επίσης,‖ θα‖μπορούσε‖ να‖ ονομαστεί‖ «ψυχρή»‖αφού‖ δε‖ λαμβάνει‖ υπ’‖ όψιν‖ της‖ το‖πόσο‖θα‖

υποφέρουν‖ για‖ το‖ λόγο‖ αυτό‖ οι‖ ίδιοι‖ οι‖ υπερήλικες.‖ Ένα‖ άτομο‖ που‖ σώζεται‖ από‖ το‖ θάνατο‖ δε‖ γίνεται‖ αυτόματα‖ και‖

ευτυχισμένο.‖Η‖Ιατρική‖είναι‖«ικανή»‖να‖παρατείνει‖τη‖ζωή,‖όχι‖όμως‖και‖να‖προκαλέσει‖την‖ποιότητά‖της.‖Έτσι‖ένα‖μεγάλο‖

μέρος‖ της‖ τρίτης‖ηλικίας‖περνάει‖μέσα‖στη‖μιζέρια.‖ *...+‖Ψστόσο,‖μια‖ καλύτερη‖ποιότητα‖ ζωής‖αποτελεί‖μόνο‖ το‖ ήμισυ‖ του‖

προβλήματος.‖ Σο‖ δεύτερο‖ «ψεγάδι»‖ που‖ παρουσιάζει‖ η‖ θεωρητική‖προσέγγιση‖ της‖ σύγχρονης‖ Ιατρικής‖ έγκειται‖ στο‖ ότι‖ οι‖

πολίτες‖ των‖ ερχόμενων‖ δεκαετιών,‖ έχουν‖κι‖ αυτοί‖ δικαίωμα‖στον‖καλύτερο‖ δυνατό‖θάνατο.‖ Σο‖πρόβλημα‖ της‖ ευθανασίας‖

(καλός‖θάνατος)‖είναι‖ίσως‖το‖εξέχον‖ηθικό‖πρόβλημα‖του‖20ού‖αιώνα.‖Η‖ευθανασία‖μπορεί‖να‖γίνει‖με‖δύο‖τρόπους:‖με‖το‖να‖

αφήσουμε‖κάποιον‖να‖πεθάνει‖(παθητική‖ευθανασία)‖και‖με‖το‖να‖τον‖σκοτώσουμε‖έπειτα‖από‖παράκληση‖του‖(ενεργητική‖

ευθανασία).‖ Και‖ οι‖ δύο‖ αυτοί‖ τρόποι‖ εφαρμόζονται‖ παγκοσμίως,‖ αλλά‖ ο‖ τελευταίος‖ είναι‖ επίσημα‖ αποδεκτός‖ μόνο‖ στην‖

Ολλανδία.‖Οι‖δύο‖τρόποι‖ευθανασίας‖ δεν‖έχουν‖πολλά‖κοινά‖σημεία‖μεταξύ‖τους.‖Μια‖πλειοψηφία‖ανθρώπων‖πιθανόν‖να‖

παραδέχεται‖ ότι‖ σε‖ κάποιο‖συγκεκριμένο‖σημείο‖μιας‖ οριστικής‖ασθένειας,‖ όταν‖κάποιος‖ διατηρείται‖ στη‖ ζωή‖με‖ τη‖ χρήση‖

ασυνήθιστων‖ μεθόδων,‖ είναι‖ σωστό‖ να‖ τον‖ αφήσουμε‖ να‖ πεθάνει.‖ Οι‖ ιατρικοί‖ σύλλογοι‖ σε‖ όλο‖ και‖ περισσότερες‖ χώρες‖

ασχολούνται‖με‖το‖ζήτημα‖του‖πότε‖είναι‖σωστό‖για‖έναν‖γιατρό‖να‖αναχαιτίσει‖την‖πορεία‖της‖θεραπευτικής‖διαδικασίας.‖

υνήθως‖ οι‖ άνθρωποι‖ ισχυρίζονται‖ –πριν‖ αρρωστήσουν– ότι,‖ υπό‖ ορισμένες‖ βέβαια‖ συνθήκες,‖ ο‖ γιατρός‖ τους‖ θα‖ είναι‖

καλύτερα‖ να‖ τους‖ αφήσει‖ να‖ πεθάνουν.‖ Αλλά‖ άλλοι‖ άνθρωποι‖ πιστεύουν‖ ότι‖ ένας‖ «φόνος»‖ τέτοιου‖ είδους,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖

επικυρωθεί‖ και‖ επίσημα‖ από‖ το‖ νόμο.‖ Μια‖ άλλη‖ άποψη‖ υποστηρίζει‖ ότι‖ το‖ να‖ αφήσουμε‖ κάποιον‖ να‖ πεθάνει‖ δεν‖ είναι‖

καθόλου‖ ίδιο‖ με‖ το‖ να‖ τον‖ σκοτώσουμε,‖ ενώ‖ το‖ να‖ σκοτώσουμε‖ κάποιον‖ είναι‖ πάντοτε‖ λάθος,‖ ασχέτως‖ των‖ συνθηκών.‖Η‖

διάκριση‖αυτή‖θα‖μπορούσε‖ δικαιολογημένα‖να‖θεωρηθεί‖ λεπτολογία,‖ γιατί‖ και‖ στις‖ δύο‖περιπτώσεις‖ ο‖γιατρός‖ ακολουθεί‖

συνειδητά‖μια‖ορισμένη‖σειρά‖πράξεων,‖γνωρίζοντας‖πως‖το‖τελικό‖αποτέλεσμα‖αυτών‖θα‖είναι‖ο‖θάνατος‖του‖ασθενή.‖την‖

Ολλανδία‖ η‖ ενεργητική‖ ευθανασία‖ διεξάγεται‖ ελεύθερα‖ και‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ Βασιλική‖ Ολλανδική‖ Ιατρική‖ Ένωση,‖ αυτό 

συμβαίνει‖περισσότερο‖από‖6000‖φορές‖το‖χρόνο.‖(542) 

Εφημερίδα Η Καθημερινή, ελαφρά διασκευασμένο 

  

Η ενδυμασία 

Μέλπω‖και‖Ντόλη‖Καραμπάγια,‖ Αρχαία‖ Ελλάδα:‖ ο‖ τόπος‖ και‖ οι‖ άνθρωποι‖ (ανθολόγιο),‖ εκδ.‖ ΟΕΔΒ,‖
42003,‖σελ.‖116-117 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18490&m=N58&aa=1
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Έχει‖ενδιαφέρον‖η‖μελέτη‖των‖ενδυματολόγων‖συνηθειών‖ενός‖λαού‖ή‖μιας‖εποχής‖ή‖και‖κάθε‖μεμονωμένου‖ατόμου,‖γιατί‖η‖

ένδυση‖είναι‖φορτισμένη‖με‖τις‖ποικίλες‖οικονομικές,‖πολιτικές,‖κοινωνικές‖ηθικές,‖αισθητές‖συνθήκες,‖υπό‖τις‖οποίες‖ζει‖ο‖

άνθρωπος.‖Ντυνόμαστε,‖βέβαια,‖για‖λόγους‖πρακτικούς‖αλλά‖στη‖διαδικασία‖της‖ένδυσης‖κυριαρχούν‖οι‖κοινωνικοί‖λόγοι‖που‖

αρχικά‖ φαίνονται‖ ως‖ δευτερεύοντες.‖ Διαλέγουμε‖ τη‖ φορεσιά‖ μας,‖ για‖ να‖ γίνουμε‖ ελκυστικοί‖ στους‖ φίλους‖ μας,‖ σε‖ όλους‖

αυτούς‖ με‖ τους‖ οποίους‖ θέλουμε‖ να‖ συνεργαστούμε,‖ και‖ σεβαστοί‖ στους‖ αντιπάλους‖ μας,‖ σε‖ όλους‖ αυτούς‖ στους‖ οποίους‖

θέλουμε‖να‖επιβληθούμε.‖Με‖τον‖ιδιαίτερο‖τρόπο‖της‖ένδυσης‖μας‖δηλώνουμε‖την‖ομάδα,‖στην‖οποία‖θέλουμε‖να‖ανήκουμε‖

π.χ.‖στους‖μοντέρνους‖ νέους,‖ στους‖σοβαρούς‖αστούς,‖ στους‖ καλλιτεχνικούς‖ κύκλους,‖ στους‖πετυχημένους‖ επιχειρηματίες,‖

στους‖σεμνούς‖και‖διακριτικούς‖πολίτες,‖στους‖πνευματικούς‖ανθρώπους‖αλλά‖και‖μέσα‖στην‖ομάδα‖δηλώνουμε‖ποια‖θέση‖

θέλουμε‖ να‖ κατέχουμε,‖ δηλαδή‖ να‖ ξεχωρίζουμε‖ ή‖ όχι.‖ Σο‖ ένδυμα‖ ενός‖ λαού‖ δηλώνει‖ το‖ επίπεδο‖ και‖ το‖ περιεχόμενο‖ του‖

πολιτισμού του,‖το‖πολίτευμά‖του,‖τη‖θέση‖και‖τους‖ρόλους‖των‖δύο‖φύλων,‖τις‖κοινωνικές‖αξίες‖και‖την‖απόσταση‖που‖τις‖

χωρίζει,‖ το‖ είδος‖ της‖ οικονομίας‖ και‖ τις‖ θρησκευτικές‖ πεποιθήσεις.‖ Έτσι,‖ δημιουργείται‖ αυτό‖ που‖ ονομάζεται‖ «μόδα»‖ ή‖

«συρμός»,‖ δηλαδή‖ οι‖ ενδυτικές‖ συνήθειες‖ που‖ «σύρονται»‖ από‖ άνθρωπο‖ σε‖ άνθρωπο‖ και‖ από‖ λαό‖ σε‖ λαό.‖Η‖ μόδα‖ σε‖ μια‖

κοινωνία‖έχει‖πανίσχυρες‖βάσεις,‖γι’‖αυτό‖θα‖μπορούσε‖να‖πει‖κάποιος‖ότι‖μελετώντας‖την‖ενδυμασία‖και‖μόνο‖ ενός‖λαού‖

μπορεί‖να‖κατανοήσει‖σε‖βάθος‖τον‖πολιτισμό‖του.‖ 

Ν’ ακολουθείς τη μόδα ή όχι; 

Γ.‖Δημητρακόπουλος,‖Εκθέσεις‖Α’‖Λυκείου,‖εκδ.‖Gutenberg,‖Αθήνα‖1994,‖σελ.‖120‖κ.ε. 

Ιδού‖ το‖ σύγχρονο‖ πρόβλημα‖ του‖ ανθρώπου.‖ Αν‖ αυτό‖ το‖ ψευδο-δίλημμα‖ δεν‖ είναι‖ σημείο‖

κοινωνικού‖ και‖ ψυχολογικού‖ φασισμού,‖ κομφορμισμού,‖ μαζοποίησης,‖ ομαδοποίησης,‖

αλλοτρίωσης‖και‖δογματισμού‖της‖μόδας,‖τότε‖τι‖είναι;‖Και‖μπορεί‖η‖απληστία,‖η‖βουλιμία,‖η‖

εκμετάλλευση,‖ ο‖ αποθησαυριστικός‖ χαρακτήρας‖ του‖ σημερινού‖ ανθρώπου,‖ του‖

αποπνευματοποιημένου,‖ με‖ τον‖ χρησιμοθηρικό‖ και‖ ωφελιμιστικό‖ τρόπο‖ σκέψης‖ να‖ μην‖

ακολουθήσει‖τη‖μόδα,‖το‖είδωλο‖της‖ευτυχίας‖του;‖(...)‖Μπορεί‖ο‖σημερινός‖αυτός‖άνθρωπος‖ν’‖

αντισταθεί‖ στην‖ «ψυχαγωγία»,‖ την‖ προπαγάνδα,‖ κατά‖ τον‖ Πλάτωνα,‖ που‖ αιχμαλωτίζει‖ τις‖

ψυχές‖ των‖ανθρώπων‖προς‖ όφελος‖ των‖ εμπόρων;‖Υυσικά‖ όχι.‖Έτσι,‖ ο‖ σύγχρονος‖ άνθρωπος‖

«γυμνός»‖ από‖ πνεύμα,‖ ψυχή,‖ αξίες‖ και‖ αρχές,‖ «ντύνεται»‖ με‖ τη‖ μόδα‖ εμπορικές‖ και‖

καταναλωτικές‖αξίες.‖Παρ’‖όλα‖αυτά‖όμως,‖θα‖μου‖πείτε,‖δεν‖υπάρχουν‖άτομα‖που‖αδιαφορούν‖για‖τις‖επιταγές‖της‖μόδας‖(ή‖

τουλάχιστον‖υιοθετούν‖κάθε‖φορά‖ορισμένα‖μόνο‖στοιχεία‖της)‖και‖ντύνονται‖σύμφωνα‖με‖τις‖δικές‖τους‖προτιμήσεις;‖Υυσικά‖

και‖ υπάρχουν‖ και...‖ αλίμονο‖ αν‖ δεν‖ υπήρχαν...‖ τότε‖ θα‖ είχαμε‖ γίνει‖ όλοι‖ ανεξαιρέτως‖ δούλοι‖ μέσα‖ στην‖ «ελευθερία‖ του‖

πολιτισμού‖μας‖(...)».‖Πώς‖συμβαίνει‖όμως‖αυτό;‖Δηλαδή,‖ποια‖άτομα‖είναι‖εκείνα‖που‖μπορούν‖να‖χαλιναγωγούν‖τη‖μόδα;‖Μα‖

φυσικά‖ο‖προσωπικά‖ελεύθερος,‖ο‖υπεύθυνος‖και‖πνευματικά‖έντιμος,‖που‖ξέρει‖ανά‖πάσα‖στιγμή‖να‖λέει‖το‖μεγάλο‖«ΝΑΙ»‖ή‖

το‖μεγάλο‖«ΟΦΙ»,‖ο‖άνθρωπος‖του‖χρέους‖και‖του‖καθήκοντος.‖Αυτοί‖οι‖άνθρωποι,‖θα‖λέγαμε,‖«έχουν‖γίνει‖οι‖ίδιοι‖μόδα»‖και‖

προσπαθούν‖να‖ ξυπνήσουν‖το‖σημερινό‖άνθρωπο‖από‖τον‖πνευματικό‖και‖ψυχικό‖λήθαργο‖και‖να‖φωτίσουν‖τις‖σκοτεινές‖

συνειδήσεις.‖Είναι‖λίγοι,‖θα‖μου‖πείτε.‖Εγώ‖λέω‖είναι‖πολλοί.‖Έστω‖όμως.‖Είναι‖οι‖μοναδικοί‖πραγματικά‖ελεύθεροι‖άνθρωποι,‖

που‖ δε‖ βλέπουν‖ τον‖άλλο‖με‖ την‖ έννοια‖ της‖ «αριθμητικής‖ ταυτότητας».‖ Είναι‖ οι‖ μόνοι‖ΠΑΡΟΝΣΕ‖στο‖προσκλητήριο‖ των‖

καιρών.‖Όλοι‖οι‖υπόλοιποι,‖μολονότι‖είναι‖παρόντες,‖«απουσιάζουν‖(...)». 

Ναρκωτικά 

Σο 25% έκανε, έστω μία φορά, χρήση κοκαΐνης 

Πέννυ‖Μπουλούτζα,‖εφ.‖Καθημερινή,‖19/12/2007 

Ένας‖στους‖τέσσερις‖νεαρούς‖Αθηναίους,‖θαμώνες‖νυχτερινών‖κέντρων‖διασκέδασης,‖έχει‖

κάνει‖έστω‖και‖μία‖φορά‖στη‖ζωή‖του‖χρήση κοκαΐνης.‖Μάλιστα,‖την‖τελευταία‖ οκταετία‖

έχει‖ διπλασιαστεί‖ ο‖ αριθμός‖ των‖νέων‖που‖ δηλώνουν‖ ότι‖ έχουν‖χρησιμοποιήσει‖κοκαΐνη,‖

στοιχείο‖που‖έρχεται‖σε‖πλήρη‖«συμφωνία»‖με‖τη‖γενικότερη‖τάση‖που‖καταγράφεται‖στην‖

Ευρώπη‖για‖αύξηση‖της‖χρήσης‖κοκαΐνης‖στους‖νεαρούς‖ενήλικες.‖Αυτό‖είναι‖ένα‖από‖τα‖

βασικά,‖ανησυχητικά,‖συμπεράσματα‖έρευνας‖που‖έγινε‖σε‖δείγμα‖168‖νεαρών‖θαμώνων‖

νυχτερινών‖ κέντρων‖ διασκέδασης‖ της‖ Αθήνας‖ ηλικίας‖ 15‖ έως‖ 30‖ ετών,‖ την‖ άνοιξη‖ του‖ 2006,‖ στο‖ πλαίσιο‖ ευρωπαϊκού‖

προγράμματος‖που‖υλοποιείται‖σε‖εννέα‖ευρωπαϊκές‖πόλεις.‖Η‖έρευνα‖περιλαμβάνεται‖στην‖έκθεση‖για‖το‖2006‖του‖Εθνικού‖

Κέντρου‖Σεκμηρίωσης‖και‖Πληροφόρησης‖για‖τα‖Ναρκωτικά‖και‖την‖Σοξικομανία‖(ΕΚΣΕΠΝ),‖την‖οποία‖παρουσίασαν‖χθες‖η‖

επιστημονικά‖ υπεύθυνη‖ του‖ Κέντρου‖ κ.‖ Μανίνα‖ Σερζίδου‖ και‖ ο‖ καθηγητής‖ κ.‖ Αντ.‖ Κουτσελίνης,‖ μέλος‖ του‖ Δ..‖ του‖

Ερευνητικού‖ Πανεπιστημιακού‖ Ινστιτούτου‖ Χυχικής‖ Τγιεινής.‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ ευρήματα‖ της‖ έρευνας‖ η‖ πιο‖ δημοφιλής‖

παράνομη‖ουσία‖μεταξύ‖των‖νεαρών‖θαμώνων‖είναι‖η‖κάνναβη‖(65%‖δήλωσαν‖ότι‖την‖έχουν‖χρησιμοποιήσει‖στο‖παρελθόν)‖

με‖το‖15,5%‖να‖αναφέρει‖χρήση‖κάνναβης‖τουλάχιστον‖μία‖φορά‖την‖εβδομάδα‖και‖ακολουθεί‖η‖κοκαΐνη‖και‖το‖«έκσταση».‖Σο‖

25%‖ δήλωσε‖ ότι‖ έχει‖ κάνει‖ χρήση‖ κοκαΐνης‖ τουλάχιστον‖ μία‖ φορά‖ στη‖ ζωή‖ του,‖ και‖ αξίζει‖ να‖ σημειωθεί‖ ότι‖ σε‖ παρόμοια 

έρευνα‖που‖έγινε‖το‖1998‖το‖σχετικό‖ποσοστό‖ήταν‖11,9%.‖Επίσης,‖χρήση‖του‖«έκσταση»‖ -τουλάχιστον‖μία‖φορά- δήλωσε‖το‖

18,5%‖των‖νεαρών‖θαμώνων‖με‖το‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖το‖1998‖να‖είναι‖12,5%.‖Για‖τους‖νεαρούς‖θαμώνες‖που‖συμμετείχαν‖

στην‖έρευνα‖μία‖νυχτερινή‖έξοδος‖το‖αββατοκύριακα‖ διαρκεί‖περίπου‖πέντε‖ώρες‖και‖ το‖κόστος‖μιας‖εξόδου‖φτάνει‖κατά‖

μέσο‖ όρο‖ τα‖ 35‖ ευρώ.‖ Σο‖ 65,5%‖ των‖ νεαρών‖ θαμώνων‖ που‖ συμμετείχαν‖ στην‖ έρευνα‖ δηλώνει‖ ότι‖ κάνει‖ χρήση‖ αλκοόλ‖

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_19/12/2007_252936
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τουλάχιστον‖δύο‖φορές‖την‖εβδομάδα,‖ενώ‖το‖62,5%‖ανέφερε‖ότι‖έχει‖μεθύσει‖τουλάχιστον‖μία‖φορά‖τον‖τελευταίο‖μήνα.‖Σόσο‖

ο‖ κ.‖ Κουτσελίνης,‖ όσο‖ και‖ η‖ κ.‖ Σερζίδου‖ επεσήμαναν‖ την‖ ανάγκη‖ εφαρμογής‖ προγραμμάτων‖ πρόληψης‖ που‖ θα‖

επικεντρώνονται‖σε‖πληθυσμιακές‖ομάδες‖με‖συμπεριφορές‖«υψηλού‖κινδύνου»‖όπως‖είναι‖οι‖νέοι‖που‖συχνάζουν‖σε‖κέντρα‖

νυχτερινής‖ διασκέδασης.‖ τα‖ θετικά‖ στοιχεία‖ σχετικά‖ με‖ την‖ κατάσταση‖ των‖ ναρκωτικών‖ στην‖ Ελλάδα‖ για‖ το‖ 2006‖

συμπεριλαμβάνεται‖η‖μείωση‖-για‖πρώτη‖φορά‖μετά‖το‖2003- του‖αριθμού‖των‖βεβαιωθέντων‖θανάτων‖από‖υπερβολική‖δόση.‖

Πέρυσι‖ αναφέρθηκαν‖συνολικά‖ 273‖θάνατοι‖ από‖υπερβολική‖ δόση‖ εκ‖ των‖οποίων‖ -έως‖και‖ τις‖ 12‖επτεμβρίου‖ 2007- είχαν‖

επιβεβαιωθεί‖με‖τοξικολογικές‖αναλύσεις‖οι‖173.‖Για‖το‖2005‖οι‖βεβαιωθέντες‖θάνατοι‖εξαιτίας‖υπερβολικής‖δόσης‖ήταν‖314.‖

Υέτος‖ η‖ έκθεση,‖ δεν‖ παρουσιάστηκε‖ με‖ τη‖ μορφή‖ τόμου‖ όπως‖ συνέβαινε‖ ως‖ σήμερα,‖ καθώς‖ το‖ ΕΚΣΕΠΝ,‖ εξαιτίας‖ των‖

οικονομικών‖ προβλημάτων‖ του‖ δεν‖ μπορούσε‖ να‖ διαθέσει‖ 7.500‖ ευρώ‖ για‖ την‖ εκτύπωσή‖ της.‖ Ψστόσο,‖ την‖ ίδια‖ στιγμή‖ ο‖

ΟΚΑΝΑ‖χρωστά‖στο‖Κέντρο‖για‖τα‖τελευταία‖τέσσερα‖χρόνια‖περίπου‖1,7‖εκατ.‖ευρώ.‖Όπως‖επεσήμαναν‖οι‖ομιλητές,‖παρά‖τις‖

σχετικές‖ υπουργικές‖ αποφάσεις‖ του‖ υπουργείου‖ Τγείας‖ με‖ τις‖ οποίες‖ εντέλλεται‖ ο‖ ΟΚΑΝΑ‖ να‖ καταβάλει‖ τις‖ δόσεις‖ της‖

χρηματοδότησης,‖ ο‖ Οργανισμός‖ υπολείπεται‖ των‖ οικονομικών‖ του‖ υποχρεώσεων.‖ Αποτέλεσμα‖ είναι‖ να‖ έχουν‖ μείνει‖

απλήρωτοι‖ επί‖ τρεις‖μήνες‖ οι‖ εργαζόμενοι‖ στο‖ΕΚΣΕΠΝ,‖ να‖μην‖ εφαρμόζονται‖προγράμματα‖ εκπαίδευσης‖ επαγγελματιών‖

των‖θεραπευτικών‖μονάδων‖και‖να‖εμποδίζεται‖η‖συμμετοχή‖του‖Κέντρου‖σε‖ευρωπαϊκά‖προγράμματα. 

Ένας στους τέσσερις νέους έχει δοκιμάσει κοκαΐνη 

Μάρθα‖Καϊτανίδη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖19/12/2007 

Η‖ΚΟΚΑΪΝΗ‖είναι‖το‖ναρκωτικό‖των‖μπαρ:‖αυτό‖αποκαλύπτει‖μελέτη,‖σύμφωνα‖με‖την‖οποία‖ένας‖στους‖τέσσερις‖νεαρούς‖

Αθηναίους‖που‖διασκεδάζουν‖σε‖νυχτερινά‖κέντρα‖έχει‖ δοκιμάσει‖έστω‖και‖μία‖φορά‖στη‖ζωή‖του‖κοκαΐνη!‖Αύξηση,‖όμως,‖

παρουσιάζει‖και‖η‖χρήση‖της‖ουσίας‖«έκσταση»‖μεταξύ‖των‖θαμώνων‖των‖κλαμπ. 

Η‖τελευταία‖έρευνα‖του‖Εθνικού‖Κέντρου‖Σεκμηρίωσης‖και‖Πληροφόρησης‖για‖τα‖Ναρκωτικά‖και‖την‖Σοξικομανία‖(ΕΚΣΕΠΝ),‖

στην‖οποία‖κλήθηκαν‖να‖απαντήσουν‖σε‖ερωτηματολόγιο‖168‖νέοι‖ηλικίας‖από‖15‖έως‖30‖ετών,‖κατέληξε‖στο‖συμπέρασμα‖

πως‖η‖κάνναβη‖παραμένει‖η‖πιο‖δημοφιλής‖ναρκωτική‖ουσία,‖αφού‖το‖65%‖των‖συμμετοχόντων‖δήλωσαν‖πως‖έχουν‖δοκιμάσει‖

στο‖παρελθόν‖την‖ουσία‖αυτή.‖Μάλιστα,‖περίπου‖δύο‖στους‖δέκα‖είπαν‖πως‖κάνουν‖

χρήση‖κάνναβης‖τουλάχιστον‖μία‖φορά‖την‖εβδομάδα!‖Ιδιαίτερα‖ανησυχητική‖όμως,‖

όπως‖τονίζουν‖οι‖επιστήμονες,‖είναι‖η‖αύξηση‖χρήσης‖κοκαΐνης,‖καθώς‖ το‖ποσοστό‖

των‖ χρηστών‖ έχει‖ διπλασιαστεί‖ σε‖ λιγότερο‖ από‖ μία‖ δεκαετία:‖ από‖ 11,9%‖ το‖ 2008‖

άγγιξε‖το‖25%‖το‖2006! 

Απλήρωτοι οι ερευνητές  

Απλήρωτοι‖ επί‖ τρεις‖ μήνες‖ είναι‖ οι‖ εργαζόμενοι‖ του‖ ΕΚΣΕΠΝ,‖ καθώς‖ το‖ ΟΚΑΝΑ‖

χρωστάει‖στο‖Κέντρο‖περίπου‖1,7‖εκατ.‖ευρώ.‖Γι΄‖αυτόν‖τον‖λόγο‖έχουν‖διακοπεί‖τα‖

προγράμματα‖εκπαίδευσης‖επαγγελματιών‖των‖θεραπευτικών‖μονάδων,‖ενώ‖πίσω‖

μένουν‖ και‖ τα‖ ευρωπαϊκά‖ προγράμματα‖ (εκπαιδευτικά‖ προγράμματα‖ για‖ άλλες‖ χώρες).‖ Φαρακτηριστικό‖ των‖ οικονομικών‖

προβλημάτων‖ που‖ αντιμετωπίζει‖ το‖ Κέντρο‖ είναι‖ πως‖ για‖ πρώτη‖ φορά‖ η‖ ετήσια‖ έκθεση‖ μοιράστηκε‖ σε‖ δισκέτες‖ και‖ όχι‖

τυπωμένη,‖«αφού‖δεν‖είχαμε‖7.500‖ευρώ‖για‖τα‖έξοδα.‖Σο‖σημαντικότερο‖όμως‖από‖όλα‖είναι‖πως‖η‖ποιότητα‖των‖ερευνών‖μας‖

πέφτει‖σταδιακά»,‖ανέφερε‖μεταξύ‖άλλων‖η‖επιστημονική‖υπεύθυνη του‖ΕΚΣΕΠΝ‖κ.‖Μανίνα‖Σερζίδου,‖σε‖χθεσινή‖συνέντευξη‖

Σύπου. 

Αυξήθηκαν οι θάνατοι,10.000 υποθέσεις σε ένα χρόνο... 

Εφημερίδα‖Καθημερινή,‖27/6/2006 

Αύξηση‖ των‖ θανάτων‖ από‖ ναρκωτικά‖ καταγράφεται‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ τα‖ τελευταία‖ χρόνια.‖

ύμφωνα‖με‖στατιστικά‖στοιχεία‖του‖υπουργείου‖Δημόσιας‖Σάξης,‖το‖2005‖αναφέρθηκαν‖333‖

θάνατοι‖ χρηστών‖ ναρκωτικών,‖ εκ‖ των‖ οποίων‖ επιβεβαιώθηκε‖ ότι‖ οφείλονταν‖ σε‖ χρήση‖ οι‖

255.‖ Oι‖ αντίστοιχοι‖ αριθμοί‖ για‖ το‖ 2004‖ ήταν‖ 261‖ αναφερθέντες‖ θάνατοι‖ και‖ 250‖

βεβαιωθέντες‖ και‖ για‖ το‖ 2003,‖ 229‖ και‖ 217‖αντίστοιχα.‖ Για‖ το‖ 2006,‖ το‖ υπουργείο‖Δημόσιας‖

Tάξης‖κατέγραψε‖έως‖την‖31η‖Μαΐου‖103‖αναφορές‖θανάτου‖χρηστών‖ναρκωτικών‖ουσιών.‖

H‖ουσία‖που‖αποτέλεσε‖την αιτία‖θανάτου‖στη‖συντριπτική‖πλειονότητα‖των‖θυμάτων‖είναι‖

η‖ ηρωίνη‖ (πέρυσι‖ αναφέρθηκαν‖ δύο‖ θάνατοι‖ από‖ χρήση‖ κοκαΐνης‖ και‖ δύο‖ από‖ χρήση‖

ψυχοτρόπων‖ ουσιών),‖ ενώ‖ τα‖ περισσότερα‖ θύματα‖ ήταν‖ ηλικίας‖ 21-30‖ ετών,‖ άνδρες,‖ ελληνικής‖ υπηκοότητας,‖ άγαμοι‖ και‖

άνεργοι.‖ ‖Πέρυσι,‖οι‖διωκτικές‖αρχές‖ασχολήθηκαν‖με‖10.183‖υποθέσεις‖ναρκωτικών‖και‖από‖τις‖αρχές‖του‖2006‖έως‖τα‖τέλη‖

Μαΐου‖ με‖ περίπου‖ 3.900‖ σχετικές‖ υποθέσεις.‖ O‖ αριθμός‖ των‖ κατηγορηθέντων‖ ατόμων‖ για‖ παραβιάσεις‖ του‖ νόμου‖ περί‖

ναρκωτικών‖ ουσιών‖ το‖ 2005‖ ήταν‖ 14.558‖ και‖ τους‖ πρώτους‖ πέντε‖ μήνες‖ του‖ 2006,‖ 5.580.‖ Tο‖ 2005‖ κατασχέθηκαν‖ από‖ τις‖

διωκτικές‖ αρχές‖ της‖ χώρας‖ μας‖ 34.843‖ φυτά‖ κάνναβης,‖ περίπου‖ 39‖ κιλά‖ κατεργασμένο‖ χασίς‖ και‖ 8‖ τόνοι‖ ακατέργαστο‖ (οι‖

κατασχεθείσες‖ποσότητες‖κάνναβης‖για‖τους‖πέντε‖πρώτους‖μήνες‖του‖2006‖είναι‖5.978‖φυτά,‖50‖κιλά‖κατεργασμένο‖χασίς‖και‖

http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071219&nid=6919988&sn=&spid=876
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/06/2006_188908
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4‖ τόνοι‖ ακατέργαστο).‖ Επιπλέον,‖ πέρυσι‖ κατασχέθηκαν‖ περίπου‖ 299‖ κιλά‖ ηρωίνη‖ και‖

μορφίνη,‖ 42‖ κιλά‖ κοκαΐνη,‖ 145.394‖ δισκία‖ έκσταση,‖ 119‖ δισκία‖ αμφεταμίνης‖ και‖ 57.378‖

ηρεμιστικά‖δισκία.‖ 

Σέλος,‖ το‖ 2005‖ καταγράφηκαν‖ 43‖ διαρρήξεις‖ φαρμακείων‖ για‖ την‖ κλοπή‖ ηρεμιστικών‖ και‖

άλλων‖ψυχοτρόπων‖φαρμακευτικών‖σκευασμάτων.‖ 

Η στατιστική του λευκού θανάτου 

Παναγιώτης‖Μπουγάνης,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖21/8/2005 

Μετά‖την‖τεράστια‖διόγκωσή‖του‖κατά‖την‖επταετία‖1995-2002,‖το‖πρόβλημα‖των‖ναρκωτικών‖φαίνεται‖να‖κινείται‖σε‖σταθερά‖

επίπεδα‖ τα‖ τελευταία‖χρόνια.‖ Για‖μείωσή‖ του‖ ούτε‖λόγος.‖Οι‖αριθμοί‖ ήταν‖και‖ είναι‖ αμείλικτοι...Πάνω‖από‖ 250‖νεκροί‖ (226‖

βεβαιωθέντες‖θάνατοι),‖περίπου‖20.000‖χρήστες‖ηρωίνης,‖12.823‖κατηγορηθέντες‖για‖παράβαση‖του‖νόμου‖περί‖ναρκωτικών,‖

3.600‖ άτομα‖ στις‖ φυλακές‖ (το‖ 40,6%‖ των‖ κρατουμένων).‖ Απέναντι‖ σ'‖ αυτή‖ την‖ κατάσταση‖ δίνουν‖ τη‖ δική‖ τους‖ μάχη‖ 50‖

αναγνωρισμένα‖θεραπευτικά‖προγράμματα‖ δύο‖ ταχυτήτων‖ (στεγνά‖και‖ «υποκατάστασης»).‖ *Σα‖στοιχεία‖αυτά‖αφορούν‖ το‖

2004‖ και‖ προέρχονται‖ από‖ την‖ τελευταία‖ ετήσια‖ έκθεση‖ του‖ Εθνικού‖ Κέντρου‖ Σεκμηρίωσης‖ και‖ Πληροφόρησης‖ για‖ τα‖

Ναρκωτικά‖ (ΕΚΣΕΠΝ).‖ Σην‖ ίδια‖ στιγμή,‖ οι‖ αρμόδιοι‖ φορείς‖ υποστηρίζουν‖ ότι‖ η‖ χρήση‖ παράνομων‖ ουσιών‖ μειώθηκε‖ το‖

διάστημα‖1998-2004.  

Είναι‖όμως‖έτσι;‖Υαινομενικά‖ναι.‖ 

1‖την‖τελευταία‖πανελλήνια‖έρευνα‖για‖επικράτηση‖της‖χρήσης‖στον‖γενικό‖πληθυσμό,‖που‖πραγματοποίησε‖το‖Ερευνητικό‖

Πανεπιστημιακό‖Ινστιτούτο Χυχικής‖Τγιεινής,‖το‖8,6%‖των‖ερωτηθέντων‖δήλωσε‖ότι‖έχει‖δοκιμάσει‖μία‖φορά‖τουλάχιστον‖στη‖

ζωή‖του‖κάποια‖παράνομη‖ουσία.‖‖Σο‖ποσοστό‖αυτό‖είναι‖μικρότερο‖από‖εκείνο‖της‖προηγούμενης‖

έρευνας‖που‖έγινε‖το‖1998‖(ήταν‖12,2%)‖και‖διπλάσιο‖της‖αντίστοιχης‖του‖1984.‖Η‖πτώση,‖όμως,‖δεν‖

οφείλεται‖ σε‖ κάμψη‖ της‖ χρήσης‖ τής‖ -ιδιαίτερα‖ φθηνής‖ τελευταία- ηρωίνης,‖ αλλά‖ της‖ (πιο‖

ακίνδυνης)‖κάνναβης.‖*Η‖ηρωίνη‖είναι‖εκείνη‖που‖συνεχίζει‖να‖σπέρνει‖πτώματα:‖Οι‖223‖από‖τους‖

βεβαιωθέντες‖θανάτους‖του‖2004‖οφείλονται‖σε‖αυτήν.‖τη‖γεωγραφική‖κατανομή‖των‖θυμάτων,‖η‖

Αθήνα‖κατέχει‖την‖πρώτη‖θέση‖με‖47,8%‖(56,7%‖το‖2003),‖ενώ‖ακολουθεί‖με‖αυξημένα‖ποσοστά‖η‖

Θεσσαλονίκη‖ (21,7%).‖ *Επίσης,‖ μεγαλύτερος‖ εκτιμάται‖ ότι‖ είναι‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ προβληματικών‖

χρηστών‖ηρωίνης‖σε‖σχέση‖με‖το‖2003‖(από‖17.767‖σε‖19.601).‖ 

2‖ Ιδιαίτερο‖ ενδιαφέρον‖ παρουσιάζει‖ το‖ προφίλ‖ του‖ χρήστη,‖

βάσει‖του‖Δείκτη‖Αίτησης‖Θεραπείας‖που‖εφαρμόζεται‖από‖το‖ΕΚΣΕΠΝ.‖*Σα‖4.269‖άτομα‖

που‖απευθύνθηκαν‖για‖βοήθεια‖σε‖υπηρεσίες‖απεξάρτησης,‖στην‖πλειονότητά‖τους‖είναι‖

άνδρες‖ (84%).‖ Ο‖ μέσος‖ όρος‖ των‖ ηλικιών‖ είναι‖ τα‖ 28‖ έτη.‖ Σο‖ 23,6%‖ των‖ χρηστών‖ είναι‖

απόφοιτοι‖ δημοτικού,‖ το‖ 34,8%‖ απόφοιτοι‖ γυμνασίου‖ και‖ άλλοι‖ τόσοι‖ λυκείου‖ (35,7%).‖

*Υυσικά‖ οι‖ περισσότεροι‖ χρήστες‖ (58,9%)‖ είναι‖ άνεργοι,‖ ενώ‖ 22,8%‖ έχει‖ σταθερή‖ ή‖

περιστασιακή‖ εργασία.‖ Η‖ πλειονότητα‖ ζει‖ με‖ γονείς,‖ ενώ‖ σχεδόν‖ όλοι‖ έχουν‖ σταθερή‖

στέγη.‖Περίπου‖οι‖μισοί‖χρήστες‖δεν‖έχουν‖υποβληθεί‖ποτέ‖σε‖θεραπεία‖στο‖παρελθόν.‖

Σο‖ 28,3%‖ παίρνει‖ μόνο‖ του‖ την‖ πρωτοβουλία‖ να‖ ζητήσει‖ βοήθεια,‖ ενώ‖ άλλοι‖ τόσοι‖ ενθαρρύνονται‖ από‖ την‖ οικογένεια.‖ *Η‖

συνηθέστερη‖ ουσία‖κατάχρησης‖ είναι‖ ηρωίνη/οπιούχα‖ (88,7%),‖ ακολουθούν‖η‖ κάνναβη‖ (7%),‖η‖ κοκαΐνη‖ (2,2%)‖και‖ τα‖χάπια‖

(1,2%).‖ Σο‖ 50%‖ αυτών‖ που‖ παίρνουν‖ ηρωίνη‖ κάνουν‖ ενέσιμη‖ χρήση‖ της‖ ουσίας‖ (το‖ 35,1%‖ χρησιμοποίησε‖ κοινή‖ σύριγγα).‖

*Μεγάλο‖είναι‖το‖ποσοστό‖των‖ατόμων‖που‖χρησιμοποιούν‖περισσότερες‖από‖μία‖ουσίες.‖Ψς‖βάση‖έχουν‖την‖ηρωίνη‖την‖οποία‖

εναλλάσσουν‖ με‖ κάνναβη‖ (62,7%),‖ χάπια‖ (50,2%)‖ και‖ κοκαΐνη‖ (29,9%).‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ στοιχεία,‖ οι‖ χρήστες‖ που‖ δηλώνουν‖

οπιούχα‖ως‖κύρια‖ουσία‖κατάχρησης,‖τα‖δοκίμασαν‖πρώτη‖φορά‖στα‖20,‖ενώ‖εκείνοι‖της‖κάνναβης‖στα‖16‖τους‖χρόνια.‖ 

3‖Αναλυτική‖είναι‖η‖έκθεση‖σχετικά‖με‖την‖πορεία‖της‖απεξάρτησης‖στην‖Ελλάδα.‖Τπάρχουν‖40‖προγράμματα.‖Από‖αυτά,‖25‖

είναι‖ «στεγνά»‖ (εσωτερικής‖ διαμονής)‖ και‖ τα‖ υπόλοιπα‖ υποκατάστασης.‖ το‖ σύνολο‖ των‖ θεραπευτικών‖ μονάδων,‖ η‖

δυναμικότητα‖σε‖θέσεις‖είναι‖3.923‖άτομα,‖ενώ‖η‖μέση‖δύναμη‖κατά‖τη‖διάρκεια‖του‖έτους‖είναι‖κατά‖προσέγγιση‖2.783.‖*Σο‖

2004‖παρακολούθησαν‖συνολικά‖την‖κυρία‖φάση‖των‖υπηρεσιών‖5.160‖άνθρωποι.‖Η‖συνολική‖δυναμικότητα των‖«στεγνών»‖

προγραμμάτων‖ είναι‖ 1.119‖ άτομα.‖ Οπως‖ αναφέρουν‖ οι‖ ερευνητές,‖ το‖ 2004‖ παρατηρήθηκε‖ μικρή‖ μείωση‖ στο‖ σύνολο‖ των‖

ατόμων‖ που‖ τα‖ παρακολουθούν‖ (1.967‖ το‖ 2003,‖ 1.824‖ το‖ 2004).‖ Ο‖ αριθμός‖ εισαγωγών‖ κινήθηκε‖ στα‖ περσινά‖ επίπεδα.‖ *Ο‖

κυριότερος‖λόγος‖εξόδου‖των‖ασθενών‖από‖τα‖«στεγνά»‖προγράμματα‖είναι‖η‖εθελούσια‖αποχώρηση‖(53,5%).‖Πολλοί,‖όμως,‖

έφυγαν‖γιατί‖ ολοκλήρωσαν‖ τη‖θεραπεία‖ τους‖ (36,5%).‖ *Εκείνα‖που‖κάνουν‖θραύση‖ είναι‖ τα‖προγράμματα‖υποκατάστασης‖

(μεθαδόνη,‖βουπρενορφίνη).‖Παρά‖την‖αύξησή‖τους κατά‖30%‖περίπου,‖η‖όλο‖και‖πιο‖μεγάλη‖ζήτηση‖που‖υπάρχει‖δημιουργεί‖

τεράστιες‖λίστες‖αναμονής.‖*ύμφωνα‖με‖στοιχεία‖του‖ΟΚΑΝΑ,‖ο‖συνολικός‖αριθμός‖των‖ατόμων‖που‖περιμένουν‖είναι‖3.154‖

(2.589‖στην‖Αθήνα‖και‖τον‖Πειραιά,‖565‖στη‖Θεσσαλονίκη).‖Αλλοι‖553‖βρίσκονται‖σε‖αναμονή‖για‖χορήγηση‖βουπρενορφίνης.‖

*Σο‖ 2004‖ λειτούργησαν‖ 15‖ προγράμματα‖ υποκατάστασης‖ τα‖ οποία‖ παρακολούθησαν‖ 3.336‖ άτομα.‖ Οι‖ επτά‖ υπηρεσίες‖

χορήγησης‖μεθαδόνης‖καλύπτουν‖το‖72,8%‖των‖θεραπευόμενων.‖ 

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=19009928
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Κυριότερος‖ λόγος‖ εξόδου‖ στα‖ 10‖ από‖ τα‖ 15‖ προγράμματα‖ υποκατάστασης‖ είναι‖ η‖

παραπομπή‖ σε‖ άλλη‖ μονάδα‖ ή‖ υπηρεσία,‖ ανάλογα‖ με‖ τις‖ ανάγκες‖ του‖ χρήστη.‖ Επίσης,‖

ποσοστό‖15,4%‖διακόπτει‖αυτόβουλα‖τη‖χορήγηση‖μεθαδόνης,‖ενώ‖πολύ‖μεγαλύτερο‖(27%)‖

εκείνη‖της‖βουπρενορφίνης.‖ 

4‖ Σι‖ γίνεται‖ όμως‖ μετά‖ τη‖ θεραπεία;‖ Σο‖ 2004‖ λειτούργησαν‖ 16‖ κέντρα‖ κοινωνικής‖

επανένταξης.‖ε‖αυτά‖ δέχτηκαν‖υπηρεσίες‖ 748‖υπό‖απεξάρτηση‖χρήστες,‖ αριθμός‖σαφώς‖

μεγαλύτερος‖σε‖σχέση‖με‖το‖2003.‖ημαντική,‖ωστόσο,‖είναι‖η‖μείωση‖στον‖αριθμό‖των‖ατόμων‖που‖επωφελήθηκαν‖από‖τα‖

επιδοτούμενα‖προγράμματα‖του‖ΟΑΕΔ.‖ 

Λέγεται‖ότι‖πριν‖απ'‖όλα‖υπάρχει‖η‖πρόληψη.‖Σι‖ακριβώς‖συμβαίνει;‖τις‖αρχές‖του‖2005‖λειτουργούσαν‖64‖κέντρα‖πρόληψης‖

που‖ καλύπτουν‖ ανεπαρκώς‖ 47‖ από‖ τους‖ 52‖ νομούς‖ της‖ χώρας.‖ τα‖ σχολεία‖ η‖ πρόληψη‖ γίνεται‖ μέσω‖ των‖ αυξημένων‖ τα‖

τελευταία‖χρόνια‖προγραμμάτων‖Αγωγής‖Τγείας.‖ 

Πολλοί‖εκπαιδευτικοί‖παρακολουθούν‖σεμινάρια‖όμως‖αρκετά‖λιγότεροι‖υλοποιούν‖παρεμβάσεις.‖5‖

Αύξηση‖ παρουσιάζουν‖ οι‖ κατασχεθείσες‖ ποσότητες‖ ναρκωτικών‖ ουσιών‖ για‖ το‖ 2004.‖ Αυτό‖

προκύπτει‖ κυρίως‖από‖ τα‖κατασχεθέντα‖ δενδρύλλια‖κάνναβης‖ (από‖ 21.060‖ το‖ 2003‖σε‖39.820),‖ τα‖

δισκία‖μεθαδόνης‖(2,5‖φορές‖περισσότερα),‖το‖LSD‖(διπλάσιες‖δόσεις)‖και‖τα‖συνθετικά‖ναρκωτικά.‖

*Η‖κατακόρυφη‖αύξηση‖της‖κοκαΐνης‖(1.152‖κιλά)‖οφείλεται‖στον‖εντοπισμό‖στην‖Καλαμάτα‖ενός‖

τόνου‖που‖είχε‖έρθει‖με‖καράβι‖από‖τη‖Μαρτινίκα.‖ *Μεγάλη‖μείωση‖υπάρχει‖στις‖κατασχεθείσες‖

ποσότητες‖ κάνναβης‖ που‖ διοχετεύονται‖ στην‖ αγορά‖ (4.777‖ κιλά,‖ από‖ 7.243‖ το‖ 2003‖ και‖ 14.144‖ το‖

2002).‖ *τα‖ φυσιολογικά‖ επίπεδα‖ επανήλθαν‖ οι‖ κατασχέσεις‖ ηρωίνης‖ (315‖ κιλά)‖ μετά‖ τη‖ μεγάλη‖υποχώρηση‖ του‖ 2003.‖ ε‖

σταθερό‖ επίπεδο‖ έμειναν‖ τα‖ ηρεμιστικά‖ χάπια‖ (43.722)‖ που‖ έπεσαν‖ στα‖ χέρια‖ των‖ αρχών‖ (περίπου‖ ίδια‖ ποσότητα‖ με‖ τις‖

προηγούμενες‖ χρονιές).‖ *Μειωμένος,‖ τέλος,‖ εμφανίζεται‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ κατηγορηθέντων‖ για‖ παραβάσεις‖ του‖ νόμου‖ περί‖

ναρκωτικών‖(12.823).‖Είχε‖προηγηθεί‖η‖έξαρση‖της‖τριετίας‖2001-2003,‖όταν‖οι‖παραβάτες‖έφτασαν‖περίπου‖τους‖47.000... 

ΣΑ 13,6 έτη ξεκινούν πλέον και η ελληνική οικογένεια εμφανίζει «ανοχές» 

Νάντια‖Γιαννίρη,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖20/10/2004 

Όλο πιο νέοι στα ναρκωτικά  

Σο‖οικογενειακό‖«ιστορικό»‖φαίνεται‖ν'‖αποτελεί‖έναν‖από‖τους‖κρισιμότερους‖παράγοντες‖στην‖πολυπαραγοντική‖αιτιολογία‖

της‖χρήσης‖ουσιών,‖γεγονός‖που‖επιβεβαιώνεται‖από‖την‖ετήσια‖έκθεση‖της‖κοινότητας‖του‖ΚΕΘΕΑ‖«τροφή».‖ 

Όπου‖ μεταξύ‖ άλλων‖ διαπιστώνεται‖ η‖ αύξηση‖ της‖ γονικής‖ «ανοχής»,‖ αφού‖ το‖ 30%‖ των‖ εφήβων‖ παραπέμπονται‖ στο‖

πρόγραμμα‖από‖την‖οικογένεια‖μεν‖αλλά‖μετά‖την‖πάροδο‖ήδη‖5‖χρόνων‖κατάχρησης,‖ενώ‖το‖25%‖των‖ εφήβων‖φτάνει‖από‖

μόνο‖του‖στην‖κοινότητα‖εκφράζοντας‖αίτημα‖για‖θεραπεία.‖ 

Δηλαδή‖ο‖έφηβος‖που‖είναι‖ευαίσθητος‖αποδέκτης‖της‖όποιας‖οικογενειακής‖δυσλειτουργίας,‖είναι‖

και‖αυτός‖που‖φτάνει‖στο‖σημείο‖να‖πιέσει‖τα‖πράγματα‖απευθυνόμενος‖για‖θεραπεία‖και‖συχνά‖

οι‖γονείς‖αναζητούνται‖στη‖συνέχεια‖από‖τους‖θεραπευτές.‖ 

την‖ έννοια‖ οικογενειακό‖ ιστορικό‖ περιλαμβάνονται‖ η‖ κατάχρηση‖ ή‖ εξάρτηση‖ από‖ αλκοόλ‖ ή‖

ουσίες,‖ η‖ θετική‖στάση‖ της‖ οικογένειας‖ απέναντι‖ στη‖ χρήση,‖ οι‖ αναποτελεσματικές‖ ή‖ ασυνεπείς‖πρακτικές‖ οικογενειακής‖

διαχείρισης,‖η‖σύγκρουση‖και‖ο‖χωρισμός‖στην‖οικογένεια.‖ 

Η εκπαίδευση  

Σεράστιο‖ρόλο‖στο‖ζήτημα‖της‖χρήσης‖ουσιών‖έχει‖να‖παίξει‖η‖εκπαίδευση‖που‖επιπλέον‖αποτελεί‖

και‖ ισχυρή‖ διέξοδο‖ για‖ το‖ μέλλον‖ και‖ για‖ την‖ πρόληψη‖ της‖ υποτροπής.‖ Η‖ πορεία‖ στη‖ χρήση‖

ανάγλυφη:‖ τα‖ 13,6‖ έτη‖ ξεκινά‖ κατά‖ μέσο‖ όρο‖ η‖ χρήση,‖ στα‖ 15,3‖ η‖ χρήση‖ της‖ κύριας‖ ουσίας‖

(ηρωίνη),‖στα‖16‖σταματά‖το‖σχολείο,‖στα‖16,4‖ξεκινά‖η‖ενέσιμη‖χρήση,‖στα‖18‖συνήθως‖ο‖έφηβος‖

προσέρχεται‖ για‖ θεραπεία.‖ Ο‖ υπεύθυνος‖ του‖ μεταβατικού‖ σχολείου‖ της‖ «τροφής»,‖ Π.‖

Κουτρουβίδης,‖ επισήμανε‖ χθες‖ πως‖ στόχος‖ είναι‖ η‖ επανασύνδεση‖ με‖ τη‖ σχολική‖ εκπαίδευση‖σε‖

άτομα‖που‖έχουν‖απαξιώσει‖το‖ιδανικό‖της‖εκπαίδευσης‖και‖ότι‖από‖τους‖141‖μαθητές‖που‖παρακολούθησαν‖το‖σχολείο‖από‖

το‖ 1998,‖ οι‖ 130‖ πέτυχαν‖ το‖ στόχο‖ τους, 15‖ εισήχθησαν‖ σε‖ ΑΕΙ-ΣΕΙ.‖ «Σο‖ σχολείο‖ είναι‖ ανάγκη.‖ Εγώ‖ μετά‖ 4‖ χρόνια‖ αποχής‖

κατάφερα‖να‖αποφοιτήσω‖και‖να‖μπω‖σε‖σχολή‖ΣΕΙ‖της‖επιλογής‖μου,‖κάτι‖που‖δεν‖θα‖μπορούσα‖καν‖να‖φανταστώ‖χωρίς‖τη‖

βοήθεια‖κυρίως‖των‖καθηγητών‖μου»,‖είπε‖χθες‖ο‖22χρονος‖Αχιλλέας‖από‖τη‖«τροφή».‖ 

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=87918660
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Όλο πιο νέοι  

Η‖ ολοένα‖ νεαρότερη‖ ηλικία‖ έναρξης‖ της‖ χρήσης‖ ουσιών‖ -13,6‖ έτη- παραμένει‖ τελευταία‖

βασικό‖ χαρακτηριστικό.‖ Υέτος‖ το‖ αλκοόλ‖ συγκαταλέγεται‖ μεταξύ‖ των‖ δευτερευουσών‖

ουσιών‖ παράλληλης‖ χρήσης‖ με‖ 6‖ στους‖ 10‖ να‖ κάνουν‖ χρήση‖ περιστασιακά,‖ 2‖ στους‖ 10‖

καθημερινά.‖Τπηρεσίες‖το‖2003‖προσφέρθηκαν‖σε‖236‖εφήβους‖και‖416‖γονείς‖και‖αδέλφια.‖

Κύρια‖ ουσία‖ κατάχρησης‖η‖ ηρωίνη‖ για‖ 67,8%‖ των‖ αγοριών‖ -80,8%‖ των‖ κοριτσιών.‖ ‖ Ένας‖

στους‖ 5‖ εφήβους‖ ήταν‖ κορίτσι,‖ ποσοστό‖ μεγαλύτερο‖ από‖ αυτό‖ που‖ εμφανίζεται‖ στα‖

προγράμματα‖ενηλίκων.‖Ένας‖στους‖10‖εφήβους‖ήταν‖αλλοδαπός.‖Οι‖9‖στους‖10‖ζούσαν‖με‖

τους‖ γονείς,‖ στο‖ 31%‖ είναι‖ χωρισμένοι‖ οι‖ γονείς,‖ σχεδόν‖ δύο‖ στους‖ 10‖ (περισσότερα‖ κορίτσια)‖ συγκατοικούσαν‖ με‖ άλλον‖

χρήστη.‖Οι‖μισοί‖γονείς‖ασκούσαν‖επάγγελμα‖χαμηλής‖ειδίκευσης,‖το‖μέσο‖μηνιαίο‖οικογενειακό‖εισόδημα‖ήταν‖1.800‖ευρώ‖

και‖3‖στις‖10‖οικογένειες‖είχαν‖1.000‖ευρώ‖εισόδημα.‖Σο‖8,4%‖δήλωσε‖χρήση‖ουσιών‖από‖τον‖πατέρα,‖το‖14%‖χρήση‖αλκοόλ,‖το‖

10%‖χρήση‖ουσιών‖από‖ τη‖μητέρα,‖ το‖ 20%‖χρήση‖από‖ το‖αδέλφι.‖Μόνο‖ το‖ 6,3%‖ των‖ εφήβων‖παραπέφθηκαν‖από‖ ιατρική‖ή‖

κοινωνική‖υπηρεσία,‖γεγονός‖που‖καταδεικνύει‖την‖ανεπάρκεια‖αυτών‖των‖υπηρεσιών.‖Επεισόδια‖υπερβολικής‖δόσης‖ανέφερε‖

1‖στους‖3‖εφήβους,‖2‖στους‖3‖νοσηλεύτηκαν‖μετά‖το‖περιστατικό.‖Οκτώ‖στα‖10‖αγόρια‖και‖4‖στα 10‖κορίτσια‖είχαν‖συλληφθεί‖

για‖κάποιο‖αδίκημα,‖στην‖πλειοψηφία‖για‖κατοχή‖και‖χρήση‖ουσιών,‖οι‖4‖στους‖10‖πριν‖από‖τα‖15‖έτη.‖Ενας‖στους‖3‖δήλωσε‖

εισόδημα‖300‖ευρώ‖μηνιαίως‖από‖παράνομες‖πηγές. 

Διλήμματα 

Άννα‖Κοκέβη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖20/2/2004 

H‖Άννα‖Κοκκέβη‖είναι‖πρόεδρος‖του‖Οργανισμού‖Κατά‖των‖Ναρκωτικών‖(ΟΚΑΝΑ). 

H αντιμετώπιση του νέου που παίρνει ναρκωτικά δεν μπορεί να είναι η φυλάκιση  

υνεχίζουν‖να‖ακούγονται‖φωνές‖στη‖χώρα‖μας‖ ενάντια‖στη‖θεραπεία‖ υποκατάστασης‖με‖ το‖ επιχείρημα‖ότι‖ δεν‖αποτελεί‖

θεραπεία‖ αλλά‖ αντικατάσταση‖ ενός‖ ναρκωτικού‖ από‖ άλλο.‖ Δυστυχώς‖ αυτές‖ οι‖ φωνές‖ υψώνονται‖ ενίοτε‖ και‖ από‖

επαγγελματίες‖στον‖χώρο‖ της‖ υγείας,‖ οι‖ οποίοι‖ θα‖ όφειλαν‖να‖υποστηρίξουν‖και‖ να‖προστατεύσουν‖ τους‖ασθενείς‖ και‖ τη‖

θεραπεία‖τους.‖Γιατί‖οι‖εξαρτημένοι‖είναι‖ασθενείς‖και‖μάλιστα‖πάσχουν‖από‖μια‖χρόνια‖υποτροπιάζουσα‖ασθένεια‖η‖οποία‖

χρειάζεται‖ μια‖ συνεχόμενη‖ φαρμακευτική‖ αγωγή,‖ όπως‖ συμβαίνει‖ με‖ άλλες‖ χρόνιες‖

παθήσεις.‖ Σο επιχείρημα‖ότι‖ τα‖ υποκατάστατα‖ δεν‖ εξασφαλίζουν‖ την‖ ίαση‖ δεν‖αφαιρεί‖ το‖

δικαίωμα‖στη‖θεραπεία.‖Μήπως‖λοιπόν‖αυτή‖η‖θέση‖εκφράζει‖την‖απόρριψη‖του‖ασθενούς‖ - 

συνειδητή‖ή‖ασυνείδητη‖- από‖τον‖γιατρό‖ή‖άλλο‖ειδικό‖γιατί‖απέτυχε‖να‖τον‖θεραπεύσει;‖Σα‖

περίπου‖5.000‖άτομα‖ (2.200‖που‖παρακολουθούν‖πρόγραμμα‖υποκατάστασης‖και‖γύρω‖στα‖

2.500‖ που‖ βρίσκονται‖ στη‖ λίστα‖ αναμονής)‖ είναι‖ άτομα‖ που‖ έχουν‖ κάνει‖ προηγούμενη‖

προσπάθεια‖σε‖«στεγνά»‖προγράμματα.‖To‖χειρότερο‖είναι‖ότι‖ο‖απλός‖πολίτης‖ακούγοντας‖

αυτές‖τις‖τοποθετήσεις‖μπερδεύεται‖και‖τις‖χρησιμοποιεί‖για‖να‖στηρίξει‖τη‖δική‖επιθυμία‖εξοστρακισμού‖του‖εξαρτημένου‖

ατόμου.‖ Υθάνουμε‖ λοιπόν‖ στη‖ θλιβερή‖ εικόνα‖ πολίτες,‖ συχνά‖ δυστυχώς‖ και‖ πολιτικά‖ πρόσωπα,‖ να‖ ξεσηκώνονται‖ με‖

φανατισμό‖ενάντια‖στη‖δημιουργία‖νέων‖θεραπευτικών‖μονάδων.‖Πιστεύουν‖ότι‖έτσι‖θα‖αποφύγουν‖να‖βλέπουν‖γύρω‖τους‖

εξαθλιωμένους‖χρήστες‖και‖καταφέρνουν‖ακριβώς‖το‖αντίθετο.‖Πώς‖είναι‖δυνατόν‖να‖συνεχίζει‖να‖αμφισβητείται‖στη‖χώρα‖

μας‖ μια‖ θεραπεία‖ που‖ έχει‖ βοηθήσει‖ εκατομμύρια‖ ανθρώπων‖ παγκοσμίως‖ και‖ που‖ στην‖ Ευρώπη‖ καλύπτει‖ τα‖ 3/4‖ των‖

εξαρτημένων;‖Πώς‖είναι‖δυνατόν‖να‖απορρίπτουμε‖μια‖θεραπεία‖που‖έχει‖αποδείξει‖ότι‖βοηθάει‖στην‖ομαλοποίηση‖της‖ζωής‖

των‖ανθρώπων‖ αυτών‖και‖ στην‖αποφυγή‖ της‖περαιτέρω‖περιθωριοποίησής‖ τους;‖Πώς‖ είναι‖ δυνατόν‖να‖ απορρίπτουμε‖μια‖

θεραπεία‖ που‖ έχει‖ συμβάλει‖ σημαντικά‖ στο‖ να‖ μειωθεί‖ κατά‖ το‖ 1/3‖ τουλάχιστον‖ μέσα‖ στα‖ δύο‖ τελευταία‖ χρόνια‖ η‖

καλπάζουσα‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ αύξηση‖ των‖ θανάτων‖ από‖ ναρκωτικά;‖ Μήπως‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ διερωτηθούμε‖ αν‖ με‖ αυτές‖ τις‖

αντιλήψεις‖ δεν‖ κάνουμε‖άλλο‖από‖ το να‖ εξασφαλίζουμε‖πελάτες‖στους‖ διακινητές‖ των‖ναρκωτικών‖και‖ να‖ ενισχύουμε‖ τη‖

δραστηριότητά‖τους;‖Τπάρχουν‖όμως‖και‖άλλα‖ διλήμματα‖ (ή‖ψευτοδιλήμματα;)‖που‖προβάλλονται‖σχετικά‖με‖το‖θέμα‖της‖

χρήσης‖ ουσιών.‖ Και‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ δεν‖ υπήρξε‖ έως‖ σήμερα‖ κάποιος‖ θεαματικός‖ περιορισμός‖ του‖ προβλήματος‖ είναι‖

αναμενόμενο‖να‖γεννά‖ερωτήματα‖για‖το‖εάν‖ακολουθούμε‖την‖ενδεδειγμένη‖πολιτική‖ή‖η‖πολιτική‖μας‖κινείται‖σε‖λάθος‖

δρόμο.‖Οι‖οξύτερες‖αμφισβητήσεις‖ως‖προς‖την‖ενδεδειγμένη‖πολιτική‖εστιάζονται‖- εκτός‖από‖τη‖θεραπεία‖με‖υποκατάστατα‖

- σε‖θέματα‖όπως‖αυτά‖του‖διαχωρισμού‖των‖«σκληρών»‖από‖τα‖«μαλακά»‖ναρκωτικά,‖της‖αποποινικοποίησης‖της‖χρήσης.‖

Αμφισβητήσεις‖ που‖ πηγάζουν‖ από‖ αντιλήψεις‖ και‖ θέσεις‖ οι‖ οποίες‖ σε‖ ευρωπαϊκό‖ επίπεδο‖ θα‖ χαρακτηρίζονταν,‖ άλλες‖

λιγότερο‖και‖άλλες‖περισσότερο,‖αναχρονιστικές.‖ 

Αποποινικοποίηση. Δεν‖αμφισβητείται‖σήμερα‖το‖ότι‖το‖εξαρτημένο‖από‖ναρκωτικά‖άτομο‖

είναι‖ασθενής.‖Ότι‖η‖αντιμετώπιση‖του‖νέου‖που‖αρχίζει‖να‖παίρνει‖ναρκωτικά‖δεν‖μπορεί‖να‖

είναι‖η‖ποινή‖φυλάκισης.‖Ότι‖η‖φυλάκιση‖οδηγεί‖σε‖επιβάρυνση‖του‖προβλήματος.‖Ότι‖για‖

τον‖νέο‖χρήστη‖απαιτείται‖έγκαιρη‖παρέμβαση‖για‖την‖πρόληψη‖του‖κινδύνου‖επανάληψης‖

της‖χρήσης‖και‖της‖εισόδου‖του‖στην‖εξάρτηση,‖ενώ‖για‖τον‖εξαρτημένο‖χρήστη‖απαιτείται‖

άμεση‖ εξασφάλιση‖ μιας‖ θέσης‖ θεραπείας.‖ Πολύ‖ αποτελεσματικότερη‖ της‖ απειλής‖

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=17871&m=N06&aa=2
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φυλάκισης‖θα‖ήταν‖η‖δέσμευση‖από‖τον‖νεαρό‖χρήστη‖να‖δεχθεί‖συμβουλευτικές‖υπηρεσίες‖από‖δομές‖που‖έχουν‖συσταθεί‖

και‖λειτουργούν‖για‖τον‖σκοπό‖αυτό‖σήμερα,‖όπως‖οι‖Μονάδες‖Εφήβων‖ή‖τα‖Κέντρα‖Πρόληψης.‖Για‖τους‖ενήλικους‖χρήστες,‖οι‖

ποινές‖ διοικητικού‖ τύπου‖ (αφαίρεση‖ άδειας‖ οδήγησης,‖ πρόστιμο‖ κ.λπ.)‖ θα‖ μπορούσαν‖ να‖ λειτουργήσουν‖ αποτρεπτικά.‖

Αποποινικοποίηση‖όμως‖δεν‖σημαίνει‖νομιμοποίηση‖των‖ναρκωτικών,‖δηλαδή‖παρόμοια‖διάθεσή‖τους‖με‖αυτή‖που‖ισχύει‖για‖

το‖αλκοόλ‖και‖τον‖καπνό.‖Πρόσφατα‖επιστημονικά‖δεδομένα‖αποδεικνύουν‖ότι‖η‖κάνναβη‖δεν‖είναι‖ακίνδυνη,‖ιδιαίτερα‖όταν‖η‖

χρήση‖της‖γίνεται‖από‖τα‖άτομα‖νεαρής‖ηλικίας.‖ 

Μαλακά - σκληρά. Αναμφισβήτητα‖υπάρχουν‖παράνομες‖ουσίες‖που‖είναι‖λιγότερο‖επικίνδυνες‖και‖βλαβερές‖από‖άλλες‖και‖

αυτό,‖ από‖ φαρμακολογικής‖ πλευράς,‖ δικαιολογεί‖ τον‖ διαχωρισμό‖ τους.‖ Όμως‖ η‖ πολιτεία‖ οφείλει‖ να‖ ασκήσει‖ όλα‖ τα‖

προληπτικά‖μέτρα‖- όχι‖ποινές‖φυλάκισης‖- για‖όλους‖τους‖χρήστες,‖ανεξαρτήτως‖ουσία 

Νέοι 

H νέα γενιά της επανάστασης 

Andrew‖Mueller‖(Επιμέλεια:‖Αμαλία‖Νεγρεπόντη),‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖13/8/2005 

Άλλαξαν‖ ριζικά‖ το‖ πολιτικό‖ τοπίο‖ στην‖ Aνατολική‖ Eυρώπη‖ και‖ τη‖Mέση‖ Aνατολή‖ - υναντήθηκαν‖ για‖ πρώτη‖ φορά‖ στο‖

Υεστιβάλ‖Aκτιβισμού‖των‖Tιράνων 

Eιρηνική‖εξέγερση‖εφήβων‖και‖τριαντάρηδων,‖ρίχνει‖κυβερνήσεις.‖ 

Μπορεί‖ μια‖ ομάδα‖ εφήβων‖και‖ νέων‖ να‖ ρίξει‖ μια‖ κυβέρνηση;‖ Υυσικά.‖ Έχει‖ συμβεί‖ αρκετές‖ φορές‖ τον‖ τελευταίο‖ καιρό,‖ σε‖

πολλές‖γωνιές‖της‖Ευρώπης,‖αλλά‖και‖της‖Μέσης‖Ανατολής.‖Πριν‖από‖λίγες‖μέρες‖οι‖νεαροί‖ηγέτες‖των‖εξεγέρσεων‖που‖μέσα‖

στην‖τελευταία‖πενταετία‖άλλαξαν‖ριζικά‖το‖πολιτικό‖τοπίο‖στην‖Ανατολική‖Ευρώπη‖και‖τη‖Μέση‖Ανατολή‖συναντήθηκαν‖

για‖πρώτη‖φορά‖στο‖Υεστιβάλ‖Ακτιβισμού‖των‖Σιράνων.‖ 

 

Εκσυγχρονιστές. Όλοι‖ οι‖ συγκεντρωμένοι‖ είναι‖ σύνεδροι‖ του‖ πρώτου‖ Υεστιβάλ‖ Ακτιβισμού‖

των‖Σιράνων.‖ Είναι‖ οι‖ ηγέτες‖ οργανώσεων‖ όπως‖η‖Ότπορ‖ της‖ερβίας,‖ η‖Κμάρα‖ της‖ Γεωργίας‖ και‖ η‖Πόρα‖ της‖Ουκρανίας,‖

καθώς‖ και‖ οι‖ οικοδεσπότες‖ της‖ διοργάνωσης,‖ η‖ αλβανική‖ Μτζαφτ,‖ οι‖ οποίοι‖ έχουν‖ εκσυγχρονίσει‖ το‖ μοντέλο‖ ειρηνικής‖

αντίστασης‖ του‖ Γκάντι‖ και‖ του‖ Μάρτιν‖ Λούθερ‖ Κινγκ,‖ χρησιμοποιώντας‖ ορισμένες‖ ιδιαίτερα‖ σύγχρονες‖ μεθόδους‖ του‖

μάρκετινγκ‖ και‖ της‖ διαφήμισης,‖ χάπενινγκ,‖ μιντιακά‖ τερτίπια‖ και‖ φυσικά‖ τις‖ άπειρες‖ επικοινωνιακές‖ δυνατότητες‖ που‖

προσφέρει‖το‖Ίντερνετ.‖Οι‖νέοι‖αυτοί‖έχουν‖ήδη‖παίξει‖κρίσιμο‖ρόλο‖στην‖πτώση‖κυβερνήσεων‖στην‖πρώην‖Γιουγκοσλαβία,‖τη‖

Γεωργία,‖ την‖ Ουκρανία‖ και‖ τον‖ Λίβανο.‖ Και‖ εάν‖ κρίνει‖ κανείς‖ από‖ τον‖ δυναμισμό‖ και‖ την‖ όρεξη‖ που‖ επέδειξαν‖ κατά‖ τη‖

διήμερη‖συνάντησή‖τους,‖δεν‖βρίσκονται‖παρά‖μόνο‖στην‖αρχή...‖ 

Διαψεύδουν για τη CIA. Τπάρχει‖ βέβαια‖ μια‖ θεωρία‖ συνωμοσίας‖ που‖ περιβάλλει‖ τους‖ νέους‖ οι‖ οποίοι‖ συμμετέχουν‖ στα‖

κινήματα‖αυτά.‖«Ξέρω‖αυτά‖που‖λέγονται,‖ότι‖είμαστε‖δημιούργημα‖της‖CIA»‖λέει‖ο‖Ιβάν‖Μάρκοβιτς‖του‖Ότπορ‖(της σερβικής‖

Αντίστασης).‖«Όμως‖η‖CIA‖είναι‖μια‖οργάνωση‖αυστηρά‖μυστική,‖ακριβώς‖το‖αντίθετο‖από‖αυτά‖τα‖κινήματα,‖που‖δεν‖έχουν‖

ιεραρχική‖δομή‖και‖είναι‖κάθε‖άλλο‖παρά‖μυστικά».‖Ο‖31χρονος‖Μάρκοβιτς‖είναι‖ένας‖από‖τους‖αστέρες‖αυτού‖του‖διημέρου.‖

Ιδρυτικό‖μέλος‖του‖Ότπορ‖και‖εκ‖των‖αρχιτεκτόνων‖της‖επανάστασης‖που‖έριξε‖τον‖πρώην‖πρόεδρο‖της‖χώρας,‖λόμπονταν‖

Μιλόσεβιτς,‖έχει‖έκτοτε‖μεταδώσει‖τη‖σχετική‖εμπειρία‖του‖σε‖αντίστοιχα‖κινήματα‖που‖έχουν‖αναπτυχθεί‖στην‖Ουκρανία,‖τη‖

Γεωργία‖και‖τον‖Λίβανο.‖ 

Βιντεογκέιμ. Ο‖Μάρκοβιτς‖ ασχολείται‖ τώρα‖ με‖ τη‖ δημιουργία‖ ενός‖ βιντεογκέιμ‖με‖ τίτλο‖

«Μία‖Πιο‖Ισχυρή‖Δύναμη",‖στο‖οποίο‖οι‖παίκτες‖καλούνται‖να‖δημιουργήσουν‖το‖δικό‖τους‖

μη‖ βίαιο‖ κίνημα‖ για‖ να‖ ρίξουν‖ μία‖ εικονική‖ κυβέρνηση.‖ Είναι‖ ένας‖ ιδιαίτερα‖ έξυπνος‖

αναλυτής του‖ μάρκετινγκ‖ και‖ της‖ επανάστασης‖ και‖ παραδέχεται‖ ότι‖ το‖ Ότπορ‖ δέχθηκε‖

βοήθεια‖από‖το‖εξωτερικό.‖«Είμαστε‖αναγκασμένοι‖ να‖το‖κάνουμε‖αυτό‖και‖να‖ δεχτούμε‖

ξένη‖βοήθεια»,‖επισημαίνει.‖«Δεν‖είχαμε‖εσωτερικές‖πηγές‖χρηματοδότησης».‖‖Ένα‖μεγάλο‖

μέρος‖ αυτής‖ της‖ βοήθειας‖ ήταν‖ αμερικανική,‖ πράγμα‖ που‖ ισχύει‖ και‖ για‖ όλα‖ τα‖ παρόμοια‖ κινήματα.‖ Σο‖ φυλλάδιο‖ του‖

φεστιβάλ‖που‖έφτιαξε‖η‖Μτζαφτ‖(«Αρκετά»,‖στα‖αλβανικά)‖αναγνωρίζει‖τη‖χρηματοδότησή‖του,‖μεταξύ‖άλλων,‖από‖τον‖Οίκο‖

της‖Ελευθερίας‖ («Freedom‖House»,‖μία‖ αμερικανική‖ οργάνωση‖που‖αναλαμβάνει‖πρωτοβουλίες‖ υπέρ‖ της‖ δημοκρατίας)‖ και‖

από‖το‖αμερικανικό‖κράτος‖(από‖την‖Αμερικανική‖Τπηρεσία‖για‖Διεθνή‖Ανάπτυξη).‖‖«Αυτό‖το‖θέμα‖ήταν‖δίλημμα‖για‖μας»,‖

αναφέρει‖ ο‖Μάρκοβιτς.‖«Όταν‖ διαδηλώσαμε‖για‖πρώτη‖φορά,‖το‖1996,‖η‖Αμερική‖υποστήριξε‖τον‖Μιλόσεβιτς‖εναντίον‖μας,‖

επειδή‖ήταν‖εγγυητής‖των‖υμφωνιών‖του‖Ντέιτον.‖Σρία‖χρόνια‖αργότερα,‖η‖Αμερική‖στράφηκε‖εναντίον‖του.‖Σι‖έπρεπε‖να‖

κάνουμε‖εμείς;‖Να‖γίνει‖ο‖Μιλόσεβιτς‖φίλος‖μας;‖Όχι,‖αφού‖παρέμενε‖εχθρός‖μας.‖Οπότε‖πράγματι‖λάβαμε‖χρήματα,‖αλλά‖

ποτέ‖δεν‖λάβαμε‖διαταγές‖από‖κανέναν.‖Γι'‖αυτό‖πετύχαμε.‖Όταν‖οι‖άνθρωποι‖μιας‖χώρας‖δέχονται‖εντολές‖από‖το‖εξωτερικό‖
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για‖ την‖ επίτευξη‖ κάποιου‖ στόχου,‖ συνήθως‖ αυτός‖ αποτυγχάνει.‖ Άλλο‖ είναι‖ να‖ σε‖ υποστηρίζουν‖ και‖ άλλο‖ είναι‖ να‖ σε‖

ενορχηστρώνουν».‖ 

Αντιγράφοντας το... στυλ της Κόκα-Κόλα  

Είναι‖εύκολο‖να‖καταλάβει‖κανείς‖γιατί‖η‖σερβική‖οργάνωση‖Ότπορ‖αποτέλεσε‖έμπνευση‖για‖

τόσο‖πολύ‖κόσμο,‖αλλά‖και‖ για‖ τις‖ διάφορες‖ άλλες‖ νεανικές‖ επαναστατικές‖ οργανώσεις‖που‖

«ξεφύτρωσαν»‖όπου‖βασίλευε‖η‖τυραννία‖ διεφθαρμένων‖καθεστώτων.‖H‖«παρέα»‖του‖Ότπορ‖

όχι‖ μόνον‖ κατάφερε‖ να‖ ρίξει‖ έναν‖ δικτάτορα,‖ αλλά‖ το‖ έκανε‖ και‖ με‖ στυλ!‖ Σο‖ κίνημα‖

χρησιμοποίησε‖ως‖όπλα‖μπογιές‖και‖αυτοκόλλητα‖αντί‖για‖σφαίρες‖και‖βόμβες,‖επιθυμώντας‖

να‖γελοιοποιήσει‖την‖εξουσία,‖αντί‖να‖την‖πολεμήσει.‖Ο‖Μάρκοβιτς‖αναφέρει‖ως‖μία‖από‖τις‖

βασικές‖ πηγές‖ έμπνευσης‖ της‖ επαναστατικής‖ οργάνωσης‖ την‖ Κόκα-Κόλα.‖ «Καταλάβαμε‖ ότι‖

ενώ‖ υπάρχουν‖ ορισμένες‖ εξαιρετικές‖ πορτοκαλάδες‖ που‖ κυκλοφορούν‖ στην‖ αγορά,‖ κανένας‖

δεν‖τις‖πίνει‖και‖όλοι‖πίνουν‖ένα‖φρικτό‖καφετί‖ζουμί‖με‖πολλή‖ζάχαρη.‖Γιατί;‖Επειδή‖η‖Κόκα-

Κόλα‖είναι‖η‖πιο‖ισχυρή‖φίρμα‖του‖κόσμου,‖με‖ένα‖απλό,‖δυνατό‖μήνυμα.‖Σο‖σήμα‖της‖Κόκα-

Κόλα‖υπάρχει‖παντού‖και‖γι'‖αυτό‖κι‖εμείς‖βάλαμε‖παντού‖το‖σήμα‖της‖Ότπορ‖- σε‖αναπτήρες,‖

ομπρέλες,‖αυτοκόλλητα‖τα‖οποία‖κολλούσαμε‖παντού.‖Γίναμε‖η‖φίρμα‖της‖επανάστασης,‖με‖το‖

σύμβολο‖της‖σφιγμένης‖γροθιάς‖και‖από‖κάτω‖το‖σλόγκαν‖«Γκοτόβ‖Σζε!»‖(«Είναι‖τελειωμένος»). 

  

Επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες, μακριά από τα κόμματα 

Νίκος‖Μάστορας,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖17/11/1999 

Η‖νέα‖γενιά,‖ η‖ γενιά‖ του‖ 2000,‖η‖ γενιά‖ της‖αντίφασης.‖Λέει‖ ναι‖ σε‖αξίες‖ όπως‖η‖ οικογένεια,‖η‖φιλία,‖ ο‖ έρωτας,‖ ο‖ γάμος,‖ η‖

ισότητα‖ των‖ φύλων.‖ Ναι‖ και‖ σε‖ θεσμούς‖ όπως‖ ο‖ στρατός,‖ η‖ Εκκλησία,‖ το‖ σχολείο.‖ Αλλά‖ λέει‖ όχι‖ στα‖ κόμματα,‖ στους‖

πολιτικούς‖και‖στα‖συνδικάτα,‖θεωρεί‖ότι‖υπάρχει‖μεγάλη‖διαφθορά‖στην‖κοινωνία‖και‖χρειάζεται‖βαθιές‖αλλαγές,‖αλλά‖δεν‖

πιστεύει‖ στην‖ επανάσταση‖ και‖ αδιαφορεί‖ για‖ την‖ πολιτική.‖ Επιπλέον,‖ εμφανίζεται‖ να‖ πιστεύει‖ και‖ στον‖ Θεό‖ και‖ στο‖

Φρηματιστήριο.Πριν‖από‖26‖χρόνια,‖η‖τότε‖νέα‖γενιά‖είχε‖σαφή‖αντίπαλο‖και‖ιδανικά.‖ήμερα;‖Η‖νέα‖γενιά‖είναι‖περισσότερο‖

οργισμένη‖από‖ποτέ‖με‖την‖ελληνική‖κοινωνία‖και‖την‖πολιτική.‖Σο‖56%‖των‖νέων‖15-29‖ετών‖δηλώνουν‖αδιάφοροι αν‖δουν‖την‖

Ευρωπαϊκή‖Ένωση‖να‖διαλύεται‖παρ'‖ότι‖το‖53%‖έχει‖θετική‖εντύπωση‖γι'‖αυτήν,‖όπως‖εξάγεται‖από‖τη‖μελέτη‖έρευνας‖του‖

Ινστιτούτου‖V-ΡRC‖για‖λογαριασμό‖της‖Γενικής‖Γραμματείας‖Νέας‖Γενιάς.‖Παρόμοια‖έρευνα‖είχε‖γίνει‖και‖τον‖Νοέμβριο‖του‖

'97.Γενιά‖με‖αυξημένη‖εθνική‖υπερηφάνεια,‖με‖την‖εμπιστοσύνη‖στην‖Εκκλησία‖να‖αυξάνει‖κατά‖περίπου‖10%‖μέσα‖σε‖δύο‖

χρόνια,‖ με‖ τον‖ στρατό‖ να‖ καταλαμβάνει‖ την‖ πρώτη‖ θέση‖ στην‖ εμπιστοσύνη,‖ με‖ το‖ σχολείο‖ και‖ τα‖ Πανεπιστήμια‖ να‖

ακολουθούν‖παρά‖τις‖αντιδράσεις‖για‖τη‖μεταρρύθμιση‖και‖με‖την‖οικογένεια‖να‖παίζει‖τον‖πιο‖σημαντικό‖ρόλο‖για‖το‖99%‖

των‖νέων.‖Σαυτόχρονα,‖με‖κάθε‖μορφής‖κοινωνική‖διαμαρτυρία,‖όπως‖οι‖καταλήψεις‖,‖να‖έχει‖αποκτήσει‖μεγαλύτερη‖αποδοχή‖

μέσα‖στα‖ίδια‖2‖χρόνια‖ιδιαίτερα‖ανάμεσα‖στους‖μαθητές.Κατά‖δική‖της‖ιεράρχηση,‖«αγχωμένη,‖καλομαθημένη‖και‖αδιάφορη»‖

γενιά,‖ όμως‖ καθόλου‖ αδιάφορη‖ για‖ το‖ Φρηματιστήριο,‖ για‖ το‖ οποίο‖ το‖ 46%‖ έχει‖ θετική‖ εικόνα.‖ Γενιά‖ που‖ αμφισβητεί‖

περισσότερο‖από‖ποτέ‖την‖τοποθέτησή‖της‖στην‖κλίμακα‖Δεξιά-Αριστερά‖(17%‖άρνηση‖αυτοτοποθέτησης),‖αλλά‖ταυτόχρονα‖

οι‖περισσότεροι‖δηλώνουν‖κεντρώοι‖και‖αξιολογούν‖ως‖κυρίαρχες‖αξίες‖της‖γενιάς‖τους‖την‖οικολογία,‖τον‖εκσυγχρονισμό‖και‖

το...‖κέρδος.‖Οι‖ίδιοι‖νέοι,‖σε‖ποσοστό‖44%‖θεωρούν‖θεμιτή‖τη‖λογοκρισία‖και‖το‖24%‖συμφωνεί‖ότι‖το‖σχολείο‖ πρέπει‖να‖του‖

διδάξει...‖την‖υπακοή‖στην‖εξουσία.‖Και‖με‖75%‖να‖θέλει‖να‖επιβάλλονται‖αυστηρότερες‖ποινές‖στους‖παράνομους.‖Γενιά,‖που‖

το‖17%‖των‖μελών‖της‖θεωρεί‖τα‖ανθρώπινα‖δικαιώματα‖ως‖ύψιστο‖ιδανικό,‖δεύτερο‖πίσω‖από‖την‖ειρήνη,‖και‖ταυτόχρονα‖το‖

30% θεωρεί‖ τις‖ ομοφυλοφιλικές‖ σχέσεις‖ πάντα‖ λάθος‖ και‖ το‖ 45,7%‖ τη‖ θανατική‖ ποινή‖ κατάλληλη‖ για‖ ορισμένα‖

εγκλήματα.Αντιφατικά‖ αποτελέσματα,‖ που‖ έκαναν‖ χθες‖ τον‖ υπουργό‖ Παιδείας‖ κ.‖ Γερ.‖ Αρσένη‖ να‖ μιλήσει‖ για‖ ακραίες‖

αντιφάσεις,‖ τον‖ γραμματέα‖ Νέας‖ Γενιάς‖ κ.‖ Π.‖ φηκάκη‖ να‖ μιλήσει‖ για‖ μια‖ νέα‖ ιδεολογία‖ και‖ τους‖ εκπροσώπους‖ των‖

πολιτικών‖νεολαιών‖να‖μιλήσουν‖γενικόλογα.‖Κανείς‖δεν‖μπορούσε‖να‖είναι‖σαφέστερος.Οι‖νέοι‖του‖2000‖δεν‖αμφισβητούν‖

πια,‖ αλλά‖ εμπιστεύονται‖ ορισμένους‖ θεσμούς‖ του‖ κράτους‖ με‖ πρώτο‖ τον‖ τρατό, και‖ στη‖ συνέχεια‖ τα‖ σχολεία‖ και‖ τα‖

Πανεπιστήμια‖(παρά‖τις‖αντιδράσεις‖στη‖μεταρρύθμιση)‖και‖την‖Εκκλησία,‖σε‖ποσοστά‖άνω‖του‖65%.‖Σο‖ίδιο‖είχε‖συμβεί‖και‖το‖

1997,‖αλλά‖εφέτος‖ειδικά‖στον‖τρατό‖και‖στην‖Εκκλησία,‖εκφράστηκε‖ακόμα‖μεγαλύτερη‖εμπιστοσύνη,‖ενώ‖στα‖σχολεία‖και‖

τα‖ΑΕΙ‖μικρή‖μείωση.‖Μείωση‖εμφανίστηκε‖και‖στην‖εμπιστοσύνη‖για‖την‖Αστυνομία,‖στο‖42,1%‖από‖48,8%‖το‖'97.‖Αντιθέτως,‖

οι‖ αντιπροσωπευτικοί‖ θεσμοί‖ της‖ Δημοκρατίας,‖ όπως‖ τα‖ κόμματα,‖ η‖ Βουλή,‖ η‖ κυβέρνηση,‖ τα‖ συνδικάτα,‖ οι‖ πολιτικοί,‖

εμφανίζουν‖ μεγάλο‖ έλλειμμα‖ εμπιστοσύνης‖ που‖ επίσης‖ υπερβαίνει‖ το‖ 65%.‖ Και‖ σε‖ σύγκριση‖με‖ το‖ 1997‖ το‖ έλλειμμα‖ έχει‖

διευρυνθεί,‖όπως‖π.χ.‖με‖τα‖κόμματα‖που‖η‖εμπιστοσύνη‖μειώθηκε‖από‖11,1%‖σε‖7,4%,‖ή‖τους‖πολιτικούς‖που‖από‖το‖8,1%‖τώρα‖

τους‖εμπιστεύεται‖μόνο‖το‖4,8%... 

Σι εμπιστεύονται και τι όχι 

 
Νεαροί‖ Ουκρανοί‖ φορούν‖ τα‖

μπλουζάκια‖ - σύμβολα‖ της‖

πορτοκαλί‖επανάστασης‖ 
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Η‖νεολαία‖δεν‖αμφισβητεί‖πια‖όπως‖παλαιότερα,‖αλλά‖αντίθετα‖εμπιστεύεται‖και‖νομιμοποιεί‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖τους‖θεσμούς‖

του‖κράτους‖και‖ ιδιαίτερα‖τους‖εκπαιδευτικούς‖στους‖οποίους‖εντάσσεται.‖Η‖κρίση,‖πάντως,‖

της‖ πολιτικής αντιπροσώπευσης‖ αντικατοπτρίζεται‖ στη‖ χαμηλή‖ εμπιστοσύνη‖ που‖

επιδεικνύουν‖ οι‖ νέοι‖ στους‖αντίστοιχους‖θεσμούς.‖Οι‖ τυπικά‖ ουδέτεροι‖ θεσμοί‖ του‖ κρατικού‖

πυρήνα‖ (στρατός,‖ Εκκλησία,‖ δικαστήρια,‖ αστυνομία‖ οριακά‖ η‖ τελευταία),‖ συγκεντρώνουν‖

υψηλά‖ ποσοστά‖ εμπιστοσύνης,‖ που‖ υπερβαίνουν‖ το‖ 50%.Αντιθέτως,‖ οι‖ αντιπροσωπευτικοί‖

θεσμοί‖ (κόμματα,‖ Κοινοβούλιο,‖ συνδικάτα,‖ πολιτικοί)‖ εμφανίζουν‖ μεγάλο‖ και‖ διευρυμένο‖

έλλειμμα‖ εμπιστοσύνης.‖Τψηλή‖ εμπιστοσύνη‖ δείχνουν‖ οι‖ νέοι‖ και‖ στην‖ Εκκλησία,‖ παρά‖ το‖

γεγονός‖ ότι‖ δεν‖ συνοδεύεται‖ η‖ εμπιστοσύνη‖ τους‖ με‖ ενίσχυση‖ του‖ θρησκευτικού‖

συναισθήματος‖ούτε‖με‖αύξηση‖της‖συχνότητας‖εκκλησιασμού.‖Επίσης,‖η‖κρατική‖τηλεόραση‖

και‖το‖ραδιόφωνο‖συγκεντρώνουν‖υψηλότερα‖ποσοστά‖εμπιστοσύνης‖από‖την‖ιδιωτική‖τηλεόραση.‖Αξιοσημείωτο‖είναι‖ακόμα‖

ότι ενώ‖ ζούμε‖ μια‖ εκπαιδευτική‖ μεταρρύθμιση‖ και‖ τόσα‖ ακούγονται‖ καθημερινά,‖ οι‖ νέοι‖ επιδεικνύουν‖ την‖ μεγαλύτερη‖

εμπιστοσύνη‖από‖όλους‖τους‖θεσμούς‖στο‖σχολείο‖(77%)‖και‖στο‖πανεπιστήμιο‖(75%).Σο‖γεγονός‖εκτίμησε‖χθες‖ο‖αναλυτής‖κ.‖

Γ.‖Μαυρής‖ και‖ αντικατοπτρίζει‖ την‖ προσδοκία‖ τους‖ για‖ επαγγελματική‖ κατοχύρωση‖ και‖ αποφυγή‖ της‖ ανεργίας.‖ Σέλος,‖ η‖

Βουλή‖των‖Εφήβων‖αποδεικνύεται‖εξαιρετικά‖επιτυχής‖πρωτοβουλία,‖καθώς‖συγκεντρώνει‖ποσοστό‖εμπιστοσύνης‖άνω‖του‖

70%,‖το‖οποίο‖μάλιστα‖είναι‖ακόμα‖μεγαλύτερο‖ (80%)‖μεταξύ‖των‖εφήβων‖που‖ερωτήθηκαν.‖υμπέρασμα,‖όπως‖το‖έθεσε‖ ο‖

καθηγητής‖ κ.‖ Γ.‖ Πανούσης:‖ «Θέλουν‖ να‖ παίζουν‖ μπάλα‖ εντός‖ γηπέδου,‖ αλλάζοντας‖ όμως‖ μπαλιές‖ στο‖ κέντρο.‖ Δεν‖ τους‖

ενδιαφέρει‖ο‖διαιτητής!».‖ 

Μακριά από την κλασική λογοτεχνία οι νέοι μας 

Λαμπρινή‖ταμάτη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖30/7/1998 

Οι‖«μολυβιές»,‖τα‖«τόξα»‖που‖συνδέουν‖κλασικούς‖Έλληνες‖συγγραφείς‖με‖τα‖έργα‖τους,‖με‖

πολύ‖γνωστά‖βιβλία‖όπως‖«Σα‖λόγια‖της‖πλώρης»‖ή‖το‖«Ο‖Φριστός‖ξανασταυρώνεται»,‖κάπου‖

στον‖ δρόμο‖ μπερδεύτηκαν.‖ Πολλοί‖ οι‖ περισσότεροι‖ ίσως‖ από‖ τους‖ νέους,‖ οι‖ οποίοι‖

συμμετείχαν‖ στην‖ έρευνα‖ της‖ εταιρείας‖ V-PRC‖ για‖ «ΣΑ‖ ΝΕΑ»,‖ δεν‖ αναγνώρισαν‖ τους‖

ανθρώπους‖που‖έγραψαν‖«Σα‖μυστικά‖του‖βάλτου»,‖τη‖«Υόνισσα»‖ή‖το‖«Ένα‖παιδί‖μετράει‖τ'‖

άστρα».‖ Σο‖ βιβλίο,‖ «Σο‖Λάθος»,‖ το‖ συνέδεσε‖ με‖ τον‖Αντώνη‖αμαράκη‖μόνο‖ το‖ 20,2%‖ των‖

νέων‖ηλικίας‖από‖15‖έως‖24‖ετών,‖ενώ‖το‖71,9%‖«δεν‖γνώριζε».‖Ορισμένοι‖ανησυχούν‖για‖τα‖

υψηλά‖ αυτά‖ ποσοστά‖ άγνοιας,‖ κάποιοι‖ άλλοι‖ όχι.‖ «Μπόρα‖ είναι‖ θα‖ περάσει»,‖ φαίνεται‖ να‖

λέει‖η‖κ.‖Μαριέττα‖Ρήγα‖- Πεπελάση,‖η‖οποία‖αναφέρει‖την‖«τάση‖των‖νέων‖να‖αμφισβητούν‖και‖να‖συγκρούονται‖με‖κάθε‖τι‖

το‖"κλασικό",‖αναζητώντας‖νέους‖δρόμους‖και‖ταυτότητες».‖Αισιόδοξο‖είναι‖και‖το‖παράδειγμα‖της‖Ειρήνης‖Φέλιου,‖21‖ετών,‖η‖

οποία,‖ αν‖ και‖ μεγάλωσε‖ μακριά‖ από‖ τη‖ λογοτεχνία‖ και‖ τα‖ βιβλία,‖ αναζήτησε‖ αυθόρμητα‖ πριν‖ από‖ μερικά‖ χρόνια‖ τους‖

θησαυρούς‖ τους.Οι‖ μισοί‖ περίπου‖ δεν‖ γνωρίζουν‖ ότι‖ ο‖ Νίκος‖ Καζαντζάκης‖ έχει‖ γράψει‖ το‖ βιβλίο‖ «Ο‖ Φριστός‖

ξανασταυρώνεται»‖και‖ας‖δηλώνουν‖πως‖τον‖θαυμάζουν‖ως‖συγγραφέα.‖Έπειτα‖από‖αυτό,‖η‖συνέχεια‖ίσως‖να‖μην‖εκπλήσσει.‖

το‖πλαίσιο‖της‖έρευνας‖που‖πραγματοποίησε‖η‖εταιρεία‖V-PRC‖για‖«ΣΑ‖ΝΕΑ»,‖οι‖ερευνητές‖έθεσαν‖υπ'‖όψιν‖των‖623‖νέων,‖

ηλικίας‖ από‖ 15‖ έως‖ 24‖ ετών,‖ εννέα‖ τίτλους‖ πολύ‖ γνωστών‖ βιβλίων‖ κλασικής‖ λογοτεχνίας,‖ ζητώντας‖ τους‖ να‖ βρουν‖ τον‖

συγγραφέα.«Νικητής»‖ σ'‖ αυτό‖ το‖ πρωτότυπο‖ «κουίζ»‖ ήταν‖ η‖ «άγνοια»,‖ γεγονός‖ που‖ αποδεικνύει‖ πως‖ η‖ λογοτεχνία‖

τουλάχιστον‖η‖ελληνική‖κλασική‖λογοτεχνία‖δεν‖αγγίζει‖την‖ψυχή‖της‖νέας‖γενιάς.‖Σα‖ποσοστά‖εκείνων‖που‖απαντούν‖«δεν‖

γνωρίζω»‖και‖όσων‖δίνουν‖λάθος‖απάντηση‖είναι,‖σε‖όλες‖σχεδόν‖τις‖περιπτώσεις,‖πολύ‖υψηλότερα‖από‖τα‖ποσοστά‖εκείνων‖

που‖γνωρίζουν‖και‖αναφέρουν‖τους‖συγγραφείς‖του‖κάθε‖βιβλίου.Σον‖Ανδρέα‖Καρκαβίτσα‖αναγνώρισαν‖ως‖συγγραφέα‖του‖

βιβλίου‖«Σα‖λόγια‖της‖πλώρης»‖μόνο‖δύο‖στους‖δέκα‖νέους.‖Σο‖64,8%‖απάντησε‖πως‖δεν‖γνωρίζει‖ποιος‖έχει‖γράψει‖το‖βιβλίο,‖

ενώ‖ λάθος‖ απάντηση‖ έδωσε‖ το‖ 11,6%‖ των‖ ερωτωμένων.‖ Σο‖ εκπαιδευτικό‖ επίπεδο‖ των‖ νέων‖που‖ συμμετείχαν‖ στην‖ έρευνα‖

διαφοροποιεί‖ «αντιστρόφως‖ ανάλογα»‖ τη‖ σχέση‖ τους‖ απέναντι‖ σε‖ κλασικούς‖ συγγραφείς,‖ όπως‖ ο‖ Καρκαβίτσας‖ ή‖ ο‖

Καζαντζάκης.‖Λάθος‖απάντηση,‖στην‖ερώτηση‖για‖το‖βιβλίο‖«Σα‖λόγια‖της‖πλώρης»,‖έδωσαν‖περισσότεροι‖νέοι‖με‖ανώτερη‖

μόρφωση‖ (ποσοστό‖ 15%)‖ από‖ εκείνους‖ που‖ φοιτούν‖ στη‖ Μέση‖ Εκπαίδευση‖ (ποσοστό‖ 11,3%).Πολλοί‖ ήταν‖ εκείνοι‖ που‖

απογοητεύτηκαν‖από‖τα‖αποτελέσματα‖της‖έρευνας,‖η‖ψυχολόγος‖κ.‖Μαριέττα‖Ρήγα-Πεπελάση,‖όμως,‖προτιμά‖να‖βλέπει‖το...‖

ποτήρι‖μισογεμάτο.‖«Μελετώντας‖τα‖στοιχεία‖της‖έρευνας‖που‖παρουσιάζουν‖ "ΣΑ‖ΝΕΑ",‖εύκολα‖διαπιστώνει‖κανείς‖πως‖οι‖

νέοι‖ βρίσκονται‖ σε‖ σύγχυση.‖ Αυτή‖ η‖ σύγχυση‖ όμως‖ μπορεί‖ να‖ είναι‖ και...‖ δημιουργική.‖ Οι‖ νέοι‖ βρίσκονται‖ σε‖ διαδικασία‖

αναζήτησης,‖ συγκρούονται‖ και‖ αμφισβητούν‖ το‖ "κλασικό",‖ στην‖ προσπάθειά‖ τους‖ να‖ χτίσουν‖ το‖ "νέο"».‖ Η‖ κ.‖ Πεπελάση‖

επισημαίνει‖επίσης‖πως‖«η‖λογοτεχνία‖είναι‖ένα‖από‖τα‖πιο‖αντιπροσωπευτικά‖κομμάτια‖της‖ταυτότητάς‖μας.‖Κι‖είναι‖φανερό‖

πως‖αυτήν‖την‖ταυτότητα‖ανανεωμένη‖και‖προσαρμοσμένη‖στα‖μέτρα‖τους‖και‖στα‖δεδομένα‖της‖εποχής‖αναζητούν‖να‖βρουν‖

οι‖σύγχρονοι‖νέοι».‖Έτσι,‖θεωρεί‖«σημεία‖των‖καιρών»‖τη‖στάση‖αυτή‖των‖νέων‖και‖δεν‖φαίνεται‖να‖την‖ανησυχεί‖ιδιαίτερα‖το‖

γεγονός‖ ότι‖ επτά‖ στους‖ δέκα‖ νέους‖ (ποσοστό‖ 71,9%)‖ αγνοούν‖ πως‖ συγγραφέας‖ του‖ βιβλίου‖ «Σο‖ Λάθος»‖ είναι‖ ο‖ Αντώνης‖

αμαράκης‖ ούτε‖ το‖ ότι‖ περισσότεροι‖ από‖ 66%‖ δεν‖ αναγνωρίζουν‖ την‖ Πηνελόπη‖ Δέλτα,‖ ως‖ συγγραφέα‖ του‖ βιβλίου‖ «Σα‖

μυστικά‖του‖βάλτου». 
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Οι νέοι χωρίζουν τώρα ευκολότερα, Μάρθα Καϊτανίδη, εφ. Σα Νέα, 22/11/2003 

«H σχέση μεταξύ μας είχε φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία ανάμεσά μας. Έλειπαν βασικά 

πράγματα που ενώνουν ουσιαστικά δύο ανθρώπους, όπως η κατανόηση, ο σεβασμός... ο διάλογος.  

Άλλωστε‖ δεν‖ περνούσαμε‖ και‖ ουσιαστικό‖ χρόνο‖ μεταξύ‖ μας,‖ αφού‖ εκείνος‖ έλειπε‖ συνεχώς‖ λόγω‖ επαγγελματικών‖

υποχρεώσεων.‖ Δεν‖ ήταν‖ εύκολη‖ η‖ απόφαση‖ να‖ πάρω‖ διαζύγιο,‖ δεν‖ νομίζω‖ όμως‖ ότι‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ υπάρξει‖ και‖ άλλη‖

λύση».Έχουν‖περάσει‖σχεδόν‖τρία‖χρόνια‖από‖την‖ημέρα‖που‖η‖κ.‖Αδαμαντία‖Κατσαρού‖χώρισε‖με‖τον‖άντρα‖της.‖ήμερα‖ζει‖

μόνη‖της‖μαζί‖με‖το‖παιδί‖της‖και‖όπως‖η‖ίδια‖τονίζει‖δεν‖μετανιώνει‖λεπτό‖για‖την‖απόφασή‖της.‖ 

τις τελευταίες θέσεις. H‖τάση‖των‖Ευρωπαίων‖να‖παντρεύονται‖

όλο‖ και‖ λιγότερο‖ και‖ να‖ καταλήγουν‖ στο‖ διαζύγιο‖ όλο‖ και‖

συχνότερα‖ αγγίζει‖ και‖ την‖ ελληνική‖ κοινωνία.‖ ύμφωνα‖ με‖

στοιχεία‖της‖Εθνικής‖τατιστικής‖Τπηρεσίας,‖ο‖συνολικός‖αριθμός‖

των‖διαζυγίων‖το‖1971‖ήταν‖μόλις‖3.675‖ενώ‖το‖2000‖έφτασαν‖τα...‖

11.309‖ (!).‖Αναφορικά‖με‖τον‖συνολικό‖αριθμό‖των‖γάμων‖το‖1971‖

ανήλθαν‖ στους‖ 73.350‖ ενώ‖ το‖ 2000‖ δεν‖ ξεπέρασαν‖ τους‖ 49.000.‖

Πρέπει‖ να‖ σημειωθεί‖ ότι‖ παρόλο‖ που‖ η‖ χώρα‖ μας‖ ακολουθεί‖ τα‖

χνάρια‖ των‖ Ευρωπαίων,‖ παραμένει‖ μαζί‖ με‖ την‖ Ιταλία‖ και‖ την‖

Ισπανία‖στις‖τελευταίες‖θέσεις‖της‖λίστας‖που αφορά‖τα‖διαζύγια.‖ 

Ανασφάλεια. «Σα‖ χαμηλά‖ ποσοστά‖ διαζυγίων‖ σε‖ σύγκριση‖ με‖ τις‖ λοιπές‖ ευρωπαϊκές‖ χώρες‖ δεν‖ οδηγεί‖ απαραίτητα‖ στο‖

συμπέρασμα‖ ότι‖ οι‖ παραδοσιακές‖ οικογενειακές‖ αξίες‖ παραμένουν‖ ισχυρές‖ και‖ αμετάβλητες‖ στην‖ ελληνική‖ κοινωνία.‖ ε‖

μεγάλο‖βαθμό οι‖γυναίκες‖μειώνουν‖τις‖ώρες‖ή‖ακόμα‖και‖εγκαταλείπουν‖την‖εργασία‖τους‖μετά‖το‖γάμο,‖η‖απόφαση‖λοιπόν‖

να‖ πάρουν‖ διαζύγιο‖ γίνεται‖ δυσκολότερη‖ καθώς‖ ύστερα‖ από‖ χρόνια‖ αποχής‖ είναι‖ δύσκολο‖ να‖ βρουν‖ και‖ πάλι‖ δουλειά.‖ Ο‖

φόβος‖της‖ανεργίας‖σε‖συνδυασμό‖με‖το‖νέο‖οικογενειακό‖δίκαιο‖που‖εισήχθη‖το‖1983,‖σύμφωνα‖με‖το‖οποίο‖η‖διατροφή‖της‖

συζύγου‖δεν‖είναι‖πλέον‖απαραίτητη,‖και‖το‖ελλιπές‖κράτος‖πρόνοιας‖αναγκάζει‖τις‖γυναίκες‖να‖παραμένουν‖σε‖έναν‖ίσως‖

ανεπιθύμητο‖ γάμο»‖ εξηγεί‖ στα‖ «NEA»‖ η‖ κ.‖ Φάρη‖ υμεωνίδου,‖ οικονομολόγος-δημογράφος‖ και‖ διευθύντρια‖ του‖ Εθνικού‖

Κέντρου‖Κοινωνικών‖Ερευνών‖(EKKE)‖ 

Μετά το 24ο έτος. ύμφωνα‖με‖έρευνα‖του‖EKKE‖που‖διεξήχθη‖σε‖4.000‖ερωτωμένους‖- στην‖

πλειονότητά‖ τους‖ γυναίκες‖ - και‖ εφαρμόστηκε‖ η‖ μέθοδος‖ «της‖ ανάλυσης‖ του‖ ιστορικού‖

γεγονότων»,‖οι‖νέες‖γυναίκες‖διστάζουν‖να‖περάσουν‖το‖κατώφλι‖της‖εκκλησίας,‖κυρίως‖όταν‖

δεν‖έχουν‖ξεπεράσει‖το‖24‖έτος‖της‖ηλικία‖τους.‖Όπως‖προκύπτει‖από‖τα‖στοιχεία‖της‖έρευνας,‖

ο‖μέσος‖όρος‖ηλικίας‖πρώτου‖γάμου‖χρόνο‖με‖τον‖χρόνο‖αυξάνεται.‖Φαρακτηριστικό‖είναι‖ότι‖

κατά‖τη‖διάρκεια‖της‖έρευνας‖οι‖γυναίκες‖που‖ανήκαν‖στην‖ηλικιακή‖κατηγορία‖μεταξύ‖των‖

25-29‖ετών‖παντρεύτηκαν‖στην‖ηλικία‖των‖24‖χρόνων‖κατά‖μέσο‖όρο‖ενώ‖αντίστοιχα‖για‖τις‖

γυναίκες‖ηλικίας‖άνω‖των‖30‖ετών‖η‖μέση‖ηλικία‖γάμου‖δεν‖ξεπερνούσε‖τα‖22‖χρόνια.‖ 

Οι νέοι. Όσο‖δυσκολότερη‖είναι‖για‖τις‖νεώτερες‖γενιές‖η‖απόφαση‖να‖ενωθούν‖με‖τα‖ιερά‖δεσμά‖του‖γάμου‖τόσο‖ευκολότερη‖

είναι‖η‖απόφαση‖του‖χωρισμού.‖Όπως‖διαπιστώθηκε‖από‖την‖έρευνα‖του‖EKKE,‖ύστερα‖από‖4‖χρόνια‖συμβίωσης‖με‖ή‖χωρίς‖

γάμο,‖το‖17,4%‖και‖το‖9,4%‖των‖γυναικών‖ηλικίας‖αντίστοιχα‖20-24‖ετών‖και‖25-29‖ετών‖κατά‖την‖εποχή‖της‖έρευνας‖είχαν‖

χωρίσει.‖Σο‖ποσοστό‖για‖τις‖γυναίκες‖ηλικίας‖45-49‖ετών‖ήταν‖μόλις‖2,4%. 

Σα μοναχοπαίδια πρώτα στη λίστα των διαζυγίων  

Σα‖μοναχοπαίδια‖ και‖ κυρίως‖ τα‖ αγόρια‖ έχουν‖ τρεις‖φορές‖περισσότερες‖πιθανότητες‖ να‖ οδηγηθούν‖σε‖ έναν‖ αποτυχημένο‖

γάμο‖ και‖ να‖ καταλήξουν‖ στο‖ διαζύγιο,‖ συγκριτικά‖ με‖ τα‖ αγόρια‖ που‖ μεγαλώνουν‖ μαζί‖ με‖ άλλα‖ αδέρφια.‖ ‖ Επιπλέον,‖ οι‖

πρωτότοκοι‖ και‖ οι‖ δευτερότοκοι‖παρουσιάζεται‖ να‖ έχουν‖περισσότερες‖πιθανότητες‖ να‖χωρίσουν‖ από‖ τη‖σύζυγό‖ τους.‖ ‖ Σα‖

συμπεράσματα‖αυτά‖προκύπτουν‖από‖την‖έρευνα‖του‖Εργαστηρίου‖Τγιεινής‖και‖Επιδημιολογίας‖του‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών,‖

«Φαρακτηριστικά‖ της‖ οικογένειας‖ και‖ οι‖ πιθανότητες‖ διαζυγίου»,‖ με‖ επικεφαλής‖ την‖ κ.‖ Άλκηστη‖ καλκίδου,‖ ειδικευόμενη‖

γιατρό‖ στη‖γυναικολογία.‖H‖ έρευνα‖ διενεργήθηκε‖ σε‖ 395‖ μαθητές‖ από‖ 15-17‖ ετών.‖Οι‖ ερωτήσεις‖ στις‖ οποίες‖ κλήθηκαν‖ να‖

απαντήσουν,‖αφορούσαν‖το‖αν‖οι‖γονείς‖τους‖είναι‖παντρεμένοι‖ή‖διαζευγμένοι,‖τη‖μόρφωση‖που‖έχουν‖και‖τον‖αριθμό‖μελών‖

της‖οικογένειας‖των‖γονιών‖τους.‖ 

Τπογεννητικότητα 

Οι θάνατοι Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις τη δεκαετία του ’90 

Mανόλης‖Γ.‖Δρεττάκης,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖16/1/2005 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_149757_16/01/2005_130383
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H αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κυρίως στους αλλοδαπούς 

το‖κεφάλαιο‖1‖του‖βιβλίου‖μας‖«Καθαρή‖εισροή‖μεταναστών‖και‖υπογεννητικότητα»,‖

που‖εκδόθηκε‖το‖2002,‖εξετάσαμε‖τις‖δημογραφικές‖εξελίξεις‖στη‖χώρα‖μας,‖την‖50ετία‖

1951-2000.‖Με‖βάση‖ τα‖ τότε‖ διαθέσιμα‖ στοιχεία‖ της‖ απογραφής‖ του‖ 2001,‖ καταλήξαμε‖

στο‖ συμπέρασμα‖ ότι‖ η‖ κατά‖ 704.180‖ αύξηση‖ του‖ πληθυσμού‖ τη‖ δεκαετία‖ του‖ ’90‖

οφείλεται‖κατά‖97%‖σε‖καθαρή‖εισροή‖πληθυσμού‖από‖το‖εξωτερικό‖και‖μόνο‖κατά‖3%‖

στην‖ υπεροχή‖ των‖ γεννήσεων‖ έναντι‖ των‖ θανάτων‖ ολόκληρη‖ τη‖ δεκαετία‖ αυτή.‖ το‖

άρθρο‖εκείνο,‖εξαιτίας‖της‖έλλειψης‖στοιχείων‖για‖τις‖γεννήσεις‖και‖θανάτους‖των‖αλλοδαπών‖στη‖χώρα‖μας,‖αποδώσαμε‖την‖

καθαρή‖εισροή‖πληθυσμού‖τη‖δεκαετία‖του‖’90‖στους‖αλλοδαπούς‖κατά‖92%,‖και‖στους‖παλιννοστούντες‖Έλληνες‖κατά‖8%,‖

και‖εξαιτίας‖της‖ίδιας‖έλλειψης‖δεν‖μπορέσαμε‖να‖εκτιμήσουμε‖σε‖ποιους‖οφείλεται‖η‖ισχνή‖υπεροχή‖των‖γεννήσεων‖έναντι‖

των‖θανάτων.‖ 

Αύξηση αλλοδαπών  

τη‖διάρκεια,‖όμως,‖της‖δεκαετίας‖του‖’90‖σημειώθηκε‖και‖φυσική‖αύξηση‖του‖πληθυσμού‖

των‖ αλλοδαπών‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ (δηλαδή‖ διαφορά‖ των‖ θανάτων‖ από‖ τις‖ γεννήσεις‖

αλλοδαπών‖ που‖ συνέβησαν‖ στην‖ Eλλάδα).‖ Aν,‖ επομένως,‖ μπορέσουμε‖ να‖ κάνουμε‖

εκτιμήσεις‖για‖τις‖γεννήσεις‖και‖τους‖θανάτους‖αλλοδαπών‖στη‖χώρα‖μας,‖θα‖μπορέσουμε‖

να‖ εκτιμήσουμε‖ και‖ τη‖ φυσική‖μεταβολή‖ του‖ πληθυσμού‖ των‖ Eλλήνων‖ (γεννήσεις‖ μείον‖

θανάτους)‖ και‖ να‖ δώσουμε‖ μια‖ εκτίμηση‖ σε‖ ποιους‖ οφείλεται‖ η‖ ισχνή‖ υπεροχή‖ των‖

γεννήσεων‖έναντι‖των‖θανάτων‖τη‖δεκαετία‖του‖’90.‖Tαυτόχρονα,‖θα‖μπορέσουμε‖να‖κάνουμε‖μια‖ακριβέστερη‖εκτίμηση‖της‖

καθαρής‖εισροής‖πληθυσμού‖κατά‖υπηκοότητα.‖‖H‖αναλυτική‖έκθεση‖της‖μεθοδολογίας‖που‖ακολουθήσαμε‖για‖να‖κάνουμε‖

τις‖ παραπάνω‖ εκτιμήσεις,‖ δεν‖ είναι‖ δυνατόν‖ να‖ εκτεθεί‖ λεπτομερώς‖ στο‖ σύντομο‖ αυτό‖ άρθρο.‖ Aπλώς‖ αναφέρουμε‖ ότι‖ οι‖

βάσεις‖ των‖ στοιχείων‖ στις‖ οποίες‖ στηρίζονται‖ οι‖ εκτιμήσεις‖ αυτές‖ είναι:‖ τα‖ αναλυτικότερα‖ στοιχεία‖ της‖ απογραφής‖ του‖

πληθυσμού‖2001‖κατά‖υπηκοότητα,‖ομάδες‖ηλικιών‖και‖φύλο‖που‖δημοσιεύτηκαν‖τα‖δύο‖τελευταία‖χρόνια,‖ο‖υπολογιζόμενος‖

από‖την‖Eθνική‖τατιστική‖Yπηρεσία‖της‖Eλλάδος‖ (EYE)‖πληθυσμός‖την‖1η‖Iανουαρίου‖των‖ετών‖1991-2001,‖καθώς‖και‖τα‖

στοιχεία‖ της‖ EYE‖ για‖ το‖ σύνολο‖ των‖ γεννήσεων‖ και‖ θανάτων‖ το‖ καθένα‖ από‖ τα‖ έτη‖ 1991-2000.‖ Eπιπλέον‖ κάνουμε‖ τις‖

παρακάτω‖παραδοχές:‖(α)‖Για‖τις‖γεννήσεις‖αλλοδαπών‖υποθέτουμε‖ότι‖οι‖αλλοδαποί‖στην‖ομάδα‖ ηλικιών‖0-4‖ετών‖(38.434)‖

και‖ στην‖ ομάδα‖ ηλικιών‖ 5-9‖ ετών‖ (42.814)‖ που‖ βρέθηκαν‖ στην‖ απογραφή‖ του‖ 2001,‖ γεννήθηκαν‖ στην‖ Eλλάδα.‖ ‖ (β)‖ H‖

θνησιμότητα‖ των‖ αλλοδαπών‖ (θάνατοι‖ ανά‖ 1.000‖ κατοίκους)‖ είναι‖ περίπου‖ ίση‖ με‖ το‖ 1/5‖ της‖ θνησιμότητας‖ των‖ Eλλήνων‖

εξαιτίας του‖γεγονότος‖ότι‖η‖μέση‖ηλικία‖των‖αλλοδαπών‖είναι‖κατά‖10‖έτη‖μικρότερη‖των‖Eλλήνων.‖Mε‖βάση‖τις‖παραπάνω‖

παραδοχές‖για‖τα‖έτη‖1991-2001‖και‖το‖σύνολο‖της‖δεκαετίας‖του‖’90,‖δίνουμε‖στις‖τρεις‖πρώτες‖στήλες‖του‖πίνακα‖1‖το‖σύνολο‖

των‖γεννήσεων,‖θανάτων‖και‖της‖φυσικής‖μεταβολής‖ (γεννήσεων‖μείον‖θανάτους)‖στη‖χώρα‖μας‖με‖βάση‖τα‖στοιχεία‖της‖

EY,‖στις‖τρεις‖τελευταίες‖στήλες‖του‖πίνακα‖τις‖εκτιμήσεις‖μας‖για‖τις‖γεννήσεις,‖τους‖θανάτους‖και‖τη‖φυσική‖αύξηση‖των‖

αλλοδαπών,‖ και‖ στις‖ τρεις‖ μεσαίες‖ τις‖ γεννήσεις,‖ τους‖ θανάτους‖ και‖ τη‖ φυσική‖ μεταβολή‖ των‖ Eλλήνων‖ (οι‖ στήλες‖ αυτές‖

προκύπτουν‖από‖την‖αφαίρεση‖των‖τριών‖τελευταίων‖στηλών‖του‖πίνακα‖1‖από‖τις‖τρεις‖πρώτες).‖την‖τελευταία‖γραμμή‖του‖

πίνακα‖δίνονται‖τα‖σύνολα‖για‖τη‖δεκαετία‖του‖’90.‖ 

Ισχνή αύξηση γεννήσεων  

Από‖τον‖πίνακα‖1‖φαίνεται‖ότι‖στη‖διάρκεια‖της‖δεκαετίας‖του‖’90‖στη‖χώρα‖μας:‖B‖Tο‖σύνολο‖των‖θανάτων‖ήταν‖μεγαλύτερο‖

από‖το‖σύνολο‖των‖γεννήσεων‖τα‖έτη‖1996,‖1998,‖1999‖και‖2000‖και‖τελικά‖οι‖γεννήσεις‖ξεπέρασαν‖τους‖θανάτους‖μόλις‖κατά‖

18.536 ολόκληρη‖τη‖δεκαετία‖του‖’90.‖B‖Oι‖θάνατοι‖ξεπέρασαν‖τις‖γεννήσεις‖των‖Eλλήνων‖όλα‖τα‖έτη‖(ο‖ακριβής‖αριθμός‖για‖

κάθε‖έτος‖εξαρτάται‖από‖τις‖εκτιμήσεις‖των‖γεννήσεων‖και‖θανάτων‖των‖αλλοδαπών‖το‖κάθε‖έτος),‖και‖ολόκληρη‖τη‖δεκαετία‖

του‖’90‖οι‖θάνατοι‖Eλλήνων‖ήταν‖κατά‖43.718‖περισσότεροι‖από‖τις‖γεννήσεις‖τους,‖ενώ,‖αντίθετα‖B‖Oι‖γεννήσεις‖ξεπέρασαν‖

τους‖θανάτους‖των‖αλλοδαπών‖όλα‖τα‖έτη,‖και‖ολόκληρη‖τη‖δεκαετία‖του‖’90‖οι‖γεννήσεις‖ήταν‖κατά‖62.254‖περισσότερες‖από‖

τους‖θανάτους.‖Aπό‖τις‖παραπάνω‖εκτιμήσεις‖φαίνεται‖ότι‖η‖ισχνή‖υπεροχή‖του‖συνόλου‖των‖γεννήσεων‖κατά‖18.536‖έναντι‖

των‖θανάτων‖τη‖δεκαετία‖του‖’90‖οφείλεται‖αποκλειστικά‖στην‖υπεροχή‖των‖γεννήσεων‖έναντι‖των‖θανάτων‖των‖αλλοδαπών,‖

υπεροχή‖η‖οποία‖υπεραντιστάθμισε‖την‖υπεροχή‖των‖θανάτων‖έναντι των‖γεννήσεων‖των‖Eλλήνων.‖Mε‖δεδομένη‖την‖ισχνή‖

φυσική‖ αύξηση‖ του‖ πληθυσμού‖ της‖ χώρας,‖ την‖ κύρια‖ πηγή‖ αύξησής‖ του‖ αποτέλεσε‖ η‖ καθαρή‖ εισροή‖ πληθυσμού‖ από‖ το‖

εξωτερικό.‖H‖εκτίμηση‖της‖εισροής‖αυτής‖κατά‖υπηκοότητα‖γίνεται‖στον‖πίνακα‖2.‖την‖πρώτη‖και‖στην‖τελευταία‖γραμμή‖

του‖πίνακα‖2‖δίνονται‖τα‖στοιχεία‖των‖απογραφών‖του‖1991‖και‖του‖2001‖για‖τον‖πληθυσμό‖κατά‖υπηκοότητα.‖τους‖Eλληνες‖

περιλαμβάνονται‖ και‖ εκείνοι‖ που‖ έχουν‖ διπλή‖ (ελληνική‖ και‖ άλλη)‖ υπηκοότητα‖ και‖ στους‖ αλλοδαπούς‖ ένας‖ πολύ‖ μικρός‖

αριθμός‖χωρίς‖υπηκοότητα.‖Tα‖στοιχεία‖της‖2ης,‖3ης‖και‖4ης‖γραμμής‖του‖πίνακα‖2‖είναι‖εκείνα‖

του‖πίνακα‖1.‖Mε‖βάση‖όλα‖αυτά‖τα‖στοιχεία‖υπολογίζεται‖η‖καθαρή‖εισροή‖πληθυσμού‖κατά‖

υπηκοότητα‖που‖δίνεται‖στην‖5η‖γραμμή.‖Π.χ.‖στην‖περίπτωση‖του‖συνόλου:‖στον‖πληθυσμό‖

του‖ 1991‖ προσθέτουμε‖ την‖ καθαρή‖ αύξηση‖ (γεννήσεις‖ μείον‖ θάνατοι),‖ δηλαδή‖

10.259.900+18.536=10.278.436.‖Aυτός‖θα‖έπρεπε‖να‖είναι‖ο‖πληθυσμός‖της‖χώρας‖το‖2001,‖αν‖δεν‖

υπήρχε‖καθαρή‖εισροή‖πληθυσμού.‖O‖πληθυσμός,‖όμως,‖που‖βρέθηκε‖στην‖απογραφή‖του‖2001‖
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ήταν‖ 10.964.020.‖Kατά‖συνέπεια,‖η‖καθαρή‖ εισροή‖πληθυσμού‖ (Eλλήνων‖και‖αλλοδαπών)‖ήταν‖ 10.964.020-10.278.436=685.584. 

Kατά‖ τον‖ ίδιο‖ τρόπο‖ βρίσκουμε‖ την‖ καθαρή‖ εισροή‖ Eλλήνων‖ και‖ αλλοδαπών‖ χωριστά.‖ Aπό‖ την‖ 5η‖ γραμμή‖ του‖ πίνακα‖ 2‖

φαίνεται‖ότι‖πάνω‖από‖τα‖4/5 της‖καθαρής‖εισροής‖πληθυσμού‖από‖το‖εξωτερικό,‖τη‖δεκαετία‖1991-2000‖ήταν‖αλλοδαποί.‖Oι‖

αλλοδαποί,‖δηλαδή,‖συνέβαλαν‖στην‖αύξηση‖του‖πληθυσμού‖της‖χώρας‖τόσο‖ (και‖κύρια)‖με‖την‖καθαρή‖εισροή‖τους‖ (κατά‖

567.564)‖όσο‖και‖με‖τη‖φυσική‖αύξησή‖τους‖(κατά‖62.253).‖την‖περίπτωση‖των‖Eλλήνων‖η‖καθαρή‖εισροή‖(παλιννόστησή)‖τους‖

(118.021)‖υπεραντιστάθμισε‖τη‖φυσική‖μείωσή‖τους‖(-43.718).  

Aπαιτούνται γενναία μέτρα  

H‖παλιννόστηση,‖ όμως,‖ δεν‖ είναι‖ μια‖ ανεξάντλητη‖ πηγή‖ αύξησης‖ του‖ ελληνικού‖ πληθυσμού‖ και‖

δεδομένου‖ ότι‖ οι‖ τάσεις‖ που‖ επικράτησαν‖ τη‖ δεκαετία‖ ’90‖ –δηλαδή‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ οι‖ θάνατοι‖

ξεπέρασαν‖ τις‖ γεννήσεις– συνεχίστηκαν‖ και‖ τα‖ έτη‖ 2001,‖ 2002‖ και‖ 2003,‖ είναι‖ σαφές‖ ότι‖ για‖ να‖

αποφευχθεί‖η‖συρρίκνωση‖του‖ελληνικού‖πληθυσμού,‖απαιτείται‖η‖λήψη‖γενναίων‖μέτρων. Tέτοια‖

μέτρα‖περιλαμβάνονται‖σε‖ομόφωνο‖πόρισμα‖της‖διακομματικής‖επιτροπής‖της‖Bουλής‖του‖1993‖για‖

την‖ αντιμετώπιση‖ του‖ δημογραφικού‖ προβλήματος.‖ ‖ Δυστυχώς,‖ κανένα‖ από‖ τα‖ μέτρα‖ αυτά‖ δεν‖

υλοποιήθηκε‖μέχρι‖σήμερα.‖Eίναι,‖κατά‖συνέπεια,‖σαφές‖ότι‖για‖να‖σταματήσει‖η‖φυσική‖μείωση‖των‖

Eλλήνων‖ (δηλαδή‖ για‖ να‖ παύσουν‖ οι‖ θάνατοι‖ να‖ ξεπερνούν‖ τις‖ γεννήσεις)‖ και‖ να‖ αποφευχθεί‖ η‖

μείωση‖του‖ελληνικού‖πληθυσμού,‖θα‖πρέπει‖να‖εφαρμοστεί‖μια‖γενναία‖μακροπρόθεσμη‖πολιτική,‖

στα‖πρώτα‖στάδια‖της‖οποίας‖θα‖πρέπει‖να‖υλοποιηθούν‖τα‖μέτρα‖που‖περιλαμβάνονται‖στο‖ομόφωνο‖πόρισμα‖της‖Bουλής‖

που‖προαναφέρθηκε. 

Πιάσαμε πάτο στις γεννήσεις 

Κώστας‖Μοσχονάς,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖12/1/2004 

τους‖ξένους‖μετανάστες‖οφείλεται‖και‖το‖2003‖η‖αύξηση,‖έστω‖και‖μικρή,‖του‖πληθυσμού‖της‖

Ελλάδας,‖ δεδομένου‖ ότι‖ και‖ το‖ έτος‖ αυτό‖ διαπιστώνεται‖ όξυνση‖ του‖ προβλήματος‖ της‖

υπογεννητικότητας,‖ με‖ τον‖ αριθμό‖ των‖ θανάτων‖ να‖ είναι‖ μεγαλύτερος‖ από‖ τις‖ γεννήσεις.‖

ύμφωνα‖ με‖ τα‖ τελευταία‖ δημογραφικά‖ στοιχεία‖ που‖ έδωσε‖ στη‖ δημοσιότητα‖ η‖ Ευρωπαϊκή‖

τατιστική‖Τπηρεσία‖ (Eurostat),‖η‖χώρα‖μας‖είχε‖την‖1η‖Ιανουαρίου‖2004‖πληθυσμό‖11.047.000‖

κατοίκους,‖ έναντι‖ 11.018.000‖ πέρυσι‖ την‖ ίδια‖ ημερομηνία.‖ Διαπιστώνεται,‖ λοιπόν,‖ συνολική‖

αύξηση‖του‖πληθυσμού‖2,6‖ανά‖1.000‖κατοίκους,‖η‖οποία,‖όμως,‖επιτεύχθηκε‖χάρη‖στην‖αύξηση‖του‖αριθμού‖των‖μεταναστών‖

(2,7‖ ανά‖ 1.000‖ κατοίκους)...‖ Η‖ φυσική‖ αύξηση‖ του‖ πληθυσμού‖ στη‖ χώρα‖ είναι‖ αρνητική‖ -0,1‖ ανά‖ 1.000‖ κατοίκους),‖ με‖ 9,3‖

γεννήσεις‖ και‖ 9,4‖ θανάτους‖ ανά‖ 1.000‖ κατοίκους.‖Η‖ Ελλάδα‖ βρίσκεται‖ στην‖ προτελευταία‖ θέση‖ στην‖ Ευρώπη‖ των‖ «15» σε‖

ποσοστό‖γεννήσεων,‖με‖τελευταία‖τη‖Γερμανία‖ (8,6*).‖τις‖υπό‖ένταξη‖χώρες,‖το‖πιο‖υψηλό‖ποσοστό‖γεννητικότητας‖έχει‖η‖

Κύπρος‖με‖11,1*,‖και‖το‖χαμηλότερο‖η‖λοβενία‖ (8,6*).‖τους‖θανάτους,‖το‖υψηλότερο‖ποσοστό‖έχει‖η‖Δανία‖ (10,7‖ανά‖1.000‖

κατοίκους)‖ και ακολουθούν‖η‖ Γερμανία‖με‖ τη‖ουηδία‖ (10,4*‖η‖καθεμία).‖ Σο‖ χαμηλότερο‖ποσοστό‖ έχει‖ η‖ Ιρλανδία‖ (7,3*),‖με‖

δεύτερο‖ το‖ Λουξεμβούργο‖ (8,5*).‖ τις‖ υπό‖ ένταξη‖ χώρες,‖ το‖ υψηλότερο‖ ποσοστό‖ θανάτων‖ έχει‖ η‖ Λετονία‖ (14,1*)‖ και‖ το‖

χαμηλότερο‖η‖Κύπρος‖ (7,8*).‖Γενικά,‖στην‖Ευρώπη‖των‖«15»,‖ο‖πληθυσμός‖ανήλθε‖το‖2003‖σε‖380.759.000‖κατοίκους‖ (3,4‖ανά‖

1.000‖κατοίκους),‖με‖ποσοστό‖γεννήσεων‖10,6*‖και‖θανάτων‖9,8*. 

H υπογεννητικότητα «τορπίλη» στο Ασφαλιστικό  

Ηλίας‖Γεωργάκης-Φρήστος‖Μανωλάς,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖22/1/2004 

H δεύτερη πιο «γερασμένη» χώρα της Ευρώπης είναι η Ελλάδα.! Οι μετανάστες ωστόσο έσωσαν τα... προσχήματα για 

τον πληθυσμό της χώρας μας και τον αύξησαν - σύμφωνα με την τελευταία απογραφή - 

κατά ένα εκατομμύριο.  

Σα‖ απαισιόδοξα‖ αυτά‖ στοιχεία‖ - που‖ αποτελούν‖ βόμβα‖ για‖ την‖ κοινωνική‖ ασφάλιση‖ - 

παρουσιάζονται‖ σήμερα‖ σε‖ κεντρικό‖ ξενοδοχείο‖ της‖Αθήνας,‖ στα‖ πλαίσια‖ του‖ 8ου‖Πανελλήνιου‖

υνεδρίου‖Γεροντολογίας‖- Γηριατρικής.‖Οι‖ειδικοί‖επιστήμονες‖κάνουν‖λόγο‖για‖περαιτέρω‖μείωση‖

μέσα‖ στα‖ επόμενα‖ χρόνια,‖ με‖ συνέπεια‖ ο‖ ελληνικός‖ πληθυσμός‖ να‖ φτάνει‖ με‖ το‖ ζόρι‖ τα‖ εννέα‖

εκατομμύρια‖ ανθρώπους‖ (8.983.300)‖ το‖ 2050!‖ Όλα‖ αυτά‖ σημαίνουν‖ ότι‖ αυξάνονται‖ ραγδαία‖ οι‖

συνταξιούχοι‖ και‖ μειώνονται‖ συνεχώς‖ οι‖ εργαζόμενοι,‖ με‖

οδυνηρές‖ επιπτώσεις‖ στην‖ κοινωνική‖ ασφάλιση.‖ ‖ Η‖

δημογραφική‖ γήρανση‖ ήδη‖ απειλεί‖ το‖ σύστημα‖ της‖

κοινωνικής‖ ασφάλισης,‖ αφού‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ ετήσια‖ έκθεση‖ του‖ «Παρατηρητηρίου‖

Απασχόλησης»‖(θυγατρική‖του‖ΟΑΕΔ),‖4‖στους‖10‖εργαζομένους‖είναι‖ηλικίας‖άνω‖των‖

45‖ετών,‖και‖μόνο‖2‖στους‖10‖είναι‖νέοι‖έως‖30‖ετών,‖γεγονός‖που‖οδηγεί‖στην‖αύξηση‖

του‖ αριθμού‖ των‖ συνταξιούχων.‖ ‖ Άλλωστε,‖ οι‖ προβλέψεις‖ του‖ υπουργείου‖ Εργασίας‖
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αναφέρουν‖ότι‖ο‖αριθμός‖των‖ατόμων‖στις‖ηλικίες‖συνταξιοδότησης‖θα‖αυξηθεί‖έως το‖2040‖περίπου‖κατά‖50%‖συγκριτικά‖με‖

το‖2000.‖Σην‖ ίδια‖περίοδο‖ο‖αριθμός‖των‖ατόμων‖που‖θα‖είναι‖στις‖ηλικίες‖εργασίας‖προβλέπεται‖να‖μειωθεί‖περίπου‖κατά‖

13%.‖ Αποτέλεσμα‖ αυτού‖ θα‖ είναι‖ η‖ δραματική‖ μείωση‖ της‖ αναλογίας‖ εργαζομένων‖ προς‖ συνταξιούχους‖ από 2,39‖ (ένας‖

συνταξιούχος‖ανά‖2,39‖εργαζομένους)‖που‖είναι‖σήμερα,‖κάτω‖από‖1,2‖μετά‖το‖2040.‖ 

Αυτό‖θα‖έχει‖ως‖αποτέλεσμα‖να‖αυξηθούν‖οι‖δαπάνες‖για‖τις‖συντάξεις‖και‖την‖υγεία,‖θέτοντας‖θέμα‖αύξησης‖ακόμη‖και‖των‖

εισφορών‖(αφού‖η‖χρηματοδότηση‖του‖συστήματος‖κοινωνικής‖ασφάλισης‖στηρίζεται‖σε‖αυτές).‖ 

Προτάσεις 

ύμφωνα‖ με‖ προτάσεις‖ του‖ «Παρατηρητηρίου»:‖ Η‖ κατάσταση‖ στο‖ σύστημα‖ της‖ κοινωνικής‖ ασφάλισης‖ μπορεί‖ να‖

αντιμετωπιστεί‖«εάν‖τα‖επόμενα‖χρόνια‖μειωθεί‖σημαντικά‖ο‖αριθμός‖των‖ανασφάλιστων,‖επιτευχθεί‖αύξηση‖του‖ποσοστού‖

απασχόλησης‖κατά‖10%‖και‖συνυπολογιστεί‖και‖ο‖αριθμός‖των‖μεταναστών‖που‖εργάζονται‖στην‖ελληνική‖επικράτεια».‖  

Δύο παιδιά σε κάθε οικογένεια η λύση 

 «H γήρανση είναι‖ μια‖ τάση‖ που‖ έχει‖ αρχίσει‖ από‖ τα‖ τέλη‖ του‖ προηγούμενου‖ αιώνα‖ και‖

οφείλεται‖ από‖ τη‖ μια‖ στην‖ υπογεννητικότητα‖ και‖ από‖ την‖ άλλη‖ στο‖ γεγονός‖ ότι‖ από‖ τη‖

δεκαετία‖ του‖ '60‖ και‖ μετά‖ αυξάνεται‖ εντυπωσιακά‖ ο‖ μέσος‖ όρος‖ ζωής»,‖ αναφέρει‖ η‖ βασική‖

εισηγήτρια‖ του‖ 8ου‖ Πανελληνίου‖ υνεδρίου‖ Γεροντολογίας‖ - Γηριατρικής‖ κ.‖ Ήρα‖ Έμκε-

Πουλοπούλου,‖ οικονομολόγος‖ και‖ μέλος‖ της‖ Ακαδημίας‖ Επιστημών‖ της‖ Νέας‖ Τόρκης.‖‖

ύμφωνα‖ με‖ τα‖ στοιχεία,‖ το‖ ποσοστό‖ των‖ μεγαλύτερων‖ ηλικιακά‖ ομάδων‖ ήδη‖ ξεπερνά‖ το‖

αντίστοιχο‖των‖παιδιών‖και‖αναμένεται‖να‖διπλασιασθεί‖έως‖το‖2050.‖ ‖Από‖το‖1980‖και‖μετά,‖

αντιστοιχούν‖ μόνο‖ 1,3‖ παιδιά‖ σε‖ κάθε‖ Ελληνίδα,‖ ενώ‖ το‖ επίπεδο‖ γονιμότητας‖ που‖ χρειαζόμαστε‖ για‖ να‖ μη‖ μειωθεί‖ ο‖

πληθυσμός‖είναι‖2,1‖παιδιά‖ανά‖γυναίκα.‖ 

«Γόνιμο» το Αιγαίο 

Εξετάζοντας‖μάλιστα‖κατά‖γεωγραφικό‖διαμέρισμα‖τις‖δημογραφικές‖εξελίξεις,‖οι‖επιστήμονες‖κατέληξαν‖στο‖συμπέρασμα‖

ότι‖ο‖μεγαλύτερος‖συντελεστής‖γονιμότητας‖παρατηρείται‖στο‖Βόρειο‖Αιγαίο‖και‖ο‖μικρότερος‖στην‖Ήπειρο.‖Παράλληλα,‖ενώ‖

γερνάει‖ο‖πληθυσμός‖της‖Ελλάδας‖αυξάνεται‖ο‖αριθμός‖των‖μεταναστών‖που‖εγκαταστάθηκαν‖στη‖χώρα‖μας.‖ύμφωνα‖με‖

τα‖αποτελέσματα‖της‖τελευταίας‖απογραφής,‖ο‖πληθυσμός‖ξένης‖υπηκοότητας‖ανέρχεται‖περίπου‖σε‖800‖χιλιάδες‖άτομα‖και‖

αντιπροσωπεύει‖το‖7,2%‖του‖πληθυσμού‖της‖χώρας.‖Σο‖80%‖των‖μεταναστών‖βρίσκεται‖σε‖εργάσιμες‖ηλικίες‖ενώ‖μόνο‖το‖4%‖

από‖αυτούς‖είναι‖ηλικίας‖65‖ετών‖και‖πάνω. 

Κόντρες για την πατριαρχία 

Αριστοτελία‖Πελώνη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖9/8/2006 

Ψ ΛYH THN YΠΟΓENNHTIKΟTHTA  το πατριαρχικό μοντέλο οικογένειας (με τη μητέρα στο σπίτι και τα παιδιά) 

βλέπουν κάποιοι ειδικοί τη λύση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Άλλοι πάλι θεωρούν πως το μεσογειακό 

(περισσότερο πατριαρχικό) μοντέλο δεν το έλυσε. Kαι η κόντρα «ανάβει»...  

Εδώ‖και‖παραπάνω‖από‖μια‖γενιά,‖οι‖υγιείς‖πληθυσμοί‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο‖μειώνονται‖με‖τέτοιο‖ρυθμό‖ώστε,‖σύμφωνα‖με‖τους‖

ειδικούς,‖ σε‖ λίγο‖ δεν‖ θα‖ μπορούν‖ να‖ αντικατασταθούν.‖Υοβούμενες‖ ότι‖ χωρίς‖ παιδιά‖ τα‖ ασφαλιστικά‖

συστήματα‖(αλλά‖και‖οι‖ισχυροί‖στρατοί)‖θα‖απειληθούν‖στο‖μέλλον,‖οι‖κυβερνήσεις‖αναζητούν‖τρόπους‖

και‖ κίνητρα‖για‖ να‖ωθήσουν‖ τους‖πολίτες‖στην‖ τεκνοποίηση.‖ ‖τη ιγκαπούρη, το‖ κράτος‖ οργανώνει‖

ειδικά‖ ραντεβού‖με‖την‖ελπίδα‖ότι‖ θα‖κάνει‖τους‖πολυάσχολους‖εργαζόμενους‖να‖συναντηθούν‖και‖να‖

παντρευτούν.‖τη‖Γαλλία,‖προσφέρονται‖γενναία‖φορολογικά‖κίνητρα‖σε‖όσους‖ξεκινούν‖τη‖δημιουργία‖

οικογένειας,‖ενώ‖στη‖ουηδία,‖το‖κράτος‖χρηματοδοτεί‖τη‖φροντίδα‖για‖τα‖παιδιά‖για‖να‖διευκολύνει‖τους‖

γονείς‖και‖πρόσφατα‖καθιέρωσε‖γονική‖άδεια‖μετά‖τον‖ τοκετό‖και‖για‖τους‖πατεράδες.‖Κι‖ενώ‖η‖γενιά‖

των‖baby‖boomers‖γερνά,‖ο‖ερευνητής‖στο‖New‖America‖Foundation,‖Υίλιπ‖Λόνγκμαν,‖σε‖εκτενές‖άρθρο‖
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του‖στην‖ επιθεώρηση‖ «Foreign‖Policy»‖ υποστηρίζει‖ ούτε‖ λίγο‖ ούτε‖πολύ,‖ ότι‖ δεν‖ είναι‖μακριά‖η‖μέρα‖που‖θα‖ επιστρέψει‖ η‖

πατριαρχία‖για‖να‖διαιωνιστεί‖το‖είδος‖μας!‖‖Είτε μας αρέσει είτε‖όχι,‖υποστηρίζει,‖οι‖συντηρητικοί‖θα‖κληρονομήσουν‖τη‖γη.‖

Κι‖ αυτό‖ διότι‖ το‖ μεγαλύτερο‖ ποσοστό‖ της‖ επόμενης‖ γενιάς‖ θα‖ γεννηθεί‖ σε‖ οικογένειες‖ που‖ ακολουθούν‖ το‖ πατριαρχικό‖

μοντέλο.‖Αυτό‖άλλωστε,‖συμπεραίνει‖ο‖ερευνητής,‖κάνοντας‖τις‖φεμινίστριες‖να‖ανατριχιάζουν,‖συμβάλλει‖στην‖αύξηση‖των‖

γεννήσεων‖ενώ‖μεγιστοποιεί‖την‖επένδυση‖των‖γονιών‖στα‖παιδιά‖τους.‖ ‖Βέβαια,‖το‖δημογραφικό‖είναι‖θέμα‖περίπλοκο‖και‖

διαφορετικό‖από‖κοινωνία‖σε‖κοινωνία.‖«Δεν‖νομίζω‖ότι‖μπορούμε‖να‖μιλάμε‖για‖μια‖τέτοια‖επιστροφή‖στην‖πατριαρχία.‖Σα‖

πρότυπα‖έχουν‖αλλάξει‖σήμερα‖και‖στοιχείο‖ευημερίας‖θεωρείται‖το‖να‖κάνει‖κανείς‖λιγότερα‖παιδιά.‖Κι‖αυτό‖έχει‖να‖κάνει‖με‖

τον‖ ατομισμό‖ των‖ γονέων‖ που‖ θέλουν‖ να‖ περνούν‖ καλά»,‖ εξηγεί‖ στα‖ «NEA»‖ η‖ Αντιγόνη‖ Λυμπεράκη,‖ καθηγήτρια‖

Οικονομικών‖στο‖Πάντειο‖Πανεπιστήμιο.‖Σονίζοντας‖μια‖ενδιαφέρουσα‖ιδιαιτερότητα:‖«Σο‖μεγαλύτερο‖έλλειμμα‖γεννήσεων‖

στην‖Ευρώπη‖εντοπίζεται‖στην‖Ελλάδα,‖την‖Ιταλία,‖την‖Ισπανία,‖χώρες‖οι‖οποίες‖έχουν‖αυξήσει‖μεν‖την‖ευημερία‖τους,‖αλλά‖

όπου‖οι‖γυναίκες‖δουλεύουν‖λιγότερο».‖ ‖«Δεν μπορούμε να‖γυρίσουμε‖στην‖πατριαρχία‖έτσι‖όπως‖έχει‖εξελιχθεί‖η‖κοινωνία‖

μας.‖Επίσης,‖οι‖στατιστικές‖δείχνουν‖ότι‖η‖υπογεννητικότητα‖δεν‖έχει‖να‖κάνει‖με‖το‖γεγονός‖ότι‖οι‖γυναίκες‖μπήκαν‖στην‖

αγορά‖εργασίας.‖Αν‖είναι‖έτσι,‖γιατί‖οι‖μεσογειακές‖κοινωνίες‖έχουν‖χαμηλά‖ποσοστά‖γεννήσεων;»,‖παρατηρεί‖ο‖Δημήτρης‖

Ανωγιάτης-Πελέ,‖ καθηγητής‖ Ιστορικής‖ Γεωγραφίας-Δημογραφίας‖ στο‖ Ιόνιο‖ Πανεπιστήμιο,‖ που‖ θυμίζει‖ ότι‖ η‖

υπογεννητικότητα‖δεν‖έχει‖να‖κάνει‖με‖το‖αν‖οι‖κοινωνίες‖είναι‖πατριαρχικές‖ή‖μητριαρχικές.‖‖H‖δημογραφική‖μετάβαση‖που‖

σημειώθηκε‖στον‖ευρωπαϊκό‖χώρο‖λόγω‖της‖μείωσης‖των‖γεννήσεων‖στο‖τέλος‖του‖18ου‖και‖τις‖αρχές‖του‖19ου‖αιώνα,‖εξηγεί,‖

«συνέβη‖επειδή‖οι‖γονείς‖ήθελαν‖να‖προσφέρουν‖καλή‖ποιότητα‖ζωής‖στα‖παιδιά‖τους.‖Ήταν‖η‖επικράτηση‖του‖μαλθουσιανού‖

μοντέλου,‖σύμφωνα‖με‖το‖οποίο‖πρέπει‖πρώτα‖να‖διαπαιδαγωγηθούν‖οι‖άνθρωποι,‖να‖έχουν‖δουλειά‖και‖χρήματα‖και‖ύστερα‖

να‖ κάνουν‖ παιδιά.‖ Πάντα‖ η‖ επιθυμία‖ προσφοράς‖ καλύτερης‖ ζωής‖ στις‖ επόμενες‖ γενιές‖ συνδεόταν‖ με‖ τη‖ μείωση‖ των‖

γεννήσεων».‖‖«Είναι‖εύκολο‖να‖προβλέψουμε‖ότι‖το‖μέλλον‖ανήκει‖σε‖όσους‖έχουν‖παιδιά,‖όποιοι‖κι‖αν‖είναι‖αυτοί»,‖σχολιάζει‖

στα‖«NEA»‖ο‖Υίλιπ‖Λόνγκμαν,‖εκφράζοντας‖την‖ελπίδα‖ότι‖«οι‖προοδευτικές‖δυνάμεις‖στην‖κοινωνία‖μας‖θα‖μάθουν‖να‖μη‖

θεωρούν‖τους‖γονείς‖δεδομένους‖και‖θα‖τους‖δώσουν‖την‖αξιοπρέπεια‖και‖τα‖προνόμια‖που‖αξίζουν‖για‖τις‖θυσίες‖που‖κάνουν.‖

H‖ εναλλακτική,‖ δυστυχώς,‖ είναι‖ επιστροφή‖ σε‖ ένα‖ παρελθόν‖ που‖ στερείτο‖ ατομικής‖ ελευθερίας».‖ Αν‖ η‖ υπόθεση‖ της‖

επιστροφής‖στην‖πατριαρχία‖είναι‖αληθινή,‖τότε,‖γιατί‖δεν‖παρατηρείται‖επιστροφή‖στο‖πατριαρχικό‖μοντέλο‖σε‖χώρες‖που‖

έχουν‖ αυξήσει‖ τα‖ ποσοστά‖ γεννήσεων,‖ όπως‖ οι‖ σκανδιναβικές;‖ Ή‖ αντίστροφα,‖ γιατί‖ πέφτουν‖ οι‖ γεννήσεις‖ σε‖ χώρες‖ που‖

ακολουθούν‖το‖παραδοσιακό‖μοντέλο,‖όπως‖η‖Ελλάδα,‖που‖βρίσκεται‖δεύτερη‖στη‖λίστα‖με‖τις‖πιο‖«γηρασμένες»‖χώρες‖του‖

κόσμου,‖ακολουθώντας‖την‖Ιταλία;‖«τη‖χώρα‖μας‖δεν‖κάνουν‖παιδιά‖ούτε‖οι‖γυναίκες‖που‖δεν‖εργάζονται,‖γιατί‖δεν‖έχουν‖

κατακτήσει‖ το‖ επίπεδο‖ αυτοτέλειας‖ που‖ θα‖ επιθυμούσαν»,‖ σημειώνει‖ η‖ Αντιγόνη‖Λυμπεράκη.‖ ‖ «Οι‖ τάσεις‖ δείχνουν‖ ότι‖ οι‖

γυναίκες‖δεν‖εγκαταλείπουν‖την‖εργασία,‖ακόμη‖κι‖όταν‖δεν‖κάνουν‖παιδιά.‖Επίσης,‖οι‖άντρες‖ασχολούνται‖περισσότερο‖από‖

κάθε‖άλλη‖εποχή‖με‖τα‖παιδιά‖τους‖και‖κάνουν‖χρήση‖γονικής‖άδειας‖στις‖χώρες‖που‖υπάρχει‖ανάλογη‖νομοθεσία.‖Αυτό‖δεν‖

είναι‖ ούτε‖ μητριαρχία‖ ούτε‖ πατριαρχία,‖ αλλά‖ μια‖ μεταβατική‖ περίοδος‖ προς‖ μια‖ νέα‖ ισορροπία»,‖ προσθέτει‖ η‖ Αλέκα‖

Κορωναίου.‖ 

    «Οι συντηρητικοί θα επικρατήσουν»  

την‖ έρευνά‖ του‖ ο‖ Υίλιπ‖ Λόνγκμαν‖ προβλέπει‖ ότι‖ το‖ μέλλον‖ ανήκει‖ στους‖ συντηρητικούς,‖

επειδή‖εκείνοι‖κάνουν‖περισσότερα‖παιδιά.‖τις‖‖ΗΠΑ,‖οι‖βαθιά‖θρησκευόμενοι‖και‖ψηφοφόροι‖

του‖Μπους‖ έχουν‖ 12%‖ υψηλότερα‖ ποσοστά‖ γονιμότητας‖ απ'‖ όσους‖ ψήφισαν‖ Σζον‖ Κέρι.‖ Ενώ‖

στην‖Ευρώπη‖όσοι‖αυτοχαρακτηρίζονται‖«πολίτες‖του‖κόσμου»‖και‖προοδευτικοί‖έχουν‖τις‖μικρότερες‖πιθανότητες‖να‖κάνουν‖

παιδιά.‖υνεπώς,‖καταλήγει,‖οι‖απόγονοι‖των‖συντηρητικών‖γονιών‖που‖έχουν‖τρία‖ή‖περισσότερα‖παιδιά‖και‖οι‖ιδέες‖τους‖θα‖

υπερεκπροσωπούνται‖στις‖επόμενες‖γενιές.‖«Πιστεύω‖ότι‖τα‖ποσοστά‖γεννήσεων‖θα‖μειωθούν‖σε‖όλες‖τις‖κοινωνικές‖τάξεις»,‖

λέει‖ο‖ίδιος‖στα‖«NEA».‖Κυρίως,‖επειδή‖σήμερα‖δεν‖είναι‖οικονομικό‖να‖κάνεις‖παιδιά.‖Αλλά‖τα‖ποσοστά‖θα‖πέσουν‖λίγο‖στους‖

φονταμενταλιστές‖πιστούς‖των‖τριών‖θρησκειών‖του‖κόσμου‖που είναι‖υπέρ‖της‖τεκνοποίησης:‖Ιουδαϊσμός,‖Φριστιανισμός‖και‖

Ισλάμ.‖H‖λύση‖είναι‖να‖αποζημιώνονται‖οι‖γονείς,‖γιατί‖η‖γονιμότητα‖δεν‖είναι‖πλέον‖δεδομένη». 

 

 Υιλία, Σο τέλος της παρέας 

Μαρία‖Λίλα,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖2/11/2006 

Οι φίλοι έχουν αντικατασταθεί από τις «γνωριμίες» και τα chat rooms  

«Όλα τείνουν να γίνουν virtual - εικονικά δηλαδή. Ακόμα και οι φίλοι, η παρέα, δεν είναι 

πια δίπλα μας. Είναι στο κινητό, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αλλού».  

Ο‖29χρονος‖ιδιωτικός‖υπάλληλος‖Κώστας‖Ντουλαβέρης‖αποδίδει‖τη‖μοναχικότητα‖των‖νέων‖

ανδρών‖ στις‖ σκληρές‖ συνθήκες‖ και‖ τον‖ έντονο‖ ανταγωνισμό‖ στους‖ χώρους‖ εργασίας.‖

«ίγουρα‖σε‖όλα‖αυτά‖έχουμε‖οδηγηθεί‖εξαιτίας‖των‖πολλών‖εργασιακών‖υποχρεώσεων,‖που‖

δεν‖ μας‖ αφήνουν‖ χρόνο‖ και‖ κουράγιο‖ να‖ βγούμε‖ και‖ να‖ συναντηθούμε‖ με‖ φίλους‖ μετά‖ τη‖

δουλειά»,‖λέει‖χαρακτηριστικά.‖ 

Πριν‖από‖20‖χρόνια,‖οι‖κοινωνιολογικές‖μελέτες‖έδειχναν‖ότι‖οι‖άνδρες‖είχαν‖κατά‖μέσο‖όρο‖3‖

με‖4‖φίλους‖«κολλητούς».‖ήμερα‖οι‖φίλοι‖έχουν‖περιοριστεί‖σε‖1‖με‖2‖και‖έχουν‖μειωθεί‖κατά‖πολύ‖οι‖ώρες‖«για‖την‖παρέα».‖ 

 
 

 

Η‖ διαδικτυακή‖ επικοινωνία‖ έχει‖

αντικαταστήσει‖ τις‖ ανθρώπινες‖

σχέσεις,‖κυρίως‖για‖τους‖νέους,‖που‖

για‖ώρες‖ανταλλάσσουν‖απόψεις‖με‖

αγνώστους‖στα‖chat‖rooms‖ 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18680&m=N16&aa=1
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«Παρ'‖όλο‖που‖δεν‖υπάρχουν‖ειδικές‖μελέτες‖για‖την‖Ελλάδα»,‖λέει‖η‖συμβουλευτική‖ψυχολόγος‖Ευαγγελία‖Νακοπούλου,‖«θα‖

μπορούσαμε‖να‖πούμε‖ ότι‖ σαφώς‖ τα‖ τελευταία‖χρόνια,‖ οι‖ άνθρωποι‖ έχουν‖ απομονωθεί‖περισσότερο.‖ Ιδιαίτερα‖ ο‖Έλληνας‖

μεγαλώνει‖και‖μαθαίνει‖πως‖πρέπει‖να‖είναι‖δυνατός,‖να‖μη‖μοιάζει‖ευάλωτος‖και‖γι'‖αυτό‖να‖μην‖ανοίγεται‖εύκολα‖και‖να‖μη‖

μοιράζεται‖τα‖συναισθήματά‖του». 

«Είναι‖ ο‖νευρωτικός‖ τρόπος‖ζωής‖μας‖που‖δεν‖αφήνει‖φιλίες‖να‖ανθήσουν»,‖υποστηρίζει‖ο‖

βιολόγος‖- διευθυντής‖του‖Κέντρου‖εξουαλικής‖και‖Αναπαραγωγικής‖Τγείας,‖κ.‖ταμάτης‖

Παπαχαρίτος.‖ «Οι‖ φίλοι‖ έχουν‖ αντικατασταθεί‖ από‖ τις‖ "γνωριμίες"‖ - τυπικές‖ σχέσεις‖ με‖

ανθρώπους‖που‖μπορούν‖να‖φανούν‖χρήσιμοι‖για‖την‖επαγγελματική‖και‖κοινωνική‖ανέλιξη‖ενός‖άνδρα.‖ε‖αυτό‖το‖πλαίσιο‖

δεν‖υπάρχει‖χώρος‖για‖πραγματικές‖φιλίες.‖Ορισμένες‖επαγγελματικές‖και‖συναδελφικές‖σχέσεις‖γίνονται‖στενότερες,‖όμως‖

οι‖άνδρες‖δεν‖ανοίγονται‖πια‖και‖δεν‖εκμυστηρεύονται‖τα‖προβλήματά‖τους‖στους‖άλλους».‖«Δραστηριοποιούμαι‖κοινωνικά‖

πολύ,‖συναναστρέφομαι‖πολλούς‖ανθρώπους, αλλά‖δεν‖μπορώ‖να‖πω‖ότι‖έχω‖φίλους‖με‖την‖έννοια‖του‖αδελφού‖που‖τα‖ξέρει‖

όλα‖ για‖ μένα»,‖ λέει‖ ο‖ 40χρονος‖ Αλέξης‖ Νικολάου,‖ στέλεχος‖ μάρκετινγκ‖ σε‖ πολυεθνική‖ εταιρεία.‖ «Πολλές‖ φορές‖ οι‖

υποχρεώσεις‖ στη‖ δουλειά‖ και‖ μετά‖ τα‖ οικογενειακά‖ προγράμματα‖ και‖ οι‖ δεσμεύσεις‖ δεν‖ σου‖ αφήνουν‖ χρόνο‖ για‖ φίλους.‖

Περνούν‖6‖μήνες‖και‖συνειδητοποιείς‖ότι‖δεν‖έχεις‖δει‖τον‖καλύτερό‖σου‖φίλο,‖με‖τον‖οποίο‖πήγες‖σχολείο‖μαζί‖και‖μεγάλωσες‖

στην‖ίδια‖γειτονιά». 

Τπάρχει‖ όμως‖ και‖ η‖ αντίθετη‖ άποψη:‖ «τα‖ chat‖ rooms‖ και‖ το‖ Ίντερνετ‖ κάνεις‖ φίλους»,‖

υποστηρίζει‖ ο‖ 20χρονος‖ Μιχάλης‖ Υωτιάδης.‖ «Καθημερινά‖ αφιερώνω‖ δύο‖ ώρες‖ στο‖ chat‖ και‖

γνωρίζω‖ όλο‖ και‖ περισσότερους‖ ανθρώπους‖ με‖ κοινά‖ ενδιαφέροντα.‖ Βέβαια,‖ οι‖ πιο‖ πολλοί‖

μιλάμε‖με‖ψευδώνυμο‖και‖δεν‖έχω‖γνωρίσει‖κανέναν‖από‖κοντά.‖Όμως,‖υπάρχει‖επαφή‖ - εικονική‖ίσως,‖αλλά‖υπάρχει».‖ ‖ε‖

έρευνες‖που‖έχουν‖γίνει‖κυρίως‖στις‖ΗΠΑ,‖υπολογίζεται‖ότι‖ο‖κάθε‖άνδρας‖συγκρατεί‖στη‖μνήμη‖του‖750‖ονόματα‖γνωστών‖

και‖ τις‖ φυσιογνωμίες‖ τους,‖ όμως‖ όσο‖ περνούν‖ τα‖ χρόνια‖ από‖ αυτούς‖ ελάχιστοι‖ είναι‖ οι‖ φίλοι‖ του.‖ την‖ καλύτερη‖ των‖

περιπτώσεων,‖ οι‖ φίλοι‖ είναι‖ 3‖ με‖ 4‖ μέχρι‖ τα‖ 40‖ και‖ μειώνονται‖ σταδιακά‖ μέχρι‖ την‖ ηλικία‖ των‖ 60‖ ετών,‖ όπου‖ πλέον‖ τα‖

προβλήματα‖υγείας‖οδηγούν‖σε‖μεγαλύτερη‖αποξένωση.‖ 

 

διαλεκτικοί θύλακοι της Ελληνικής, διασκευασμένο κείμενο της Μαρίας Αραποπούλου 

 Με‖τον‖όρο‖διαλεκτικοί‖θύλακοι‖της‖ελληνικής‖αναφερόμαστε‖σε‖διαλεκτικές‖εκδοχές‖της‖ελληνικής‖που‖επιζούν‖σε‖περιοχές‖

εκτός‖της‖ελληνικής‖επικράτειας:  ποντιακή‖σε‖περιοχές‖του‖Εύξεινου‖Πόντου·‖κατωιταλική·‖μαριουπολίτικα‖στην‖Ουκρανία·‖

κρητική‖ σε‖ περιοχές‖ της‖ υρίας.‖ Η‖ μελέτη‖ αυτών‖ των‖ γλωσσικών‖ νησίδων‖ παρουσιάζει‖ ιδιαίτερο‖ γλωσσολογικό‖ και‖

κοινωνιογλωσσολογικό‖ ενδιαφέρον,‖ αφού‖ η‖ επαφή‖ τους‖ με‖ άλλες‖ ισχυρότερες‖ γλώσσες‖ τις‖ έχει‖ επηρεάσει‖ σημαντικά:‖

εκτεταμένος‖ δανεισμός‖ σε‖ όλα‖ τα‖ γλωσσικά‖ επίπεδα,‖ χρήση‖ που‖ περιορίζεται‖ σε‖ μη‖ δημόσια‖ πεδία‖ (οικογένεια,‖ φιλικό‖

περιβάλλον)‖ και‖ ταυτόχρονος‖ εξοβελισμός‖ τους‖από‖ τον‖ δημόσιο‖ χώρο,‖παθητική‖ή‖μηδενική‖γνώση‖ τους από‖ τις‖ νεότερες‖

γενιές.‖Οι‖περισσότερες‖από‖αυτές‖αντιμετωπίζουν‖την‖ίδια‖απειλή‖που‖αντιμετώπισαν‖και‖οι‖εντός‖της‖ελληνικής‖επικράτειας‖

διάλεκτοι‖ από‖ την‖ κοινή‖ νέα‖ ελληνική:‖ την‖ εξαφάνιση.‖ Η‖ επιβίωση‖ των‖ γλωσσικών‖ θυλάκων‖

εξαρτάται‖ κυρίως‖ από‖ εξωγλωσσικούς‖ παράγοντες.‖ Η‖ επιθυμία‖ των‖ ίδιων‖

των‖ομιλητών‖για‖διατήρηση‖της‖γλωσσικής‖τους‖ιδιαιτερότητας‖είναι‖επίσης‖

σημαντική,‖ αλλά‖ υποβόσκει‖ πάντοτε‖ ο‖ κίνδυνος‖ να‖ πάρει‖ χαρακτήρα‖

φολκλορικό.‖ ήμερα,‖ καθώς‖ αναπτύσσεται‖ ισχυρός‖ λόγος‖ περί‖ γλωσσικών‖

δικαιωμάτων, ίσως‖έχουν‖ωριμάσει‖οι‖συνθήκες‖ώστε‖να‖αντιμετωπιστούν‖οι‖

διάλεκτοι‖ αυτές‖ όχι‖ ως‖ μνημειακά‖ υπολείμματα,‖ αλλά‖ ως‖ πηγές‖ που‖

συμβάλλουν‖στη‖ διατήρηση‖ του‖πολιτισμικού‖πλούτου‖ της‖περιοχής‖ όπου‖μιλιούνται.‖ ‖Η‖ποντιακή‖

είναι‖ μία‖ από‖ τις‖ πιο‖ σημαντικές‖ διαλέκτους‖ της‖ νέας‖ ελληνικής‖ -οι‖ ενεργοί‖ ομιλητές‖ της‖

υπολογίζεται‖ότι‖είναι‖πάνω‖από‖300.000.‖Ο‖γεωγραφικός‖χώρος‖που‖καταλαμβάνει‖εκτεινόταν‖κατά‖

μήκος‖των‖ακτών‖του‖Εύξεινου‖Πόντου‖σε‖περισσότερο‖από‖400‖χιλιόμετρα‖και‖προχωρούσε‖σε‖βάθος‖

100‖ χιλιομέτρων‖ στην ορεινή‖ ενδοχώρα.‖ Σον‖ 19ο‖ αιώνα‖ παρουσιάστηκε‖ έντονο‖ μεταναστευτικό‖ ρεύμα‖ προς‖ τη‖ ρωσική‖

αυτοκρατορία,‖με‖αποτέλεσμα‖την‖ίδρυση‖πολυάριθμων‖ποντιακών‖κοινοτήτων‖στον‖Καύκασο,‖ενώ‖το‖1924‖με‖την‖ανταλλαγή‖

των‖ πληθυσμών‖ οι‖ χριστιανοί‖ Πόντιοι‖ ήρθαν‖ να‖ εγκατασταθούν‖ στην‖ Ελλάδα.‖ ‖ H‖ ποντιακή‖ εμφανίζει‖ σημαντικές‖ κατά‖

τόπους‖ διαφοροποιήσεις.‖Ορισμένα‖από‖ τα‖κοινά‖χαρακτηριστικά‖ των‖ διαφόρων‖ τοπικών‖ποικιλιών‖ είναι:‖ η‖ διατήρηση‖ της‖

προφοράς‖του‖η‖ως‖ε,‖π.χ.‖νύφε,‖Γιάννες‖κ.ά.·‖η‖διατήρηση‖του‖τελικού‖-ν,‖π.χ.‖το‖πεγάδιν,‖το‖στόμαν·‖η‖συχνή‖παράλειψη‖του‖

άρθρου‖μπροστά‖από‖λέξεις‖που‖αρχίζουν‖από‖φωνήεν·‖η‖παρουσία‖τριών‖ρηματικών‖θεμάτων:‖του‖αορίστου,‖του‖ενεστώτα‖

και‖του‖παρατατικού·‖η‖θέση‖των‖αντωνυμιών‖μετά‖το‖ρήμα,‖π.χ.‖την‖ψυχή‖μ'‖α‖δίγω‖σε·‖η‖παρουσία‖του‖μορίου‖-πα,‖το‖οποίο‖

διακρίνει‖το‖θέμα‖από‖το‖σχόλιο‖(δηλαδή‖την‖παλιά‖από‖τη‖νέα‖πληροφορία),‖π.χ.‖aso‖kifalim-pa‖'απ'‖το‖κεφάλι‖μου'‖κ.ά.‖το‖

επίπεδο‖του‖λεξιλογίου,‖εμφανίζονται‖αρκετά‖δάνεια‖από‖τις‖γλώσσες‖με‖τις‖οποίες‖ήρθε‖σε‖επαφή‖(αρμενική,‖καρτβελική,‖

τουρκική,‖περσική‖και,‖πιο‖πρόσφατα,‖ ελλαδική‖ ελληνική,‖ ρωσική).‖Η‖μορφολογία‖ της‖ διαλέκτου,‖ωστόσο,‖ διευκολύνει‖ την‖

ενσωμάτωση‖ των‖ δανείων.‖Η‖σύγχρονη‖κοινωνιογλωσσική‖κατάσταση‖ της‖ποντιακής‖ εμφανίζεται‖αρκετά‖περίπλοκη‖αλλά‖

και‖πολύ‖ενδιαφέρουσα:‖στον‖ελλαδικό‖χώρο‖υπάρχει‖ήδη‖διαμορφωμένη‖μια‖ποντιακή‖κοινή‖-από‖τους‖ομιλητές‖του‖πρώτου‖
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προσφυγικού‖ ρεύματος- ενώ‖ σήμερα‖ ο‖ επαναπατρισμός‖ των‖ Ποντίων‖ της‖ πρώην‖ οβιετικής‖ Ένωσης‖ διαμορφώνει‖ νέα‖

δεδομένα‖με‖σημαντικές‖κοινωνιογλωσσικές‖και‖εκπαιδευτικές‖διαστάσεις.‖ 

  

Πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας , H παγκόσμια κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας  

 Tα‖ αγγλικά‖ είναι‖ η‖ διεθνής‖ γλώσσα‖ της‖ επικοινωνίας‖ που‖ μιλιέται‖ σχεδόν‖ από‖ το‖ ένα‖

τέταρτο‖ των‖ κατοίκων‖ του‖ πλανήτη.‖ H‖ ανάδειξη‖ της‖ αγγλικής‖ γλώσσας‖ στη‖ σημερινή 

κυρίαρχη‖θέση‖της‖δεν‖ήταν‖τυχαία,‖αλλά‖το‖αναπόφευκτο‖αποτέλεσμα‖της‖εξάπλωσης‖της‖

βρετανικής‖ αυτοκρατορίας‖ και,‖ μεταγενέστερα,‖ της‖ επιρροής‖ των‖Hνωμένων‖Πολιτειών.‖H‖

ιστορία‖ όμως‖ αυτής‖ της‖ ανάδειξης‖ είναι‖ ταυτόχρονα‖ και‖ το‖ χρονικό‖ της‖ πρωτοφανούς‖

επιτυχίας‖της‖προπαγάνδας,‖που‖ασκήθηκε‖από‖μια‖ολιγάριθμη‖ομάδα,‖η‖οποία‖αποφάσισε‖

να‖αξιοποιήσει‖πολιτικά‖τις‖δυνατότητες‖της‖αγγλικής‖γλώσσας.‖Oι‖δάσκαλοι‖του‖19ου αιώνα‖

είχαν‖ ήδη‖ αντιληφθεί‖ τη‖ σχέση‖ ανάμεσα‖ στη‖ διδασκαλία‖ της‖ αγγλικής‖ γλώσσας‖ και‖ τη‖ δημιουργία‖ φιλοβρετανικών‖

αισθημάτων‖ στους‖ μαθητές.‖ Ψστόσο,‖ μόλις‖ μετά‖ τον‖ B΄‖ Παγκόσμιο‖ Πόλεμο‖ έγινε‖ συνείδηση‖ ότι‖ η‖ γλώσσα‖ μπορεί‖ να‖

χρησιμοποιηθεί‖για‖προπαγανδιστικούς‖λόγους,‖γεγονός‖που‖οδήγησε,‖τη‖Bρετανία‖σε‖πρώτη‖φάση‖και‖αργότερα‖τις‖HΠA,‖να‖

εκπονήσουν‖ σχέδιο‖ που‖ στόχο‖ είχε‖ να‖ κάνει‖ την‖ αγγλική‖ γλώσσα‖ την‖ κυρίαρχη‖ του‖ πλανήτη.‖ O‖ οραματιστής‖ αυτού‖ του‖

σχεδίου‖ήταν‖ο‖Pεξ‖Λίπερ,‖ένας‖ευφυής‖και‖γλωσσομαθής‖Aυστραλός‖–μιλούσε‖πέντε‖γλώσσες– που‖προσελήφθη‖το‖1916‖στην‖

υπηρεσία‖προπαγάνδας‖του‖υπουργείου‖Πληροφοριών.‖Hταν‖από‖αυτούς‖που‖διέκριναν‖πρώτοι‖τον‖κίνδυνο‖για‖την‖Eυρώπη‖

από‖την‖άνοδο‖του‖Mουσολίνι‖και‖του‖Xίτλερ‖και‖τις‖βλέψεις‖του‖φασιστικού‖μηχανισμού‖πληροφόρησης.‖Oι‖Nαζί‖γνώριζαν‖ότι‖

η‖γλώσσα‖είναι‖όπλο‖και‖προωθούσαν‖το‖όραμά‖τους‖για‖μια‖παγκόσμια‖γερμανόφωνη‖αυτοκρατορία.‖O‖Pούντολφ‖Eς‖είχε‖

διακηρύξει:‖«Oταν‖το‖Pάιχ‖θα‖γίνει‖εκατό‖χρονώ,‖τα‖αγγλικά‖θα‖έχουν‖γίνει‖μια‖ασήμαντη‖γερμανική‖διάλεκτος».‖Kατά‖τον‖

Λίπερ,‖η‖Bρετανία‖δεν‖αντιλαμβανόταν‖τον‖κίνδυνο.‖Yποστήριξε‖λοιπόν‖τον‖εξοπλισμό‖της,‖αλλά πάνω‖απ’‖όλα,‖συνέλαβε‖το‖

σχέδιο‖ για‖ τον‖ «αγγλικό‖ τρόπο»‖ απάντησης‖ στον‖ εχθρό.‖ Tο‖ 1934,‖ ύστερα‖ από‖ εισήγησή‖ του,‖ ιδρύθηκε‖ ένας‖ πολιτιστικός‖

οργανισμός,‖το‖Bρετανικό‖υμβούλιο‖για‖τις‖χέσεις‖με‖τις‖Aλλες‖Xώρες,‖με‖στόχο‖την‖«εξάπλωση‖των‖βρετανικών‖ιδεών‖και‖

του‖ αγγλικού‖ τρόπου‖ ζωής‖ και‖ την‖ ενθάρρυνση‖ της‖ εκμάθηση‖ της‖ αγγλικής‖ γλώσσας»,‖ με‖ την‖ πειθώ‖ και‖ όχι‖ με‖

προπαγανδιστικά‖μέσα. 

Παρά‖τις‖διαβεβαιώσεις,‖οι‖στόχοι‖ήταν‖σαφώς‖πολιτικοί.‖Tα‖πρώτα‖γραφεία‖λειτούργησαν‖

σε‖περιοχές‖με‖στρατηγική‖σημασία‖για‖το‖Λονδίνο,‖όπως‖στη‖Mέση‖Aνατολή‖όπου‖το‖ουέζ‖

ήταν‖ το‖ πέρασμα‖ για‖ τις‖ αποικίες‖ στην‖ Aσία.‖ Eπισήμως,‖ το‖ Bρετανικό‖ υμβούλιο‖ ήταν‖

ανεξάρτητος‖οργανισμός,‖αλλά‖χρηματοδοτούνταν‖από‖ το‖κράτος‖και‖στην‖ουσία‖ήταν‖το‖

πολιτιστικό‖τμήμα‖των‖πρεσβειών.‖Υυσικά,‖η‖διδασκαλία‖της‖αγγλικής‖γλώσσας‖ήταν‖από‖

τις‖βασικές‖λειτουργίες‖του‖οργανισμού.‖το‖τέλος‖του‖πολέμου,‖τα‖αγγλικά‖ήταν‖η‖γλώσσα‖

των‖νικητών‖και‖εκατοντάδες‖χιλιάδες‖νέοι‖μαθητές‖είχαν‖έρθει‖σε‖επαφή‖με‖αυτή.‖«ε‖μια‖

γενιά‖τα‖αγγλικά‖μπορούν‖να‖γίνουν‖παγκόσμια‖γλώσσα,‖η‖δεύτερη‖γλώσσα‖σε‖όσες‖χώρες‖

δεν‖είναι‖ήδη‖η‖πρώτη»,‖αναφέρεται‖στο‖έγγραφο‖που‖αποτέλεσε‖την‖αρχή‖του‖μεγαλύτερου‖προγράμματος‖εξάπλωσης‖μιας‖

γλώσσας.‖ Tόσο‖ οι‖ βρετανικές‖ όσο‖ και‖ οι‖ αμερικανικές‖ κυβερνήσεις‖ χρηματοδότησαν‖ αδρά‖ την‖ ίδρυση‖ πανεπιστημίων‖ και‖

κέντρων‖ γλώσσας‖ σε‖ όλο‖ τον‖ αναπτυσσόμενο‖ κόσμο‖ και‖ μέχρι‖ τα‖ μέσα‖ της‖ δεκαετίας‖ του‖ ’60,‖ περίπου‖ 350‖ εκατομμύρια‖

άνθρωποι‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο,‖το‖ένα‖δέκατο‖του‖πληθυσμού‖της‖γης,‖μιλούσε‖αγγλικά.‖H‖Bρετανία‖είχε‖χάσει‖τον‖πολιτικό‖και‖

οικονομικό‖ έλεγχο,‖αλλά‖πίστευε‖ ότι‖μέσω‖ της‖γλώσσας‖μπορούσε‖ να‖ «αποικίσει»‖ στη‖σκέψη.‖Kαι‖ όχι‖μόνο‖ αυτή.‖ήμερα,‖

καθώς‖οι‖νέες‖τεχνικές‖επικοινωνίας‖και‖τα‖οικονομικά‖συστήματα‖φτάνουν‖σε‖κάθε‖γωνιά‖του‖πλανήτη,‖η‖αγγλική‖γλώσσα‖

εξακολουθεί‖να‖κρατά‖τα‖πρωτεία.‖Mολονότι‖η‖γλώσσα‖ έχει‖«σπάσει‖τους‖κάβους»‖και‖δεν‖είναι‖πια‖αγκυροβολημένη‖στις‖

μητρικές‖ χώρες‖ της,‖ τη‖Bρετανία‖και‖ τις‖Hνωμένες‖Πολιτείες,‖ η‖ επίδρασή‖ της‖ εξαπλώνεται‖ συνεχώς.‖Περισσότεροι‖ από‖ 1,5‖

δισεκατομμύρια‖πολίτες‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο‖είναι‖σε‖θέση‖να‖την‖μιλούν,‖έστω‖στοιχειωδώς. 

 «...αφού αγαπώ την Ελλάδα τόσο πολύ, πρέπει να ξέρω τη γλώσσα πολύ καλά για να μαθαίνω ό,τι έχει σχέση μ' 

αυτήν...»(Απάντηση σπουδαστή στην ερώτηση, γιατί μαθαίνει την ελληνική ως ξένη γλώσσα)  

Δέσποινα Κυριακού - Φιλόλογος, Υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι 

 "Σα‖προγράμματα‖του‖Πανεπιστημίου‖του‖Ελσίνκι,‖σε‖συνεργασία‖με‖το‖Ινστιτούτο‖Γλωσσών,‖που‖αφορούν‖στη‖διδασκαλία‖

ξένων‖γλωσσών,‖ καλύπτουν,‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖ τις‖μορφωτικές‖ανησυχίες‖ των‖φιλομαθών‖Υιλανδών.‖ Ιδιαίτερο‖ ενδιαφέρον‖

παρουσιάζει‖η‖μελέτη‖του‖"πληθυσμού"‖των‖υποψηφίων‖Ελληνομαθών,‖αφού‖αυτή‖καθορίζει‖τους‖λόγους‖για‖τους‖οποίους‖ο‖

κάθε‖ ενδιαφερόμενος‖ επιλέγει‖ να‖ διδαχθεί‖ την‖ ελληνική‖ ως‖ ξένη‖ γλώσσα.‖ Ο‖ "πληθυσμός‖ της‖ τάξης"‖ περιλαμβάνει‖ τους‖

σπουδαστές‖τού‖τμήματος‖Κλασικής‖Υιλολογίας,‖ηλικίας‖18-25‖χρόνων‖περίπου,‖που‖θεωρούν‖αυτονόητη‖την‖εκμάθηση‖της‖

Νέας‖Ελληνικής‖ως‖συνέχειας‖της‖Αρχαίας.‖Επιπλέον,‖η‖Νεοελληνική‖ως‖μάθημα‖επιλογής,‖εξεταζόμενο‖και‖βαθμολογούμενο‖

κανονικά,‖ τους‖ δίνει‖ μονάδες‖ που‖ προσμετρώνται‖ στην‖ εξαγωγή‖ του‖ τελικού‖ βαθμού‖ του‖ πτυχίου.‖ Οι‖ σπουδαστές‖ του‖

Ανοικτού‖ Πανεπιστημίου‖ αποτελούν‖ ακόμα‖ μια‖ ενδιαφέρουσα‖ ομάδα.‖ Είναι‖ άτομα‖ επαγγελματικά‖ αποκατεστημένα‖ και‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

171 

κοινωνικά‖καταξιωμένα,‖στα‖οποία‖μεταδόθηκε‖ο‖"ιός"‖του‖φιλελληνισμού‖μετά‖ από‖τουριστική‖επίσκεψη‖στην‖Ελλάδα‖είτε‖

μετά‖από‖γνωριμία‖με‖τον‖ελληνικό‖πολιτισμό‖και‖τη‖σύγχρονη‖πραγματικότητα‖μέσω‖φίλων‖ή‖μέσω‖κειμένων‖ελληνικών,‖

μεταφρασμένων‖ στη‖ Υινλανδική.‖ Σο‖ Ινστιτούτο‖ Γλωσσών‖ είναι‖ ανεξάρτητος‖ φορέας,‖ συνεργαζόμενος‖ στενά‖ με‖ το‖

Πανεπιστήμιο.‖ Η‖ ηλικία‖ των‖ σπουδαστών‖ κυμαίνεται‖ μεταξύ‖ 18‖ και‖ ...75‖ χρόνων.‖ Αξιοσημείωτο‖ είναι‖ το‖ γεγονός,‖ ότι‖ η‖

εκμάθηση‖ της‖ Ελληνικής,‖ μιας‖ γλώσσας‖ με‖ περιορισμένη‖ διάδοση,‖ αποτελεί‖ τρίτη‖ επιλογή‖ μετά‖ την‖ Αγγλική,‖ που‖

καταλαμβάνει‖ σταθερά‖ την‖ πρώτη‖ θέση,‖ και‖ τη‖ ουηδική,‖ η‖ εκμάθηση‖ της‖ οποίας‖ είναι‖

σχεδόν‖υποχρεωτική. 

Βοηθώντας τους εφήβους να μειώσουν τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά 

για την Α΄ Λυκείου 

 Jane E. Brody, The New York Times, 15/ 02/ 2008* 

  

Σον‖περασμένο‖Ιανουάριο‖σε‖μία‖πόλη‖του‖New Jersey των‖Η.Π.Α.‖,‖ένα‖αυτοκίνητο‖που‖το‖

οδηγούσε‖ 17χρονος‖ μαθητής‖ Λυκείου,‖ με‖ συνεπιβάτες‖ δύο‖ ακόμα‖ συνομήλικους‖ του,‖

προσπέρασε‖ένα‖άλλο,‖το‖οποίο‖επίσης‖οδηγούσε‖ένας‖έφηβος,‖με‖ταχύτητα‖110‖χλμ.‖την,‖ενώ‖το‖όριο‖για‖την‖περιοχή‖ήταν‖τα‖

80‖χλμ.‖Σο‖πρώτο‖όχημα‖που‖επιχείρησε‖την‖παράνομη‖προσπέραση‖συγκρούστηκε‖με‖ένα‖φορτηγό‖που‖βρισκόταν‖κανονικά‖

στη‖λωρίδα‖κυκλοφορίας‖του.‖Σρία‖αγόρια‖και‖ένας‖68χρονος‖άνδρας‖έχασαν‖τη‖ζωή‖τους‖εκείνη‖την‖ημέρα.‖ 

Σέτοιες‖ιστορίες‖αποτελούν‖πλέον‖συνήθεια,‖ωστόσο‖ωθούν‖γονείς‖και‖εκπαιδευτικούς‖να‖αναρωτηθούν‖γιατί‖η‖ριψοκίνδυνη‖

συμπεριφορά‖είναι‖τόσο‖κοινή‖ανάμεσα‖στους‖εφήβους‖και‖τι‖μέτρα‖θα‖έπρεπε‖να‖ληφθούν‖ώστε‖να‖περιοριστεί‖το‖φαινόμενο.‖

Τπάρχει‖μήπως‖στους‖εφήβους‖η‖αντίληψη‖ότι‖είναι‖αθάνατοι‖ή‖άτρωτοι,‖απρόσβλητοι‖και‖απολύτως‖ασφαλείς‖απέναντι‖σε‖

κινδύνους‖που‖οι‖ενήλικες‖βλέπουν‖τόσο‖καθαρά;‖Ή‖μήπως‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖εκτιμούν‖σωστά‖τον‖επερχόμενο‖κίνδυνο‖και‖

χρειάζονται‖ συνεχώς‖ κάποιον‖ να‖ τους‖ υπενθυμίζει‖ πόσο‖ επιβλαβές είναι‖ να‖ οδηγούν‖ με‖ υπερβολική‖ ταχύτητα,‖ να 

καταναλώνουν‖ αλκοόλ,‖ να‖ κυκλοφορούν‖ σε‖ κακόφημες‖ περιοχές,‖ να‖ κάνουν‖ sex χωρίς‖ προφυλάξεις‖ ή‖ να‖ δοκιμάζουν‖

ναρκωτικά; 

«Σίποτα‖από‖τα‖δύο‖δεν‖ισχύει!»,‖δήλωσε‖η‖καθηγήτρια‖Αναπτυξιακής‖Χυχολογίας‖στο‖Πανεπιστήμιο‖της‖Νέας‖Τόρκης‖Valerie 

F. Reyna.‖Σα‖γεγονότα‖δείχνουν‖ακριβώς‖το‖αντίθετο.‖ύμφωνα‖με‖επιστημονικές‖μελέτες,‖αποδεικνύεται‖ότι‖οι‖έφηβοι‖έχουν‖

επίγνωση‖ της‖ επικινδυνότητας‖ των‖ δραστηριοτήτων‖ τους,‖ αλλά‖ και‖ του‖ γεγονότος‖ ότι‖ δεν‖ είναι‖ άτρωτοι.‖ την‖

πραγματικότητα‖ μάλιστα‖ υπερεκτιμούν‖ τον‖ κίνδυνο‖ και‖ προβλέπουν‖ τις‖ επιπτώσεις που‖ μπορεί‖ να‖ προκύψουν‖ από‖

δραστηριότητες,‖ όπως‖ η‖ οδήγηση‖ με‖ μεγάλη‖ ταχύτητα‖ και‖ το‖ sex χωρίς‖ προφυλάξεις.‖ Ψστόσο,‖ επιλέγουν‖ συνειδητά‖ να‖

προβούν‖σε‖τέτοιου‖είδους‖πράξεις‖γιατί‖υπολογίζουν‖ότι‖η‖«ζημία»‖είναι‖πολύ‖μικρή‖αναλογικά‖με‖τα‖«κέρδη»‖που‖μπορεί‖να‖

έχουν.‖Πράγματι‖αυτό‖ισχύει‖βάσει‖πιθανοτήτων‖όσον‖αφορά‖αυτές‖τις‖δραστηριότητες.‖Η‖πιθανότητα‖να‖«κολλήσει»‖κάποιος‖

aids είναι‖1‖στις‖500.‖Επομένως‖οι‖ενήλικες‖είναι‖αυτοί‖που‖σκέφτονται‖παράλογα,‖όχι‖οι‖

έφηβοι!‖ 

Με‖αφορμή‖αυτά‖τα‖συμπεράσματα‖λοιπόν,‖τον‖περασμένο‖Ιούνιο,‖η‖dr. Reyna μαζί‖με‖

μια‖ ομάδα‖ ψυχολόγων,‖ ανακοίνωσαν‖ ότι‖ οι‖ καθιερωμένες‖ αντιλήψεις,‖ καθώς‖ και‖ οι‖

παραδοσιακοί‖τρόποι‖αντιμετώπισης‖της‖ριψοκίνδυνης‖συμπεριφοράς‖των‖εφήβων,‖είναι‖

αναποτελεσματικοί.‖ Και‖ αυτό‖ γιατί‖ βασίζονταν‖ σε‖ μια‖ από‖ την‖ αρχή‖ ελαττωματική‖

θεωρία,‖ μια‖ παρανόηση.‖ Επρόκειτο‖ για‖ την‖ εσφαλμένη‖ άποψη‖ ότι‖ οι‖ έφηβοι‖ φέρονται‖ απερίσκεπτα‖ επειδή‖ αδυνατούν‖ να‖

υπολογίσουν‖ τις‖ συνέπειες‖ των‖μελλοντικών‖ τους‖πράξεων,‖ ενώ‖η‖ έρευνα‖απέδειξε‖ ότι‖ είναι‖ σε‖ θέση‖να‖υπολογίσουν‖ τον‖

κίνδυνο‖όταν‖αυτός ελλοχεύει,‖ωστόσο‖διαβλέπουν‖ότι‖είναι‖πιο‖πιθανό‖να‖κερδίσουν‖περισσότερα‖από‖αυτά‖που‖μπορεί‖να‖

χάσουν.‖Κι‖ενώ‖οι‖ερευνητές‖θεωρούσαν‖ότι‖θα‖ήταν‖αποτελεσματικό‖να‖δείξουν‖στους‖εφήβους‖φωτογραφίες‖και‖ταινίες με‖

θανατηφόρα‖ αυτοκινητιστικά‖ ατυχήματα,‖ τελικά‖ οι‖ 3.544‖ μαθητές‖ που‖ έλαβαν‖ μέρος‖ στην‖ έρευνα,‖ ήδη‖ από‖ πριν‖

παρουσιάζονταν‖να‖έχουν‖αίσθηση‖του‖πόσο‖ευάλωτοι είναι‖απέναντι‖στον‖κίνδυνο‖και‖άρα‖να‖μην‖αλλάζουν‖στάση‖μετά‖

την‖προβολή‖των‖film.  
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Για‖τους‖λόγους‖αυτούς,‖η‖ομάδα‖της  dr. Reyna,‖αποφάσισε‖να‖παρουσιάσει‖μία‖διαφορετική‖προσέγγιση‖του‖προβλήματος‖της‖

ριψοκίνδυνης‖ συμπεριφοράς‖ των‖ εφήβων.‖ Ακριβώς‖ λοιπόν‖ επειδή‖ οι‖ έφηβοι‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ εκτιμήσουν‖ την‖ «ουσία»‖ μιας‖

επικίνδυνης‖κατάστασης‖και‖λειτουργούν‖βάσει‖μιας‖λογικής‖των‖πιθανοτήτων,‖δεν‖μπορούν‖να‖μεταβάλλουν τη‖γνώμη‖τους‖

καθώς‖ αποφασίζουν‖ να‖ κάνουν‖ κάτι.‖Μια απόφαση που αφορά την «ουσία» της σωματικής και ψυχικής υγείας, δεν 

μπορεί να βασίζεται σε αριθμούς και πιθανότητες επικινδυνότητας.‖ Φρειάζεται‖ να‖ επιστρατεύσουν‖ γνώση‖ από‖ την‖

προϊστορία‖και‖την‖εμπειρία‖τους.‖Κι‖εδώ‖εντοπίζεται‖το‖πρόβλημα.‖Οι‖έφηβοι,‖εκ‖θέσεως,‖δε‖διαθέτουν‖ούτε‖το‖ένα,‖ούτε‖το‖

άλλο.‖ 

Η‖ λύση‖ δεν‖ είναι‖ βεβαίως‖ η‖ συνεχής‖ επίβλεψη‖ και‖ αστυνόμευση‖ από‖ γονείς‖ ή‖ καθηγητές,‖ παρόλο‖ που‖ αυτό‖ κρίνεται‖

απαραίτητο‖για‖μικρότερα‖παιδιά‖και‖για‖εφήβους‖των‖12-14‖ετών.‖Οι‖ερευνητές‖συνέταξαν‖έναν‖οδηγό‖44‖σελίδων,‖ο‖οποίος‖

περιλαμβάνει‖ «ασκήσεις»  εξομοίωσης‖ επικίνδυνων‖ καταστάσεων,‖ στις‖ οποίες‖ οι‖ έφηβοι‖ 14-18‖ ετών‖ καλούνται‖ να‖

αναγνωρίζουν‖τα‖σημάδια‖που‖υποδεικνύουν‖τον‖πιθανό‖κίνδυνο,‖πριν‖προχωρήσουν‖στην‖πράξη.‖Η‖εξάσκηση‖λοιπόν‖έχει‖ως‖

στόχο‖τη‖λήψη‖αποφάσεων‖πριν‖εμπλακεί‖ο‖έφηβος‖σε‖επικίνδυνη‖συμπεριφορά.‖Σα‖αποτελέσματα‖θα‖φανούν‖στο‖μέλλον<‖ 

*(μετάφραση‖και‖διασκευή:‖Δώρα‖Χωμά) 

  

Η επανάσταση των σιωπηλών 

Οικονόμου‖Δ.,‖Υωτεινόπουλος‖Δ.,‖Αγγέλου‖Αγγελική,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖11/1/2005 

Η‖Επανάσταση‖που‖οραματίζομαι‖θα‖είναι‖μια‖επανάσταση‖των‖σιωπηλών.‖Δεν‖θα‖έχει‖σημαίες‖αναπεπταμένες,‖συνθήματα‖

και‖ιδεολογικές‖διακηρύξεις.‖Θα‖είναι‖μια επανάσταση‖βουβή,‖που‖θα‖στηρίζεται‖απλώς‖στην‖αλληλεγγύη‖των‖βλεμμάτων.‖

Θα‖ξεκινήσει‖από‖την‖απόλυτη,‖την‖οργισμένη‖σιωπή‖και‖θα‖αποδώσει‖στον‖άνθρωπο‖ό,τι‖στερήθηκε,‖ό,τι‖ονειρεύτηκε,‖ό,τι‖

ζήτησε‖με‖κραυγές- πριν‖επιλέξει‖τη‖σιωπή.‖Γιατί‖αυτή‖η‖σιωπή‖είναι‖η‖απόγνωση‖και‖η‖προσδοκία‖του.‖Δεν‖είναι‖αποδοχή,‖

μήτε‖μοιρολατρία.‖Η‖σιωπή‖είναι‖το‖μέτρο‖της‖διαψευσμένης‖του‖ζωής,‖η‖πίκρα‖για‖τις‖επαγγελίες‖που‖ακυρώθηκαν,‖η‖οργή‖

για‖την‖υποκρισία‖και‖το‖ψέμα.‖Η‖σιωπή‖είναι‖το‖ανώτερο‖στάδιο‖της‖πολιτικής‖ωριμότητας.‖Αν‖οδηγήσει‖στην‖επανάσταση,‖

θα‖είναι‖μια‖επανάσταση‖αληθινή,‖αφού‖για‖πρώτη‖φορά‖δεν‖θα‖δεσμεύεται‖από‖τα‖λόγια‖της,‖θα‖δεσμεύεται‖μόνο‖από‖τα‖

αισθήματα‖ της.‖ *...+‖ Η‖ σιωπή‖ που‖κρύβει‖ την‖ απόγνωση- χαρακτηρίζει‖ ακόμα‖ όσους‖ νοιάζονται‖ αληθινά‖ για‖ τα‖ δεινά‖ του‖

περιβάλλοντος.‖Δεν‖είναι‖οι‖οικολόγοι:‖οι‖οικολόγοι‖φλυαρούν‖χωρίς‖μέτρο‖και‖αναζητούν‖διαρκώς‖άλλοθι‖στον‖εαυτό‖τους‖και‖

την‖«ανάπτυξη».‖την‖επανάσταση‖των‖σιωπηλών,‖θα‖συμμετέχουν‖οι‖άλλοι:‖όσοι‖γνωρίζουν‖ότι‖η‖ανάσα‖της‖φύσεως‖είναι‖το‖

ίδιο‖σπουδαία‖με‖τη‖δική‖τους‖ανάσα,‖ότι‖τα‖τραύματα‖της‖αποτελούν‖τραύματα‖στο‖δικό‖τους‖σώμα‖και‖την‖ψυχή.‖Αν‖σήμερα‖

η‖μόνη‖προσδοκία‖τους‖είναι‖η‖επανάσταση‖των‖σιωπηλών,‖είναι‖επειδή‖κουράστηκαν‖να‖καταγγέλλουν:‖την‖ασίγαστη‖μανία‖

καταστροφής‖ σε‖ παραλίες‖ και‖ δάση,‖ τις‖ απάνθρωπες‖ πόλεις‖ που‖ στεγνώνουν‖ τις‖ ψυχές,‖ τη‖ θυσία‖ του‖ αιώνιου‖ και‖ του‖

αναγκαίου‖στο‖εφήμερο‖και‖το‖ταπεινό. 

Γιώργου‖Γραμματικάη,‖Εφημερίδα‖Ελευθεροτυπία,‖17/11/03‖(Διασκευή) 

Οι παράμετροι του σημερινού βίου που συντελούν στην αλλοτρίωση του Ανθρώπου: 

Α. Η σχέση με το αντικείμενο της εργασίας: 

- Σα‖συστήματα‖αυτοματισμού‖έχουν‖αντικαταστήσει‖τον‖ανθρώπινο‖μόχθο.‖Παράλληλα,‖έχουν‖περιορίσει‖τόσο‖τα‖περιθώρια‖

ανάληψης‖ πρωτοβουλιών‖ από‖ μέρος‖ του‖ εργαζομένου,‖ όσο‖ και‖ τις‖ ευκαιρίες‖ εκδίπλωσης‖ της‖ επινοητικότητας‖ και‖ της‖

φαντασίας‖του. 

- Η‖επιλογή‖του‖επαγγέλματος‖γίνεται‖κάτω‖από‖τις‖ασφυκτικές‖συνθήκες‖που‖ορίζουν‖οι‖εκάστοτε‖απαιτήσεις‖της‖αγοράς‖

εργασίας.‖Έτσι,‖συχνά‖ο‖νέος‖εργαζόμενος‖ασκεί‖ένα‖επάγγελμα‖που‖ελάχιστη‖σχέση‖έχει‖με‖τα‖πραγματικά‖ενδιαφέροντα‖

και‖τις‖κλίσεις‖του‖αλλά‖χαρακτηρίζεται‖από‖αυξημένη‖ζήτηση. 

- Σα‖ωράρια‖εργασίας‖είναι‖εξαντλητικά‖και‖οι‖απαιτήσεις‖για‖παραγωγικά‖αποτελέσματα‖υψηλού‖επιπέδου‖διαρκείς.‖Οι‖όροι‖

«ανταγωνιστικότητα»‖και‖«εντατικοποίηση»‖αποτελούν‖το‖εμβληματικό δίπολο‖του‖σημερινού‖κόσμου‖της‖εργασίας. 

- Κυριαρχεί‖και‖στο‖εσωτερικό‖του‖εργασιακού‖χώρου‖«κλίμα»‖ανταγωνισμού‖μεταξύ‖των‖συναδέλφων,‖γεγονός‖που‖οφείλεται‖

κυρίως‖στην‖ψυχολογική‖πίεση‖που‖ασκούν‖η‖ανάγκη‖για‖μεγιστοποίηση‖της‖απόδοσης‖και‖τα‖υψηλά‖ποσοστά‖ανεργίας. 

Β. Η σχέση με το φυσικό περιβάλλον: 
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- Σο‖πράσινο‖έχει‖«εξοριστεί»‖από‖τις‖σύγχρονες‖μεγαλουπόλεις.‖Επιδιώκεται‖η‖εκμετάλλευση‖όλων‖των‖διαθέσιμων‖χώρων‖

για‖τη‖δόμηση‖νέων‖εμπορικών‖χώρων‖και‖πολυκατοικιών. 

- Οι‖έντονοι‖ρυθμοί‖της‖ζωής‖δεν‖επιτρέπουν‖στον‖άνθρωπο‖να‖επισκέπτεται‖συστηματικά‖τη‖φύση‖και‖να‖απολαμβάνει‖την‖

ησυχία‖και‖την‖ομορφιά‖της,‖που‖εξασφαλίζουν‖ψυχική‖ισορροπία. 

- Σα‖σημερινά‖παιδιά‖δεν‖έχουν‖παραστάσεις‖και‖βιώματα‖από‖τη‖ζωή‖στη‖φύση. 

- Σο‖ φυσικό‖ περιβάλλον‖ προσεγγίζεται κυρίως‖ με‖ όρους‖ μαζικού‖ τουρισμού‖ από‖ το‖ σημερινό‖ άνθρωπο,‖ ο‖ οποίος‖ διεκδικεί‖

ορισμένες‖ στιγμές‖ αναψυχής,‖ κατά‖ τους‖ καλοκαιρινούς‖ μήνες.‖ Έχοντας‖ όμως‖ τη‖ νοοτροπία‖ του‖ τουρίστα‖ και‖ όχι‖ του‖

περιηγητή,‖η‖σχέση‖του‖με‖τη‖φύση‖παραμένει‖εντελώς‖επιφανειακή‖και δεν‖μπορεί‖να‖του‖αποκαλύψει‖τις‖ομορφιές‖και‖το‖

μυστηριώδες‖μεγαλείο‖της. 

Γ. Η σχέση με την πολιτιστική παράδοση: 

- Τπάρχει‖πραγματική‖άγνοια‖για‖το‖ ιστορικό‖παρελθόν‖και‖ τους‖πολιτιστικούς‖θησαυρούς‖της‖παράδοσης.‖τη‖συνείδηση‖

των‖ περισσοτέρων‖ ο‖ όρος‖ «παράδοση»‖ έχει‖ ταυτιστεί‖ με‖ αξίες‖ και‖ συμπεριφορές‖ παρωχημένες,‖ ανίκανες‖ να‖ απαντήσουν‖

στους‖ σημερινούς‖ προβληματισμούς.‖ Δεν‖ έχουν‖ κατανοήσει‖ ότι‖ πρόκειται‖ για‖ ένα‖ απέραντο‖ ποτάμι‖ απαντήσεων,‖

ερεθισμάτων,‖δοκιμασμένων‖και‖επιτυχημένων‖λύσεων,‖που‖προσφέρει έμπνευση,‖εθνική‖αυτογνωσία‖και‖νοηματοδοτεί‖την‖

παρούσα‖ζωή. 

- Η‖ στρατηγική‖ του‖ πολιτιστικού‖ επεκτατισμού‖ που‖ ακολουθούν‖ οι‖ ισχυρές‖ οικονομικά‖ χώρες‖ της‖ Δύσης‖ οδήγησε‖ σε‖ μία‖

παγκόσμια‖ σχεδόν‖ πολιτιστική‖ ομοιομορφία.‖ Διαθέτοντας‖ Μ.Μ.Ε.‖ παγκόσμιας‖ εμβέλειας,‖ γιγαντιαίες‖ δισκογραφικές‖ και‖

κινηματογραφικές‖ εταιρείες,‖ έχουν‖ τη‖ δυνατότητα‖ να‖ προβάλλουν‖και‖ να‖ επιβάλλουν‖ τις‖ αξίες‖ και‖ τα‖ πρότυπα‖ ζωής‖ των‖

κοινωνιών‖τους‖σε‖όλες‖τις‖χώρες. 

- Η‖ταύτιση‖με‖νόθα‖πρότυπα‖που‖ενσαρκώνουν‖μία‖ζωή‖ανέφικτη,‖γεμάτη‖πολυτέλεια,‖στην‖οποία‖όμως‖δεν‖υπάρχει‖χώρος‖

για‖ενασχόληση‖με‖πνευματικά‖ζητήματα.‖'‖ένα‖τέτοιο‖αξιακό‖σύστημα‖ενδιαφέρον‖υπάρχει‖μόνο‖για‖το‖εφήμερο,‖οι‖στόχοι‖

και‖οι‖προοπτικές‖σχετίζονται‖με‖νέες‖αγορές,‖ενώ‖το‖παρελθόν‖απαξιώνεται‖και‖γελοιοποιείται.‖Σα‖πρότυπα‖αυτά‖απαιτούν‖

ανθρώπους‖ χωρίς‖ ηθικό‖ και‖ πνευματικό‖ εξοπλισμό,‖ αποκομμένους‖ από‖ ιστορικές‖ αναφορές‖ και‖ «ορφανούς»‖ από‖ πατρίδα.‖

Έτσι,‖θα‖εγγράψουν‖πιο‖εύκολα‖στη‖συνείδηση‖τους‖τα‖διάφορα‖καταναλωτικά‖«πρέπει»‖και‖θα‖τους‖εντάξουν‖στη‖μεγάλη‖

«πατρίδα‖της‖αγοράς»‖στην‖οποία‖οι‖ήρωες‖της‖τέχνης‖και‖των‖ιδεών,‖για‖παράδειγμα,‖δεν‖έχουν‖καμία‖θέση. 

Δ. Η σχέση με το συνάνθρωπο: 

- Τποβάθμιση‖της‖ανθρώπινης‖επικοινωνίας.‖Σο‖λεξιλόγιο‖και‖η‖θεματολογία‖των‖συζητήσεων‖είναι‖περιορισμένα.‖Η‖κρίση‖

της‖ίδιας‖της‖γλώσσας‖αντανακλά‖πρωτίστως‖την‖κρίση‖της‖κοινωνίας,‖που‖υποβαθμίζει‖τη‖γλώσσα‖γιατί‖δεν‖τη‖χρειάζεται.  

- Δεν‖υπάρχει‖ούτε‖χρόνος‖ούτε‖διάθεση‖για‖νέες‖γνωριμίες.‖Οι‖ρυθμοί‖της‖ζωής‖είναι‖έντονοι,‖ενώ‖κυριαρχεί‖το‖άγχος‖και‖η‖

συναισθηματική‖ ανασφάλεια.‖ Έτσι,‖ ακόμη‖ κι‖ όταν‖ υπάρχουν‖ ευκαιρίες,‖ οι‖ άνθρωποι‖ επιλέγουν‖ να‖ κάνουν‖ επιδερμικές‖

ερωτικές‖ ή‖φιλικές‖σχέσεις,‖ με‖ τη‖λογική‖ ότι‖ δεν‖θα‖χρειαστεί‖ να‖ επενδύσουν‖συναισθηματικά,‖ να‖ αφιερώσουν‖σκέψη‖και‖

χρόνο‖ή‖να‖πληγωθούν. 

- Κυριαρχεί‖ ο‖ ανταγωνισμός‖ στις‖ ανθρώπινες‖ σχέσεις‖ και‖ γι'‖ αυτό‖ παρατηρείται‖ έλλειψη‖ εμπιστοσύνης.‖ Ο‖ συνάνθρωπος‖

αντιμετωπίζεται‖ως‖μέσο‖και‖όχι‖ως‖αυταξία. 

- Η‖συσσώρευση‖μεγάλων‖πληθυσμών‖στα‖ αστικά‖κέντρα,‖ η‖αρχιτεκτονική‖και‖ η‖ ρυμοτομία‖ των‖πόλεων‖ δεν‖ ευνοούν‖ την‖

ανθρώπινη‖επαφή.‖Δεν‖υπάρχουν‖χώροι‖για‖άθληση,‖περίπατο‖ή‖συζήτηση. 

Ε. Η σχέση με την πολιτική 

- Τπάρχει‖αδιαφορία‖των‖πολιτών‖για‖τις‖κοινές‖υποθέσεις.‖Η‖πολιτική‖έχει‖απαξιωθεί‖στη‖συνείδηση‖των‖περισσοτέρων‖γιατί‖

έχει‖ συνδεθεί‖ με‖ καταστάσεις‖ αδιαφάνειας,‖ καταχρήσεων‖ και‖ εξυπηρέτησης‖ μικροκομματικών‖ συμφερόντων.‖ Έτσι‖

παραμένουν‖ αδρανείς‖ απέναντι‖ στις‖ εξελίξεις,‖ ασχολούμενοι‖ αποκλειστικά‖ με‖ την‖ προώθηση‖ των‖ προσωπικών‖ τους‖

υποθέσεων‖και‖στόχων. 

- Σα‖οράματα‖για‖κοινωνική‖δικαιοσύνη‖και‖ευημερία‖που‖για‖πολλές‖δεκαετίες‖στήριζαν‖το φαντασιακό‖χιλιάδων‖πολιτών‖και‖

νοηματοδοτούσαν‖το‖βίο‖τους,‖σήμερα‖έχουν‖εκλείψει‖ή‖έχουν‖πάψει‖πλέον‖να‖γοητεύουν. 
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Ανακύκλωση πεταμένη στα σκουπίδια, Έφη‖Φατζηιωαννίδου‖– Μαρία‖Δεληθανάση,‖εφ.‖Καθημερινή,‖6/1/2008 

Απογοητευτικά τα επίπεδα συλλογής-επεξεργασίας των υλικών συσκευασίας – Από το 2001 εκκρεμεί στο τΕ σύσταση 

αρμόδιου φορέα  

Oι‖πολίτες‖θέλουν,‖οι‖φορείς‖μπορούν,‖αλλά‖το‖σύστημα‖πάσχει.‖Η‖ανακύκλωση‖στη‖χώρα‖μας,‖

παρά‖ τις‖περί‖ του‖αντιθέτου‖ διαβεβαιώσεις‖ των‖ αρμοδίων‖και‖ το‖ τεράστιο‖ κοινωνικό‖ αίτημα,‖

κινδυνεύει‖ να‖ μετατραπεί‖ σε‖ χαμένη‖ ευκαιρία.‖ Κι‖ αυτό‖ διότι‖ το‖ σημαντικότερο‖ κομμάτι‖ της,‖

αυτό‖ δηλαδή‖ που‖ αφορά‖ τη‖ συλλογή,‖ επεξεργασία‖ και‖ ανάκτηση‖ των‖ υλικών‖ συσκευασίας‖

(υλικά‖ που‖ γεμίζουν‖ κατά‖ 50%‖ τις‖ χωματερές),‖ βρίσκεται‖ σε‖ απογοητευτικά‖ επίπεδα.‖ Ποιος‖

φταίει;‖ ‖ Κατ’‖ αρχήν‖ η‖ πολιτεία.‖ Σο‖ τμήμα‖ ανακύκλωσης‖ είναι‖

υποστελεχωμένο‖και‖υποβαθμισμένο,‖ενώ‖εκκρεμεί‖στο‖τΕ,‖από‖

το‖ 2001,‖ η‖ σύσταση‖ του‖ αρμόδιου‖ για‖ την‖ ανακύκλωση‖ φορέα.‖‖

Δεύτερον,‖οι‖δήμοι,‖που‖προσδοκούν‖οικονομικά‖ -και‖άλλα- οφέλη‖από‖το‖πρόβλημα‖και‖αν‖δεν‖

τα‖κατοχυρώσουν‖γυρνούν‖ την‖πλάτη‖σε‖μία‖ αναγκαιότητα‖που‖κατά‖ -γενική‖ ομολογία- είναι‖

πρώτης‖προτεραιότητας‖σε‖ολόκληρο‖τον‖πλανήτη.‖ Σρίτον,‖η‖Εταιρεία‖Ανακύκλωσης‖και‖Ανάκτησης‖Τλικών,‖ο‖πιο‖αδύναμος‖

κρίκος,‖ σύμφωνα‖με‖ όλους‖ όσοι‖ συμμετέχουν‖στο‖μείζον‖θέμα‖ της‖ανακύκλωσης‖υλικών,‖ όπως‖χαρτί,‖ γυαλί,‖πλαστικό‖ και‖

αλουμίνιο.‖ Επειτα‖ από‖ πέντε‖ χρόνια‖ ζωής,‖ όχι‖ μόνο‖ δεν‖ κατάφερε‖ να‖ αγγίξει τους‖ ευρωπαϊκούς‖ στόχους,‖ αλλά‖ και‖ έχει‖

εξαγριώσει‖τους‖κοινωνικούς‖της‖εταίρους.‖Οι‖1.000‖και‖πλέον‖εταιρείες‖(που‖καταβάλλουν‖ως‖ρυπαίνοντες‖τις‖εισφορές‖τους‖

στην‖εν‖λόγω‖εταιρεία)‖είναι‖δυσαρεστημένες‖από‖τη‖λειτουργία‖και‖την‖αποδοτικότητά‖της.‖Παράλληλα,‖μεγάλοι‖δήμοι‖της‖

χώρας‖(όπως‖του‖Πειραιά,‖της‖Αθήνας‖αλλά‖και‖του‖Περιστερίου)‖δηλώνουν‖ανοιχτά‖τον‖στρεβλό‖τρόπο‖λειτουργίας‖της‖ΕΕΑΑ‖

και‖–με‖τις‖ευλογίες‖των‖εκπροσώπων‖της‖Ευρωπαϊκής‖Ενωσης‖που‖επισκέφτηκαν‖πρόσφατα‖τη‖χώρα‖μας‖και‖διαπίστωσαν‖

μεγάλη‖καθυστέρηση‖στο‖θέμα– επιδιώκουν‖τη‖σύσταση‖νέας‖εταιρείας‖ανακύκλωσης‖υλικών.‖‖Αντίθετα,‖θετικότατα‖είναι‖τα‖

μηνύματα‖ που‖ στέλνει‖ η‖ αντίστοιχη‖ εταιρεία‖ για‖ την‖ ανακύκλωση‖ ηλεκτρικών‖ και‖ ηλεκτρονικών‖ συσκευών‖ (η‖ δεύτερη‖

εταιρεία‖που‖ανακυκλώνει‖οικιακά‖απόβλητα).‖ 

Τλικά συσκευασίας , Η αποτυχία των μπλε κάδων  

Φωρίς‖ καμπάνιες‖ για‖ την‖ ενημέρωση‖ και‖ ευαισθητοποίηση‖ του‖ πληθυσμού‖ (στην‖ Ευρώπη‖

αντίστοιχες‖ προσπάθειες‖ ξεκίνησαν‖ με‖ πραγματικό‖ κατακλυσμό‖

μηνυμάτων‖ που‖ διήρκεσε‖ για‖ χρόνια),‖ χωρίς‖ ουσιαστικά κίνητρα‖

στους‖ δήμους,‖ με‖ ελλιπές‖ σχέδιο‖ δράσης,‖ αλλά‖ με‖ ένα‖ σημαντικό‖

αποθεματικό‖ που‖ αγγίζει‖ και‖ ίσως‖ να‖ ξεπερνάει‖ τα‖ 70.000‖ ευρώ,‖ η‖

Ελληνική‖ Εταιρεία‖ Ανακύκλωσης‖ και‖ Ανάκτησης‖ Τλικών‖

συσκευασίας‖ κατορθώνει‖ ετησίως‖ να‖ ανακυκλώνει‖ περίπου‖ 230.000‖

τόνους‖τέτοιων‖απορριμμάτων‖σε‖ένα‖σύνολο‖αποβλήτων‖που‖ξεπερνάει‖τους‖1.056.000‖τόνους.‖Από‖

το‖ 2003‖ (όταν‖ άρχισε‖ να‖ λειτουργεί‖ η‖ συγκεκριμένη‖ εταιρεία)‖ ξεκίνησε‖ συνεργασία‖ με‖ δήμους‖

δίνοντάς‖τους‖μπλε‖κάδους‖και‖απορριμματοφόρα.‖Πολύ‖γρήγορα‖φάνηκε‖η‖αδυναμία‖των δήμων‖να‖ανταποκριθούν,‖καθώς‖

το‖ νέο‖ σύστημα‖ επέβαλε‖ καινούργια‖ δρομολόγια‖ (αυξήθηκαν‖ οι‖ κάδοι‖ άρα‖ πολλαπλασιάστηκε‖ η‖ διαδικασία‖ αποκομιδής)‖

χωρίς‖όμως‖κάποιος‖να‖αναλάβει‖την‖επιπλέον‖δαπάνη.‖Οπως‖εξηγούν,‖για‖παράδειγμα,‖οι‖συνεργάτες‖του‖κ.‖Κακλαμάνη,‖

μπορεί‖η‖μείωση‖του‖όγκου‖των‖απορριμμάτων‖που‖φτάνει‖στη‖χωματερή‖να‖έχει‖μειωθεί‖με‖την‖ανακύκλωση,‖όμως‖για‖τους‖

δήμους‖αυτό‖σημαίνει‖παραπάνω‖δρομολόγια».‖ ‖Παράλληλα,‖δεν‖συζητήθηκε‖ποτέ‖η‖μείωση‖του‖6%‖που‖καταβάλλει‖κάθε‖

δήμος‖ στον‖ φορέα‖ διαχείρισης‖ της‖ χωματερής,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ οι‖ δήμοι‖ να‖ αδιαφορούν‖ για‖ τις‖ ποσότητες‖ των‖

ανακυκλούμενων‖ στην‖ πηγή‖ απορριμμάτων.‖ Ο‖ κύκλος‖ έγινε‖ ταχύτατα‖ φαύλος.‖ Η‖ πολιτεία‖ άφησε‖ το‖ θέμα‖ να‖ γίνει<‖

εσωτερική‖υπόθεση‖της‖ΕΕΑΑ‖και‖της‖ΚΕΔΚΕ‖(που‖έτσι‖και‖αλλιώς‖συμμετέχει‖στην‖ΕΕΑΑ‖με‖ποσοστό‖30%).‖‖Ο‖πρόεδρος‖της‖

ΚΕΔΚΕ‖και‖δήμαρχος‖Αθηναίων‖κ.‖Νικήτας‖Κακλαμάνης‖εσχάτως‖δήλωσε‖ότι‖θα‖σπάσει‖τη‖συμφωνία‖του‖με‖την‖ΕΕΑΑ‖και‖θα‖

δημιουργήσει‖μία‖νέα‖εταιρεία‖που‖θα‖λειτουργεί‖διαφορετικά.‖Ο‖ίδιος‖μάλιστα‖είχε‖δηλώσει‖ότι‖η‖ΕΕΑΑ‖αδιαφορεί‖και‖για‖την‖

ΚΕΚΔΕ‖αλλά‖και‖για‖τους‖1.000‖υπόχρεους‖που‖καταβάλλουν‖χρήματα‖για‖ανακύκλωση‖υλικών‖συσκευασίας.‖Δεν‖είναι‖τυχαίο‖

ότι‖οι‖εκπρόσωποι‖της‖Ευρωπαϊκής‖Ενωσης‖που‖επισκέφθηκαν‖πρόσφατα‖τη‖χώρα‖μας‖και‖είδαν‖τον‖τρόπο‖λειτουργίας‖της‖

ΕΕΑΑ‖παρότρυναν‖τους‖Δήμους‖Αθηναίων,‖Πειραιώς‖και‖Πετρούπολης‖να‖προβούν‖στη‖σύσταση‖δικής‖τους‖εταιρείας‖ώστε‖να‖

προχωρήσει‖το‖θέμα‖της‖ανακύκλωσης.‖Οσο‖για‖το‖πρόβλημα‖της‖περισυλλογής‖ανακυκλώσιμων‖σκουπιδιών‖από‖συμβατικά‖

απορριμματοφόρα,‖ η‖απάντηση‖από‖ τον‖Δήμο‖ της‖Αθήνας‖ είναι‖ η‖ εξής:‖ «Οι‖ κάτοικοι‖ ρίχνουν‖στους‖μπλε‖

κάδους‖ και‖ σύμμεικτα‖ απορρίμματα‖ που‖ αναγκαστικά‖ οδεύουν‖ στην‖ κοινή‖

χωματερή».‖ 

υσσωρευτές , Βάρος στα νησιά  

Σο‖σύστημα‖εναλλακτικής‖διαχείρισης‖συσσωρευτών‖Τ.ΔΕ.Τ.‖Α.Ε.‖άρχισε‖να‖

λειτουργεί‖ τον‖ Νοέμβριο‖ 2004.‖ το‖ σύστημα‖ συμμετέχουν‖ 265‖ παραγωγοί‖ και‖

εισαγωγείς‖ συσσωρευτών‖ (μπαταρίες‖ που‖ χρησιμοποιούνται‖ σε‖ ιατρικά‖

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_05/01/2008_254491
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μηχανήματα,‖ τη‖ βιομηχανία,‖ τις‖ τηλεπικοινωνίες,‖ τις‖ γεννήτριες,‖ τα‖αυτοκίνητα‖και‖ τα‖πλοία)‖που‖καλύπτουν‖ το‖ 90%‖ των‖

υπόχρεων διαχειριστών‖και‖έχουν‖δημιουργηθεί‖5.071‖σημεία‖συλλογής‖σε‖όλη‖τη‖χώρα.‖Οπως‖σημειώνει‖στην‖«Κ»‖ο‖γενικός‖

διευθυντής‖ του‖συστήματος‖ κ.‖ Ηρακλής‖ Βονδικάτης,‖ «μεγάλη‖βαρύτητα‖ έχει‖ δοθεί‖ στις‖ νησιωτικές‖ περιοχές,‖ τόσο‖ διότι‖ το‖

επιβάλλει‖η‖νομοθεσία,‖όσο‖και διότι‖είναι‖οι‖πιο‖δύσκολες‖περιοχές‖στο‖χειρισμό‖τους‖ως‖προς‖τις‖δυνατότητες‖μεταφοράς».‖‖

Ετησίως‖ στην‖ Ελλάδα‖ παράγονται‖ 40.000‖ περίπου‖ τόνοι‖ επικίνδυνων‖ αποβλήτων‖ από‖ συσσωρευτές‖ μολύβδου-οξέος‖ και‖

νικελίου-καδμίου‖(από‖αυτούς,‖οι‖8.000‖τόνοι‖είναι‖διάλυμα‖θειικού‖οξέος,‖ποσότητα‖που‖μπορεί‖να‖καταστρέφει‖8‖δισ.‖λίτρα‖

νερού).‖ Σο‖ 2006‖ είχαν‖περισυλλεγεί‖ 35.000‖ τόνοι,‖ το‖ 2005,‖ 28.000‖ τόνοι‖ και‖ η‖ τάση‖για‖ το‖ 2007‖ είναι‖ αυξητική‖ – το‖σύστημα‖

πρέπει‖ να‖ συλλέγει‖ και‖ εξουδετερώνει‖ ετησίως‖ το‖ 70%‖ της‖ παραγόμενης‖ ποσότητας.Σα‖

απόβλητα‖πηγαίνουν‖για‖ανακύκλωση‖σε‖τέσσερις‖αδειοδοτημένες‖μονάδες‖που‖βρίσκονται‖σε‖

Εβρο,‖ Οινόφυτα,‖ Ασπρόπυργο‖ και‖ Πάτρα.‖ Οι‖ συσσωρευτές‖ μολύβδου-οξέος‖ ανακυκλώνονται‖

στην‖Ελλάδα‖και‖οι‖συσσωρευτές‖νικελίου-καδμίου‖στο‖εξωτερικό.‖Από‖τους συσσωρευτές‖που‖

ανακυκλώνονται‖ στην‖ Ελλάδα‖ παράγεται‖ μόλυβδος‖ και‖ πλαστικά.‖ Ο‖ πρώτος‖ πωλείται‖ και‖

χρησιμοποιείται‖ εκ‖ νέου‖ σε‖ μπαταρίες,‖ σκάγια,‖ μολυβδοσωλήνες,‖ χρώματα,‖ ηλεκτρικό‖ και‖

ηλεκτρονικό‖ εξοπλισμό.‖ Σο‖ πλαστικό‖ χρησιμοποιείται‖ για‖ γεω-υφάσματα,‖ μηχανοκίνητες‖

σκούπες‖ κ.ά.‖ Απόβλητα‖ αυτής‖ της‖ εργασίας‖ πρέπει‖ να‖ πηγαίνουν‖ σε‖ ειδικές‖ χημικές‖

χωματερές...‖ 

Λιπαντικά έλαια , Πρώτοι στην Ε.Ε.  

Σο‖ σύστημα‖ συλλογικής‖ εναλλακτικής‖ διαχείρισης‖ αποβλήτων‖ λιπαντικών‖ ελαίων‖ ΕΛΣΕΠΕ‖

υπήρχε‖ από‖ το‖ 1998,‖ αλλά‖ πήρε‖ έγκριση‖ ως‖ επίσημος‖ εθνικός‖ φορέας‖

διαχείρισης‖ το‖ 2004.‖ Με‖ το‖ σύστημα‖ έχουν‖ συμβληθεί‖ 124‖ υπόχρεες‖

εταιρείες,‖ οι‖ οποίες‖ καλύπτουν‖ ποσοστό‖ μεγαλύτερο‖ του‖ 94%‖ της‖

συνολικής‖ αγοράς‖ λιπαντικών.‖ Σο‖ δεύτερο‖ εξάμηνο‖ του‖ 2004,‖ οπότε‖

λειτούργησε‖ η‖ εταιρεία,‖ συνελέγησαν‖ 13.000‖ τόνοι,‖ το‖ 2005‖ 29.000‖ και‖ το‖

2006‖36.000‖τόνοι.‖Υέτος‖αναμένονται‖40.000‖περίπου‖τόνοι,‖που‖αποτελούν‖

το‖67%‖των‖αποβλήτων‖λιπαντικών‖(60.000‖τόνοι).‖‖Οπως‖σημειώνει‖στην‖«Κ»‖ο‖διευθύνων‖σύμβουλος‖του‖

συστήματος‖κ.‖Γιώργος‖Δεληγιώργης,‖«έχουμε‖ ξεπεράσει‖κατά‖πολύ‖τον‖στόχο‖της‖διαχείρισης‖του‖42%‖

των‖αποβλήτων‖και‖κατέχουμε‖την‖πρώτη‖θέση‖μεταξύ‖των‖κρατών-μελών‖της‖Ε.Ε.».‖Σο‖σύστημα‖διαθέτει‖

25.000‖ σημεία‖ συλλογής‖ σε‖ συνεργεία,‖ πρατήρια‖ υγρών‖ καυσίμων,‖ βιομηχανίες,‖ δημόσιους‖ φορείς‖ κ.ά.Οι‖ εξουσιοδοτημένοι‖

συλλέκτες‖ αποθηκεύουν‖ τα‖ απόβλητα‖ σε‖ επτά‖ κέντρα‖ συλλογής‖ που‖ βρίσκονται‖ σε‖ Ασπρόπυργο,‖ Θεσσαλονίκη,‖ Πάτρα,‖

Κοζάνη,‖Βόλο,‖Καβάλα‖και‖Ηράκλειο.‖τη‖συνέχεια‖μεταφέρονται‖στις‖έξι‖εγκαταστάσεις‖αναγέννησης‖που‖είναι‖η‖Cyclon‖

Hellas‖στον‖Ασπρόπυργο,‖δύο‖στη‖Θεσσαλονίκη‖και‖από‖μία‖σε‖Βοιωτία,‖Πάτρα‖και‖Εύβοια.‖Από‖την‖αναγέννηση‖παράγονται‖

λιπαντικά‖ κατάλληλα‖ για‖ χρήση,‖ ενώ‖ για‖ το‖ απόβλητο‖ που‖μένει‖ υπάρχουν‖ κανονισμοί‖ με‖ βάση‖ τους‖ οποίους‖ πρέπει‖ να‖

διατίθεται‖ ασφαλώς‖ στο‖ περιβάλλον.‖ ‖ Από‖ την‖ τυχαία‖ εναπόθεση‖ λιπαντικών‖ στη‖ Υύση‖ παράγονται‖ διοξίνες,‖

πολυχλωριωμένοι‖ υδρογονάνθρακες,‖ πολυαρωματικές‖ ενώσεις‖ και‖ βαρέα‖ μέταλλα.‖ Σα‖ καμένα‖ λάδια,‖ με‖ τα‖ οποία‖ είχαν‖

αλείψει‖ τους‖ σωλήνες‖παροχής‖ τροφής‖ στα‖ κοτόπουλα‖ του‖ Βελγίου,‖ ώστε‖ να‖ ρέει‖ ευκολότερα‖ η‖ τροφή,‖ ευθύνονται‖ για‖ το‖

σκάνδαλο‖των‖διοξινών.‖ 

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές , Οι Δήμοι κάνουν θαύματα  
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Η‖ εταιρεία‖ Ανακύκλωσης‖ υσκευασιών‖ Α.Ε.‖ θα‖ κλείσει‖ φέτος‖ τον‖ ισολογισμό‖ της‖ με‖ θετικά‖

αποτελέσματα.‖ ύμφωνα‖ με‖ την‖ ευρωπαϊκή‖ νομοθεσία‖ θα‖ πρέπει‖ να‖

ανακυκλώνονται‖στη‖χώρα‖μας‖περίπου‖44.000‖τόνοι‖ τέτοιων‖αποβλήτων‖

(δηλαδή‖4‖κιλά‖ανά‖κάτοικο).‖Κατά‖το‖2007‖περισυνελέγησαν‖30.000‖τόνοι.‖

Αν‖όλα‖προχωρήσουν‖κανονικά,‖το‖συγκεκριμένο‖σύστημα‖θα‖μπορέσει‖να‖

ανακυκλώνει‖ μέχρι‖ και‖ 100.000‖ τόνους‖ ετησίως.‖ Με‖ ένα‖ εργοστάσιο‖

αποσυναρμολόγησης‖ στους‖ Αγίους‖ Θεοδώρους,‖ με‖ πολλές‖ κεντρικές‖

μονάδες‖συλλογής‖σε‖ολόκληρη‖τη‖χώρα‖(Ηράκλειο,‖Κέρκυρα,‖Μυτιλήνη,‖Ρόδο,‖Θεσσαλονίκη‖και‖αλλού),‖

κυρίως‖ όμως‖ με‖ τη‖ μονάδα‖ που‖ κατασκευάζεται‖ στη‖ Λάρισα,‖ η‖ οποία‖ θα‖ αναβαθμίζει‖ πλακέτες‖

ηλεκτρονικών‖ υπολογιστών‖ για‖ να‖ ξαναχρησιμοποιηθούν‖ (είναι‖ το‖ δεύτερο‖ εργοστάσιο‖ αυτής‖ της‖

τεχνολογίας‖που‖κατασκευάζεται‖ στην‖Ευρώπη)‖λύνεται‖ ένα‖σημαντικό‖πρόβλημα‖ανακύκλωσης‖ των‖συσκευών‖που‖μέχρι‖

χθες‖κατέληγαν‖στις‖χωματερές.‖Να‖σημειωθεί‖ότι με‖τη‖διαδικασία‖της‖απορρύπανσης‖αφαιρούνται‖από‖τα‖παλιά‖ψυγεία,‖

τους‖ παλιούς‖ ηλεκτρονικούς‖ υπολογιστές‖ υλικά‖ όπως‖ το‖ φρέον‖ ή‖ το‖ κάδμιο‖ που‖ επιβαρύνουν‖ την‖ ατμόσφαιρα‖ (όταν‖

καίγονται)‖ή‖το‖υδροφόρο‖(όταν‖θάβονται).‖ ‖Ομως,‖το‖μεγαλύτερο‖πρόβλημα‖για‖την‖ καλή‖λειτουργία‖του‖συστήματος‖ήταν‖

και‖ παραμένει‖ η‖ συλλογή‖ των‖ υλικών.‖ «την‖ Ευρώπη»‖ λέει‖ στην‖ «Κ»‖ ο‖ κ.‖ πύρος‖ Ευθυμίου,‖ πρόεδρος‖ της‖ εταιρείας,‖ «η‖

συγκεκριμένη‖κατηγορία‖υλικών‖συλλέγεται‖από‖τους‖ΟΣΑ.‖Καθώς‖τα‖συγκεκριμένα‖υλικά‖δεν‖δημιουργούν‖πρόβλημα στους‖

δήμους‖ (σπεύδουν‖ οι‖ περίπου‖ 10.000‖ γυρολόγοι,‖ τα‖ συλλέγουν,‖ τα‖ πωλούν‖ στις‖ μάντρες‖ και‖ αυτές‖ με‖ τη‖ σειρά‖ τους‖ στις‖

χαλυβουργίες),‖οι‖δήμαρχοι‖δεν‖δείχνουν‖ιδιαίτερο‖ζήλο.‖Για‖τον‖λόγο‖αυτόν‖οι‖μικρές‖ηλεκτρικές‖συσκευές‖στη‖μεγάλη‖τους‖

πλειονότητα‖πετιούνται‖στα‖σκουπίδια.‖Και‖όμως,‖αυτά‖τα‖σκουπίδια‖είναι‖που‖δημιουργούν‖τις‖σημαντικότερες‖επιπτώσεις‖

στο‖ περιβάλλον.‖ Αρκεί‖ να‖ αναφέρουμε‖ ότι‖ μια‖ μικρή‖ μπαταρία,‖ από‖ αυτές‖ που‖ συνήθως‖ υπάρχουν‖ μέσα‖ στα‖ πεταμένα‖

ηλεκτρικά,‖είναι‖αρκετή‖για‖να‖μολύνει‖400 λίτρα‖νερού».‖‖Μέχρι‖στιγμής‖έχουν‖συμβληθεί‖με‖το‖σύστημα‖περίπου‖300‖δήμοι.‖

Κάποιοι‖μάλιστα‖κάνουν<‖θαύματα,‖όπως‖ο‖δήμος‖Ρόδου‖που‖στέλνει‖20‖τόνους‖τον‖μήνα‖και‖η‖Θεσσαλονίκη‖που‖ζήτησε‖500‖

μικρούς‖κάδους‖και‖σήμερα‖δεν‖της‖φτάνουν.‖Και‖έπεται‖συνέχεια,‖αφού‖όπως‖εξηγεί‖ο‖κ.‖Ευθυμίου‖ο‖τρόπος‖λειτουργίας‖δίνει‖

κίνητρα‖στους‖ δήμους.‖υγκεκριμένα,‖ δίνονται‖ 160‖ ευρώ/τόνο,‖άρα‖σε‖ ένα‖ δήμο‖ όπως‖η‖Αθήνα‖ (που‖θα‖ έπρεπε‖ να‖μαζεύει‖

3.000‖τόνους/ετησίως)‖τα‖έσοδα‖θα‖μπορούσαν‖να‖φτάσουν‖τις‖480.000‖ευρώ.‖ 

Μπαταρίες , Κοντά στον στόχο  

Σο‖συλλογικό‖σύστημα‖ εναλλακτικής‖ διαχείρισης‖φορητών‖ηλεκτρικών‖στηλών‖και‖ συσσωρευτών‖ΑΥΗ‖ ιδρύθηκε‖ το‖ 2004.‖

Πλέον‖ στο‖ σύστημα‖ συμμετέχουν‖ 140‖ εταιρείες‖ εισαγωγής‖ φορητών‖ μπαταριών‖ κάθε‖ είδους‖ («ψείρες»‖ ρολογιών‖ και‖

ακουστικών‖ βαρηκοΐας,‖ μικρές‖ ΑΑΑ,‖ στρογγυλές,‖ πλακέ,‖ φωτογραφικών‖ μηχανών,‖ βιντεοκαμερών,‖ επαναφορτιζόμενες‖

παιχνιδιών,‖ μπαταρίες‖ που‖ χρησιμοποιούμε‖ σε‖ φορητούς‖ Η/Τ)‖ που‖ αντιστοιχούν‖ στο‖ 97%‖ των‖ υπόχρεων‖ και‖ έχουν‖

τοποθετηθεί‖27.000‖κάδοι‖σε‖όλη‖τη‖χώρα‖(ο‖μεγαλύτερος‖απόλυτος‖αριθμός‖μετά‖τη‖Γερμανία).‖Μέσα‖στο‖2007‖υπολογίζεται‖

ότι‖έχουν‖συλλεγεί‖370-400‖τόνοι‖μπαταριών‖σε‖σύνολο‖2.000‖περίπου‖τόνων‖που‖αναμένεται‖να‖έχουν‖διατεθεί‖στην‖αγορά‖

(περιέχουν‖ μόλυβδο,‖ κάδμιο,‖ υδράργυρο,‖ νικέλιο,‖ ψευδάργυρο,‖ μαγγάνιο,‖ ουσίες‖ που‖ προκαλούν‖ καρκινογενέσεις,‖

νευρολογικές‖ διαταραχές,‖ τύφλωση,‖ πνευμονοπάθειες‖ κ.ά.).‖ Σο‖ 2006‖ η‖ συλλογή‖ των‖ φορητών‖ μπαταριών‖ ανήλθε‖ σε‖ 218‖

τόνους.‖ ‖Οπως‖σημειώνει‖στην‖«Κ»‖ο‖γενικός‖διευθυντής‖του‖συστήματος‖κ.‖Ηλίας‖Ορδόλης,‖«δεν‖υπάρχει‖πλέον‖νομός και‖

κωμόπολη‖που‖να‖μην‖έχει‖κάδο.‖Οταν‖ξεκινήσαμε‖χρειάζονταν‖3-4‖μήνες‖μέχρι‖να‖γεμίσει‖ένας‖κάδος.‖ήμερα‖κάδοι‖έξω‖από‖

σούπερ‖μάρκετ‖γεμίζουν‖μέσα‖σε‖μια‖εβδομάδα».‖Με‖αυτό‖το‖ρυθμό‖εκτιμάται‖ότι‖ο‖στόχος‖της‖περισυλλογής‖του‖25%‖των‖

χρησιμοποιημένων‖ μπαταριών‖ θα‖ επιτευχθεί‖ πριν‖ από‖ το‖ 2012,‖ καταληκτική‖ ημερομηνία‖

επίτευξης‖του‖στόχου‖από‖την‖Ε.Ε.‖Ηδη‖ο‖στόχος‖των‖10.000‖κάδων‖μέχρι‖το‖2007‖έχει‖ξεπερασθεί‖

κατά‖140%.‖ ‖Οι‖μπαταρίες‖συλλέγονται‖σε‖δύο‖αποθήκες‖της‖ΑΥΗ,‖στον‖Ασπρόπυργο‖Αττικής‖

και‖στη‖Θεσσαλονίκη,‖και‖μεταφέρονται‖για‖ανακύκλωση‖στο‖Βέλγιο‖

και‖τη‖Γερμανία.‖ 

Ελαστικά οχημάτων , Μεγάλη επιτυχία  

Σο‖ συλλογικό‖ σύστημα‖ εναλλακτικής‖ διαχείρισης‖ παλαιών‖

ελαστικών‖ «ECO-ELASTIKA»‖ άρχισε‖ να‖ λειτουργεί‖ τον‖ Νοέμβριο‖ του‖ 2004.‖ το‖ σύστημα‖

συμμετέχουν 71‖ εισαγωγείς‖ ελαστικών‖ και‖ 58‖ εισαγωγείς‖ οχημάτων‖ που‖ αντιπροσωπεύουν‖ το‖

98%‖ των‖ εισαγόμενων‖ ελαστικών‖ στη‖ χώρα.‖ ‖ Οπως‖ σημειώνει‖ στην‖ «Κ»‖ η‖ κ.‖ Αθανασία‖ Δούκα,‖ η‖ συλλογή‖ των‖

μεταχειρισμένων‖ ελαστικών‖γίνεται‖ απευθείας‖ από‖βουλκανιζατέρ,‖ συνεργεία,‖ αναγομωτήρια‖και‖ διαλυτήρια‖ αυτοκινήτων‖

που‖έχουν‖συμβληθεί‖με‖το‖πανελλαδικό‖σύστημα‖εναλλακτικής‖διαχείρισης‖οχημάτων‖τέλους‖κύκλου‖ζωής‖(ΟΣΚΖ).‖Σο‖2006‖

συνελέγησαν‖47.000‖τόνοι‖(88,85%)‖από‖τους‖52.500‖τόνους‖παλαιών‖ελαστικών‖που‖απορρίπτονται‖

ετησίως‖ στη‖ χώρα‖ (τα‖ μεταχειρισμένα‖ ελαστικά‖ απελευθερώνουν‖ διοξίνες‖ όταν‖ καίγονται‖ και‖

χρειάζονται‖ μερικές‖ εκατοντάδες‖ χρόνια‖ να‖ αποδομηθούν).‖ Από‖ τις‖ συλλεγείσες‖ ποσότητες‖ η‖

εταιρεία‖ κατάφερε‖ να‖ διαχειρισθεί‖ 37.840‖ τόνους‖ (82%),‖ ενώ‖ η‖ υπόλοιπη‖ ποσότητα‖ (8.790‖ τόνοι)‖

παραμένει‖αποθηκευμένη‖σε‖χώρους‖προσωρινής‖αποθήκευσης.‖Σο‖σύστημα‖ξεπέρασε‖κατά‖πολύ‖

τον‖στόχο‖της‖αξιοποίησης‖του‖65%‖των‖μεταχειρισμένων‖ελαστικών.‖‖Αυτή‖τη‖στιγμή‖λειτουργούν‖5‖

μονάδες‖κοκκοποίησης‖ελαστικού,‖μία‖μονάδα‖τεμαχισμού‖και‖μια‖μονάδα‖ενεργειακής‖αξιοποίησης‖
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(τσιμεντοβιομηχανία‖ΣΙΣΑΝ).‖Σο‖μεταχειρισμένο‖ελαστικό‖μπορεί‖να‖χρησιμοποιηθεί‖ως‖αποστραγγιστικό‖σε‖τεχνικά‖έργα,‖

ως‖αντικραδασμικό‖υλικό,‖ως‖ηχομονωτικό‖σε‖οικοδομές,‖ενώ‖το‖τρίμμα‖ελαστικού‖μειώνει‖την‖ολισθηρότητα‖των‖δρόμων.‖Σο‖

λινό‖που‖βρίσκεται‖μέσα‖τους‖και‖τα‖σίδερα‖αποτίθενται‖σε‖ΦΤΣΑ... 

Ανακύκλωση στο ψυγείο, Εφημερίδα Σα Νέα, 19/10/2006 

Οι παλιές οικιακές συσκευές καταλήγουν στα πεζοδρόμια και τη χωματερή  

την τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα στην ανακύκλωση μεγάλων οικιακών συσκευών. 

Κουζίνες, ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια καταλήγουν από τα ελληνικά νοικοκυριά στα πεζοδρόμια και από εκεί στις 

χωματερές - νόμιμες ή παράνομες!  

Μέχρι‖ και‖ τις‖ 31‖ Αυγούστου‖ είχαν‖ περισυλλεγεί‖ μέσω‖

προγραμμάτων‖ των‖ δήμων‖ 4.002‖ τόνοι‖ μεγάλων‖ οικιακών‖

συσκευών,‖ ενώ‖ ο‖ στόχος‖ που‖ έχει‖ θέσει‖ η‖ Ευρωπαϊκή‖Ένωση‖

είναι‖ περισυλλογή...‖ 44.000‖ τόνων‖ έως‖ τις‖ 31‖ Δεκεμβρίου.‖

«Δηλαδή‖ σε‖ τέσσερις‖ μήνες‖ πρέπει‖ να‖ μαζευτούν‖ και‖ να‖

ανακυκλωθούν‖ άλλοι‖ 40.000‖ τόνοι‖ παλιών‖ πλυντηρίων,‖

κουζινών,‖ ψυγείων,‖ απορροφητήρων»,‖ λέει‖ ο‖

περιβαλλοντολόγος‖ Υιλ.‖ Κυρκίτσος.‖ ‖ Τπολογίζεται‖ ότι‖ αντιστοιχεί‖ λιγότερο‖ από‖ ένα‖ κιλό‖

ανακυκλώσιμων‖ ηλεκτρονικών‖ και‖ ηλεκτρικών‖ προϊόντων‖ σε‖ κάθε‖ Έλληνα‖ πολίτη,‖ όταν‖ ο‖

Γερμανός‖ ανακυκλώνει‖ 7‖ κιλά‖ τον‖ χρόνο,‖ ο‖ Αυστριακός‖ 6‖ κιλά,‖ ο‖ Γάλλος‖ 7‖ κιλά,‖ ο‖ Βέλγος‖ 6‖ κιλά.‖ «Η‖ ποσότητα‖ στην‖

πραγματικότητα‖είναι‖ακόμα‖μικρότερη,‖αφού‖στους‖4.002‖τόνους‖περιλαμβάνονται‖και‖μικρές‖ηλεκτρικές‖συσκευές‖(κινητά‖

τηλέφωνα,‖ φωτιστικά‖ είδη‖ κ.λπ.).‖ Οι‖ δυνατότητες‖ όμως‖ είναι‖ πολλές,‖ αφού‖ ο‖ Έλληνας‖ θεωρείται‖ από‖ τους‖ καλύτερους‖

καταναλωτές‖αυτών‖των‖προϊόντων»,‖λένε‖οι‖ειδικοί.‖‖ύμφωνα‖με‖τα‖τελευταία‖στοιχεία‖που‖είναι‖διαθέσιμα,‖την‖ολυμπιακή‖

χρονιά‖του‖2004‖πωλήθηκαν‖στην‖Ελλάδα‖535.000‖τηλεοράσεις,‖περισσότερα‖από‖120.000‖στερεοφωνικά,‖148.000‖βίντεο‖παρ'‖ότι‖

τεχνολογικά‖θεωρείται‖ξεπερασμένη‖συσκευή,‖64.000‖βιντεοκάμερες,‖300.000‖ψυγεία,‖200.000‖κουζίνες,‖220.000‖απορροφητήρες,‖

200.000‖πλυντήρια‖ρούχων‖και‖80.000‖πλυντήρια‖πιάτων.‖ 

Η εύκολη λύση 

 «Δεν‖είναι‖στην‖κουλτούρα‖του‖Έλληνα‖πολίτη,‖ακόμα‖τουλάχιστον,‖η‖ανακύκλωση‖αυτών‖των‖

συσκευών.‖Παρά‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ ολοένα‖ και‖ περισσότεροι‖ δήμοι‖ σε‖ όλη‖ τη‖ χώρα‖ δημιουργούν‖

χώρους‖ υποδοχής‖ τέτοιων‖ απορριμμάτων,‖ οι‖πολίτες‖προτιμούν‖απλώς‖να‖ τις‖ κατεβάζουν‖στο‖

πεζοδρόμιο‖ όταν‖ είναι‖ για‖ πέταμα.‖ Επιλέγουν‖ την‖ εύκολη‖λύση»,‖ επισημαίνει‖ ο‖ πρόεδρος‖ της‖

Οικολογικής‖ Εταιρείας‖Ανακύκλωσης,‖περιβαλλοντολόγος‖ Υίλιππος‖ Κυρκίτσος.‖ ‖ Οι‖ πλανόδιοι‖

«σπάνε»‖ κάποιες‖ποσότητες‖ και‖μεταπωλούν‖σίδερο,‖ αλουμίνιο‖ και‖ χαλκό,‖αλλά‖ τα‖υπόλοιπα‖

προϊόντα‖καταλήγουν‖στις‖χωματερές.‖«Σα‖βαρέα‖μέταλλα,‖που‖είναι‖εξαιρετικά‖επικίνδυνα‖για‖

την‖ανθρώπινη‖υγεία,‖καταλήγουν‖στον‖υδροφόρο‖ορίζοντα.‖Κάδμιο,‖χρώμιο,‖μόλυβδος,‖τοξικά‖

μολύνουν‖ανεπανόρθωτα‖έδαφος‖και‖υπέδαφος,‖ενώ‖τα‖καρκινογόνα‖πρόσθετα‖των‖πλαστικών‖

συσκευασιών‖μπορεί‖να‖παρασυρθούν‖χιλιόμετρα‖μακριά»,‖επισημαίνουν‖οι‖επιστήμονες.‖ ‖τη‖

χώρα‖μας‖λειτουργεί‖μόνο‖ένα‖εργοστάσιο‖ανακύκλωσης‖ηλεκτρικών‖και‖ηλεκτρονικών‖ειδών,‖στους‖Αγίους‖Θεοδώρους.‖Έχει‖

δυνατότητα‖επεξεργασίας‖20.000‖τόνων‖και‖μετατρέπει‖τις‖συσκευές‖σε‖ανακυκλούμενα‖μέταλλα‖ - αλουμίνιο,‖σίδερο,‖χαλκό‖

και‖πλαστικό.‖Ήδη‖το‖εργοστάσιο‖έχει‖δημιουργήσει‖τα‖πρώτα‖δημοτικά‖σημεία‖περισυλλογής‖σε‖18‖δήμους.‖ 

Μηδέν... στην ανακύκλωση, τέλιος Βραδέλης, εφ. Σα Νέα, 18/11/2003 

Ουραγός στην ανακύκλωση αποδεικνύεται η Ελλάδα. Σο «σκορ» της χώρας μας είναι 

μακράν το χειρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η «δαμόκλειος σπάθη» των 

ιδιαιτέρως αυστηρών προστίμων περιμένει για άλλη μια φορά «στη γωνία».  

τα‖ «κλασικά»‖ σκουπίδια,‖ όπως‖ χαρακτηρίζονται‖ το‖ χαρτί,‖ το‖ γυαλί,‖ το‖ αλουμίνιο,‖ το‖

πλαστικό,‖ το‖ ξύλο,‖η‖ Ελλάδα‖πρέπει‖ να‖ αυξήσει‖ κατά‖ 50%‖ την‖

ανακύκλωση‖ προκειμένου‖ το‖ 2005‖ να‖ φθάσει‖ τους‖ μέσους‖

κοινοτικούς‖ όρους.‖ την‖ ανακύκλωση‖ των‖ αποκαλούμενων‖ «μοντέρνων‖ σκουπιδιών»‖ (παλιά‖

αυτοκίνητα,‖μπάζα,‖ ηλεκτρικά‖απόβλητα,‖ κ.τ.λ.)‖ τα‖ποσοστά‖ είναι...‖ απλώς‖ τραγικά.‖Απαιτούνται‖

άμεσες‖και‖ουσιαστικές‖παρεμβάσεις‖όπως‖ομολογούν‖οι‖αρμόδιοι.‖ 

Φαρτί 

 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18669&m=N18&aa=1
http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=17794&m=N17&aa=1
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Αποτελεί‖τον‖κύριο‖όγκο‖των‖σκουπιδιών‖που‖παράγουμε‖στο‖σπίτι‖(18%‖επί‖του‖συνόλου‖των‖οικιακών‖απορριμμάτων).‖Αν‖

και‖έχουν‖καταβληθεί‖σημαντικές‖προσπάθειες‖για‖την‖ανακύκλωσή‖του‖στην‖Ελλάδα,‖τα‖αποτελέσματα‖δεν‖είναι‖ιδιαίτερα‖

σημαντικά,‖κυρίως‖εξαιτίας‖του‖γεγονότος‖ότι‖πολλά‖προγράμματα‖ανακύκλωσης‖χαρτιού‖σταμάτησαν‖μαζί‖με‖τις‖κοινοτικές‖

επιδοτήσεις.‖Σο‖25%‖που‖πρέπει‖να‖φθάσουμε‖ως‖ποσοστό‖ανακύκλωσης‖επί‖της‖ποσότητας‖που‖χρησιμοποιείται‖κάθε‖χρόνο‖

μοιάζει‖περισσότερο‖με‖«όνειρο‖θερινής‖νυκτός».‖ 

Ελαστικά αυτοκινήτων 

Σα‖ παλιά‖ ελαστικά‖ για‖ το‖ έτος‖ 2002‖ ξεπερνούσαν‖ ελαφρώς‖ τις‖ 50.000‖ τόνους.‖ Ψστόσο‖ μόνο‖ 3.000‖ τόνοι‖ (ποσοστό‖ 6%)‖

ανακυκλώνονται,‖ενώ‖άλλοι‖1.500‖τόνοι‖(ποσοστό‖3%)‖καίγονται‖σε‖τσιμεντοβιομηχανίες.‖‖Σην‖31η‖Ιουλίου‖2006,‖η‖αξιοποίηση‖

των‖ μεταχειρισμένων‖ ελαστικών‖ οχημάτων‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ είναι‖ τουλάχιστον‖ στο‖ 65%‖ των‖ αποσυρόμενων‖ ελαστικών.‖ H‖

ανακύκλωση‖των‖ελαστικών‖θα‖πρέπει‖να‖φτάσει‖το‖10%.‖ 

Ηλεκτρικά απόβλητα 

H‖ Ευρωπαϊκή‖ Ένωση‖ έχει‖ θέσει‖ ως‖ κοινοτικό‖ μέσο‖ όρο‖ τη‖ συλλογή‖ 4‖ κιλών‖ ηλεκτρονικών‖ και‖ ηλεκτρικών‖ «σκουπιδιών»‖

οικιακής‖προέλευσης‖κατά‖μέσο‖όρο‖ανά‖κάτοικο‖και‖έτος‖μέχρι‖τις‖31‖Δεκεμβρίου‖2006.‖Σο‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖της‖Ελλάδας‖

την‖κατατάσσει‖στην‖τελευταία‖θέση,‖με‖ποσοστό‖ανακύκλωσης‖0,2‖κιλά‖ανά‖κάτοικο!‖ 

Πλαστικά 

Με‖ ποσοστό‖ ανακύκλωσης‖ 3,4%‖ στα‖ πλαστικά‖ είδη,‖ η‖ Ελλάδα‖ μπορεί‖ να...‖ υπερηφανεύεται‖ ότι‖ με‖ διαφορά‖ κατέχει‖ την‖

τελευταία‖ και‖ με‖ διαφορά‖ θέση‖ στην‖ E.E.‖ στη‖ σχετική‖ «λίστα‖ της‖ ντροπής».‖ Φρησιμοποιούμε‖ περισσότερο‖ από‖ τους‖

υπόλοιπους‖Ευρωπαίους‖το‖πλαστικό‖(26%‖έναντι‖16%‖μόνο‖στα‖υλικά‖συσκευασίας),‖ωστόσο‖μάλλον‖θεωρούμε‖ότι‖η‖Μητέρα‖

Υύση‖πρέπει‖να‖προνοήσει‖για‖την‖ανακύκλωσή‖του.‖ 

Λιπαντικά έλαια 

Μια‖ από‖ τις‖ χειρότερες,‖ ως‖ προς‖ τους‖ δείκτες‖ ανακύκλωσης,‖ κατηγορία.‖ Από‖ τις‖ 140.000‖ τόνους‖

λιπαντικών‖ ελαίων,‖ μόνο‖ 13.000-15.000‖ τόνοι‖ ανακυκλώνονται.‖ ‖ Βάσει‖ κοινοτικής‖ οδηγίας‖ είμαστε‖

υποχρεωμένοι‖έως‖τις‖31‖Δεκεμβρίου‖2006‖να‖συλλέγουμε‖τουλάχιστον‖το‖70%‖κατά‖βάρος‖όλων‖των‖

απόβλητων‖λιπαντικών‖ελαίων.‖ 

Ηλεκτρικές μπαταρίες 

Σο‖ ποσοστό‖ ανακύκλωσης‖για‖ τις‖ 4.000‖ τόνους‖ηλεκτρικών‖ στηλών‖ είναι‖ σχεδόν‖ ανύπαρκτο·‖

αντίθετα,‖ είναι‖ αρκετά‖ ικανοποιητική‖ η‖ εικόνα‖ για‖ τις‖ 40.000‖ τόνους‖ συσσωρευτών‖ που‖

καταναλώνονται‖κάθε‖χρόνο‖στην‖Ελλάδα‖(ποσοστό‖ανακύκλωσης‖55%).‖ 

Τλικά οικοδομής 

Σεσσεράμισι‖εκατομμύρια‖τόνοι‖από‖υλικά‖κατεδάφισης‖και‖42‖εκατομμύρια‖τόνοι‖από‖υλικά‖

εκσκαφών‖καταλήγουν‖συνήθως‖ως‖μπάζα‖σε‖ ρέματα,‖ χαράδρες‖ και‖ οικόπεδα‖με‖ όλες‖ τις‖ αρνητικές‖συνέπειες.‖Οι‖άμεσοι‖

κοινοτικοί‖ στόχοι‖ προβλέπουν‖ ότι‖ έως‖ την‖ 1η‖ Ιανουαρίου‖ 2006‖ θα‖ αξιοποιείται‖ κατ'‖ ελάχιστο‖ το‖ 30%‖ κατά‖ βάρος‖ των‖

παραγόμενων‖αποβλήτων‖αυτής‖της‖κατηγορίας,‖από‖το‖οποίο‖πρέπει‖να‖ανακυκλώνεται‖τουλάχιστον‖15%.‖ 

ΣΟΞΙΚΑ ΤΛΙΚΑ: Κανείς δεν ξέρει πού θάβονται 

Ανεξέλεγκτη ταφή και‖ διάθεση‖σε‖άγνωστες‖ τοποθεσίες‖συνθέτουν‖ ένα‖ όχι‖ και‖ τόσο‖κολακευτικό‖

σκηνικό‖για‖την‖Ελλάδα.‖Περισσότερο‖από‖το‖70%‖των‖επικίνδυνων‖αποβλήτων‖που‖παράγονται‖στις‖

βιομηχανίες‖της‖χώρας‖δεν‖καταλήγουν‖όπως‖θα‖έπρεπε‖σε‖χώρους‖ανακύκλωσης‖και‖επιβαρύνουν‖

σημαντικά‖το‖περιβάλλον‖αλλά‖και‖τη‖δημόσια‖υγεία‖με‖επικίνδυνα‖τοξικά‖υλικά. 

ΠΑΛΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ: Παράνομη η διαδικασία απόσυρσης 

Σο κουδούνι προειδοποίησης‖ήχησε‖ βαρύ‖ για‖ τη‖ χώρα‖ μας. H‖ διαδικασία‖ απόσυρσης‖ των‖ παλιών‖

αυτοκινήτων‖που‖ακολουθούν‖οι‖περισσότεροι‖δήμοι‖της‖χώρας‖είναι‖παράνομη,‖αφού‖με‖τον‖τρόπο‖

αυτό‖δεν‖επιτυγχάνουμε‖την‖ανακύκλωση‖αλλά‖μόνο‖τη‖δημιουργία‖θέσεων‖πάρκινγκ‖στις‖πόλεις.‖Σο‖ποσοστό‖ανέρχεται‖σε‖
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25-30%‖(επί‖των‖αποσυρόμενων),‖όταν‖την‖1η‖Ιανουαρίου‖2006‖ο‖κοινοτικός‖στόχος‖είναι‖η‖αύξηση,‖επαναχρησιμοποίηση‖και‖

ανακύκλωση‖σε‖ποσοστό‖τουλάχιστον‖κατά‖80%.‖Ο‖στόχος‖αυτός,‖έχει‖σχεδόν‖επιτευχθεί‖από‖το‖σύνολο‖των‖χωρών‖της‖E.E.‖ 

Θέμα: Αναλφαβητισμός 

Έλληνες, αυτοί οι αναλφάβητοι! 

Κ.‖Φαλβατζάκης,‖Έλληνες,‖αυτοί‖οι‖αναλφάβητοι!,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖17/9/1995 

το‖«κατώφλι»‖του‖21ου‖αιώνα,‖με‖την‖τεχνολογική‖ανάπτυξη‖να‖προχωρά‖με‖τεράστια‖άλματα,‖

ένα‖ «φάντασμα»‖ από‖ το‖ παρελθόν‖ εξακολουθεί‖ να‖ πλανάται‖ πάνω‖ από‖ την‖ Ελλάδα‖ αλλά‖ και‖

άλλες‖ευρωπαϊκές‖χώρες:‖ο‖αναλφαβητισμός‖εξακολουθεί‖να‖είναι‖εδώ.‖Και‖μάλιστα,‖η‖παρουσία‖

του‖ είναι‖ τόσο‖ έντονη,‖ ώστε‖ να‖ δημιουργεί‖ φόβους‖ για‖ υποθήκευση‖ του‖ μέλλοντος‖ μεγάλων‖

κατηγοριών‖ πληθυσμού,‖ αφού‖ στην‖ κοινωνία‖ της‖ τεχνολογίας‖ και‖ της‖ ανάπτυξης‖ είναι‖

αναγκασμένες‖να‖ζήσουν‖κάτω‖από‖συνθήκες‖κοινωνικού‖αποκλεισμού.‖την‖Ελλάδα‖του‖2000‖το‖

ποσοστό‖ των‖ αναλφάβητων‖ πολιτών‖ και‖ των‖ υπο-εκπαιδευομένων‖ εξακολουθεί‖ να‖ είναι‖ πολύ‖

μεγάλο.‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ στοιχεία‖ της‖ τελευταίας‖ απογραφής‖ την‖ επεξεργασία‖ των‖ οποίων‖

ολοκληρώνει‖η‖γενική‖γραμματεία‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης‖στην‖Ελλάδα‖ένα‖σημαντικό‖τμήμα‖του‖πληθυσμού,‖το‖7,4%,‖περίπου‖

618.000‖άνθρωποι,‖ έχουν‖ δηλώσει‖ ότι‖ δεν‖ έχουν‖παρακολουθήσει‖ σχολείο‖ και‖ δε‖ γνωρίζουν‖να‖ διαβάζουν‖και‖ να‖γράφουν.‖

Κρατηθείτε:‖σχεδόν‖ένα‖εκατομμύριο‖(για‖την‖ακρίβεια‖970.000)‖συμπατριώτες‖μας‖απαντούν‖ότι‖μπορούν‖μεν‖να‖διαβάσουν‖

και‖να‖γράψουν,‖όμως‖δεν‖κατάφεραν‖να‖τελειώσουν‖το‖δημοτικό‖σχολείο.‖Κι‖όμως,‖η‖πραγματική‖κατάσταση‖είναι‖ακόμα‖

χειρότερη!‖ Με‖ κριτήριο‖ την‖ εννιάχρονη‖ υποχρεωτική‖ εκπαίδευση,‖ περισσότεροι‖ από‖ τους‖ μισούς‖ Έλληνες‖ ανήκουν‖ στην‖

κατηγορία‖των‖«λειτουργικά‖αναλφάβητων»‖ή‖με‖άλλα‖λόγια‖των‖«υπο-εκπαιδευμένων».‖Ειδικότερα,‖στην‖κατηγορία‖αυτή‖

στην‖ οποία‖ ανήκουν‖ όσοι‖ δεν‖ έχουν‖ τις‖ βασικές‖ γνώσεις‖ για‖ να‖ αντεπεξέλθουν‖ στις‖ απαιτήσεις‖ της‖ σύγχρονης‖ ζωής,‖

γνωρίζουν‖δηλαδή‖απλώς‖κάποια‖«κολυβογράμματα»‖αναφέρεται‖το‖54,8%‖του‖ελληνικού‖πληθυσμού‖ή‖4.544.000‖άνθρωποι‖

από‖15‖ετών‖και‖άνω! 

Με «βήμα σημειωτόν» 

Υυσικά,‖η‖εννιάχρονη‖εκπαίδευση‖έγινε‖θεσμός‖το‖1979‖και‖ως‖εκ‖τούτου‖αρκετοί‖νέοι‖ως‖τότε‖

δεν‖παρακολουθούσαν‖τις‖τρεις‖τάξεις‖του‖γυμνασίου.‖Ψστόσο,‖ακόμα‖κι‖αυτή‖η‖παραδοχή‖δεν‖

μπορεί‖ να‖ μειώσει‖ τη‖ σοβαρότητα‖ του‖ προβλήματος,‖ αφού‖ ο‖ βαθμός‖ εκπαίδευσης‖ είναι‖

ανάλογος‖με‖τις‖συνθήκες‖και‖τις‖απαιτήσεις‖που‖θέτει‖ κάθε φορά‖η‖κοινωνική‖εξέλιξη.‖Και‖

ούτε‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ την‖ τελευταία‖ δεκαετία‖ μειώθηκε‖ κατά‖ 2%‖ το‖ ποσοστό‖ των‖ τελείως‖

αναλφάβητων‖ («οργανικά‖ αναλφάβητοι»),‖περνώντας‖ από‖ το‖ 9,3%‖στο‖ 7,4%‖ του‖πληθυσμού,‖

μπορεί‖να‖αποτελέσει‖παρήγορο‖στοιχείο‖και‖να‖μετριάσει‖τις‖εντυπώσεις.‖Ο‖αναλφαβητισμός‖

σε‖οποιαδήποτε‖μορφή‖του‖απειλεί‖σήμερα‖περισσότερο‖παρά‖ποτέ‖να‖υπονομεύσει‖το‖μέλλον‖της‖χώρας,‖αναγκάζοντάς‖την‖

να‖προχωρήσει‖με‖βήμα‖σημειωτόν,‖όταν‖άλλοι‖λαοί‖της‖Ευρώπης‖τρέχουν‖με‖ ιλιγγιώδη‖ταχύτητα.‖Ο‖αναλφαβητισμός‖έχει‖

«ηλικία»‖και...‖«φύλο».‖ύμφωνα‖με‖στοιχεία‖της‖απογραφής,‖σχεδόν‖488.000‖Έλληνες‖άνω‖των‖55‖ετών‖δε‖γνωρίζουν‖γραφή‖κι‖

ανάγνωση.‖Εξίσου‖εντυπωσιακός‖όμως‖είναι‖και‖ο‖αριθμός‖των‖οργανικά‖αναλφάβητων‖από‖τις‖νεότερες‖γενιές,‖αφού‖είναι‖

λίγο‖ κάτω‖ από‖ τις‖ 300.000.‖ Ψστόσο,‖ ο‖ αναλφαβητισμός‖ «κάνει‖ θραύση»‖ στο‖ γυναικείο‖ πληθυσμό.‖ Ειδικότερα,‖ οι‖ γυναίκες‖

αποτελούν‖το‖73,5%‖του‖πληθυσμού‖των‖τελείως‖αναλφάβητων,‖ενώ‖οι‖άνδρες‖το‖26,5%.Σο‖πρόβλημα‖της‖υπο‖εκπαίδευσης‖

προβάλλει‖βεβαίως‖στην‖πραγματική‖του‖διάσταση,‖όταν‖εξετάζεται‖η‖πτυχή‖της‖9χρονης‖εκπαίδευσης.‖Είναι‖εντυπωσιακό‖το‖

γεγονός‖ότι‖274.000‖Έλληνες‖απαντούν‖ότι‖αναγκάστηκαν‖για‖διάφορους‖λόγους‖να‖εγκαταλείψουν‖το‖Γυμνάσιο‖(τρεις‖πρώτες‖

τάξεις).‖Και‖ακόμα‖περισσότερο‖εντυπωσιακό‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖οι‖ηλικίες‖ως‖39‖ετών,‖δηλαδή‖οι‖παραγωγικότερες‖και‖αυτές‖

που‖ ετοιμάζονται‖ να‖πάρουν‖στα‖χέρια‖ τους‖ το‖μέλλον‖της‖ χώρας,‖αποτελούν‖ το‖ 60%‖περίπου‖ της‖συγκεκριμένης‖ ομάδας.‖

Ήτοι‖ σχεδόν‖ 157.000‖ νέοι‖ δηλώνουν‖ στις‖ καταστάσεις‖ της‖ απογραφής‖ του‖ 1991‖ ότι‖ εγκατέλειψαν‖ το‖ Γυμνάσιο.‖ Αυτό‖ που‖

εκπλήσσει‖ και‖ διαφοροποιεί‖ τη‖ συγκεκριμένη‖ κατηγορία‖ είναι‖ η‖ σχετική‖ ομοιογένεια‖ μεταξύ‖ των‖ φύλων,‖ με‖ ελαφρό‖

προβάδισμα‖των‖γυναικών:‖Έτσι,‖ο‖γυναικείος‖πληθυσμός‖στους‖λειτουργικά‖αναλφάβητους‖ανέρχεται‖σε‖2.132.294‖(52),‖ενώ ο‖

αντρικός‖σε‖1.957.000‖(48%). 

Σα παράδοξα της αμάθειας 

Πέρα‖ από‖ τις‖ διαπιστώσεις‖ αυτές,‖ οι‖ αλλεπάλληλες‖ έρευνες‖ αποκαλύπτουν‖ πολλές‖

εκπλήξεις‖και‖παράδοξα.‖Έτσι‖ένα‖ποσοστό‖περίπου‖10%‖των‖μαθητών‖του‖δημοτικού‖σε‖

υποβαθμισμένες‖περιοχές‖δεν‖εμπεδώνει‖τους‖μηχανισμούς‖ανάγνωσης‖και‖γραφής.‖Και‖

μάλιστα‖το‖3-4%‖αποφοιτά‖από‖το‖δημοτικό‖χωρίς‖να‖γνωρίζει‖ουσιαστικά‖ανάγνωση‖και‖

γραφή.‖ Ο‖ αναλφαβητισμός‖ είναι‖ πρωτίστως‖ κοινωνικό‖ πρόβλημα‖ που‖ εκφεύγει‖ των‖

στενών‖ ορίων‖ του‖ εκπαιδευτικού‖ συστήματος.‖ Φιλιάδες‖ συμπολίτες‖ μας‖ παραμένουν‖

αναλφάβητοι,‖ όχι‖ γιατί‖ το‖ επιλέγουν,‖ αλλά‖ γιατί‖ κοινωνικά‖ και‖ ιστορικά‖ αίτια‖ το‖

επιβάλλουν.‖Σο‖ποσοστό‖των‖αναλφάβητων‖διαφοροποιείται,‖ως‖εκ‖τούτου,‖κατά‖γεωγραφική‖περιοχή,‖κοινωνική‖ομάδα‖και‖

φύλο.‖Ενδεικτικό‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖στις‖αγροτικές‖περιοχές‖το‖ποσοστό‖των‖κατοίκων‖που‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖διαβάσουν‖
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ακόμα‖και‖τους‖τίτλους‖μιας‖εφημερίδας‖μπορεί‖να‖φτάσει‖και‖το‖35%,‖ενώ‖πάνω‖από‖80%‖του‖πληθυσμού‖στις‖περιοχές‖αυτές‖

φθάνει‖ ως‖ το‖ επίπεδο‖ γνώσεων‖ στοιχειώδους‖ εκπαίδευσης. Παράδειγμα‖ ενδεχομένως‖ ακραίο‖ λόγω‖ και‖ της‖ ύπαρξης‖ της‖

μουσουλμανικής‖μειονότητας‖ αποτελεί‖ ο‖ νομός‖Ξάνθης,‖μια‖ από‖ τις‖πλέον‖ «προβληματικές»‖περιοχές‖ της‖ χώρας‖από‖ την‖

άποψη‖του‖αναλφαβητισμού.‖ύμφωνα‖με‖τα‖στοιχεία‖της‖τελευταίας‖απογραφής,‖σε‖συνολικό‖πληθυσμό‖77.120‖κατοίκων,‖οι‖

56.795‖ (ποσοστό‖ 73,6%)‖ δεν‖ έχουν‖ τελειώσει‖ το‖ γυμνάσιο.‖ Τψηλό‖ είναι‖ και‖ το‖ ποσοστό‖ των‖ κατοίκων‖ που‖ δεν‖ έχουν‖

ολοκληρώσει‖της‖στοιχειώδη‖εκπαίδευση,‖αφού‖αυτό‖ανέρχεται‖σε‖29,1%‖(22.510‖κάτοικοι).‖Δεν‖τελείωσαν‖το‖δημοτικό‖13.642 

γυναίκες,‖δηλαδή‖το‖34%‖του‖συνολικού‖γυναικείου‖πληθυσμού. 

Οι «αδιάβαστες» περιοχές 

ύμφωνα‖με‖στοιχεία‖της‖γενικής‖γραμματείας‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης,‖οι‖«κρίσιμες»‖περιοχές‖της‖χώρας,‖όπου‖το‖ποσοστό‖των‖

υπο-εκπαιδευόμενων‖υπερβαίνει‖το‖μέσο‖όρο,‖είναι‖οι‖ακόλουθες: 

·‖Θράκη:‖Ποσοστό‖υπο-εκπαιδευόμενων‖72%. 

·‖Ήπειρος:‖Ποσοστό‖υπο-εκπαιδευόμενων‖68%. 

·‖Νησιά‖Ιονίου:‖Ποσοστό‖υπο-εκπαιδευόμενων‖67%. 

·‖Θεσσαλία:‖Ποσοστό‖υπο-εκπαιδευόμενων‖66%. 

Οι Αθηναίοι δεν πάνε Γυμνάσιο 

Αν‖το‖εκπαιδευτικό‖σύστημα‖μιας‖χώρας‖κρίνεται‖και‖από‖τη‖μόρφωση‖που‖έχουν‖οι‖κάτοικοι‖

της‖ πρωτεύουσάς‖ της,‖ στην‖ περίπτωση‖ της‖ Αθήνας‖ δε‖ θα‖ πρέπει‖ να‖ είμαστε‖ ιδιαίτερα‖

υπερήφανοι.‖ Σα‖στοιχεία‖ της‖ τελευταίας‖ απογραφής‖ανεβάζουν‖ τον‖πληθυσμό‖ της‖ ευρύτερης‖

περιοχής‖ πρωτευούσης‖ σε‖ 2.732.375‖ εγγεγραμμένους‖ κατοίκους,‖ αφού‖ δεν‖ περιλαμβάνονται‖

φυσικά‖και‖ οι‖ ετεροδημότες.‖την‖ «υδροκέφαλη»‖Αθήνα‖λοιπόν,‖ όπου‖ έχουν‖συγκεντρωθεί‖ οι‖

κεντρικές‖κρατικές‖υπηρεσίες,‖οι‖μεγάλοι‖οργανισμοί‖και‖επιχειρήσεις,‖η‖πραγματικότητα‖των‖

«πολλών‖ ταχυτήτων»‖ στην‖ εκπαίδευση‖ είναι‖ πέρα‖ από‖ κάθε‖ φαντασία.‖ Κρατηθείτε:‖ την‖

ευρύτερη‖ περιοχή‖ πρωτευούσης‖ 1.154.000‖ πολίτες‖ δηλώνουν‖ ότι‖ δεν‖ έχουν‖ τελειώσει‖ το‖

γυμνάσιο,‖ήτοι‖ποσοστό‖42,2%.‖Από‖αυτούς‖296.800‖δεν‖έχουν‖τελειώσει‖ούτε‖το‖δημοτικό‖σχολείο.‖Σα‖αρνητικά‖πρωτεία‖και‖σ'  

αυτήν‖ την‖περίπτωση‖κρατούν‖ οι‖ γυναίκες.‖ Ειδικότερα,‖ δεν‖ έχουν‖ ολοκληρώσει‖ τη‖ βασική‖ εκπαίδευση‖ 667.255‖γυναίκες‖ και‖

486.753‖ άνδρες.‖ Ση‖ στοιχειώδη‖ εκπαίδευση‖ δεν‖ έχουν‖ ολοκληρώσει‖ 104.700‖ άνδρες‖ και‖ 193.000‖ γυναίκες...‖ Όπως‖ εκτιμά‖ ο‖

δήμαρχος‖Αγίας‖Βαρβάρας‖κ.‖Λ.‖Μίχος,‖«οι‖αναλφάβητοι‖στα‖όρια‖του‖δήμου,‖σύμφωνα‖με‖τα‖επίσημα‖στοιχεία,‖είναι‖περίπου‖

21%‖των‖κατοίκων.‖Ο‖αναλφαβητισμός‖στην‖Αγία‖Βαρβάρα‖έχει‖άμεση‖σχέση‖με‖τους‖Σσιγγάνους...»,‖(...)‖παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖

γίνονται‖προσπάθειες‖από‖το‖δήμο‖για‖την‖επιμόρφωσή‖τους,‖τα‖αποτελέσματα‖είναι‖πενιχρά.‖Σι‖εξήγηση‖μπορεί‖να‖δοθεί;‖Ο‖

κ.‖ Μίχος‖ δίνει‖ μια‖ εκδοχή:‖ «Μια‖ από‖ τις‖ πολλές‖ αιτίες‖ είναι‖ οι‖ διαφορετικές‖ αντιλήψεις,‖ πρότυπα‖ και‖ τρόπος‖ ζωής‖ των‖

Σσιγγάνων.‖Για‖παράδειγμα‖δε‖συνδέουν‖πάντα‖τη‖σχολική‖επιτυχία‖με‖την‖επαγγελματική‖και‖την‖κοινωνική.‖Σα‖πρότυπά‖

τους‖ είναι‖ διαφορετικά‖ και‖ η‖ ζωή‖ τους‖ χαρακτηρίζεται‖ από‖ το‖ στοιχείο‖ της‖ μετακίνησης‖ που‖ αποτελεί‖ εμπόδιο‖ για‖ την‖

παρακολούθηση‖του‖σχολείου».‖Είναι‖όμως‖αυτή‖η‖εξήγηση;‖Όχι,‖αναγνωρίζει‖ο‖δήμαρχος:‖«Και‖τα‖ίδια‖τα‖σχολεία‖αποτελούν‖

αιτία‖του‖προβλήματος.‖Σο‖περιεχόμενο‖και‖ο‖τρόπος‖της‖εκπαίδευσης‖απευθύνονται‖στον‖κύριο‖πληθυσμό.‖Σα‖τσιγγανόπαιδα‖

είναι‖υποχρεωμένα‖να‖δεχτούν‖τις‖γνώσεις‖σε‖μια‖γλώσσα‖που‖δεν‖κατέχουν.‖Μαθαίνουν‖την‖ιστορία‖του‖τόπου‖αλλά‖τίποτε‖

από‖τη‖δική‖τους.‖Οι‖δάσκαλο‖δεν‖είναι‖προετοιμασμένοι‖να‖αντιμετωπίσουν‖τη‖διαφορετικότητά‖τους‖και‖στους‖συμμαθητές‖

δεν‖υπάρχει‖πάντα‖κλίμα‖αποδοχής.‖Με‖άλλα‖λόγια,‖το‖σχολείο‖δεν‖έλκει,‖τα‖τσιγγανόπουλα‖δεν‖το‖αισθάνονται‖δικό‖τους,‖

δεν‖μπορούν‖να‖το‖αγαπήσουν‖και‖επομένως‖ελάχιστα‖μπορεί‖να‖επιδράσει‖επάνω‖τους»‖(...) 

 (...)‖Άλλη‖μια‖πολύ‖ ευαίσθητη‖πληθυσμιακή‖ομάδα‖ έκανε‖ την‖ εμφάνισή‖ της‖ τις‖ τελευταίες‖

δεκαετίες:‖ οι‖ επαναπατριζόμενοι‖ ομογενείς‖ -Πόντιοι- από‖ τις‖ χώρες‖ τις‖ πρώην‖ οβιετικής‖

Ένωσης.‖ Βεβαίως,‖ η‖ κατάσταση‖ και‖ η‖ αντιμετώπισή‖ τους‖ είναι‖ τελείως‖ διαφορετική‖ από‖

εκείνες‖ των‖Σσιγγάνων,‖ όμως‖ το‖πρόβλημα‖ του‖αναλφαβητισμού‖ είναι‖ και‖ στην‖κατηγορία‖

αυτή‖ έντονο,‖ αν‖ και‖ ένας‖ μεγάλος‖ αριθμός‖ κατέχει‖ ακόμα‖ και‖

πανεπιστημιακούς‖τίτλους‖σπουδών.‖Φαρακτηριστικό‖παράδειγμα‖

αποτελεί‖ο‖δήμος‖Άνω‖Λιοσίων,‖όπου‖(όπως‖και‖στο‖Μενίδι‖και‖στο‖Ζεφύρι)‖ζει‖μεγάλος‖αριθμός‖

ποντίων.‖Ο‖πρόεδρος‖του‖Δημοτικού‖υμβουλίου‖Άνω‖Λιοσίων‖υπολογίζει‖ότι‖στην‖περιοχή‖ζουν‖

περισσότεροι‖από‖4.000‖Πόντιοι.‖Σο‖ποσοστό‖των‖αναλφάβητων‖ανέρχεται‖σε‖30%‖περίπου,‖καθώς‖

πολλοί‖ νέοι‖ έχουν‖ τελειώσει‖ ακόμη‖ και‖ πανεπιστήμια,‖ πριν‖ έρθουν‖ στην‖ Ελλάδα,‖ όμως‖ το‖

κυριότερο‖πρόβλημα‖είναι‖η‖εκμάθηση‖της‖ελληνικής‖γλώσσας. 
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Ο‖δήμος‖έχει‖συστήσει‖ειδικό‖γραφείο‖Ποντίων‖από‖το‖1991,‖για‖να‖μπορέσει‖να‖ανταποκριθεί‖στις‖ανάγκες,‖και‖μαζί‖με‖τη‖

Νομαρχιακή‖Επιτροπή‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης‖ οργανώνει‖ σεμινάρια‖και‖μαθήματα‖ ελληνικής‖γλώσσας‖ (δεύτερης‖γλώσσας).‖

Παράλληλα,‖από‖τις‖χρηματοδοτήσεις‖του‖κοινοτικού‖προγράμματος‖Horizon‖χρηματοδοτούνται‖εκπαιδευτικά‖προγράμματα‖

επαγγελματικής‖ κατάρτισης,‖ ενώ‖ πρόσφατα‖ άρχισε‖ να‖ λειτουργεί‖ ένα‖ διαδημοτικό‖ πρόγραμμα‖ ένταξης‖ παλιννοστούντων‖

μαζί‖με‖το‖δήμο‖Μενιδίου. 

Έξι στους 10 Έλληνες αναλφάβητοι ηλεκτρονικά, Β. Παπ., εφ. Ελευθεροτυπία, 2/6/2003 

Μόνο‖ τη‖ μητρική‖ τους‖ γλώσσα‖ μιλούν‖ οι‖ μισοί‖ Έλληνες,‖ ενώ‖ σε‖ ποσοστό‖ 62,8%‖ δεν‖

γνωρίζουν‖ τη‖ χρήση‖ ηλεκτρονικών‖ υπολογιστών‖ και‖ Ίντερνετ.‖ Σα‖ παραπάνω‖ είναι‖

στοιχεία‖ πανευρωπαϊκής‖ έρευνας‖ του‖ Ευρωβαρόμετρου‖ σχετικά‖ με‖ τις‖ απόψεις‖ των‖

πολιτών‖και‖το‖βαθμό‖συμμετοχής‖τους‖στη‖διά‖βίου‖μάθηση.‖Θα‖παρουσιαστούν‖από‖το‖

Ευρωπαϊκό‖Κέντρο‖για‖την‖Ανάπτυξη‖της‖Επαγγελματικής‖

Κατάρτισης‖ (Cedefop)‖ και‖ την‖ Ευρωπαϊκή‖ Επιτροπή‖ στο‖

συνέδριο‖ με‖ θέμα‖ «Πολιτική,‖ πράξη‖ και‖ συνεργασία:‖

Εφαρμόζοντας‖τη‖διά‖βίου‖μάθηση»,‖σήμερα‖και‖αύριο,‖στη‖

Θεσσαλονίκη.‖Σο‖ποσοστό‖(49,6%)‖των‖Ελλήνων‖που‖δεν‖γνωρίζουν‖ξένες‖γλώσσες‖βρίσκεται‖

λίγο‖πιο‖κάτω‖από‖το‖μέσο‖όρο‖(57,5%)‖της‖αντίστοιχης‖κατηγορίας‖των‖Ευρωπαίων‖πολιτών‖

συνολικά,‖ οι‖ οποίοι‖ στην‖ πλειονότητά‖ τους‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ χρησιμοποιήσουν‖ μια‖ ξένη‖

γλώσσα‖ εκτός‖ από‖ τη‖ μητρική‖ τους.‖ Μόνο‖ το‖ 2,9%‖ των‖ κατοίκων‖ του‖ Λουξεμβούργου‖ δεν‖

γνωρίζει‖ ξένες‖ γλώσσες,‖ ενώ‖ οι‖ Ισπανοί‖ και‖ οι‖ Βρετανοί‖ με‖ 72,9%‖ και‖ 72,8%‖ αντίστοιχα‖ μιλούν‖ μόνο‖ τη‖ γλώσσα‖ τους.‖

Γλωσσομαθείς‖θεωρούνται‖οι‖ουηδοί,‖οι‖Ολλανδοί‖και‖οι‖Γερμανοί.‖Πώς‖να‖χειριστεί‖έναν‖ηλεκτρονικό‖υπολογιστή‖γνωρίζει‖

μόνο‖το‖37,2%‖των‖Ελλήνων‖πολιτών‖και‖μόνο‖το‖30,8%‖αυτών‖μπορεί‖να‖χρησιμοποιήσει‖κάποιο‖επιστημονικό‖ή‖τεχνολογικό‖

εργαλείο‖και‖εξοπλισμό.‖Επίσης,‖πάνω‖από‖τα‖τρία‖πέμπτα‖των‖Ελλήνων‖δεν‖έχουν‖γνώση‖τεχνολογιών‖πληροφόρησης‖και‖

επικοινωνίας.‖ε‖ ευρωπαϊκό‖ επίπεδο‖ τη‖μικρότερη‖γνώση‖ των‖ τεχνολογιών‖κατέχουν‖ οι‖ Ισπανοί,‖ οι‖Πορτογάλοι‖ και‖ εμείς.‖

χετικά‖με‖την‖κατάρτιση,‖μόνο‖το‖17,7%‖των‖συμπατριωτών‖μας‖έχει‖λάβει‖κάποια‖μορφή‖κατάρτισης‖και‖εκπαίδευσης‖τους‖

τελευταίους‖12‖μήνες,‖το‖25,5%‖θα‖επιθυμούσε,‖ενώ‖το‖42,6%‖δεν‖ενδιαφέρεται‖για‖εκπαίδευση‖και‖κατάρτιση.‖Επίσης‖το‖20%‖

των‖ ερωτηθέντων‖ απάντησε‖ ότι‖ δεν‖ επιθυμεί‖ να‖ λάβει‖ στο‖ μέλλον‖ περαιτέρω‖ εκπαίδευση.‖ Αυτό‖ λόγω‖ εμποδίων‖ που‖

σχετίζονται‖ με‖ την‖ οικογένεια,‖ για‖ τους‖ Έλληνες.‖ Έλλειψη‖χρόνου,‖ οικογενειακές‖ υποχρεώσεις‖ και‖ εργασιακές‖ δεσμεύσεις‖

είναι‖οι‖κύριοι‖λόγοι‖που‖προβάλλουν‖οι‖Ευρωπαίοι‖γενικότερα.‖Σο‖61%‖των‖Ελλήνων‖θεωρεί‖ότι‖η‖διά‖βίου‖μάθηση‖είναι‖ένα‖

αντισταθμιστικό‖ μέτρο‖ και‖ αφορά‖ μόνο‖ εκείνους‖ που‖ δεν‖ πήγαν‖ καλά‖ στο‖ σχολείο,‖ σύμφωνα‖ με‖ την‖ υπεύθυνη‖ της‖

διοργάνωσης‖Λίνε‖Φίσχολμ.‖(<) 

Μεγάλο ποσοστό αναλφαβήτων στην Ελλάδα, Εφημερίδα Σα Νέα, 8/9/2000 

Ούτε‖έναν‖λογαριασμό‖της‖ΔΕΗ‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖διαβάσουν‖8‖στους‖10‖Έλληνες‖που‖δεν‖έχουν‖ολοκληρώσει‖τη‖βασική‖

εκπαίδευση!‖χεδόν‖ένας‖στους‖δύο‖Έλληνες‖που‖ερωτήθηκαν‖αν‖έχουν‖ολοκληρώσει‖την‖9ετή‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση,‖σε‖

πρόσφατη‖ έρευνα‖ του‖ Εθνικού‖ Κέντρου‖ Βιβλίου‖ και‖ της‖ Γενικής‖ Γραμματείας‖ Λαϊκής‖ Επιμόρφωσης‖ (ποσοστό‖ 44,8%),‖

απάντησε‖αρνητικά.‖Και‖από‖αυτούς,‖ποσοστό‖83%‖δεν‖μπορεί‖να‖ανταποκριθεί‖στις‖απαιτήσεις‖της‖μιας‖τουλάχιστον‖από‖τις‖

τέσσερις‖ απλές‖ δοκιμασίες‖ εγγραμματοσύνης:‖ την‖ κατανόηση‖ ενός‖ απλού κειμένου,‖ την‖ ανάγνωση‖ ενός‖ λογαριασμού‖ της‖

ΔΕΗ,‖ την‖ εκτέλεση‖ ενός‖ απλού‖ αριθμητικού‖ υπολογισμού‖ στον‖ λογαριασμό‖ και‖ την‖ καταγραφή‖ των‖ στοιχείων‖ της‖

συνάντησης‖ που‖ έγινε‖ με‖ τον‖ ερευνητή...‖ Αυτά‖ αναφέρει‖ το‖ Κέντρο‖ Μελετών‖ και‖ Σεκμηρίωσης‖ (ΚΕΜΕΣΕ)‖ της‖ ΟΛΜΕ‖ σε‖

ανακοίνωσή‖του,‖με‖αφορμή‖τη‖σημερινή‖Διεθνή‖Ημέρα‖Αλφαβητισμού,‖σημειώνοντας‖ότι‖στην‖Ελλάδα‖τα‖προβλήματα‖του‖

αναλφαβητισμού‖είναι‖πιο‖αυξημένα‖σε‖σύγκριση‖με‖άλλες‖χώρες‖της‖Ευρώπης.‖Σο‖ΚΕΜΕΣΕ‖σημειώνει‖ότι‖από‖την‖εν‖λόγω‖

έρευνα‖προέκυψε‖ότι‖το‖12%‖των‖ερωτηθέντων‖δεν‖είχε‖παρακολουθήσει‖καθόλου‖σχολείο‖είτε‖φοίτησε‖μόνο‖σε‖μερικές‖τάξεις‖

του‖Δημοτικού,‖ το‖ 27%‖απλώς‖ολοκλήρωσε‖ το‖Δημοτικό‖και‖ το‖ 9%‖φοίτησε‖σε‖ κάποιες‖ τάξεις‖ του‖ Γυμνασίου‖ή‖σε‖ τεχνικές‖

σχολές‖για‖1-2‖χρόνια. 

Η πρόκληση της κοινωνίας της μάθησης 

Φρίστος‖Δούκας‖(Δρ‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών),‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖8/9/2000 

8 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ: ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΛΥΑΒΗΣΙΜΟΤ 

Για‖13η‖χρονιά‖οργανώνεται‖εφέτος‖η‖παγκόσμια‖ημέρα‖του‖αλφαβητισμού.‖Η‖ΟΤΝΕΚΟ,‖ο‖

διεθνής‖ οργανισμός‖ ο‖ οποίος‖ έχει‖ καθιερώσει‖ το‖ θεσμό,‖ περιλαμβάνει‖ στις‖ φετινές‖

εκδηλώσεις‖ την‖ έναρξη‖ της‖ Διεθνούς‖ Εβδομάδος‖ για‖ την‖ Εκπαίδευση‖ των‖ Ενηλίκων‖ και‖ την‖ προβολή‖ της‖ «Δεκαετίας‖

Αλφαβητισμού»‖ που‖ έχει‖ κηρύξει‖ ο‖ ΟΗΕ. Οι‖ εκδηλώσεις‖ αυτές‖ θα‖ συνδεθούν‖ επίσης‖ με‖ τη‖ «ύνοδο‖ της‖ χιλιετίας»‖ των‖

αρχηγών‖των‖κρατών‖που‖διοργανώνει‖αυτές‖τις‖μέρες‖ο‖ΟΗΕ.‖Οι‖φετινές‖εκδηλώσεις‖αποκτούν‖συμβολικό‖χαρακτήρα‖διότι‖

συνδέονται‖ με‖ την‖ είσοδο‖ στη‖ νέα‖ χιλιετία.‖ Παρέχουν‖ κατά‖ συνέπεια‖ την‖ ευκαιρία‖ ενός‖ απολογισμού‖ ως‖ προς‖ την‖

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=30401920
http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=16838&m=N16&aa=1
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αντιμετώπιση‖ του‖ αλφαβητισμού‖ στην‖ αυγή‖ της‖ «εποχής‖ των‖ μεγάλων‖ αλλαγών».‖ Οι‖ σχετικές‖ μελέτες‖ της‖ ΟΤΝΕΚΟ‖

επισημαίνουν‖ότι‖παρά‖τη‖βελτίωση‖το‖πρόβλημα‖του‖αναλφαβητισμού‖εξακολουθεί‖να‖είναι‖ένα‖παγκόσμιο‖πρόβλημα‖ και‖

στο‖νέο‖αιώνα: 

 880‖εκατομμύρια‖ενήλικοι‖είναι‖αναλφάβητοι,‖η‖πλειοψηφία‖των‖οποίων‖είναι‖γυναίκες. 

 113‖εκατομμύρια‖παιδιά,‖60%‖των‖οποίων‖είναι‖κορίτσια,‖δεν‖παρακολουθούν‖ούτε‖τη‖στοιχειώδη‖εκπαίδευση. 

 την‖Ελλάδα‖επίσης,‖παρά‖τη‖συνεχή‖βελτίωση‖των‖μεγεθών,‖το‖πρόβλημα‖εξακολουθεί‖να‖υπάρχει.‖ύμφωνα‖

με‖στοιχεία‖σχετικής‖έρευνας: 

 44,8%‖του‖πληθυσμού‖δεν‖έχει‖τελειώσει‖την‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση 

 26,7%‖δεν‖έχουν‖τελειώσει‖το‖Δημοτικό‖και‖12%‖δεν‖έχουν‖παρακολουθήσει‖καθόλου‖σχολείο 

 Η‖διαρροή‖από‖την‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση‖είναι‖11%. 

Η‖ κατάσταση‖ αυτή‖ περιορίζει‖ την‖ ικανότητα‖ των‖ κοινωνιών‖ να‖ ανταποκριθούν‖ στις‖ συνεχείς‖ μεταβολές.‖Μεταβολές‖ που‖

εκδηλώνονται‖ με‖ την‖ παγκοσμιοποίηση‖ των‖ οικονομιών,‖ την‖ ταχύτατη‖ ανάπτυξη‖ της‖ επιστήμης-τεχνολογίας,‖ τις‖

δημογραφικές‖ μεταβολές,‖ την‖ εμφάνιση‖ της‖ κοινωνίας‖ της‖ πληροφορίας,‖ τους‖ μετασχηματισμούς‖ της‖ εργασίας,‖ την‖

οικολογική‖κρίση‖κ.ά. 

Διά βίου μάθηση 

Οι‖ μεταβολές‖ αυτές‖ επηρεάζουν‖ τις‖ αντιλήψεις‖ της‖ μάθησης‖ και‖ ειδικότερα‖ του‖

αλφαβητισμού.‖ υγκεκριμένα‖ ο‖ αλφαβητισμός δεν‖ περιορίζεται‖ πλέον‖ στην‖ παραδοσιακή‖

αντίληψη‖ της‖απόκτησης‖ της‖ ικανότητας‖ της‖ ανάγνωσης,‖ της‖γραφής‖και‖ της‖αριθμητικής.‖

Επεκτείνεται‖ και‖ στην‖ απόκτηση‖ των‖ μορφωτικών‖ δεξιοτήτων‖ για‖ τη‖ συμμετοχή‖ στην‖

κοινωνική-πολιτισμική‖ ζωή,‖ στην‖ απασχόληση,‖ τη‖ συμβολή‖ στη‖ βιώσιμη‖ ανάπτυξη,‖ την‖

αυτοανάπτυξη.‖ύμφωνα‖με‖την‖αντίληψη‖αυτή,‖ο‖αλφαβητισμός‖(ή‖με‖την‖ευρύτερη‖έννοια‖ο‖

γραμματισμός)‖συνδέεται‖με‖την‖ανάπτυξη‖της‖ικανότητας‖της‖διά‖βίου‖μάθησης.‖Η‖διά‖βίου‖

μάθηση‖ στηρίζεται‖ στην‖ ικανότητα‖ της‖ απόκτησης‖ της‖ γνώσης,‖ παρά‖ στην‖ αποθήκευση‖γνωστικού‖υλικού.‖ Επιδιώκει‖ την‖

ενεργό‖ συμμετοχή‖ των‖ ατόμων‖ στη‖ διαμόρφωση‖ της‖ μορφωτικής‖ τους‖ εξέλιξης,‖ παρά‖ στην‖ αντιμετώπισή‖ τους‖ ως‖

«αντικειμένων»‖ τυποποιημένων‖ γνωστικών‖ συνταγών.‖ Η‖ διά‖ βίου‖ μάθηση‖ είναι‖ βασική‖ προϋπόθεση‖ της‖ κοινωνίας‖ της‖

μάθησης,‖ η‖ οποία‖ μπορεί‖ να‖ συμβάλλει‖ στην‖ αντιμετώπιση‖ των‖ σύνθετων‖ και‖ αλληλεξαρτώμενων‖ προβλημάτων‖ που‖

αναδεικνύουν‖οι‖επιταχυνόμενες‖αλλαγές,‖η‖αυξανόμενη‖πολυπλοκότητα‖και‖οι‖κίνδυνοι‖της‖νέας‖εποχής. 

Νέα στρατηγική 

Από‖ τα‖ παραπάνω‖ προκύπτει‖ η‖ ανάγκη‖ επαναπροσδιορισμού‖ του‖ χαρακτήρα‖ της‖ εκπαίδευσης.‖

Κέντρο‖βάρους‖της‖νέας‖στρατηγικής‖είναι: 

*Η‖έμφαση‖στην‖αντίληψη‖της‖διά‖βίου‖μόρφωσης‖η‖οποία‖διατρέχει‖το‖σύνολο‖του‖εκπαιδευτικού‖

συστήματος 

*Η‖αλληλοσύνδεση‖του‖τυπικού‖εκπαιδευτικού‖συστήματος‖(σχολική‖εκπαίδευση,‖ΑΕΙ-ΣΕΙ)‖με‖την‖

εκπαίδευση‖ των‖ ενηλίκων.‖ Σο‖ σύστημα‖ αυτό‖ λειτουργεί‖ ως‖ δίκτυο‖ που‖ είναι‖ ανοικτό‖ σε‖ κάθε‖

άτομο,‖σε‖κάθε‖ηλικία‖και‖από‖όποια‖θέση‖και‖αν‖βρίσκεται.‖Φαρακτηρίζεται‖από‖την‖ποιότητα,‖την‖ευελιξία,‖τις‖σύγχρονες‖

μεθόδους‖διδασκαλίας,‖την‖αξιοποίηση‖των‖νέων‖τεχνολογιών,‖την‖αξιολόγηση-πιστοποίηση‖των‖αποκτώμενων‖δεξιοτήτων.‖

το‖ πλαίσιο‖ αυτό‖ εντάσσονται‖ τα‖ προγράμματα‖ που‖ εκπονεί‖ η‖ Γενική‖ Γραμματεία‖ Λαϊκής‖ Επιμόρφωσης‖ του‖ υπουργείου‖

Παιδείας‖σε‖τομείς‖όπως: 

 χολεία Δεύτερης‖Ευκαιρίας. 

 Εκπαίδευση‖Ενηλίκων‖στην‖ανάπτυξη‖δεξιοτήτων‖για‖την‖κοινωνική-επαγγελματική‖ζωή. 

 Εκπαίδευση‖γονέων‖για‖την‖υποστήριξη‖των‖παιδιών‖τους‖στη‖μάθηση. 

 Εκπαιδευτικό-πολιτιστικό‖πρόγραμμα‖Μελίνα. 

 Περιβαλλοντική‖Εκπαίδευση‖για‖την‖τοπική‖ανάπτυξη. 

 Πρόσβαση‖γυναικών‖στην‖αγορά‖εργασίας. 

 Εκπαίδευση‖μεταναστών‖στην‖ελληνική‖γλώσσα. 
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Κουλτούρα μάθησης 

Η‖εκπαίδευση‖ενηλίκων‖ως‖διά‖βίου‖μάθηση‖με‖στόχο‖την‖κοινωνία‖ της‖γνώσης,‖είναι‖ένα‖κλειδί‖για‖τη‖

δημιουργική‖ ένταξη‖ στη‖ νέα‖ εποχή.‖ Η‖ ανάπτυξή‖ της‖ δεν‖ περιορίζεται‖ μόνο‖ στις‖ ευθύνες‖ της‖ κρατικής‖

εξουσίας.‖Δεν‖ είναι‖μόνο‖ το‖ άθροισμα‖νόμων,‖ σχεδίων,‖προγραμμάτων‖και‖ χρηματοδοτήσεων.‖ Είναι‖μια‖

ευρύτερη‖κοινωνική‖διεργασία‖στην‖οποία‖οι‖κοινωνικές‖οργανώσεις‖αναλαμβάνουν‖ένα‖σημαντικό‖μερίδιο‖

ευθύνης.‖Με άλλα‖λόγια‖η‖εκπαίδευση‖ενηλίκων‖συνδέεται‖με‖την‖ανάπτυξη‖μιας‖«κουλτούρας‖μάθησης»,‖

δηλαδή‖με‖ την‖ ικανότητα‖ της‖ ίδιας‖ της‖ κοινωνίας‖ να‖ αξιοποιεί‖ δημιουργικά‖ το‖σύνολο‖ του‖ ανθρώπινου‖

δυναμικού‖της‖για‖την‖ανταπόκριση‖στις‖συνεχείς‖εξελίξεις. 

UNICEF: 123 εκ. παιδιά στον «μαυροπίνακα», Αλεξάνδρα Kασσίμη, εφ. Καθημερινή, 18/9/2003 

Σην‖ περίοδο,‖ που‖ τα‖ σχολεία‖ του‖ κόσμου‖ ανοίγουν‖ τις‖ πόρτες‖ για‖ τους μικρούς‖ μαθητές,‖ 123‖

εκατομμύρια‖ παιδιά‖ δεν‖ θα‖ τις‖ διαβούν‖ σύμφωνα‖ με‖ πρόσφατη‖ έρευνα‖ της‖ UNICEF.‖ ‖ την‖

υποσαχάρια‖ Αφρική‖ 46‖ εκατομμύρια‖ παιδιά‖ σχολικής‖ ηλικίας‖ και‖ ακόμη‖ 46‖ εκατομμύρια‖ στη‖

Νότια‖Ασία‖–δηλαδή‖τα‖3/4‖του‖συνόλου‖των‖παιδιών‖του‖κόσμου‖εκτός‖σχολείου– δεν‖πηγαίνουν‖

στο‖ σχολείο.‖ Παράλληλα,‖ στον‖ βιομηχανικό‖ κόσμο‖ το‖ 2%‖ του‖ παιδικού‖ πληθυσμού,‖ το‖ οποίο‖

αντιστοιχεί‖ σε‖ 2,5‖ εκατομμύρια‖ παιδιά,‖ βρίσκεται‖ εκτός‖ σχολείου.‖ ‖ H‖ Kάρολ‖ Mπέλαμι,‖

Εκτελεστική‖Διευθύντρια‖της‖UNICEF‖αναφέρεται‖στην‖αποκαρδιωτική‖αυτή‖εικόνα‖ενός‖κόσμου,‖

στον‖οποίο‖η‖εκπαίδευση‖αποτελεί‖αναφαίρετο‖δικαίωμα‖κάθε‖παιδιού‖και‖συμπληρώνει‖ότι:‖«ο‖

αναλφαβητισμός‖αποτελεί‖το‖μεγαλύτερο‖εμπόδιο‖στην‖προσπάθεια‖μείωσης‖της‖φτώχειας‖αφού‖όσο‖αυξάνεται‖ ο‖αριθμός‖

των‖ παιδιών,‖ που‖ παραμένουν‖ εκτός‖ σχολείου‖ τόσο‖ αυξάνεται‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ ενηλίκων,‖ που‖ θα‖ βρίσκονται‖ αύριο‖ σε‖

μειονεκτική‖ θέση».‖ τις‖ οικονομικές‖ συνέπειες‖ της‖ αποχής‖ από‖ την‖ εκπαίδευση,‖ προστίθεται‖ και‖ ο‖ κίνδυνος‖ έκθεσης‖ σε‖

ασθένειες,‖ κακοποίηση‖καθώς‖και‖ σεξουαλική‖ εκμετάλλευση.‖  Μια‖ ανάσα‖πριν‖ από‖ την‖καταληκτική‖ημερομηνία‖για‖ την‖

«Ανάπτυξη‖ της‖ Φιλιετίας»‖ της‖UNICEF,‖ για‖ ίση‖πρόσβαση‖ αγοριών‖ και‖ κοριτσιών‖ στο‖ σχολείο‖ ως‖ το‖ 2005‖ και‖ τα‖ κορίτσια‖

εξακολουθούν‖να‖βρίσκονται‖σε‖δυσχερέστερη‖θέση.‖Παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖το‖χάσμα‖στην‖εγγραφή‖στο‖σχολείο‖έχει‖μειωθεί‖

την‖τελευταία‖δεκαετία,‖τα‖κορίτσια‖είναι‖εκείνα‖που‖στερούνται‖συχνότερα‖το‖δικαίωμα‖πρόσβασης‖στο‖σχολείο‖ενώ‖όπως‖

έχει‖ παρατηρηθεί‖ είναι‖ αυτά‖ που‖ το‖ εγκαταλείπουν‖ νωρίτερα.‖ ‖ Σον‖ περασμένο‖ Ιούνιο‖ η‖ οργάνωση,‖ που‖ αντιμετωπίζει‖ το‖

ζήτημα‖ της‖ εκπαίδευσης‖ των‖κοριτσιών‖ως‖ υψίστης‖προτεραιότητας,‖ εγκαινίασε‖ την‖ πρωτοβουλία‖ «25‖ έως‖ το‖ 2005»‖για‖ 25‖

χώρες‖της‖περιοχής‖της‖Δυτικής‖και‖Κεντρικής‖Αφρικής‖ενώ‖αξιοσημείωτες‖είναι‖και‖οι‖έως‖τώρα‖επιτυχίες:‖ 

 1,5‖εκατομμύριο‖παιδιά‖έφερε‖η‖ εκστρατεία‖της‖UNICEFστα‖θρανία‖του‖Aφγανιστάν‖ενώ‖παρατηρήθηκε‖37%‖

αύξηση‖στον‖αριθμό‖των‖μαθητριών.‖ 

 Οι‖σχολικές‖αίθουσες‖στην‖Κένυα‖γέμισαν‖με‖επιπλέον‖1,3‖εκατομμύρια‖μαθητές. 

115 εκατ. παιδιά δεν ξέρουν τι θα πει σχολείο, Μ. Πίνη, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/9/2005 

Όλα‖ τα‖παιδιά‖ έχουν‖ δικαίωμα‖σε‖ δωρεάν‖ εκπαίδευση,‖χωρίς‖ διακρίσεις.‖Με‖ την‖ ευκαιρία‖ της‖Διεθνούς‖Ημέρας‖ (σήμερα‖ 8‖

επτεμβρίου)‖ για‖ την‖ Εξάλειψη‖ του‖ Αναλφαβητισμού,‖ η‖ UNICEF‖ υπενθυμίζει‖ πως‖ οι‖ συνεχείς‖ προσπάθειες‖ για‖ την‖

εξασφάλιση‖ πρόσβασης‖ των‖ παιδιών‖ στην‖ εκπαίδευση‖ είναι‖ ζωτικής‖ σημασίας‖ για‖ την‖ επίτευξη‖ του‖ στόχου‖ της‖ χιλιετίας‖

μέχρι‖το‖2015.‖ 

τον‖ κόσμο,‖ υπενθυμίζει‖ η‖ UNICEF,‖ 115‖ εκατομμύρια‖ παιδιά‖ είναι‖ εκτός‖ σχολείου,‖ στην‖

πλειονότητά‖ τους‖ κορίτσια.‖ Μόνο‖ στην‖ Ασία‖ υπολογίζονται‖ σε‖ 42.294.000‖ τα‖ παιδιά‖ που‖ δεν‖

πάνε‖ σχολείο,‖ ενώ‖ στην‖ υποσαχάρια‖Αφρική‖ οι‖ εκτιμήσεις‖ τα‖

ανεβάζουν‖σε‖ 45.465.000.‖ Βασικό‖ εμπόδιο‖στην‖πρόσβαση‖προς‖

την‖εκπαίδευση‖είναι‖η‖φτώχεια.‖Σο 20%‖των‖νοικοκυριών‖στον‖

αναπτυσσόμενο‖ κόσμο‖ έχουν‖ πιθανότητες‖ κατά‖ τρεις‖ φορές‖

λιγότερες‖ να‖ πάνε‖ στο‖ σχολείο.‖ ‖ Θυμίζει‖ πως‖ σημαντικός‖

παράγοντας‖στον‖αναλφαβητισμό‖είναι‖ το‖μορφωτικό‖επίπεδο‖

της‖ μητέρας.‖ Σο‖ 75%‖ των‖ παιδιών‖ εκτός‖ σχολείου‖ στις‖

αναπτυσσόμενες‖ χώρες‖ έχουν‖ μητέρες‖ αναλφάβητες.‖ Επομένως‖ και‖ η‖ εξάλειψη‖ των‖ διακρίσεων‖ που‖ υπάρχουν‖ στην‖

εκπαίδευση‖σε‖βάρος‖των‖κοριτσιών‖συμβάλλει‖μακροχρόνια‖στη‖βελτίωση‖της‖ζωής‖των‖παιδιών,‖αφού‖τα‖κορίτσια‖είναι‖οι‖

αυριανές‖ μητέρες.‖ ‖ Η‖UNICEF‖ επισημαίνει‖ πως‖ ο στόχος‖ της‖ καθολικής‖πρωτοβάθμιας‖ εκπαίδευσης‖με‖ ίσες‖ ευκαιρίες‖ για‖

κορίτσια‖και‖αγόρια‖είναι‖ρεαλιστικός,‖οικονομικά‖προσιτός,‖επιτεύξιμος‖και,‖το‖σημαντικότερο,‖είναι‖πρωταρχικό‖δικαίωμα‖

όλων‖των‖παιδιών. 

http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_80981638138_18/09/2003_77209
http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=98824056
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880 εκατομμύρια οι αναλφάβητοι, Εφημερίδα Καθημερινή, 20/4/2000 

Ο‖ γενικός‖ διευθυντής‖ της‖ UNESCO,‖ Κοϊτσίρο‖ Ματσούρα,‖ ανέφερε‖ ότι‖ ο‖ αριθμός‖ των‖

αναλφαβήτων‖ στον‖ κόσμο‖ ανέρχεται‖ σε‖ 880‖ εκ.‖ ενώ‖ 113‖ εκατομμύρια‖ παιδιά‖ δεν‖ έχουν‖

πρόσβαση‖ στην‖ πρωτοβάθμια‖ εκπαίδευση.‖ Εν‖ όψει‖ του‖ Παγκόσμιου‖ υνεδρίου‖ για‖ την‖

Εκπαίδευση,‖που‖θα‖γίνει‖στο‖Ντακάρ‖της‖ενεγάλης‖στις‖26‖Απριλίου,‖η‖UNESCO‖σκοπεύει‖να‖

επαναδιατυπώσει‖ τη‖ στρατηγική‖ της‖για‖ γενικευμένη‖ εκπαίδευση.‖Πάνω‖ από‖ 180‖ κράτη‖ θα‖

συμμετάσχουν‖ στο‖ συνέδριο,‖ παρουσιάζοντας‖ τα‖ αποτελέσματα‖ επιμέρους‖ μελετών.‖ Σα‖

αποτελέσματα‖ αυτά‖ θα‖ χρησιμεύσουν‖ στη‖ διαμόρφωση‖ της‖ εκπαιδευτικής‖ στρατηγικής‖ σε‖

παγκόσμιο‖επίπεδο,‖με‖τέτοιο‖τρόπο‖ώστε‖να‖καταπολεμηθεί‖ο‖αναλφαβητισμός‖κυρίως‖στις‖χώρες‖του‖Σρίτου‖Κόσμου.‖Αν‖και‖

η‖ εκπαίδευση‖παραμένει‖ ανεκπλήρωτη‖υπόσχεση‖για‖ πολλούς‖ ανθρώπους‖ στον‖ πλανήτη,‖μερικές‖ χώρες‖ έχουν‖ σημειώσει‖

σημαντικές‖ προόδους‖ στον‖ τομέα‖ αυτό,‖ σύμφωνα‖ με‖ εκτιμήσεις‖ της‖ UNESCO.‖ Ο‖ αριθμός‖ των‖ παιδιών‖ που‖ φοιτούν‖ στο‖

σχολείο‖έφθασε‖τα‖681‖εκατομμύρια‖φέτος‖από‖599‖εκ.‖το‖1998.‖Η‖ανατολική‖Ασία,‖οι‖χώρες‖του‖Ειρηνικού‖και‖της‖Καραϊβικής‖

κοντεύουν‖να‖πετύχουν‖ το‖στόχο‖ της‖ βασικής‖ εκπαίδευσης‖για‖ όλα‖ τα‖παιδιά,‖ ενώ‖ο‖αριθμός‖ των‖παιδιών‖που‖βρίσκονται‖

εκτός‖σχολείου‖παγκοσμίως‖μειώθηκε‖από‖τα‖127‖εκ.‖το‖1990‖στα‖113‖το‖1998.‖Η‖βασική‖εκπαίδευση‖γυναικών‖έχει‖αποδείξει‖

την‖αξία‖της‖στην‖Κίνα‖και‖την‖Ινδία,‖όπου‖σημειώνεται‖μείωση‖της‖γεννητικότητας,‖παράγοντας‖και‖δείγμα‖ανάπτυξης. 

Ανεκπλήρωτος στόχος 

Η‖ εκπαιδευτική‖ ισότητα‖ μεταξύ‖ ανδρών‖ και‖ γυναικών‖ παραμένει,‖ όμως,‖ ανεκπλήρωτος‖ στόχος.‖ 60%‖ των‖παιδιών‖ που‖ δεν‖

πηγαίνουν‖καν‖στο‖δημοτικό‖είναι‖κορίτσια.‖Σα‖δύο‖τρίτα‖των‖αναλφαβήτων‖στον‖κόσμο‖είναι‖γυναίκες.‖Αναγνωρίζοντας‖το‖

πρόβλημα‖αυτό,‖η‖UNESCO‖προγραμματίζει‖να‖παρουσιάσει‖πρόγραμμα‖εκπαίδευσης‖γυναικών.‖Νέες‖προκλήσεις‖στον‖τομέα‖

της‖εκπαίδευσης‖προέκυψαν‖ως‖αποτέλεσμα‖των‖γεωπολιτικών‖μεταβολών‖των‖αρχών‖της‖δεκαετίας‖του‖1990.‖Η‖κατάρρευση‖

του‖κομμουνισμού‖στην‖Ευρώπη,‖η‖επικοινωνιακή‖επανάσταση‖που‖προκάλεσε‖η‖διάδοση‖του‖Ιντερνετ‖και‖η‖επικράτηση‖της‖

παγκοσμιοποιημένης‖οικονομίας‖θα‖απευθυνθούν‖στη‖ύσκεψη‖του‖Ντακάρ. 

Η‖ διάδοση‖ του‖AIDS‖ και‖ η‖ εξάπλωση‖ των‖ εθνικιστικών‖ συγκρούσεων‖παρουσιάζουν‖ και‖

αυτές‖ νέες‖ προκλήσεις‖ στην‖ προσπάθεια‖ επίτευξης‖ των‖ εκπαιδευτικών‖ στόχων‖ της‖

UNESCO.‖ Η‖ προσφορά‖ εκπαιδευτικών‖ δυνατοτήτων‖ σε‖ ορφανά‖ του‖ AIDS,‖ πρόσφυγες‖

τοπικών‖πολέμων‖και‖η‖χρήση‖των‖νέων‖τεχνολογιών‖από‖αυτές‖τις‖ομάδες‖θα‖είναι‖μέσα‖

στις‖ προτεραιότητες‖ του‖ οργανισμού.‖ «Σα‖ εμπλεκόμενα‖ κράτη‖ οφείλουν‖ να‖ επιδείξουν‖

ανανεωμένη‖ πολιτική‖ βούληση‖ με‖ στόχο‖ την‖ προσφορά‖ βασικής‖ εκπαίδευσης‖σε‖ όλους»,‖

τονίζει‖ο‖διευθυντής‖της‖UNESCO. 

680.000 Έλληνες δεν ξέρουν ανάγνωση! 

Εφ.‖Σο‖Βήμα,‖6/9/1998Εντυπωσιακά‖στοιχεία‖με‖την‖ευκαιρία‖της‖αυριανής‖Παγκόσμιας‖Ημέρας‖

για‖την‖Εξάλειψη‖του‖Αναλφαβητισμού 

 «Παρακαλώ,‖μπορείτε‖να‖μου‖διαβάσετε‖αυτή‖την‖πινακίδα;».‖Διεθνής‖Ημέρα‖για‖την‖Εξάλειψη‖

του‖ Αναλφαβητισμού‖ αύριο‖ Δευτέρα‖ και,‖ ενώ‖ βαδίζουμε‖ προς‖ το‖ 2000,‖ υπάρχουν‖ αρκετοί‖

άνθρωποι‖ ανάμεσά‖μας‖που‖ δεν‖γνωρίζουν‖γραφή‖και‖ανάγνωση.‖ύμφωνα‖με‖την‖τελευταία‖

απογραφή‖ του‖ 1991,‖ που‖ πραγματοποίησε‖ η‖ Εθνική‖ τατιστική‖ Τπηρεσία,‖ το‖ 6,83%‖ του‖ πληθυσμού‖ της‖ χώρας‖ είναι‖

αναλφάβητοι.‖τις‖ γυναίκες‖ το‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖ είναι‖ 9,84%‖και‖ στους‖άνδρες‖ 3,69%.‖ «Ψστόσο‖με‖ την‖πάροδο‖ των‖ ετών‖

παρατηρείται‖μείωση‖του‖ποσοστού‖των‖αναλφάβητων,‖γεγονός‖που‖αποδίδεται‖κυρίως‖στη‖βιολογική‖αποχώρηση.‖Επιπλέον‖

θα‖πρέπει‖να‖κάνουμε‖τον‖διαχωρισμό‖μεταξύ‖των‖οργανικά‖αναλφάβητων,‖δηλαδή‖αυτών‖που‖δεν‖πήγαν‖ποτέ‖στο‖σχολείο,‖

και‖των‖λειτουργικά‖αναλφάβητων,‖οι‖οποίοι‖φοίτησαν‖και‖διδάχθηκαν‖ως‖ένα‖βαθμό‖γραφή‖και‖ανάγνωση,‖χωρίς‖ωστόσο‖να‖

καλλιεργήσουν‖ τις‖ γνώσεις‖ τους,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ να‖ μην‖ έχουν‖ τη‖ δυνατότητα‖ να‖ συμμετάσχουν‖ σε‖ άλλες‖ κοινωνικές‖

δραστηριότητες,‖όπως‖για‖παράδειγμα‖να‖βρουν‖εργασία»‖επισημαίνει‖η‖κυρία‖Αθηνά‖ιπητάνου, διδάκτωρ‖της‖Υιλοσοφικής‖

χολής‖του‖Αριστοτελείου‖Πανεπιστημίου‖Θεσσαλονίκης.‖«Οι‖αναλφάβητοι‖βρίσκονται‖στο‖περιθώριο,‖καθώς‖δεν‖μπορούν‖να‖

πραγματοποιήσουν‖με‖ ευκολία‖λειτουργίες‖που‖ έχουν‖σχέση‖με‖ τον‖γραπτό‖λόγο,‖ όπως‖η‖ψήφος,‖ακόμη‖και‖ η‖μετακίνηση‖

(πινακίδες,‖ αριθμοί‖ και‖προορισμοί‖ λεωφορείων)‖ ή‖ η‖ οδήγηση.‖Οι‖άνθρωποι‖ αυτοί‖ απασχολούνται‖ κυρίως‖στον‖πρωτογενή‖

τομέα‖ παραγωγής,‖ σε‖ αγροτικές‖ εργασίες‖ ή‖ σε‖ ευκαιριακά‖ επαγγέλματα.‖ Αξίζει‖ να‖ σημειωθεί‖ ότι‖ το‖ ποσοστό‖ των‖

αναλφάβητων‖ σε‖ αγροτικές‖ περιοχές‖ αγγίζει‖ το‖ 35%»‖ λέει‖ η‖ κυρία‖ ιπητάνου,‖ που‖ πραγματοποιεί‖ μελέτη‖ με‖ θέμα‖ τη‖

διαχρονικότητα‖ και‖ τις‖ μεταλλαγές‖ του‖ αναλφαβητισμού‖ στην‖ Ελλάδα.‖ «Παράγοντες‖ που‖ θεωρούνται‖ υπεύθυνοι‖ για‖ τον‖

αναλφαβητισμό‖ είναι‖ κυρίως‖ το‖ κοινωνικό‖ οικονομικό‖ επίπεδο‖ της‖ οικογένειας,‖ οι‖ κακές‖ συνθήκες‖ διαβίωσης,‖ η‖

παραπτωματική‖συμπεριφορά,‖αλλά‖και‖η‖χωροταξική‖κατανομή‖των‖σχολείων‖(απομακρυσμένες‖περιοχές‖χωρίς‖σχολείο‖ή‖

με‖ολιγοθέσιο‖δημοτικό),‖η‖ελλιπής‖κατάρτιση‖των‖εκπαιδευτικών‖κλπ.»,‖διευκρινίζει‖η‖κυρία‖ιπητάνου.‖Να‖σημειωθεί‖ότι‖το‖

μικρότερο‖ποσοστό‖αναλφαβητισμού‖παρατηρείται‖στην‖ευρύτερη‖περιοχή‖της‖πρωτεύουσας‖(3,48%),‖ενώ‖το‖μεγαλύτερο‖στην‖

περιοχή‖ της‖Θράκης‖ (15,13%).‖Η‖ καταγραφή‖ και‖ η‖ ανάλυση‖ των‖ θεμάτων‖ που‖ αφορούν‖ τον‖ αναλφαβητισμό‖ στην‖ Ελλάδα‖

θεωρούνται‖ελλιπείς.‖«Τπάρχει‖επιτακτική‖ανάγκη‖για‖καταγραφή‖και‖έρευνα‖όσον‖αφορά‖τον‖λειτουργικό‖αναλφαβητισμό,‖
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με‖στοιχεία‖στατιστικά‖και‖ποιοτικά,‖ώστε‖να‖ληφθούν‖τα‖κατάλληλα‖προληπτικά‖μέτρα‖στο‖πλαίσιο‖του‖σχολείου»‖τονίζει‖η‖

κυρία‖ ιπητάνου.‖ Ένας‖ αναλφάβητος‖ έχει‖ τη‖ δυνατότητα‖ σήμερα‖ να‖ απευθυνθεί‖ στη‖ Γενική‖ Γραμματεία‖ Λαϊκής‖

Επιμόρφωσης‖και‖στις‖Νομαρχίες,‖όπου‖διοργανώνονται‖ειδικά‖προγράμματα. 

Ορισμός 

Ματακιάς‖Αργύρης,‖Λεξικό‖Εννοιών,‖εκδ.‖Πελεκάνος,‖Αθήνα‖Θεσσαλονίκη,‖σελ.‖60 

«Ο‖κλασικός‖ορισμός‖του‖αναλφαβητισμού»,‖όπως‖γράφει‖ο‖Μ.‖Ηλιού,‖«μας‖λέει‖ότι‖αναλφάβητος‖είναι‖εκείνος‖ο‖άνθρωπος‖

που‖δεν‖ξέρει‖να‖γράφει‖και‖να‖διαβάζει».‖Όμως‖ο‖ορισμός‖αυτός‖μάλλον‖είναι‖ανεπαρκής‖για‖να‖καλύψει‖το‖φαινόμενο‖στην‖

ολότητά‖του.‖Έτσι‖μπορούμε‖να‖κάνουμε‖μια‖διάκριση‖του‖αναλφαβητισμού,‖σύμφωνα‖με‖τις‖σύγχρονες‖μελέτες‖σε: 

 Οργανικό αναλφαβητισμό,‖που‖αφορά‖ εκείνους‖ τους‖ανθρώπους‖που‖ δεν‖απέκτησαν‖ποτέ‖ τα‖ εργαλεία‖ του‖

γραπτού‖λόγου,‖που‖δε‖φοίτησαν‖δηλαδή‖σε‖σχολείο. 

 Λειτουργικό αναλφαβητισμό,‖που‖αφορά‖εκείνους‖τους‖ανθρώπους,‖που‖σε‖κάποια‖στιγμή‖έμαθαν‖το‖χειρισμό‖

του‖γραπτού‖λόγου,‖αλλά‖γρήγορα‖τον‖ξέχασαν‖και‖ δεν‖κατέχουν‖πια‖το‖εργαλείο‖της‖γραπτής‖επικοινωνίας,‖που‖θα‖τους‖

επέτρεπε‖λειτουργικότερη‖ένταξη‖στην‖οικονομική‖και‖κοινωνική‖ζωή‖του‖τόπου. 

ύμφωνα‖με‖τον‖ορισμό‖της‖Unesco,‖«αναλφάβητος‖είναι‖το‖πρόσωπο‖το‖οποίο‖δεν‖είναι‖ικανό‖να‖ασκήσει‖όλες‖τις‖αναγκαίες‖

για‖τον‖αλφαβητισμό‖δραστηριότητες‖που‖θα‖του‖επιτρέψουν‖να‖συνεχίζει‖να‖διαβάζει,‖να‖γράφει‖και‖να‖κάνει‖αριθμητικές‖

πράξεις‖τόσο‖για‖τη‖δική‖του‖ανάπτυξη‖όσο‖και‖γι'‖αυτήν‖της‖κοινότητάς‖του». 

Η Άγκυρα θέλει αμόρφωτους μουσουλμάνους στη Θράκη 

Εφ.‖Σα‖Νέα,‖11/10/1995 

Μέτωπο‖αντιπαράθεσης‖με‖την‖Ελλάδα‖ανοίγει‖η‖Άγκυρα‖προσπαθώντας‖να‖στρέψει‖τη‖μουσουλμανική‖μειονότητα‖κατά‖της‖

ελληνικής‖Πολιτείας,‖με‖πρόσχημα‖το‖νέο‖νόμο‖για‖την‖εκπαίδευση‖που‖ψήφισε‖η‖ελληνική‖Βουλή.‖Σο‖υπουργείο‖Εξωτερικών‖

της‖Σουρκίας‖με‖προκλητική‖του‖ανακοίνωση‖κατηγόρησε‖την‖Ελλάδα‖για‖παραβίαση‖των‖δικαιωμάτων‖της‖μειονότητας.‖Σην‖

ίδια‖ στιγμή,‖ η‖ άτυπη‖ «μειονοτική‖ επιτροπή»,‖ που‖ ελέγχει μερίδα‖ των‖ Μουσουλμάνων‖ στη‖ Θράκη,‖ προέτρεψε‖ τους‖

Μουσουλμάνους‖γονείς‖να‖μη‖στείλουν‖τα‖παιδιά‖τους‖στο‖σχολείο,‖ενώ‖ακραία‖στελέχη‖της‖μουσουλμανικής‖μειονότητας‖

εμπόδισαν‖χθες‖μαθητές‖Δημοτικού‖να‖προσέλθουν‖στα‖μειονοτικά‖σχολεία‖τους,‖σε‖περιοχές‖της Ξάνθης‖και‖της‖Ροδόπης.‖

Απαντώντας‖ο‖εκπρόσωπος‖του‖υπουργείου‖Εξωτερικών‖Κ.‖Μπίκας,‖επιτέθηκε‖στην‖Άγκυρα‖σημειώνοντας‖ότι‖επιχειρεί‖«να‖

κρατήσει‖τη‖μειονότητα‖στο‖σκοτάδι‖της‖αμάθειας,‖ώστε‖να‖τη‖χειραγωγεί‖και‖να‖την‖εκμεταλλεύεται»... 

Σα φόρτωσαν στον κόκορα, Φρυσόστομος Μπίκατζικ, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/9/1996 

Πάνω‖από‖το‖μισό‖του‖πληθυσμού‖της‖χώρας‖μας‖(54,6%)‖αντιμετωπίζει‖προβλήματα‖στη‖γραφή‖και‖

την‖ ανάγνωση‖ της‖ ελληνικής‖ γλώσσας.‖ Από‖ αυτούς‖ το‖ 6,8%‖ δεν‖ ξέρει‖ καθόλου‖ να‖ γράφει‖ ή‖ να‖

διαβάζει,‖ ενώ‖ το‖ 47,8%‖ δεν‖ έχει‖ τελειώσει‖ τη‖ βασική‖ εκπαίδευση‖ (γυμνάσιο).‖ ε‖ πολλές‖ περιοχές‖

μάλιστα‖το‖ποσοστό‖των‖αναλφάβητων‖υπερβαίνει‖το‖μέσο‖όρο‖και‖φτάνει‖μέχρι‖και‖το‖70%.‖Ημέρα‖

κατά‖του‖αναλφαβητισμού‖η‖σημερινή‖και‖η‖ημέρα‖που‖υπενθυμίζεται‖πως‖ο‖αναλφαβητισμός‖δεν‖

είναι‖μια‖«ντροπή»‖που‖πρέπει‖να‖λείψει‖αλλά‖μια‖κοινωνική‖και‖πολιτιστική‖πραγματικότητα‖που‖

όμως‖δεν‖πρέπει‖να‖παραβλέπεται·‖αντίθετα‖η‖αντιμετώπισή‖της‖αποτελεί‖πράξη‖επιβεβλημένη. 

«Παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖η‖υποχρεωτική‖εκπαίδευση‖είναι‖υποχρεωτική‖εδώ‖και‖160‖χρόνια‖και‖από‖το‖1976‖είναι‖9χρονη,‖πολλά‖

παιδιά‖είτε‖δεν‖φοιτούν‖καθόλου‖είτε‖εγκαταλείπουν‖το‖σχολείο‖στην‖πρωτοβάθμια‖ή‖δευτεροβάθμια‖εκπαίδευση»,‖παρατηρεί‖

ο‖Γεράσιμος‖ιώκος,‖υπεύθυνος‖του‖Γραφείου‖Αναλφαβητισμού‖Ενηλίκων‖της‖Γενικής‖Γραμματείας‖Επιμόρφωσης.‖τη‖χώρα‖

μας‖υπάρχουν‖δύο‖κατηγορίες‖αναλφάβητων:‖οι‖«οργανικά‖αναλφάβητοι»,‖αυτοί‖δηλαδή‖που‖δεν‖έχουν‖πάει‖ποτέ‖σχολείο,‖και‖

οι‖«υποεκπαιδευμένοι»,‖όσοι,‖δηλαδή‖δεν‖έχουν‖απολυτήριο‖γυμνασίου‖ανεξάρτητα‖από‖το‖σε‖ποια‖τάξη‖του‖έχουν‖διακόψει‖τη‖

φοίτηση.‖ύμφωνα‖λοιπόν‖με‖την‖τελευταία‖απογραφή‖του‖1991‖όσοι‖δήλωσαν‖ότι‖δε‖γνωρίζουν‖γραφή‖και‖ανάγνωση,‖ηλικίας‖

άνω‖των‖10‖ετών,‖ανέρχονται‖στους‖617.618.‖Σο‖73%‖αυτών‖είναι‖γυναίκες‖και‖το‖υπόλοιπο‖άνδρες.‖Επίσης‖4.699.529‖Έλληνες‖

(από‖τους οποίους‖το‖52%‖δηλαδή‖2.132.294‖είναι‖γυναίκες,‖έχουν‖εγκαταλείψει‖το‖γυμνάσιο.‖Όσο‖αφορά‖ δε‖την‖ηλικία‖των‖

υποεκπαιδευμένων,‖όσων‖δηλαδή‖εγκατέλειψαν‖το‖γυμνάσιο,‖το‖μεγαλύτερο‖μέρος‖παρατηρείται‖στις‖ηλικίες‖15-44‖χρονών.‖

Ψστόσο‖ ιδιαίτερα‖ υψηλά‖ είναι‖ τα ποσοστά‖ που‖ εμφανίζονται‖ στις‖ αγροτικές,‖ απομονωμένες‖ και‖ γενικότερα‖ τις‖

υποβαθμισμένες‖ περιοχές.‖ «Κάτι‖ όχι‖ τυχαίο»,‖ όπως‖ εξηγεί‖ ο‖ κ.‖ ιώκος,‖ «καθώς‖ σε‖ τέτοιου‖ είδους‖ περιοχές‖ ακόμα‖ και‖ η‖

φοίτηση‖στο‖δημοτικό‖διακόπτεται‖προκειμένου‖τα‖παιδιά‖να‖δουλέψουν,‖για‖να‖καλύψουν‖οικονομικές‖ή‖άλλες‖ανάγκες‖της‖

οικογένειας·‖ ή‖ διότι‖ δεν‖ κρίνεται‖ απαραίτητη‖ η‖ συνέχιση‖ του‖ σχολείου!».‖ Εάν‖ παρατηρήσουμε‖ λοιπόν‖ τη‖ γεωγραφική‖

κατανομή‖ του‖ φαινομένου,‖ διαπιστώνουμε‖ ότι‖ σε‖ ορισμένες‖ περιοχές‖ το‖ ποσοστό‖ υπερβαίνει‖ κατά‖ πολύ‖ το‖ μέσο‖ όρο‖ της‖

χώρας.‖Σέτοιες‖περιοχές‖είναι:‖η‖Θράκη,‖με‖ποσοστό‖υποεκπαιδευμένων‖72%‖του‖πληθυσμού,‖η‖Ήπειρος‖με‖68%,‖τα‖νησιά‖του‖

Ιονίου‖με‖67%,‖και‖η‖Θεσσαλία‖με‖ποσοστό‖περίπου‖66%.‖Αναλυτικότερα‖το‖μεγαλύτερο‖ποσοστό‖αναλφάβητων‖(οργανικά‖και‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

186 

υποεκπαιδευόμενοι)‖παρουσιάζεται‖στο‖νομό‖Ροδόπης,‖όπου‖κατοικεί‖η‖μουσουλμανική‖μειονότητα‖και‖οι‖Έλληνες‖από‖την‖

πρώην‖οβιετική‖Ένωση:‖το‖75,8%‖του‖πληθυσμού...‖Οι‖λιγότεροι‖αναλφάβητοι,‖οργανικά‖και‖υποεκπαιδευόμενοι,‖κατοικούν‖

στην‖περιφέρεια‖Αττικής‖(39,9%‖του‖πληθυσμού:‖3,5%‖δεν‖πήγε‖καθόλου‖σχολείο‖και‖36,4%‖δεν‖έχει‖απολυτήριο‖γυμνασίου)‖

και‖ Θεσσαλονίκης...‖ Η‖ αναλογία‖ ωστόσο‖ μεταξύ‖ γυναικείου-ανδρικού‖ αναλφαβητισμού‖ παραμένει‖ πάντα‖ εις‖ βάρος‖ των‖

γυναικών...‖Σέλος,‖τέσσερα‖μόλις‖χρόνια‖πριν‖από‖το‖2000, μπορεί‖να‖γίνεται‖λόγος‖για‖τεχνολογική‖και‖οικονομική‖ανάπτυξη,‖

για‖ αναβάθμιση‖ του‖ κοινωνικού‖ και‖ πολιτιστικού‖ επιπέδου,‖ αλλά‖ συχνά,‖ αν‖ όχι‖ πάντα,‖ παραβλέπεται‖ το‖ υψηλό‖ ποσοστό‖

αναλφάβητων‖και‖υποεκπαιδευμένων‖στον‖ελληνικό‖πληθυσμό.‖Ποσοστό‖που‖όσο‖περνούν‖τα‖χρόνια‖ούτε‖η‖Κατοχή‖ούτε‖κι‖ο‖

εμφύλιος‖μπορεί‖να‖δικαιολογήσει. 

Αναλφαβητισμός, Άρης Γιαβρής, Η οργάνωση του λόγου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1990, τ. Α', σελ. 62-63 

Με‖βάση‖ τον‖ τυπικό‖ ορισμό,‖αναλφάβητος‖ είναι‖ ο‖ άνθρωπος‖που‖ δε‖ γνωρίζει‖ να‖γράφει‖ και να‖

διαβάζει,‖δηλαδή‖ο‖άνθρωπος‖που‖δεν‖πήγε‖ποτέ‖σχολείο.‖Καθώς‖όμως‖γενικεύεται‖η‖υποχρεωτική‖

εκπαίδευση‖και‖εξαπλώνονται‖τα‖μέσα‖μαζικής‖ενημέρωσης,‖μεταβάλλεται‖και‖το‖περιεχόμενο‖του‖

αναλφαβητισμού.‖ «ήμερα‖ αναλφάβητος‖ θεωρείται‖ ο‖ άνθρωπος‖ που‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ κατανοήσει‖

μια‖ απλή‖παρουσίαση‖ γεγονότων‖ τα‖ οποία‖ αναφέρονται‖ στην‖ καθημερινή‖ του‖ ζωή‖ (κοινωνική,‖

οικονομική,‖πολιτική...)».‖ ‖ Από‖ το‖ δεύτερο‖ ορισμό‖ φαίνεται‖ ότι‖ ο‖ αναλφαβητισμός‖ δε‖ σχετίζεται‖

πλέον‖με‖την‖έλλειψη‖γνώσεων‖αλλά‖με‖την‖αδυναμία‖του‖ανθρώπου‖να‖γνωρίσει‖σε‖βάθος‖τα‖γεγονότα‖που‖διαμορφώνουν‖

τη‖ ζωή‖ του.‖ Η‖ γνώση‖ σε‖ βάθος‖ είναι‖ αποτέλεσμα‖ της‖ αξιολόγησης,‖ της‖ αναζήτησης‖ εννοιών‖ και‖ του‖ συσχετισμού‖ των‖

γεγονότων.‖ Αυτό‖ σημαίνει‖ ότι‖ βασική‖ προϋπόθεση‖ για‖ την‖ κατάκτηση‖ αυτής‖ της‖ γνώσης‖ είναι‖ η‖ κριτική‖ ικανότητα‖ και‖ ο‖

προβληματισμός.‖ Πρόκειται‖ λοιπόν‖ για‖ μια‖ νέα‖ μορφή‖ αναλφαβητισμού‖ που‖ γέννησε‖ (και‖ ίσως‖ συνεχίσει‖ να‖ γεννά)‖ η‖

τεχνολογικά‖ και‖ επιστημονικά‖ εξελιγμένη‖ κοινωνία‖ μας.‖Όσο‖ η‖πραγματικότητα‖ γίνεται‖ περισσότερο‖ πολύπλοκη,‖ όσο‖ τα‖

γεγονότα‖ εναλλάσσονται‖ ταχύτατα‖ και‖ τα‖ μέσα‖ ενημέρωσης‖ παρουσιάζουν‖ μια‖ αποσπασματική‖ εικόνα‖ τους,‖ τόσο‖ θα‖

δυσκολεύεται‖ο‖άνθρωπος‖να‖κατανοήσει‖τα‖γεγονότα‖εκείνα‖που‖επηρεάζουν‖και‖διαμορφώνουν‖καθοριστικά‖τη‖ζωή‖του.‖

Σόσο‖θα‖νιώθει‖ αδύναμος‖ να‖παρέμβει‖ στην‖πορεία‖ τους.‖Αυτή‖η‖μορφή‖αναλφαβητισμού‖ είναι‖ η‖πιο‖ επικίνδυνη,‖ γιατί‖ τη‖

συναντάμε‖ σε‖ κάθε‖ κοινωνικό‖ στρώμα,‖ σε‖ αντίθεση‖ με‖ την‖ πρώτη‖ μορφή‖ (οργανικός‖ αναλφαβητισμός)‖ που‖ αποτελούσε‖

γνώρισμα‖των‖κατώτερων‖και‖παραμελημένων‖κοινωνικών‖τάξεων.‖Αναλφάβητος‖σήμερα‖μπορεί‖να‖είναι‖ένας‖μαθητής‖του‖

σχολείου,‖ένας‖δάσκαλος,‖ένας‖επιστήμονας‖(ένας‖ειδικός).‖Πραγματικά,‖ο‖επιστήμονας‖που‖έχει‖μάθει‖να‖καταλαβαίνει‖μόνο‖

ό,τι‖έχει‖σχέση‖με‖την‖ειδικότητά‖του,‖αδυνατεί‖να‖επικοινωνήσει‖με‖τομείς‖της‖πραγματικότητας‖που‖είναι‖πέρα‖από‖τους‖

ορίζοντες‖της‖γνώσης‖του.‖Σον‖χαρακτηρίζουμε‖συνήθως‖πνευματικά‖μονομερή.‖Αλλά‖η‖πνευματική‖μονομέρεια‖είναι‖κι‖αυτή‖

μια‖μορφή‖αναλφαβητισμού.‖Ο‖αναλφάβητος‖άνθρωπος‖παλαιότερων‖εποχών‖ (ο‖ οργανικά‖αναλφάβητος)‖είχε‖συναίσθηση‖

της‖ αδυναμίας‖ του.‖ Έλεγε:‖ «Εγώ‖ δεν‖ ξέρω‖ γράμματα».‖ Ο‖ σύγχρονος‖ αναλφάβητος‖ όμως‖ σπάνια‖ έχει‖ επίγνωση‖ αυτής‖ της‖

αδυναμίας.‖Οχυρωμένος‖πίσω‖από‖ένα‖πτυχίο,‖μια‖ειδικότητα‖ή‖ένα‖τίτλο‖σπουδών,‖έχει‖την‖ψευδαίσθηση‖ότι‖η‖αποκλειστική‖

του‖ενασχόληση‖με‖ένα‖μόνο‖(μικρό)‖τομέα‖γνώσης‖τού‖δίνει‖τη‖δυνατότητα‖να‖θεωρείται‖«μορφωμένος». 

Ένας στους τέσσερις δεν ξέρει ανάγνωση και γραφή, Εφ. Σα Νέα (Le Monde), 25/11/1997 

Μια‖ νέα‖ έρευνα‖ του‖ Οργανισμού‖ Οικονομικής‖ υνεργασίας‖ και‖ Ανάπτυξης‖ (ΟΟΑ)‖

αποκαλύπτει‖ ένα‖ συγκλονιστικό‖ στοιχείο:‖ παρά‖ την‖ υποχρεωτική‖ εκπαίδευση,‖ το‖ ένα‖

τέταρτο‖ του‖ πληθυσμού‖ των‖ αναπτυγμένων‖ χωρών‖ αντιμετωπίζει‖ δυσκολίες‖ στην‖

ανάγνωση‖και‖τη‖γραφή,‖γεγονός‖που‖το‖αποκλείει‖από‖την‖αγορά‖εργασίας,‖σε‖μια‖εποχή‖

έντονου‖ανταγωνισμού‖και‖εξειδίκευσης‖με‖την‖εξέλιξη της‖τεχνολογίας‖και‖την‖κοινωνία‖

της‖πληροφορικής.‖υγκρίνετε‖τις‖τιμές‖πολλών‖προϊόντων‖ή‖τα‖στοιχεία‖που‖περιλαμβάνει‖

ένα‖ γράφημα.‖ Τπολογίστε‖ την‖ απόσταση‖ μιας‖ διαδρομής.‖ Ποιο‖ είναι‖ το‖ νόημα‖ ενός‖

σύντομου‖κειμένου,‖όπως‖είναι‖οι‖οδηγίες‖χρήσεως‖ενός‖φαρμακευτικού‖παρασκευάσματος.‖υμπληρώστε‖ένα‖έντυπο.‖Αυτές‖

ήταν‖μεταξύ‖άλλων‖οι‖ερωτήσεις‖στις‖οποίες‖κλήθηκαν‖να‖απαντήσουν,‖για‖λογαριασμό‖έρευνας‖του‖ΟΟΑ,‖450.000‖άτομα‖

από‖όλον‖τον‖κόσμο‖και‖κυρίως‖από‖την‖Ευρώπη.‖Σο‖δείγμα‖ήταν‖αντιπροσωπευτικό,‖εφόσον‖κάλυπτε‖την‖ευρεία‖ηλικιακή‖

ομάδα‖των‖16-65‖χρόνων‖του‖πληθυσμού‖12‖ανεπτυγμένων‖χωρών,‖μεταξύ‖των‖οποίων‖οι‖Ηνωμένες‖Πολιτείες,‖η‖Βρετανία,‖η‖

Γερμανία,‖ το‖ Βέλγιο,‖ ο‖ Καναδάς‖ και‖ η‖ ουηδία.‖ Σα‖ αποτελέσματα‖ εξέπληξαν‖ ακόμα‖ και‖ τους‖ συντάκτες‖ της,‖ οι‖ οποίοι  

καταλήγουν‖ στο‖ πόρισμά‖ τους,‖ το‖ οποίο‖ αναμένεται‖ να‖ δοθεί‖ επίσημα‖ στη‖ δημοσιότητα‖ κατά‖ το‖ τέλος‖ του‖ χρόνου:‖

«Σουλάχιστον‖ το‖ ένα‖ τέταρτο‖ του‖ πληθυσμού‖ των‖ υπό‖ εξέταση‖ χωρών‖ δε‖ διαθέτουν‖ το‖ ελάχιστο‖ απαιτούμενο‖ επίπεδο‖

γνώσεων,‖ για‖ να‖ αντεπεξέλθουν‖ στις‖ σύνθετες‖ απαιτήσεις‖ της‖ καθημερινής‖ ζωής‖ και‖ της‖ εργασίας»,‖ υπογραμμίζουν.‖Με‖

άλλα‖ λόγια,‖ η‖ δυνατότητά‖ τους‖ να‖ γράφουν‖ και‖ να‖ διαβάζουν‖ κάθε‖ άλλο‖ παρά‖ επαρκής‖ είναι.‖ Ανίκανοι‖ να‖

αποκρυπτογραφούν‖ και‖ να‖ χρησιμοποιούν‖ τα‖ απαραίτητα‖ σήματα‖ και‖ σύμβολα,‖ για‖ να‖ ενταχθούν‖ στο‖ περιβάλλον‖ τους,‖

εκατομμύρια‖ ενήλικοι‖ βρίσκονται‖ στα‖ όρια‖ του‖ αναλφαβητισμού‖ στις‖ ανεπτυγμένες‖ χώρες,‖ με‖ τις‖ γυναίκες‖ και‖ τους‖

μετανάστες‖να‖κατέχουν‖παντού‖την‖πρωτιά. 

Σο‖πόρισμα‖της‖έρευνας‖του‖ΟΟΑ‖επιβεβαιώνει‖τα‖πρόσφατα‖στατιστικά‖στοιχεία‖για‖τις‖ικανότητες‖γραφής‖και‖ανάγνωσης‖

που‖ δόθηκαν‖ στη‖ δημοσιότητα‖ από‖ διάφορες‖ χώρες‖ μέλη.‖ τη‖ Γαλλία‖ π.χ.‖ τρία‖ εκατομμύρια‖ τριακόσιες‖ χιλιάδες‖ άτομα‖

δηλαδή‖ το‖ 9%‖ του‖πληθυσμού‖ είναι‖ αναλφάβητα,‖ ενώ‖ το‖ 10%‖ των‖νέων‖ έχει‖μεγάλες‖ δυσκολίες‖στη‖γραφή.‖τη  Γερμανία‖
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επίσης‖τρία‖εκατομμύρια‖άτομα‖εμπίπτουν‖στην‖κατηγορία‖των‖αναλφαβήτων,‖με‖βάση‖τον‖ορισμό‖περί‖αναλφαβητισμού‖που‖

δίνει‖η‖ΟΤΝΕΚΟ:‖«Αδυναμία‖να‖διαβάσει‖και‖να‖γράψει‖κανείς‖σωστά‖ένα‖απλό‖κείμενο‖με‖θέμα‖την‖καθημερινή‖του‖ζωή».‖

τη‖ Βρετανία‖ η‖ κατάσταση‖ είναι‖ ακόμα‖ χειρότερη,‖ αν‖ κρίνει‖ κανείς‖ από‖ τα‖ στοιχεία‖ που‖ έδωσε‖ στη‖ δημοσιότητα‖ τον‖

περασμένο‖ επτέμβριο‖ η‖ Βρετανική‖ τατιστική‖ Τπηρεσία:‖ ένας‖ ενήλικος‖ στους‖ πέντε,‖ δηλαδή‖ 8,4‖ εκατομμύρια‖ Βρετανοί,‖

βρίσκονται‖στα‖όρια‖του‖αναλφαβητισμού.‖Σο‖22% των‖Βρετανών,‖ηλικίας‖16-65‖ετών,‖δεν‖μπορούν‖να‖διαβάσουν‖εφημερίδα,‖

να‖κατανοήσουν‖ένα‖πίνακα‖δρομολογίων,‖να‖συμπληρώσουν‖ένα‖έντυπο.‖Η‖Βρετανία,‖η‖οποία‖υπήρξε‖μαζί‖με‖τις‖Ηνωμένες‖

Πολιτείες‖ μια‖ από‖ τις‖ πρώτες‖ χώρες‖ που‖συνειδητοποίησαν‖ το‖ φαινόμενο‖ σ'‖ όλη‖ του‖ την‖ έκταση,‖ βρίσκεται‖ στη‖ χειρότερη‖

μοίρα‖ από‖ τα‖ μεγαλύτερα‖ βιομηχανικά‖ κράτη.‖ Μόνο‖ στη‖ ουηδία‖ το‖ φαινόμενο‖ είναι‖ περιορισμένο,‖ χάρη‖ στη‖ μακρά‖

παράδοση‖ των‖ μαθημάτων‖ γραφής‖ και‖ ανάγνωσης‖ για‖ ενηλίκους,‖ που‖ εισήγαγε‖ εδώ‖ και‖ τρεις‖ αιώνες‖ η‖ Προτεσταντική‖

Εκκλησία,‖για‖να‖αντισταθεί‖καλύτερα‖στις‖δυνάμεις‖του‖καθολικισμού. 

Αμεσότερη η σχέση αναλφαβητισμού απασχόλησης 

ε‖ μια‖ εποχή‖ μαζικής‖ ανεργίας,‖ όπου‖ όπως‖ επισημαίνει‖ ο‖ ΟΟΑ‖ «ο‖ αριθμός‖ των‖ ανειδίκευτων‖ εργατών‖ θα‖ μειώνεται‖

συνεχώς»,‖ η‖ σχέση‖ ανάμεσα‖ στον‖ αναλφαβητισμό‖ και‖ την‖ απασχόληση‖ είναι‖ πιο‖ άμεση‖ από‖ ποτέ.‖ Και‖ οι‖ ευρωπαϊκές‖

κυβερνήσεις‖το‖έχουν‖συνειδητοποιήσει.‖Ο‖πρωθυπουργός‖της‖Βρετανίας‖Σόνι‖Μπλερ‖υποσχέθηκε‖βελτίωση‖των‖στοιχειωδών‖

γνώσεων‖ με‖ την‖ εκπαιδευτική‖ μεταρρύθμιση.‖ Ο‖ πρόεδρος‖ της‖ Γαλλίας‖ Ζακ‖ ιράκ‖ κατήγγειλε‖ επανειλημμένα‖ τον‖

αναλφαβητισμό‖ως‖τον‖κύριο‖παράγοντα‖του‖κοινωνικού‖αποκλεισμού.‖Αλλά‖οι‖λύσεις‖δεν‖είναι‖ορατές‖στο‖άμεσο‖μέλλον.‖

το‖επίπεδο‖της‖Ευρώπης‖των‖15,‖ο‖αγώνας‖κατά‖του‖αναλφαβητισμού‖δίνεται‖μέσα‖από‖Ευρωπαϊκό‖Κοινοτικό‖Σαμείο‖ή‖από‖

κοινοτικά‖προγράμματα‖όπως‖ο‖«ωκράτης».‖Ένα‖στοιχείο‖εντούτοις‖αφήνει‖περιθώρια‖για‖αισιοδοξία.‖Η‖έρευνα‖του‖ΟΟΑ‖

υπογραμμίζει‖ότι‖οι‖επιδόσεις‖των‖νέων‖ήταν‖καλύτερες‖από‖των‖μεγαλυτέρων,‖και‖καταλήγει:‖«Σο‖μέσο‖επίπεδο‖των‖βασικών‖

γνώσεων‖είναι‖βέβαιο‖ότι‖θα‖ανέλθει‖κατά‖την‖επόμενη‖δεκαετία». 

Αναλφάβητος 1 στους 5 Έλληνες, Ολυμπία Λιάτσου, εφ. Ελευθεροτυπία, 16/6/1994 

Εκστρατεία‖ κατά‖ του‖ αναλφαβητισμού‖ με‖ στόχο‖ την‖ καταπολέμηση‖ του‖ κοινωνικού‖

αποκλεισμού‖και‖ της‖ ανεργίας‖ που‖ πλήττει‖ κυρίως‖ ειδικές‖ πληθυσμιακές‖ ομάδες‖ της‖ χώρας‖

μας‖ξεκινά‖η‖Γενική‖Γραμματεία‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης.‖ύμφωνα‖με‖την‖απογραφή‖πληθυσμού‖

του‖1981‖(αφού‖ακόμα‖δεν‖έχει‖ολοκληρωθεί‖η‖επεξεργασία‖των‖στοιχείων‖της‖απογραφής‖του‖

1991),‖ το‖ ποσοστό‖ αναλφάβητων‖ στη‖ χώρα μας‖ ανέρχεται‖ στο‖ 23,2%.‖ Από‖ αυτό‖ το‖ 9,4%‖ του‖

πληθυσμού‖δεν‖πήγαν‖ποτέ‖σχολείο‖και‖το‖13%‖είναι‖λειτουργικά‖αναλφάβητοι,‖πήγαν‖δηλαδή‖

σε‖ κάποιες‖ τάξεις‖ του‖ Δημοτικού.‖ ύμφωνα‖ με‖ την‖ ίδια‖ απογραφή‖ τα‖ 2/3‖ του‖ συνολικού‖

αριθμού‖ αναλφάβητων‖ είναι‖ γυναίκες.‖ ε συνέντευξη‖ τύπου‖ που‖ έδωσε‖ χθες‖ ο‖ γενικός‖

γραμματέας‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης,‖καθηγητής‖Παντ.‖Λαζαρίδης,‖ανακοίνωσε‖μια‖σειρά‖πρωτοβουλιών‖που‖έχει‖αναλάβει,‖στο‖

πλαίσιο‖της‖ελληνική‖προεδρίας,‖η‖Γραμματεία‖Λαϊκής‖Επιμόρφωσης‖στον‖τομέα‖της‖εκπαίδευσης‖ανηλίκων. 

υγκεκριμένα,‖τα‖προγράμματα‖εκπαίδευσης‖ανηλίκων‖αφορούν: 

 Σσιγγάνους 

 Υυλακισμένους-αποφυλακισμένους 

 Άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες 

 Παλιννοστούντες 

 Άτομα‖τρίτης‖ηλικίας 

Σα‖ προγράμματα,‖ που‖ δεν‖ περιορίζονται‖ σε‖ στενό‖ εκπαιδευτικό‖ πλαίσιο,‖ αλλά‖ καλύπτουν‖ ένα‖ ευρύ‖ φάσμα‖ κοινωνικής‖

δράσης,‖έχουν‖στόχο‖την‖κοινωνική‖ένταξη‖των‖αποκλεισμένων‖ομάδων,‖την‖άμβλυνση‖της‖κοινωνικής‖προκατάληψης‖και‖

την‖αλλαγή‖στάσης‖και‖συμπεριφοράς‖του‖κοινωνικού‖τους‖περίγυρου.‖Όπως‖είπε‖ο‖κ.‖Λαζαρίδης,‖με‖τη‖συμπαράσταση‖και‖

της‖Ευρωπαϊκής‖Επιτροπής‖η‖εκπαίδευση‖ενηλίκων‖εντάχθηκε‖στις‖δράσεις‖του‖προγράμματος‖«ωκράτης».‖«Η‖Επιτροπή»,‖

συμπλήρωσε‖ ο‖ κ.‖ Λαζαρίδης,‖ «θα‖ υποστηρίξει‖ προγράμματα‖ φορέων‖ για‖ την‖ εκπαίδευση‖ ενηλίκων‖ που‖ αποβλέπουν‖ να‖

αναπτύξουν‖την‖ευρωπαϊκή‖διάσταση‖στην‖εκπαίδευση,‖ώστε‖να‖ευαισθητοποιήσουν‖το‖μεγαλύτερο‖δυνατό‖αριθμό‖πολιτών,‖

ενισχύοντας‖ κυρίως‖ την‖ προώθηση‖ της‖ συνεργασίας‖ και‖ την‖ ανταλλαγή‖ εμπειριών‖ και‖ διακρατικών‖ δράσεων‖ υπέρ‖ των‖

κρατών‖μελών,‖όπου‖η‖εκπαίδευση‖ενηλίκων‖είναι‖ανεπαρκώς‖ανεπτυγμένη.‖Έτσι‖η‖χώρα‖μας‖θα‖είναι‖σε‖θέση‖τα‖επόμενα‖

χρόνια‖ να‖ αναπτύξει‖ τον‖ τομέα‖ της‖ εκπαίδευσης‖ ενηλίκων‖ και‖ να‖ αντλήσει‖πόρους‖ από‖ την‖ Ευρωπαϊκή‖Ένωση‖ μέσω‖ του‖

προγράμματος‖ "ωκράτης"».‖ Για‖ τη‖ μακροπρόθεσμη‖ ανάπτυξη‖ του‖ θεσμού‖ της‖ εκπαίδευσης‖ ενηλίκων‖ στην‖ Ελλάδα‖ ο‖ κ.  

Λαζαρίδης‖είπε‖ότι‖σε‖συνεργασία‖με‖το‖Τπουργείο‖Παιδείας‖αποφασίστηκε‖η‖έναρξη‖του‖διαλόγου‖για‖την‖προώθηση‖νόμου-

πλαισίου‖για‖την‖εκπαίδευση‖ενηλίκων‖και‖τη‖λαϊκή‖επιμόρφωση.‖Οι‖κεντρικοί‖άξονες‖γύρω‖από‖τους‖οποίους‖θα‖στραφεί‖το‖

πρόγραμμα‖ της‖ εκπαίδευσης‖ ενηλίκων‖ θα‖ είναι‖ η‖ αντιμετώπιση‖ του‖ αναλφαβητισμού,‖ η‖ συμπλήρωση‖ της‖ βασικής‖

εκπαίδευσης,‖ ενώ‖ θα‖ δοθεί‖ προτεραιότητα‖ στην‖ αντιμετώπιση‖ των‖ προβλημάτων‖ που‖ αντιμετωπίζουν‖ οι‖ ειδικές‖

πληθυσμιακές‖ομάδες. 
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Σο‖πρόγραμμα‖της‖εκπαίδευσης‖θα‖περιλαμβάνει: 

 Γενική‖εκπαίδευση,‖που‖θα‖είναι‖τυπική,‖ενταγμένη‖δηλαδή‖στο‖εκπαιδευτικό‖σύστημα,‖και‖άτυπη,‖στην‖οποία‖

θα‖συμπεριλαμβάνονται‖κοινωνικο-πολιτιστικά‖προγράμματα. 

 Εκπαίδευση-κατάρτιση‖ενηλίκων:‖θα‖είναι‖εκτός‖σχολικού‖συστήματος‖και‖θα‖αφορά‖τη‖συμπλήρωση‖βασικών‖

γνωστικών‖και‖κοινωνικών‖ικανοτήτων‖καθώς‖και‖την‖απόκτηση‖νέων‖επαγγελματικών‖δεξιοτήτων. 

 

 (Άνθρωποι &) Ζώα, Διακήρυξη δικαιωμάτων των ζώων 

Διεθνής‖Ένωση‖Δικαιωμάτων‖των‖Ζώων‖Παρίσι 1978 

Άρθρο 1 

Όλα‖τα‖ζώα‖γεννιούνται‖με‖ίσα‖δικαιώματα‖στη‖ζωή‖και‖στη‖δυνατότητα‖ύπαρξης. 

Άρθρο 2 

Ο‖άνθρωπος‖οφείλει‖να‖σέβεται‖τη‖ζωή‖κάθε‖ζώου.‖Ο‖άνθρωπος‖ανήκει‖στο‖ζωικό‖βασίλειο‖και‖δεν‖μπορεί‖να‖εξοντώνει‖ή‖να‖

εκμεταλλεύεται‖τα‖άλλα‖είδη‖του‖ζωικού‖βασιλείου.‖Αντίθετα,‖οφείλει‖να‖χρησιμοποιεί‖τις‖γνώσεις‖για‖το‖καλό‖ των‖ζώων.‖

Κάθε‖ζώο‖δικαιούται‖φροντίδας,‖προσοχής‖και‖προστασίας‖από‖τον‖άνθρωπο. 

Άρθρο 3 

Κανένα‖ζώο‖δεν‖πρέπει‖να‖υποβάλλεται‖σε‖κακομεταχείριση‖ή‖απάνθρωπη‖συμπεριφορά.‖Αν‖η‖θανάτωση‖ενός‖ζώου‖θεωρηθεί‖

υποχρεωτική‖πρέπει‖να‖γίνεις‖στιγμιαία,‖ανώδυνα‖και‖χωρίς‖καμιά‖πρόκληση‖αγωνίας‖του‖ζώου. 

Άρθρο 4 

Κάθε‖ζώο‖δικαιούται‖να‖ζήσει‖στο‖φυσικό‖του‖χώρο‖(γη,‖θάλασσα,‖αέρας)‖και‖να‖αναπαράγεται‖σύμφωνα‖με‖τους‖φυσικούς‖

νόμους.‖Η‖στέρηση‖ ελευθερίας‖ του‖ ζώου‖ακόμη‖κι‖αν‖γίνεται‖ για‖μορφωτικούς‖σκοπούς‖ είναι‖ αντίθετη‖προς‖ τη‖ διακήρυξη‖

δικαιωμάτων‖αυτού. 

Άρθρο 5 

Κάθε‖ζώο‖που‖από‖παράδοση‖θεωρείται‖κατοικίδιο‖δικαιούται‖να‖ζήσει‖με‖το‖ρυθμό‖και‖τις‖συνθήκες‖ζωής‖και‖ελευθερίας‖που‖

αντιστοιχούν‖στο‖είδος‖του.‖Η‖διαφοροποίηση‖αυτών‖των‖συνθηκών‖από‖τον‖άνθρωπο‖έχει‖σκοπούς‖κερδοσκοπικούς‖και‖είναι‖

αντίθετη‖προς‖τη‖διακήρυξη. 

Άρθρο 6 

Κάθε‖ζώο‖που‖αποτελεί‖σύντροφο‖του‖ανθρώπου‖έχει‖δικαίωμα‖διάρκειας‖ζωής‖ανάλογης‖με‖τη‖φυσική‖του‖μακροβιότητα.‖Η‖

εγκατάλειψη‖ενός‖ζώου‖θεωρείται‖πράξη‖απάνθρωπη‖και‖εξευτελιστική. 

Άρθρο 7 

Αναφορικά‖με‖τα‖ζώα‖που‖προσφέρουν‖τις‖υπηρεσίες‖τους‖στον‖άνθρωπο,‖η‖διάρκεια‖και‖η‖ένταση‖δουλειάς‖πρέπει‖να‖είναι‖σε‖

λογικά‖πλαίσια,‖η‖διατροφή‖τους‖ικανοποιητική‖και‖η‖ανάπαυσή‖τους‖υποχρεωτική. 

Άρθρο 8 

Οποιοσδήποτε‖ πειραματισμός‖ πάνω‖ στα‖ ζώα,‖ ιατρικός,‖ επιστημονικός,‖ κ.λπ.‖ αντιτίθεται‖ προς‖ τα‖ δικαιώματα‖ των‖ ζώων,‖

εφόσον‖προκαλεί‖πόνο‖σωματικό‖ή‖ψυχικό.‖Πρέπει‖να‖επιδιώκεται‖η‖αντικατάσταση‖του‖πειραματισμού‖πάνω‖στα‖ζώα,‖από‖

άλλες‖υπάρχουσες‖τεχνικές. 

http://www.asxetos.gr/article.aspx?i=288
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Άρθρο 9 

Σα‖ ζώα‖ που‖ εκτρέφονται‖ για‖ τη‖ διατροφή‖ του‖ ανθρώπου‖ πρέπει‖ να‖ στεγάζονται,‖ να‖ τρέφονται,‖ να‖ μετακινούνται‖ και‖ να‖

θανατώνονται‖χωρίς‖πρόκληση‖πόνου‖και‖αγωνίας. 

Άρθρο 10 

Απαγορεύεται‖ η‖ εκμετάλλευση‖ των‖ ζώων‖ για‖ τη‖ διασκέδαση‖ των‖ ανθρώπων.‖ Η‖ έκθεση‖ ζώου‖ και‖ τα‖ θεάματα‖ που‖

χρησιμοποιούν‖ζώα‖αποτελούν‖καταστρατήγηση‖της‖αξιοπρέπειας‖και‖του‖σεβασμού‖προς‖τη‖ζωή‖του‖ζώου. 

Άρθρο 11 

Κάθε‖πράξη‖που‖χωρίς‖λόγο‖προκαλεί‖θάνατο‖ζώου‖είναι‖βιοκτονία,‖είναι‖έγκλημα‖απέναντι‖στη‖ζωή. 

Άρθρο 12 

Κάθε‖ πράξη‖ που‖ προκαλεί‖ θάνατο‖ μεγάλου‖ αριθμού‖ άγριων‖ ζώων‖ αποτελεί‖ γενοκτονία,‖ έγκλημα‖ απέναντι‖ στο‖ είδος.‖ Η‖

μόλυνση‖και‖οποιαδήποτε‖καταστροφή‖του‖φυσικού‖μας‖περιβάλλοντος‖οδηγούν‖στη‖γενοκτονία.  

Άρθρο 13 

εβασμός‖επιβάλλεται‖ακόμη‖και‖στο‖νεκρό‖ζώο.‖Κάθε‖σκηνή‖βίας‖στην‖τηλεόραση‖και‖το‖σινεμά,‖με‖θύματα‖ζώα‖πρέπει‖να‖

απαγορευτεί‖και‖μόνο‖οι‖σκηνές‖που‖έχουν‖σκοπό‖να‖ενημερώσουν‖για‖τα‖δικαιώματα‖των‖ζώων‖οφείλουν‖να‖προβάλλονται  

Άρθρο 14 

Οι‖οργανισμοί‖προστασίας‖και‖προάσπισης‖των‖ζώων‖πρέπει‖να‖αντιπροσωπεύονται‖από‖κάθε‖κυβέρνηση.‖Σα‖δικαιώματα‖του‖

ζώου‖πρέπει‖να‖κατοχυρωθούν‖απ'‖τους‖νόμους,‖όπως‖ακριβώς‖και‖τα‖δικαιώματα‖του‖ανθρώπου. 

Έγκλημα στο τσίρκο Αργυρώ Μώρου, εφ. Ελευθεροτυπία, 30/3/2006 

Εκστρατεία για να μπει τέλος στο μαρτύριο των ζώων 

Εργάστηκαν‖ ως‖ υπάλληλοι‖ των‖ τσίρκων‖ και‖ με‖ κρυφές‖ κάμερες‖ κατέγραψαν‖ όλα‖ όσα‖

συμβαίνουν‖ στα‖ τσίρκα‖ με‖ ζώα‖ όταν‖ τα‖ φώτα‖ σβήνουν.‖ Οι‖ υπερασπιστές‖ των‖ ζώων‖ (Animals‖

Defenders International)‖ είχαν‖ έναν‖ και‖ μοναδικό‖ σκοπό:‖ Να‖ σοκάρουν!‖ Ίσως‖ έτσι‖ ακουστούν‖

τελικά‖ οι‖ φωνές‖ των‖ ζωοφιλικών‖ σωματείων‖ ανά‖ τον‖ κόσμο,‖ που‖ τολμούν‖ να‖ πουν‖ όσα‖

συμβαίνουν‖ εκεί.‖ ‖ Με‖ ντοκουμέντο‖ ένα‖ βίντεο‖ που‖ κάνει‖ ακόμη‖ και‖ τους‖ πιο‖ σκληρούς‖ να‖

λυγίσουν,‖ οι‖ Τπερασπιστές‖ των‖ Ζώων‖ ξεκίνησαν‖ την‖ εκστρατεία‖ τους‖ με‖ τίτλο‖ «Ας‖ Βάλουμε‖

τέλος‖στα‖μαρτύρια‖των‖ζώων‖του‖τσίρκου»‖και‖στην‖Ελλάδα‖δίνοντας‖την‖ευκαιρία‖σε‖όλους‖να‖

μάθουν‖τι‖συμβαίνει.‖ ‖Μετά‖τη‖Μεγάλη‖Βρετανία,‖την‖Πορτογαλία,‖τη‖Νορβηγία,‖την‖ Ιρλανδία‖

και‖τις ΗΠΑ,‖ήρθε‖η‖σειρά‖της‖Κρήτης,‖της‖Θεσσαλονίκης‖και‖χθες‖της‖Αθήνας‖και‖της‖Φαλκίδας‖

να‖δουν‖τους‖αλυσοδεμένους‖ελέφαντες‖να‖κακοποιούνται.‖Σις‖τίγρεις‖και‖τα‖λιοντάρια‖να‖τρελαίνονται‖από‖τον‖εγκλεισμό‖

στα‖κλουβιά.‖Σα‖πόνι,‖τα‖άλογα‖και‖τις‖καμήλες‖να‖γρονθοκοπούνται.‖Σους‖γάντζους,‖τις‖μεταλλικές‖ράβδους,‖το‖ηλεκτροσόκ.‖

Να‖μάθουν‖πώς‖κάνουν‖όλα‖αυτά‖τα‖«χαριτωμένα‖σόου»‖τα‖ζώα.‖‖Να‖δουν‖ότι‖ακόμη‖και‖όταν‖ένα‖από‖αυτά‖ξεψυχήσει‖ -είτε‖

από‖την‖κακοποίηση,‖είτε‖από‖την‖έλλειψη‖ιατροφαρμακευτικής‖περίθαλψης,‖είτε‖από‖τις‖καιρικές‖συνθήκες- οι‖άνθρωποι‖των‖

τσίρκων‖ δεν‖ σταματούν‖ να‖ τα‖ εκμεταλλεύονται‖ ξεπετσιάζοντάς‖ τα‖ και‖ κόβοντάς‖ τους‖ το‖ κεφάλι‖ για‖ να‖ τα‖ πουλήσουν.‖‖

ύμμαχος‖στην‖προσπάθειά‖τους‖το‖Ελληνικό‖Σαμείο‖Μέριμνας‖Ζώων‖ (χρηματοδότης‖της‖εκστρατείας)‖και‖τουλάχιστον‖50‖

ζωοφιλικές‖οργανώσεις‖από‖όλη‖την‖Ελλάδα.‖ ‖«Οποιος‖δει‖αυτό‖το‖βίντεο,‖δεν‖θα‖μπορέσει‖να‖πάει‖ξανά‖σε‖τσίρκο‖με‖ζώα.‖

Ελπίζουμε‖ ότι‖ οι‖ Αρχές‖ θα‖ πράξουν‖ το‖ σωστό‖ και‖ θα‖ χρησιμοποιήσουν‖ τις‖ δυνάμεις‖ τους‖για‖ να‖ σταματήσουν‖αυτήν‖ την‖

αναίσχυντη‖ βία»,‖ είπε‖ ο‖ Σιμ‖ Υίλιπς,‖ διευθυντής‖ της‖ Οργάνωσης‖ Εκστρατειών‖ των‖ Animal‖ Defenders‖ International.‖ ‖ Ας‖

ελπίσουμε‖ότι‖η‖ευχή‖του‖θα‖γίνει‖πραγματικότητα! 

Τποφέρουν στο κλουβί, Γιώργος Αγγελόπουλος, εφ. Σα Νέα, 2/10/2003 

Ζώα‖που‖αρέσκονται‖να‖περιπλανώνται όταν‖βρίσκονται‖στη‖φύση,‖δεν‖μπορούν‖να‖ζήσουν‖καλά‖

μέσα‖σε‖ζωολογικούς‖κήπους.‖Ψς‖εκ‖τούτου,‖προκύπτει‖από‖μια‖νέα‖έρευνα,‖οι‖ζωολογικοί‖κήποι‖

πρέπει‖να‖αλλάξουν.ε‖κατάσταση‖αιχμαλωσίας,‖ζώα‖όπως‖οι‖πολικές‖αρκούδες,‖τα‖λιοντάρια,‖οι‖

 

http://www.enet.gr/online/online_print?id=95538248
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τίγρεις‖και‖τα‖τσιτάχ,‖που‖σε‖φυσική‖κατάσταση‖κυνηγούν‖σε‖αποστάσεις‖πολλών‖χιλιομέτρων,‖έχουν‖υψηλότερα‖ποσοστά‖

θνησιμότητας‖των‖νεογνών‖τους‖και‖πιο‖αφύσικη‖συμπεριφορά‖ - συμπτώματα‖στρες‖και‖ψυχολογικών‖διαταραχών‖ - από‖τα‖

ζώα‖που‖σε‖φυσική‖κατάσταση‖ζουν‖όλη‖τους‖τη‖ζωή‖στον‖ίδιο‖τόπο.‖το‖συμπέρασμα‖αυτό‖κατέληξαν‖Βρετανοί‖ερευνητές‖

αφού‖ανέλυσαν‖επιστημονικά‖δεδομένα‖40‖ετών.‖Σο‖πρόβλημα‖είναι‖τόσο‖εκτεταμένο‖σ'‖όλο‖τον‖κόσμο‖ώστε‖οι‖περισσότεροι‖

ζωολογικοί‖κήποι‖είναι‖ανάγκη‖να‖βελτιώσουν‖τις‖συνθήκες‖εγκλεισμού‖των‖ζώων‖τους‖δημιουργώντας‖μεγαλύτερους‖και‖πιο‖

πολύπλοκους‖ χώρους‖ για‖ τα‖ νομαδικά‖ ζώα,‖ δήλωσε‖ η‖ Σζόρτζια‖Μέισον,‖ ζωολόγος‖ του‖ Πανεπιστημίου‖ της‖ Οξφόρδης‖ και‖

επικεφαλής‖της‖έρευνας.‖ 

τη Βρετανία 

Ίσως‖μάλιστα‖θα‖έπρεπε‖οι‖ζωολογικοί‖κήποι‖να‖πάψουν‖να‖φιλοξενούν‖τέτοια‖ζώα.‖«Καθώς‖τα‖

ζώα‖πεθαίνουν‖και‖πρέπει‖να‖αντικατασταθούν,‖οι‖ζωολογικοί‖κήποι‖θα‖μπορούσαν‖απλώς‖να‖

τα‖ αντικαθιστούν‖ με‖ είδη‖ που‖ χρειάζονται‖ λιγότερο‖ χώρο‖ για‖ να‖ περιπλανώνται»,‖ δήλωσε‖ η‖

Μέισον.‖Οι‖υπεύθυνοι‖των‖ζωολογικών‖κήπων‖ξέρουν‖πάντως από‖καιρό‖ότι‖ο‖περιορισμός‖των‖

νομαδικών‖ζώων‖μπορεί‖να‖διαταράξει‖τον‖φυσικό‖τρόπο‖ζωής‖τους.‖την‖τελευταία‖δεκαετία,‖οι‖

βρετανικοί‖ ζωολογικοί‖ κήποι‖ σταμάτησαν‖ να‖ αντικαθιστούν‖ τις‖ πολικές‖ αρκούδες‖ όταν‖

πεθαίνουν,‖επειδή‖οι‖υπεύθυνοι‖διαπίστωσαν‖ότι‖τα ζώα‖αυτά‖είναι‖δύσκολο‖να‖κάνουν‖μωρά‖

και‖να‖τα‖μεγαλώσουν,‖ενώ‖η‖συμπεριφορά‖τους‖σε‖συνθήκες‖αιχμαλωσίας‖γίνεται‖αλλοπρόσαλλη,‖λέει‖η‖Μέισον.H‖έρευνα,‖η‖

οποία‖ δημοσιεύεται‖ στο‖ σημερινό‖ τεύχος‖ της‖ επιθεώρησης‖ Nature,‖ χρηματοδοτήθηκε‖ εν‖ μέρει‖ από‖ την‖ Ομοσπονδία‖

Πανεπιστημίων‖για‖την‖Ευημερία‖των‖Ζώων‖και‖από‖έξι‖βρετανικούς‖ζωολογικούς‖κήπους,‖μεταξύ‖των‖οποίων‖εκείνοι‖του‖

Μπρίστολ‖και‖του‖Εδιμβούργου. 

Ζωολογικοί‖κήποι,‖ιδιαίτερα‖στη‖Βόρεια‖Αμερική,‖έχουν‖πάρει‖τα‖τελευταία‖χρόνια‖μέτρα‖για‖να‖δημιουργήσουν‖περισσότερο‖

φυσικούς‖ και‖ ευρύχωρους‖ χώρους‖ για‖ τα‖ ζώα.‖ Επιδιώκουν‖ να‖ τους‖ προσφέρουν‖ ποικιλία‖ στους‖ χώρους‖ στους‖ οποίους‖

κρατούνται,‖όπως‖σύνορα‖στα‖οποία‖να‖περιπολούν‖και‖ κατασκευές‖στις‖οποίες‖να‖σκαρφαλώνουν.‖Οι‖Βρετανοί‖ ερευνητές‖

μελέτησαν‖35‖είδη‖σε‖αιχμαλωσία‖και‖συγκέντρωσαν‖στοιχεία‖για‖τη‖θνησιμότητα‖των‖νεογνών‖τους‖από‖500‖ζωολογικούς‖

κήπους‖σ'‖όλο‖τον‖κόσμο.‖Μελέτησαν‖επίσης‖τουλάχιστον‖1.000‖επιστημονικά‖άρθρα‖δημοσιευμένα‖από‖τη‖δεκαετία‖του‖1960‖

σχετικά‖με‖το‖ποια‖ζώα‖συνηθίζουν‖να‖βηματίζουν‖μπρος-πίσω‖- ο‖βηματισμός‖αυτός‖αποτελεί‖συνήθως‖ένδειξη‖ότι‖το‖ζώο‖δεν‖

έχει‖ερεθίσματα‖στο‖χώρο‖όπου‖ζει.‖ 

Είδη «υψηλού κινδύνου»  

Από‖ την‖ έρευνα‖ διαπιστώθηκε‖ ότι‖ οι‖ πολικές‖ αρκούδες‖ και‖ τα‖ λιοντάρια‖ που‖ βρίσκονται‖ σε‖

αιχμαλωσία‖κινδυνεύουν‖περισσότερο.‖Οι‖πολικές‖αρκούδες,‖οι‖οποίες‖στη‖διάρκεια‖της‖ζωής‖τους‖

περιφέρονται‖κατά‖μέσο‖όρο‖σε‖μια‖έκταση‖79.360‖τετραγωνικών‖χιλιομέτρων,‖όση‖η‖Πορτογαλία,‖

αντιμετωπίζουν‖τα‖περισσότερα‖προβλήματα.‖Η‖μέση‖θνησιμότητα‖των‖νεογνών‖τους‖είναι‖65%‖

ενώ‖περνούν‖το 25%‖του‖χρόνου‖τους‖βηματίζοντας‖στο‖χώρο‖του‖ζωολογικού‖κήπου‖όπου‖ζουν‖

και‖ο‖οποίος‖είναι‖κατά‖μέσο‖όρο‖το‖ένα‖εκατομμυριοστό‖της‖περιοχής‖στην‖οποία‖περιφέρονται‖

όταν‖ είναι‖ ελεύθερες.‖ Σα‖ ζώα‖ που‖ μένουν‖ στον‖ ίδιο‖ τόπο‖ στη‖ διάρκεια‖ της‖ ζωής‖ τους,‖ όπως‖η‖

αρκούδα‖γκρίζλι‖και‖το‖αμερικανικό‖μινκ,‖παρουσιάζουν‖χαμηλότερη‖παιδική‖θνησιμότητα‖όταν‖

βρίσκονται‖σε‖αιχμαλωσία‖και‖βαδίζουν‖λιγότερο‖μπρος-πίσω.‖ 

Σα ανθρώπινα δικαιώματα των ζώων, Μαρία Βραχιονίδου, εφ. Σα Νέα, 12/8/2000 

Πώς‖θα‖χαρακτηρίζατε‖έναν‖πίθηκο‖που‖γνωρίζει‖και‖χρησιμοποιεί‖3.000‖λέξεις;‖Μια‖χιμπατζίνα‖που‖σας‖ανοίγει‖την‖πόρτα,‖

σας‖χαιρετά,‖ σας‖ οδηγεί‖ στο‖ καθιστικό‖ και‖ σας‖σερβίρει‖ το‖ τσάι‖που‖ έχει‖φτιάξει‖μόνη‖ της;‖Ή‖μια‖άλλη‖που‖παρηγορεί‖ τη‖

δασκάλα‖ της‖ επειδή‖ έχασε‖ το‖παιδί‖που‖κουβαλούσε‖ στην‖κοιλιά‖ της;‖ίγουρα‖όχι‖ως‖ «αντικείμενα».‖Και‖ όμως,‖αυτή‖ είναι‖

σήμερα‖η‖επίσημη‖νομική‖θέση‖τους.‖το‖βιβλίο‖του‖«Σραντάζοντας‖το‖Κλουβί»,‖ο‖τίβεν‖Γουάιζ,‖καθηγητής‖του‖Δικαίου‖των‖

Ζώων‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Φάρβαρντ,‖προσπαθεί‖να‖ανατρέψει‖τη‖θεσμοθετημένη,‖εδώ‖και‖τέσσερις‖χιλιετίες,‖αδικία‖κατά‖των‖

ζώων‖  τα‖ οποία‖ δεν‖ θεωρούνται‖ πρόσωπα‖ αλλά‖ πράγματα‖  και‖ να‖ διαμαρτυρηθεί‖ για‖ τη‖

βαναυσότητα‖με‖την‖οποία‖καταπατούνται‖τα‖δικαιώματά‖τους‖από‖την‖επιστήμη,‖τη‖γεωργία,‖το‖

εμπόριο‖ή‖τη‖φαρμακολογία.‖Έως‖τώρα‖ήταν‖οι‖μαύροι,‖οι‖κίτρινοι,‖οι‖«πρωτόγονοι».‖τη‖συνέχεια,‖

οι‖δούλοι,‖πρόσφατα‖οι‖γυναίκες.‖ήμερα‖τα‖ζώα‖αποτελούν‖την‖τελευταία‖«τάξη‖θυμάτων»‖και‖

καλούν‖ να‖ τα‖ απελευθερώσουμε.‖ Πριν‖ από‖ δύο‖ περίπου‖ αιώνες,‖ το‖ 1792,‖ η‖ Μέρι‖

Γουόλστοουνκραφτ‖ έγραφε‖ το‖ βιβλίο‖ «Η‖ Διεκδίκηση‖ των‖ Δικαιωμάτων‖ της‖ Γυναίκας»,‖ έργο‖ το‖

οποίο‖ σήμερα‖ θεωρείται‖ κλασικό‖ για‖ τα‖ ζητήματα‖ ελευθερίας‖ και‖ ισότητας.‖ Σην‖ ίδια‖ χρονιά,‖

ωστόσο,‖ο‖Σόμας‖Σέιλορ‖δημοσίευε‖τη‖«Διεκδίκηση‖των‖Δικαιωμάτων‖των‖Ζώων»,‖ειρωνευόμενος‖

το‖βιβλίο‖της‖Γουόλστοουνκραφτ.‖Για‖να‖δείξει‖τον‖παραλογισμό‖της‖και‖να‖τη‖διακωμωδήσει,‖έγραφε‖ότι‖και‖τα‖ζώα,‖όπως‖οι‖

γυναίκες,‖έχουν‖«εγγενή‖και‖πραγματική‖αξιοπρέπεια‖και‖αξία».‖Αυτό‖ακριβώς‖υποστηρίζει‖και‖ο‖τίβεν‖Γουάιζ,‖στο‖βιβλίο‖

του‖ «Σραντάζοντας‖ το‖Κλουβί»,‖ το‖ οποίο‖ εκδόθηκε‖πρόσφατα.‖Αυτή‖ τη‖φορά,‖ όμως,‖ χωρίς‖ ίχνος‖ ειρωνείας.‖Ο‖συγγραφέας‖
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σήμερα‖διδάσκει‖Δίκαιο‖των‖Ζώων‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Φάρβαρντ,‖ενώ‖έχει‖σπουδάσει‖χημεία‖και‖νομική‖και‖έχει‖επί‖χρόνια‖

λάβει‖μέρος‖σε‖ακτιβιστικές‖δραστηριότητες‖για‖τα‖ δικαιώματα‖των‖ζώων.‖το‖βιβλίο‖του‖εξηγεί‖πώς‖επί‖τέσσερις‖χιλιάδες‖

χρόνια‖ ένα‖ αδιαπέραστο‖ νομικό‖ τείχος‖ έχει‖ χωρίσει‖ το‖ ανθρώπινο‖ είδος‖ από‖ όλα‖ τα‖ υπόλοιπα‖ είδη‖ του‖ ζωικού‖ βασιλείου.‖

Θεωρεί‖ότι‖ο‖άνθρωπος‖έχει‖εγωιστικά‖και‖κοντόφθαλμα‖χρίσει‖τον‖εαυτό‖του‖ως‖το‖μόνο‖ον‖που‖μπορεί‖να‖απολαμβάνει‖το‖

καθεστώς‖«νομικού‖προσώπου».‖Από‖την‖άλλη‖πλευρά‖του‖τείχους‖έχει‖τοποθετήσει,‖σε‖καθεστώς‖«νομικού‖πράγματος»,‖όλο‖

το‖ζωικό‖βασίλειο,‖στο‖οποίο‖συμπεριλαμβάνονται‖και‖οι‖χιμπατζήδες,‖οι‖γορίλλες,‖οι‖ουραγκοτάγκοι,‖οι‖μαϊμούδες,‖οι‖σκύλοι,‖

οι‖ ελέφαντες‖ και‖ τα‖ δελφίνια,‖ όντα‖ δηλαδή‖με‖ ιδιαίτερα‖υψηλή‖νοημοσύνη‖Οι‖αρχαίοι‖φιλόσοφοι‖πίστευαν‖ ότι‖ όλα‖ τα‖ ζώα‖

έχουν‖πλαστεί‖και‖τοποθετηθεί‖σε‖αυτόν‖τον‖πλανήτη‖για‖χάρη‖του‖ανθρώπου.‖Οι‖αρχαίοι‖νομικοί‖ισχυρίζονταν‖ότι‖το‖δίκαιο‖

είναι‖ προνόμιο‖ του‖ ανθρώπινου‖ γένους.‖ Αντίστοιχες‖ απόψεις‖ διατύπωσαν‖ και‖ όλες‖ οι‖ μονοθεϊστικές‖ θρησκείες.‖ Από‖ τότε‖

έχουν‖επέλθει‖τρομακτικές‖επαναστάσεις‖στη‖φιλοσοφία‖και‖στην‖επιστήμη‖και‖χιλιάδες‖αντιλήψεις‖έχουν‖ανατραπεί.‖Σίποτα‖

δεν‖έχει‖αλλάξει‖όμως‖στο‖νομικό‖καθεστώς‖των‖ζώων.‖Όπως‖οι‖Ρωμαίοι‖περνούν‖επί‖αιώνες‖δίπλα‖από‖το‖Κολοσσαίο‖ή‖οι‖

Αθηναίοι‖δίπλα‖από‖τον‖Παρθενώνα‖χωρίς‖να‖ρίχνουν‖δεύτερη‖ματιά,‖θεωρώντας‖την‖ύπαρξή‖τους‖αυτονόητη,‖έτσι‖και‖το‖

τείχος‖ που‖ χωρίζει‖ τον‖ άνθρωπο‖ από‖ τα‖ ζώα‖ έχει‖ καταντήσει‖ να‖ μας‖ φαίνεται‖ αυτονόητο‖ και‖ αόρατο.‖ Ο‖ τίβεν‖ Γουάιζ‖

προσπαθεί‖να‖το‖γκρεμίσει.‖Πιστεύει‖ότι‖οι‖δύο‖βασικές‖αξίες‖της‖ισότητας‖και‖της‖ελευθερίας,‖οι‖ακρογωνιαίοι‖αυτοί‖λίθοι‖του  

Δικαίου,‖απαιτούν‖την‖καταστροφή‖αυτού‖του‖τείχους.‖Ενός‖τείχους‖τόσο αυθαίρετου‖και‖άδικου,‖που‖τα‖θεμέλιά‖του‖τρίζουν.‖

Μετά‖ την‖ εξελικτική‖ θεωρία‖ του‖ Δαρβίνου‖ κανείς‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ ισχυριστεί‖ ότι‖ τα‖ στεγανά‖ ανάμεσα‖ σε‖ ανθρώπους‖ και‖

πιθήκους‖είναι‖δεδομένα‖ή‖ότι‖η‖διαφορά‖είναι‖ποιοτική‖και‖όχι‖απλώς‖ποσοτική.‖Εξάλλου,‖το‖98,3%‖του‖γονιδιακού‖υλικού‖των‖

δύο‖ειδών‖είναι‖κοινό.‖Από‖την‖άλλη‖πλευρά‖υπάρχουν‖και‖άνθρωποι‖  όπως‖κάποιοι‖με‖σοβαρές‖σωματικές‖και‖πνευματικές‖

αναπηρίες,‖σε‖κωματώδη‖κατάσταση‖ή‖νεογέννητα‖και‖έμβρυα‖ που,‖ενώ‖σαφώς‖δεν‖μπορούν‖να‖αυτοπροσδιοριστούν, ωστόσο‖

εξακολουθούν‖να‖θεωρούνται‖νομικά‖πρόσωπα.‖Ο‖συγγραφέας‖λοιπόν‖διεκδικεί‖αυτό‖το‖καθεστώς‖νομικού‖προσώπου‖και‖όχι‖

πράγματος‖ και‖ για‖ κάποια‖ ζώα,‖ τουλάχιστον‖ για‖ ζώα‖ όπως‖ οι‖ πίθηκοι‖ και‖ οι‖ χιμπατζήδες.‖ Γιατί‖ χωρίς‖ αυτό‖ το‖ καθεστώς‖

κανείς‖ δεν‖μπορεί‖ να‖ έχει‖ νομικά‖ δικαιώματα,‖ είναι‖ απλώς‖ανύπαρκτος‖για‖ τον‖ νόμο,‖ είναι‖ νεκρός.‖Η‖ ζωή,‖η‖ ελευθερία,‖ ο‖

πόνος‖αυτών‖των‖όντων‖συστηματικά‖και‖εσκεμμένα‖αγνοείται,‖ποδοπατείται,‖κακοποιείται.‖Κάποια‖από‖αυτά‖πεθαίνουν‖σε‖

ιατρικά‖εργαστήρια,‖όπου‖χρησιμοποιούνται‖ως‖πειραματόζωα.‖Όπως‖ο‖Σζέρομ,‖ένας‖χιμπατζής‖που‖πέρασε‖όλη‖σχεδόν‖τη‖

ζωή‖του‖κλεισμένος‖μόνος‖του‖σε‖ένα‖μικρό,‖σκοτεινό‖και‖υγρό‖κελί,‖προτού‖πεθάνει‖από‖ΑΙDS,‖ύστερα‖από‖τις‖συνεχόμενες‖

μολύνσεις‖στις‖οποίες‖σκόπιμα‖εκτέθηκε‖με‖τρία‖διαφορετικά‖είδη‖του‖ ιού‖χάριν‖των‖ανθρώπων.‖Άλλα‖ζώα‖καταλήγουν‖σε‖

τσίρκο,‖φυλακισμένα‖σε‖σπίτια‖ως‖χαριτωμένα‖κατοικίδια‖ή,‖ακόμα‖χειρότερα,‖στα‖τραπέζια‖κάποιων‖πλουσίων‖σε‖χώρες‖της‖

Αφρικής‖ως‖εκλεκτό‖έδεσμα.‖Αυτή‖ήταν‖και‖η‖κατάληξη‖της‖Λούσι.‖Μπορεί‖η‖Λούσι‖να‖ήταν  μια‖χιμπατζίνα‖που‖ήξερε‖τη‖

νοηματική‖ γλώσσα‖ των‖ κωφαλάλων,‖ με‖ την‖ οποία‖ επικοινωνούσε‖ με‖ τους‖ ανθρώπους‖ αλλά‖ και‖ με‖ άλλους‖ χιμπατζήδες.‖

Μπορεί‖οι‖φωτογραφίες‖από‖τις‖ασυνήθιστα‖ανθρώπινες‖ερωτικές‖της‖δραστηριότητες‖να‖είχαν‖γεμίσει‖τις‖σελίδες‖περιοδικών‖

με‖τολμηρό‖περιεχόμενο,‖τίποτα‖όμως‖από‖αυτά‖δεν‖τη‖βοήθησε‖να‖γλιτώσει‖τη‖δολοφονία.‖Μια‖δολοφονία‖που‖θεωρήθηκε‖

νόμιμη‖και‖για‖την‖οποία‖δεν‖τιμωρήθηκε‖κανείς,‖αφού‖η‖Λούσι‖επισήμως‖δεν‖ήταν‖παρά‖ένα‖«πράγμα».‖Εκτός‖όμως‖από‖τις‖

«ανθρώπινες»‖ ικανότητες των‖χιμπατζήδων‖και‖πιθήκων,‖που‖καθιστούν‖αναγκαία‖την‖αναγνώριση‖νομικών‖δικαιωμάτων‖

για‖αυτούς,‖ένας‖ακόμη‖λόγος‖που‖επιβάλλει‖αυτή‖την‖αναγνώριση‖είναι‖η‖δραματική‖μείωση‖του‖αριθμού‖τους,‖σε‖σημείο‖που‖

να‖ μιλάμε‖ πλέον‖ για‖ είδη‖ υπό‖ εξαφάνιση.‖ Ο‖ τίβεν Γουάιζ‖ τονίζει‖ πως‖ η‖ σύλληψη,‖ φυλάκιση,‖ κακοποίηση,‖ πώληση‖ και‖

κατακρεούργησή‖ τους‖ είναι‖ τελείως‖ αδικαιολόγητη‖ και‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ απαγορευτεί‖ ως‖

γενοκτονία.‖Η‖κατοχύρωση‖νομικών‖δικαιωμάτων‖για‖τους‖χιμπατζήδες‖θα‖άνοιγε‖τον‖δρόμο‖

και‖ για‖ άλλα‖ νοήμονα‖ ζώα,‖ όπως‖ τα‖ δελφίνια‖ και‖ τις‖ φάλαινες,‖ τα‖ σκυλιά,‖ τους‖ ελέφαντες,‖

τους‖παπαγάλους.‖ Βέβαια,‖ το‖ βιβλίο‖ του‖ Γουάιζ‖ έχει‖ κάποια‖κενά‖και‖ ελλείψεις.‖ Βασίζει,‖ για‖

παράδειγμα,‖το‖αίτημα‖για‖μη‖βίαιη‖συμπεριφορά‖απέναντι‖στα‖ζώα‖στον‖δείκτη‖νοημοσύνη‖

τους.‖ Ομως,‖ ακόμα και‖ αν‖ δεν‖ ήταν‖ τόσο‖ έξυπνα,‖ δεν‖ θα‖ δικαιούνταν‖ μιας‖ τέτοιας‖

συμπεριφοράς;‖ Επίσης‖ δεν‖ επεκτείνεται‖ στο‖ θέμα‖ της‖ σύγκρουσης‖ ανάμεσα‖ σε‖ δικαιώματα‖

ανθρώπων‖ και‖ πιθήκων.‖ Πώς‖ θα‖ αντιμετωπιζόταν‖ μια‖ τέτοια‖ περίπτωση;‖ Σέλος,‖ αν‖

αναγνωριστούν‖νομικά‖ δικαιώματα‖σε‖ όλα‖ τα‖ ζώα,‖ δεν‖ θα‖ είχαμε‖άραγε‖ την‖ υποχρέωση‖να‖

γίνουμε‖όλοι‖χορτοφάγοι;‖Δεν‖έλειψαν‖βέβαια‖και‖οι‖επικριτές‖του‖βιβλίου‖και‖των‖απόψεων‖του‖συγγραφέα‖του.‖Αυτοί‖που‖

πιστεύουν‖ότι‖το‖γεγονός‖ότι‖όλα‖τα‖πλάσματα‖με‖ανεπτυγμένο‖νευρικό‖σύστημα‖μπορούν‖να‖ νιώσουν‖πόνο‖και‖χαρά‖ δεν‖

δικαιολογεί‖και‖ την‖αξίωση‖να‖έχουν‖ ίσα‖ δικαιώματα‖με‖τον‖άνθρωπο.‖Θα‖ήταν‖παράλογο,‖υποστηρίζουν,‖να‖βάλει‖κανείς‖

έναν‖σκύλο‖του‖δρόμου‖στην‖ίδια‖μοίρα‖με‖τον‖αδελφό‖του!‖Άλλοι‖θεωρούν‖πως‖η‖μεγάλη‖ποσοτική‖διαφορά‖ανάμεσα‖στα‖είδη‖

συνιστά‖εν‖τέλει‖και‖ποιοτική‖διαφορά,‖και‖είναι‖αυτή‖που‖μετατρέπει‖τον‖άνθρωπο‖σε‖κυρίαρχο‖είδος‖στη‖Γη.‖ήμερα,‖τα‖ζώα‖

δεν‖ έχουν‖περιθώρια‖ επιλογών,‖γιατί‖ η‖ ζωή‖ τους‖ εξαρτάται‖ από‖ τον‖ άνθρωπο.‖Και,‖ τελικά,‖η‖ συζήτηση‖για‖ τα‖ δικαιώματά‖

τους,‖λένε,‖δεν αντικατοπτρίζει‖παρά‖την‖ενοχή‖του‖ανθρώπου‖ νικητή‖επί‖της‖φύσης‖απέναντι‖στους‖ηττημένους.‖Ψστόσο,‖οι‖

περισσότεροι‖έχουν‖να‖κάνουν‖τα‖θετικότερα‖σχόλια‖για‖το‖βιβλίο‖του‖Γουάιζ.‖«Μόνο‖καμιά‖δεκαριά‖βιβλία‖έχουν‖αλλάξει‖τον‖

τρόπο‖που‖βλέπει‖κανείς‖τον‖κόσμο‖και‖αυτό‖το‖βιβλίο‖ανήκει‖σίγουρα‖σε‖αυτά.‖Είναι‖επαναστατικό‖για‖το‖αποτέλεσμα‖που‖

μπορεί‖να‖επιφέρει»,‖έγραψε‖πρόσφατα‖το‖«Οbserver‖Review».‖Και‖η‖Σζέιν‖Γκούνταλ,‖η‖γνωστή‖συγγραφέας,‖της‖οποίας‖η‖ζωή‖

με‖τους‖γορίλλες‖στην‖Αφρική‖έγινε‖ταινία,‖προλογίζοντας‖το‖«Σραντάζοντας‖το‖Κλουβί»,‖το‖αποκαλεί‖«Μαgna‖Carta»‖των‖

δικαιωμάτων‖των‖ζώων‖και‖θεωρεί‖ότι‖το‖βιβλίο‖ανοίγει‖πλέον‖επίσημα‖τη‖συζήτηση‖γι’‖αυτά.‖ 

«Σραντάζουν τα κλουβιά τους» 
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 «Ίσως‖έφθασε‖πια‖ο‖καιρός‖να‖ακούσουμε‖τα‖ζώα‖που‖"τραντάζουν‖τα‖κλουβιά"‖τους‖και‖να‖τους‖ανοίξουμε‖την‖πόρτα‖προς‖

την‖ελευθερία»,‖τονίζει‖ο‖καθηγητής‖του‖Δικαίου‖των‖Ζώων‖στο‖Φάρβαρντ‖και‖συγγραφέας‖

του‖βιβλίου‖«Σραντάζοντας‖το‖κλουβί»,‖τίβεν‖Γουάιζ‖(εκδ.‖Ρrofile‖Βooks).‖Να‖διαλύσουμε‖τη‖

διπλή‖νομική‖πλάνη‖που‖καθιστά από‖τη‖μια‖πλευρά‖όλους‖τους‖ανθρώπους‖αυτόνομους‖και‖

από‖ την‖ άλλη‖ όλα‖ τα‖ ζώα‖ μη‖ αυτόνομα.‖ Σο‖ επιχείρημα‖ πως‖ η‖ χρησιμοποίηση‖ των‖

χιμπατζήδων‖ σε‖ πειράματα‖ ή‖ γενικά‖ προς‖ όφελος‖ του‖ ανθρώπου,‖ ακόμα‖ και‖ αν‖ δεν‖ είναι‖

δίκαιη‖ είναι‖ όμως‖ αναγκαία,‖ είναι‖ ένα‖ ανήθικο‖ επιχείρημα‖ που‖ θυμίζει‖ τακτικές‖ που‖

εφάρμοσαν‖οι‖ναζί‖χρησιμοποιώντας‖ως‖πειραματόζωα‖τους‖Εβραίους.‖Κανένα‖οικονομικό‖ή‖

άλλο‖ επιχείρημα‖ δεν‖ δικαιολογεί‖ την‖ υποδούλωση‖ του‖ ανθρώπου.‖ Όταν‖ σε‖ ένα‖ αυτιστικό‖

άτομο‖ή‖σε‖κάποιο‖με‖βαριά‖νοητική‖υστέρηση‖αναγνωρίζονται‖τα‖θεμελιώδη‖δικαιώματα‖της‖

σωματικής‖ακεραιότητας‖και‖της‖ελευθερίας,‖δεν‖είναι‖δίκαιο‖να‖αναγνωριστούν‖και‖σε‖έναν‖πολύ‖πιο‖νοήμονα‖πίθηκο;‖Η‖ιδέα‖

πως‖ο‖κόσμος‖είναι‖πλασμένος‖για‖τον‖άνθρωπο‖είναι‖μια‖παιδαριώδης‖σκέψη,‖που‖καταρρίπτεται‖από‖την‖επιστήμη.‖Μήπως,‖

τελικά,‖εμείς‖είμαστε‖ένα‖αυτιστικό‖είδος‖που‖δεν‖μπορεί‖να‖διακρίνει‖ότι‖και‖τα‖υπόλοιπα‖είδη‖έχουν‖μυαλό;‖Μήπως‖ήρθε‖ο‖

καιρός‖να‖ενηλικιωθούμε;Οι‖νόμοι‖δεν‖μπορούν‖να‖έχουν‖ισχύ‖παρά‖μόνο‖όταν‖εκφράζουν‖αξίες‖και‖αρχές‖και‖όχι‖όταν‖τις‖

παραβιάζουν.‖Όταν‖λοιπόν‖οι‖αξίες‖αλλάζουν,‖οι‖νόμοι‖οφείλουν‖να‖προσαρμόζονται‖στα‖νέα‖δεδομένα,‖όσο‖κι‖αν‖η‖αλλαγή‖

αυτή‖είναι‖μια‖πολύ‖δύσκολη‖και‖αργή‖διαδικασία,‖γιατί‖προσκρούει‖στις‖ριζωμένες‖αντιλήψεις‖αιώνων.‖Ο‖Σζέιμς‖όμερσετ‖

ήταν‖ένας‖μαύρος‖που‖αιχμαλωτίστηκε‖στην‖Αφρική‖το‖1749‖και‖έζησε‖πάνω‖από‖20‖χρόνια‖ως‖σκλάβος‖στην‖Αμερική.‖Όταν‖

το‖ 1772‖ βρέθηκε‖ με‖ τον‖ κύριό‖ του‖ στην‖ Αγγλία,‖ αναζήτησε‖ την‖ ελευθερία‖ του.‖ Σο‖ αγγλικό‖ δικαστήριο‖ τον‖ δικαίωσε,‖

υποστηρίζοντας‖ότι‖«η‖κατάσταση‖της‖δουλείας‖από‖τη‖φύση‖της‖είναι‖αδύνατο‖να‖γίνει‖δεκτή‖για‖οποιονδήποτε‖λόγο,‖ηθικό‖ή‖

πολιτικό...».‖ Έτσι‖ ο‖ όμερσετ‖ υπήρξε‖ ο‖ πρώτος‖ μαύρος‖ δούλος‖ που‖ κέρδισε‖ την‖ ελευθερία‖ του.‖ Σο‖ 1852‖ στις‖ Ηνωμένες‖

Πολιτείες,‖η‖υπόθεση‖ενός‖άλλου‖μαύρου‖σκλάβου,‖του‖Ντρεντ‖κοτ,‖δεν‖είχε‖την‖ίδια‖κατάληξη.‖Σο‖δικαστήριο‖δεν‖έδωσε‖το‖

δικαίωμα‖στον‖κοτ‖να‖προσφύγει‖σε‖αυτό,‖αφού‖οι‖μαύροι‖δεν‖μπορούσαν‖να‖θεωρηθούν‖πολίτες‖των‖Ηνωμένων‖Πολιτειών.‖

Ο‖Κάμα‖ είναι‖ ένα‖ δελφίνι‖που‖γεννήθηκε‖στη‖σκλαβιά‖ και‖μεταφέρθηκε‖πολλές‖φορές‖ από‖ ενυδρείο σε‖ ενυδρείο.‖ήμερα‖

βρίσκεται‖ στο‖ Ναυτικό‖ Ψκεανολογικό‖ Κέντρο‖ της‖ Φαβάης,‖ αλλά‖ η‖ επίπονη‖ και‖ επίμονη‖ εκπαίδευση‖ που‖ δέχεται‖ κάνει‖

πολλούς‖να‖ανησυχούν‖για‖την‖ασφάλειά‖του.‖Ο‖τίβεν‖Γουάιζ‖ήταν‖αυτός‖που‖έκανε‖μήνυση‖εξ‖ονόματός‖του.‖Και‖βέβαια‖

ετέθη‖ το‖ ζήτημα:‖μπορεί‖ ένα‖ δελφίνι‖ να‖ κάνει‖ μήνυση;‖Ποιος‖ τελικά‖ έχει‖ νομικά‖ δικαιώματα‖ και‖ πώς‖ καθορίζονται‖ αυτά;‖

ύμφωνα‖με‖το‖κοινό‖δίκαιο,‖τα‖ δύο‖βασικά‖ανθρώπινα‖ δικαιώματα‖είναι‖η‖σωματική‖ακεραιότητα‖και‖η‖ελευθερία.‖Όμως,‖

καθώς‖ αυτά‖ θεωρούνται‖ «ανθρώπινα»‖ δικαιώματα‖ δεν‖ μπορούν‖ να‖ έχουν‖ εφαρμογή‖ σε‖ ένα‖ «πράγμα».‖ Και‖ ως‖ πράγματα‖

αντιμετωπίστηκαν‖ καθένας‖ στην‖ εποχή‖ του,‖ τόσο‖ ο‖ όμερσετ‖ και‖ ο‖ κοτ‖ όσο‖ και‖ ο‖ Κάμα.‖ Και‖ ένα‖ πράγμα‖ δεν‖ μπορεί‖

δυστυχώς‖να‖διεκδικήσει‖το‖δικαίωμα‖να‖μην‖είναι‖πράγμα.‖Ψστόσο‖μετά‖τον‖Β’‖Παγκόσμιο‖Πόλεμο‖το‖σκηνικό‖του‖νομικού‖

καθεστώτος‖ άρχισε‖ να‖ αλλάζει.‖ Σην‖ εποχή‖ των‖ ναζί‖ όσα‖ άτομα‖ διαπιστωνόταν‖ ότι‖ έπασχαν‖ από‖ ανίατες‖ ασθένειες‖

θεωρούνταν‖ άχρηστα‖ και‖ επιβλαβή‖ και‖ θανατώνονταν.‖ Σεράστια‖ εγκλήματα‖ διεπράχθησαν‖ με‖ αυτό‖ το‖ σκεπτικό‖ και‖ τα‖

περισσότερα‖από‖αυτά‖κρύφτηκαν‖πίσω‖από‖το‖πρόσχημα‖του‖νόμου.‖Ακόμα‖και‖οι‖υπεύθυνοι‖του‖Ολοκαυτώματος,‖στις‖δίκες‖

που‖έγιναν‖υποστήριξαν‖πως‖ακολούθησαν‖διαταγές‖και‖απλώς‖εφάρμοσαν‖τον‖νόμο.‖Έτσι,‖από‖τότε‖και‖έπειτα‖άρχισε‖να‖

διαχωρίζεται‖το‖φυσικό‖από‖το‖θεσμοθετημένο‖δίκαιο‖και‖να‖δίνεται‖προτεραιότητα‖στο‖πρώτο.‖Οι‖νόμοι‖δεν‖έχουν‖ισχύ‖παρά‖

μόνο‖όταν‖εκφράζουν‖αξίες‖και‖αρχές‖και‖όχι‖όταν‖τις‖παραβιάζουν.‖Όταν‖λοιπόν‖οι‖αξίες‖αλλάζουν,‖οι‖νόμοι‖οφείλουν‖να‖

προσαρμόζονται‖στα‖νέα‖δεδομένα.‖Η‖αλλαγή ωστόσο‖του‖κοινού‖δικαίου‖είναι‖μια‖πολύ‖δύσκολη‖και‖αργή‖διαδικασία,‖όχι‖

μόνο‖γιατί‖προσκρούει‖στις‖αντιλήψεις‖αιώνων,‖που‖είναι‖δύσκολο‖να‖ξεριζωθούν‖ακόμα‖και‖με‖τα‖ισχυρότερα‖επιχειρήματα,‖

αλλά‖και‖γιατί‖τα‖κριτήρια‖αυτής‖της‖αλλαγής‖δεν‖αποτελούν‖πάντα‖αντικείμενο‖συμφωνίας‖όλων‖των‖δικαστών.‖Τπάρχουν,‖

για‖παράδειγμα,‖δικαστές‖που‖κρίνουν‖με‖βάση‖το‖αν‖υπάρχει‖αντίστοιχο‖όμοιο‖προηγούμενο‖ για‖άλλους‖προέχει‖η‖πρόβλεψη‖

των‖συνεπειών‖μιας‖απόφασης‖και‖η‖διασφάλιση‖του‖κοινού‖καλού.‖Για‖κάποιους‖άλλους,‖η‖ηθική‖των‖αποφάσεων‖είναι‖αυτή‖

που‖παίζει‖τον‖καθοριστικό‖και‖κρίσιμο‖ρόλο.‖Ακόμα‖όμως‖και‖η‖επιλογή‖των‖όμοιων‖και‖των‖ανόμοιων‖πραγμάτων‖δεν‖είναι‖

αυτονόητη,‖ αλλά‖ εξαρτάται‖ από‖ τον‖ τρόπο‖ που‖ αντιμετωπίζει‖ κανείς‖ τον‖ κόσμο.‖ Οι‖ Ευρωπαίοι,‖ για‖ παράδειγμα,‖ κάνουν‖

διαχωρισμό‖ ανάμεσα‖ στο‖ πράσινο‖ και‖ το‖ μπλε‖ χρώμα,‖ ενώ‖ οι‖ κάτοικοι‖ της‖ φυλής‖ Μπέρινμο‖ της‖ Νέας‖ Γουινέας‖ δεν‖ τον‖

κάνουν,‖ όχι‖ βέβαια‖ γιατί‖ έχουν‖ πάθει‖ κάποιο‖ είδος‖ μαζικής‖ αχρωματοψίας,‖ αλλά‖ γιατί‖ αυτός‖ ο‖ διαχωρισμός‖ δεν‖ είναι‖

σημαντικός‖ γι’‖ αυτούς. Σην‖ εποχή‖ της‖ Βικτωριανής‖ Αγγλίας‖ οι‖ επιστήμονες‖ διέδιδαν‖ ότι‖ τα‖ κρανία‖ των‖ λευκών‖ είναι‖

μεγαλύτερα‖από‖εκείνα‖των‖μαύρων‖ή‖των‖Μογγόλων,‖προσπαθώντας‖έτσι‖να‖ δώσουν‖επιστημονική‖χροιά‖στη‖ρατσιστική‖

τους‖ στάση.‖ Όταν‖ δύο‖ αιώνες‖ αργότερα‖ ξανάγιναν‖ μετρήσεις‖ των‖ κρανίων‖ από‖ άλλους‖ επιστήμονες‖ δεν‖ βρέθηκε‖ καμία‖

διαφορά.‖Σο‖ίδιο‖πρόβλημα‖ταλαιπωρεί‖και‖τα‖νομικά.‖Σο‖ποιες‖περιπτώσεις‖θα‖επιλέξει‖ένας‖δικαστής‖για‖να‖συγκρίνει‖και‖να‖

αποφανθεί‖ ότι‖ χαρακτηρίζονται‖ από‖ ομοιότητα‖ ή‖ από‖ ανομοιότητα‖ είναι‖ θέμα‖ ερμηνείας.‖ Σο‖ ίδιο‖ και‖ αν‖ θα‖ επιλεγεί‖ να‖

τονιστεί‖η‖ομοιότητα‖ή‖η‖διαφορά‖ανάμεσα‖στον‖άνθρωπο‖και‖στον‖πίθηκο.‖Σα‖πράγματα‖πάντως‖έχουν‖αρχίσει‖σιγά‖σιγά‖να‖

αλλάζουν.‖Ήδη‖έχουν‖γίνει‖κάποιες‖δίκες‖με‖κατήγορους‖ζώα,‖και‖σε‖μερικές‖  λίγες‖  από‖αυτές‖υπήρξε‖δικαίωση.‖Σο‖1996‖η‖

βρετανική‖ κυβέρνηση‖ απαγόρευσε‖ τη‖ χρήση‖ πιθήκων‖ σε‖ ιατρικά‖ πειράματα.‖ «Πρόκειται‖ για‖ ηθικό‖ θέμα.‖ Σα‖ νοητικά‖

χαρακτηριστικά‖και‖οι‖τρόποι‖της‖συμπεριφοράς‖αυτών‖των‖ζώων‖καθιστούν‖ανήθικη‖τη‖χρήση‖τους‖ως‖αναλώσιμων‖ειδών‖

κατά‖ την‖ έρευνα», δήλωσαν‖ οι‖ υπεύθυνοι.‖ Αντίστοιχες‖ απαγορεύσεις‖ έχουν‖ θέσει‖ και‖ άλλες‖ κυβερνήσεις,‖ όπως‖ της‖ Νέας‖

Ζηλανδίας.‖ Τπάρχουν‖ μάλιστα‖ και‖ περιπτώσεις‖ που‖ τείνουν‖ να‖ αντιστραφούν‖ οι‖ όροι:‖ κάποια‖ είδη‖ να‖ θεωρηθούν‖

«ανυπολόγιστης‖ αξίας»‖ και‖ η‖ προστασία‖ τους‖ «πρώτη‖ προτεραιότητα»,‖ ώστε‖ να‖ ληφθούν‖ έκτακτα‖ μέτρα,‖ κυρίως‖ όταν‖

πρόκειται‖για‖απειλούμενα‖είδη.‖Οι‖πίθηκοι‖έχουν‖τόσο‖όμοια‖γονίδια‖και‖εγκέφαλο‖με‖τον‖άνθρωπο‖ώστε‖κάποιοι‖ερευνητές‖

θεωρούν‖ότι‖πρέπει‖να‖καταταγούν‖στο‖είδος‖«homo»,‖μαζί‖με‖τους‖ανθρώπους.‖Αισθάνονται‖και‖σκέφτονται,‖έχουν‖συνείδηση‖

των‖άλλων‖και‖του‖εαυτού‖τους.‖υνδέουν‖το‖αίτιο‖με‖το‖αποτέλεσμα,‖τις‖σχέσεις‖με‖τα‖πράγματα,‖ακόμα‖και‖τις‖σχέσεις‖με‖

τις‖σχέσεις.‖Υτιάχνουν‖εργαλεία‖και‖ζουν‖σε‖σύνθετες‖κοινότητες.‖Μπορούν‖να‖μετρήσουν,‖να‖καταλάβουν‖τη‖γλώσσα‖και‖να‖
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επικοινωνήσουν‖με‖σύμβολα,‖να‖πουν‖ψέματα,‖να‖νιώσουν‖συμπόνια‖και‖να‖διδάξουν‖όλα‖όσα‖έμαθαν.‖Γι’‖αυτό‖και‖αξίζουν‖

να‖ έχουν‖ νομικά‖ δικαιώματα.‖ Ποιος‖ είπε‖ ότι‖ οι‖ πίθηκοι‖ δεν‖ έχουν‖ μυαλό‖ και‖ δεν‖ λειτουργούν‖ συνειδητά;‖Πειράματα‖ που‖

έγιναν‖ σε‖ πιθήκους‖ όχι‖ μόνο‖ έδειξαν‖ ότι‖ αυτός‖ ο‖ ισχυρισμός‖ δεν‖ ευσταθεί,‖ αλλά‖ απέδειξαν‖ ότι‖ η‖ ευφυΐα‖ τους‖ μπορεί‖ να‖

συγκριθεί‖με‖εκείνη‖ενός‖τρίχρονου,‖τετράχρονου‖ή‖ακόμα‖και‖πεντάχρονου‖παιδιού.‖Ο‖Κάντζι‖

αποτελεί‖ένα‖τέτοιο‖παράδειγμα.‖Πρόκειται‖για‖έναν‖χιμπατζή‖που‖μεγαλώνει‖σε‖ανθρώπινο‖

περιβάλλον‖ και‖ ήδη‖ έχει‖ τα‖ δικά‖ του‖ παιχνίδια‖ και‖ το‖ δικό‖ του‖ κομπιούτερ,‖ στο‖ οποίο‖

σχηματίζει‖ λεξιγράμματα,‖ τα‖ σύμβολα‖ δηλαδή‖ που‖ αντιστοιχούν‖ σε‖ έννοιες‖ και‖ του‖

επιτρέπουν‖να‖επικοινωνεί‖με‖τους‖γύρω‖του.‖Ο‖Κάντζι‖παίζει‖όπως‖θα‖έπαιζε‖και‖ένα‖μικρό‖

παιδί.‖ Παριστάνει‖ ότι‖ έχει‖ φανταστικά‖ αντικείμενα,‖ ότι‖ τα‖ δίνει‖ ή‖ τα‖ παίρνει‖ από‖ άλλους.‖

Κάνει‖ότι‖τρώει‖κάτι‖που‖δεν‖του‖αρέσει,‖προσποιείται‖ότι‖το‖φτύνει,‖ενώ‖παράλληλα‖γράφει‖

στο‖ κομπιούτερ‖ του:‖ «Κακό!».‖Μερικές‖ φορές‖ κάνει‖ ότι‖ φοράει‖ φανταστικές‖ μάσκες‖ και‖ ότι‖

τρομάζει‖με‖αυτές‖ανθρώπους‖ή‖άλλους‖πιθήκους‖κι‖άλλοτε‖ζητεί‖από‖τους‖ανθρώπους‖να‖τον‖

τρομάξουν‖ με‖ αυτόν‖ τον‖ τρόπο.‖ Όμως‖ οι‖ πίθηκοι‖ έχουν‖ κι‖ άλλες‖ ικανότητες.‖ Μπορούν‖ να‖ ξεχωρίζουν‖ τα‖ όμοια‖ από‖ τα‖

διαφορετικά‖ και‖ να‖ τα‖ μετρήσουν.‖ υχνά‖ μετρούν‖ χρησιμοποιώντας‖ τα‖ δάχτυλα‖ των‖ χεριών‖ τους,‖ ακριβώς‖ όπως‖ και‖ οι‖

άνθρωποι.‖Ο‖Άι,‖ένας‖χιμπατζής‖που‖ζει‖και‖εκπαιδεύεται‖με‖ανθρώπους‖στην‖Ιαπωνία,‖έχει‖μάθει‖να‖μετράει‖έως‖το‖10‖και‖να‖

γράφει‖τους‖αριθμούς‖στο‖κομπιούτερ‖του.‖Κι‖αυτό,‖τη‖στιγμή‖που‖δεν‖ξέρουν‖να‖μετρούν‖όλοι‖οι‖άνθρωποι‖  σε‖κάποιες‖φυλές‖

της‖Ζάμπια‖ή‖της‖ρι‖Λάνκα‖η‖έννοια‖του‖μετρήματος‖είναι‖άγνωστη.‖Η‖χρήση‖εργαλείων‖είναι‖μια‖άλλη‖δεξιότητα‖με‖την‖

οποία‖ οι‖ πίθηκοι‖ δεν‖ δείχνουν‖ να‖ έχουν‖ προβλήματα.‖ Ακόμα‖ και οι‖ ανεκπαίδευτοι‖ πίθηκοι‖ της‖ ζούγκλας‖ χρησιμοποιούν‖

κάποια‖απλά‖εργαλεία‖για‖την‖αναζήτηση‖της‖τροφής.‖Έτσι,‖για‖παράδειγμα,‖το‖1960‖η‖Σζέιν‖Γκούνταλ‖παρατήρησε‖πως‖ένας‖

γορίλλας‖προσπαθούσε‖να‖κυνηγήσει‖τερμίτες‖με‖κάποιο‖κλαδί,‖ από‖το‖οποίο‖είχε‖προηγουμένως‖αφαιρέσει‖τα‖φύλλα.‖Σα‖

εργαλεία‖όμως‖γίνονται‖ολοένα‖και‖πιο‖πολύπλοκα,‖με‖βάση‖τον‖αριθμό‖των‖αντικειμένων‖που‖εμπλέκονται‖στην‖κατασκευή‖

τους.‖ε‖πιθήκους‖της‖ζούγκλας‖παρατηρήθηκε‖χρήση‖εργαλείων,‖για‖την‖κατασκευή‖των‖οποίων‖χρειάστηκε‖η‖συνδυασμός‖

δύο‖πετρών‖προκειμένου‖να‖δημιουργηθεί‖η‖απαιτούμενη‖κλίση‖για‖να‖σπάζουν‖καρπούς‖ κάτι‖που‖ένα‖παιδί‖για‖να‖το‖φτιάξει‖

χρειάζεται‖ να‖ φθάσει‖ σε‖ ηλικία‖ τουλάχιστον‖ τριών‖ ετών.‖ Εξάλλου‖ αυτή‖ είναι‖ μια‖ τεχνική‖ που‖ δεν‖ διαφέρει‖ καθόλου‖ από‖

εκείνες‖ του‖ Αυστραλοπίθηκου‖ προγόνου‖ μας.‖ Τπάρχουν‖ όμως‖ και...‖ εργαλεία‖ με‖ πιο‖ ειδικές‖ χρήσεις.‖ Η‖ Λούσι‖ ήταν‖ μια‖

χιμπατζίνα‖που‖μεγάλωσε‖στο‖σπίτι‖ενός‖ζευγαριού‖ψυχολόγων.‖‖Η‖αγαπημένη‖της‖ενασχόληση‖ήταν...‖τα‖οικιακά.‖Έτσι,‖όταν‖

ερχόταν‖κάποιος‖στο‖σπίτι,‖του‖άνοιγε‖την‖πόρτα,‖τον‖οδηγούσε‖στο‖καθιστικό‖και‖στη‖συνέχεια‖κατευθυνόταν‖στην‖κουζίνα.‖

Έπαιρνε‖δύο‖ποτήρια,‖τα‖γέμιζε‖με‖βραστό‖νερό‖από‖το‖βραστήρα‖και‖πρόσθετε‖τα‖φακελάκια‖με‖το‖τσάι,‖για‖να‖επιστρέψει‖

στο‖σαλόνι‖και‖να‖σερβίρει‖τον‖επισκέπτη‖της!‖Όμως‖είχε‖και‖άλλες,‖πιο...‖πονηρές‖ενασχολήσεις.‖Κάποια‖μέρα‖είχε‖ιδιαίτερες‖

ερωτικές‖ ορέξεις.‖Μιμούμενη‖ προφανώς‖ τους‖ ανθρώπους,‖ πήγε‖ στην‖ κουζίνα‖ για‖ να‖ πάρει‖ ένα‖ ποτήρι‖ και‖ επέστρεψε‖ στο‖

σαλόνι,‖ όπου‖ το‖γέμισε‖ από‖ το‖ μπαρ‖ με‖ τζιν.‖ Κάθησε‖ στον‖ καναπέ,‖ ήπιε‖ δυο‖γουλιές‖ από‖ το‖ ποτό‖ της‖ και‖ ξεφύλλισε‖ ένα‖

περιοδικό‖ που‖ βρέθηκε‖ εκεί.‖ τη‖ συνέχεια‖ πήγε‖ και‖ έφερε‖ την‖ ηλεκτρική‖ σκούπα,‖ την‖ έβαλε‖ στην‖ πρίζα,‖ τοποθέτησε‖ το‖

μεταλλικό‖ κύλινδρο‖ στα‖ γεννητικά‖ της‖ όργανα‖ και‖ αυνανίστηκε!‖ Οι‖ δραστηριότητές‖ της‖ όμως‖ έπεσαν‖ στην‖ αντίληψη‖ του‖

φωτογραφικού‖φακού‖και‖έτσι‖κόσμησαν‖τις‖σελίδες‖κάποιου‖περιοδικού.‖Αυτές‖οι‖μαρτυρίες‖είναι‖μάλλον‖επαρκείς‖για‖να‖

πείσουν‖ τον‖ καθένα‖ πως‖ οι‖ χιμπατζήδες,‖ όχι‖ μόνο‖ έχουν‖ μυαλό‖ αλλά‖ και‖ συνείδηση‖ του‖

εαυτού‖ τους.‖ Για‖ όσους‖ όμως‖ διατηρούν‖ κάποιες‖ επιφυλάξεις‖ υπάρχει‖ και‖ το‖ τεστ‖ του‖

καθρέφτη.‖ Οι‖ χιμπατζήδες‖ αναγνωρίζουν‖ τον‖ εαυτό‖ τους‖ όταν‖ τον‖ δουν‖ σε‖ καθρέφτη.‖ Έτσι‖

όταν‖ ο‖ εκπαιδευμένος‖ χιμπατζής‖ Κάντζι,‖ την‖ ώρα‖ που‖ περνούσε‖ από‖ έναν‖ καθρέφτη,‖

ρωτήθηκε‖ «Ποιος‖ είναι‖ αυτός;»‖ απάντησε‖ με‖ σιγουριά,‖ χρησιμοποιώντας‖ τα‖ λεξιγράμματα:‖

«Εγώ,‖ ο‖Κάντζι».‖Οι‖ εκπαιδευμένοι‖ χιμπατζήδες‖ έχουν‖ επίσης‖ τη‖ δυνατότητα‖ να‖ ξεχωρίζουν‖

τους‖ άλλους‖ χιμπατζήδες‖ ή‖ τους‖ ανθρώπους.‖ Φρησιμοποιούν‖ όχι‖ μόνο‖ τις‖ προσωπικές‖
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αντωνυμίες‖αλλά‖και‖τις‖κτητικές,‖δείχνοντας‖ότι‖έχουν‖αντίληψη‖της‖ιδιοκτησίας.‖Οι‖πίθηκοι‖πάντως‖δεν‖κρατούν‖χαιρέκακα‖

τις‖γνώσεις‖τους‖για‖τον‖εαυτό‖τους,‖αλλά‖χαίρονται‖να‖τις‖μοιράζονται,‖γι’‖αυτό‖και‖τις‖διδάσκουν.‖ε‖ελεύθερη‖κατάσταση,‖

στις‖ζούγκλες,‖οι‖πιθηκίνες‖διδάσκουν‖στα‖μικρά‖τους‖πώς‖να‖χρησιμοποιούν‖εργαλεία‖για‖να‖σπάζουν‖καρπούς.‖το‖εθνικό‖

πάρκο‖ της‖ Σαϊλάνδης,‖ παρατηρήθηκαν‖ χιμπατζίνες‖ που‖ άφηναν‖ εσκεμμένα‖ κοντά‖ στα‖ μικρά‖ τους‖ κοφτερές‖ πέτρες‖

προκειμένου‖ εκείνα‖ να‖ τις‖ χρησιμοποιήσουν‖ για‖ να‖ σπάσουν‖ καρπούς.‖ Όσο‖ για‖ τους‖ πιθήκους‖ που‖ γνωρίζουν‖ γλώσσες,‖

φαίνεται‖ότι‖είναι‖εξίσου‖γενναιόδωροι.‖Φαρακτηριστικό‖παράδειγμα‖μιας‖τέτοιας‖εμπειρίας‖αποτελεί‖ο‖Λούλις.‖Ο‖Λούλις‖είναι‖

ένας‖μικρός‖πίθηκος‖που‖υιοθετήθηκε‖από‖τη‖Γουάσοου,‖μια‖πιθηκίνα‖που‖μεγάλωσε‖σε‖ανθρώπινο‖περιβάλλον‖και‖γνώριζε‖

τη‖γλώσσα‖της‖νοηματικής.‖Έτσι‖ο‖Λούλις‖μεγάλωσε‖ανάμεσα‖σε‖ανθρώπους‖και‖πιθήκους.‖

Όμως‖κανένας‖άνθρωπος‖δεν‖του‖δίδαξε‖αυτή‖τη‖γλώσσα,‖αφού‖το‖καθήκον‖του‖δασκάλου‖το‖

είχε‖αναλάβει‖η‖θετή‖μητέρα‖του!‖Και‖ο‖Λούλις,‖με‖τη‖σειρά‖του,‖όπως‖θα‖έκανε‖κάθε‖ευφυές‖

παιδί,‖μόλις‖μάθαινε‖ένα‖σύμβολο‖πήγαινε‖να‖το‖ διδάξει‖στη‖γάτα‖του!‖Σο‖πιο‖εντυπωσιακό‖

πάντως‖δεν‖είναι‖ότι‖οι‖πίθηκοι‖μπορούν‖να‖κατανοήσουν‖και‖να‖χρησιμοποιήσουν‖τη‖γλώσσα,‖

όσο‖ότι‖τη‖χρησιμοποιούν‖ακόμα‖και‖όταν‖δεν‖θέλουν‖να‖ζητήσουν‖κάτι,‖αλλά‖απλώς‖να‖το‖

σχολιάσουν.‖Έτσι,‖κάποιοι‖ από‖ αυτούς‖ τους‖ «εγγράμματους»‖ χιμπατζήδες‖ όταν‖πάνε‖βόλτα‖

δεν‖παύουν‖να‖«μιλάνε».‖Να‖δείχνουν‖στο‖κλαδί‖ενός‖δένδρου‖κάποιο‖πουλί‖σχηματίζοντας‖τη‖

λέξη‖«πουλί»‖ή,‖αν‖βρίσκονται‖στην‖πόλη,‖τον‖οδηγό‖του‖λεωφορείου‖που‖πίνει‖καφέ‖και να‖λένε‖«πίνει».‖Ο‖πίθηκος,‖που‖έχει‖

σημειώσει‖τη‖μεγαλύτερη‖πρόοδο,‖μπορεί‖σήμερα‖να‖κατανοεί‖και‖να‖χρησιμοποιεί‖3.000‖λέξεις!‖Τπάρχουν‖ωστόσο‖και‖κάποιοι‖

που‖ χρησιμοποιούν‖ τη‖γλώσσα‖ για‖ πιο‖ προσωπικούς‖ σκοπούς.‖ Έτσι‖ ο‖ Κάντζι,‖ όταν‖ πηγαίνει‖ μόνος‖ του‖ βόλτα‖ στο‖ δάσος,‖

παίρνει‖ πάντα‖ μαζί‖ του‖ και‖ το‖ κομπιούτερ‖ του‖ με‖ τα‖ σύμβολα‖ και...‖ μιλάει‖ στον‖ εαυτό‖ του!‖ Εκτός‖ από‖ τους‖ ομιλούντες‖

πιθήκους‖ και‖ τους‖ πιθήκους-δασκάλους,‖ υπάρχουν‖ και‖ οι‖ πίθηκοι-γιατροί.‖ Αυτοί‖ που‖ στη‖ ζούγκλα‖ μαζεύουν‖ ειδικά‖ φυτά,‖

χρήσιμα‖για διάφορες‖παθήσεις,‖και‖τα‖αποθηκεύουν‖για‖τη‖στιγμή‖που‖θα‖τα‖χρειαστούν.‖Κάνουν‖δηλαδή‖το‖ίδιο‖μ’‖αυτό‖που‖

έκαναν‖και‖οι‖ανθρωποειδείς‖πρόγονοί‖μας...‖Σέλος‖οι‖πίθηκοι‖μπορούν‖εύκολα‖να‖διεκδικήσουν‖τον‖τίτλο‖του‖ζαβολιάρη‖και‖

του‖ ψεύτη.‖ Όπως‖ ο‖ Κάντζι,‖ που‖ είχε‖ κάποτε‖ διάθεση‖ για‖ βόλτα.‖ Έκρυψε‖ λοιπόν‖ το‖ κλειδί‖ της‖ κλειδωμένης‖ πόρτας,‖

περιμένοντας‖την‖κατάλληλη‖ευκαιρία.‖Όταν‖ο‖εκπαιδευτής‖του‖τον‖ρώτησε‖πού‖βρισκόταν‖το‖κλειδί,‖εκείνος‖προσποιήθηκε‖

αδιάφορα‖τον‖ανήξερο.‖Μόλις‖όμως‖βεβαιώθηκε‖ότι‖δεν‖τον‖έβλεπε‖πια,‖έφερε‖το‖κλειδί‖από‖την‖κρυψώνα‖του,‖ξεκλείδωσε‖και‖

το‖’σκασε!‖ε‖άλλες‖στιγμές‖όμως‖δείχνουν‖αλτρουιστές‖και‖συμπονετικοί.‖Έτσι‖μια‖νεαρή‖πιθηκίνα‖  παρ’‖όλο‖που‖οι‖πίθηκοι‖

απεχθάνονται‖ το‖ νερό‖  όταν‖ είδε‖ ένα‖ μικρό‖ πιθηκάκι‖ να‖ πνίγεται,‖ έτρεξε,‖ πιάστηκε‖ με‖ το‖ ένα‖ χέρι‖ από‖ τα‖ σύρματα‖ που‖

βρίσκονταν‖ εκεί‖ κοντά‖ και‖ άπλωσε‖ το‖ άλλο‖ για‖ να‖ το‖ σώσει.‖ Η‖ πιθηκίνα‖ Γουάσοου,‖ πάλι,‖ είχε‖ χάσει‖ δύο‖ παιδιά‖ πριν‖

υιοθετήσει‖τον‖Λούλις.‖Μια‖από‖τις‖εκπαιδεύτριές‖της,‖η‖Κατ,‖ήταν‖έγκυος.‖Η‖Γουάσοου‖συχνά‖ρωτούσε για‖το‖μωρό‖και‖έπιανε‖

την‖κοιλιά‖της.‖Όμως‖και‖η‖Κατ‖απέβαλε.‖Όταν‖η‖χιμπατζίνα‖την‖είδε‖με‖ξεφούσκωτη‖κοιλιά‖ρώτησε‖αμέσως‖για‖το‖παιδί.‖Η‖

Κατ‖απάντησε‖ότι‖το‖έχασε.‖Σότε‖η‖Γουάσοου‖ακούμπησε‖το‖δάχτυλό‖της‖στο‖μάγουλο‖τής‖Κατ,‖λίγο‖κάτω‖από‖το‖μάτι‖της,‖και‖

σχολίασε:‖«Κλαίει!».‖Αυτά‖τα‖παραδείγματα‖είναι‖μάλλον‖αρκετά‖για‖να‖πείσουν‖και‖τους‖πιο‖δύσπιστους‖για‖την‖εξυπνάδα‖

των‖πιθήκων.‖Ψστόσο,‖οι‖άνθρωποι‖δεν‖φαίνεται‖να‖εκτιμούν‖αυτή‖την‖εξαιρετική‖εξυπνάδα‖και‖μοιάζουν‖να‖μετατρέπονται‖

σε‖ένα‖είδος‖εξολοθρευτή.‖Πολλοί‖από‖αυτούς‖τους‖νοήμονες‖πιθήκους‖είχαν‖οικτρή‖τύχη.‖Η‖Λούσι‖πουλήθηκε,‖σκοτώθηκε‖και‖

φαγώθηκε.‖Άλλοι‖πέντε‖εστάλησαν‖σε‖ιατρικά‖εργαστήρια‖για‖μελέτες‖στον‖εγκέφαλό‖τους.‖Ένας‖από‖αυτούς,‖που‖είχε‖ήδη‖

μολυνθεί‖με‖τον‖ιό‖της‖ηπατίτιδας,‖μόλις‖είδε‖πίσω‖από‖τα‖κάγκελα‖κάποιον‖άνθρωπο‖που‖μπορούσε‖να‖τον‖βοηθήσει‖άρχισε‖

να‖του‖γνέφει,‖σχηματίζοντας‖συνέχεια‖μόνο‖δύο‖λέξεις:‖«Κλειδί‖- έξω!».‖Δεν‖αξίζει‖να‖τον‖ακούσουμε;‖ 

Ο Δαρβίνος απέδειξε τον αναχρονισμό 

Αποδείχτηκε‖ πλέον‖ και‖ επιστημονικά‖ πως‖ η‖ ιεραρχία‖ των‖ ειδών‖ είναι‖ ένας‖ μύθος‖ Η‖

αντίληψη‖πως‖στον‖κόσμο‖υπάρχει‖μια‖ιεραρχία,‖στο‖υπέρτατο‖σκαλί‖της‖οποίας‖βρίσκεται‖ο‖

άνθρωπος,‖ είναι‖ κυρίαρχη‖ από‖ την‖ αρχαιότητα.‖ Οι‖ πρώτες‖ νομοθεσίες‖ θεωρούν‖ τα‖ ζώα‖

κτήμα‖του‖ανθρώπου‖και‖ως‖εκ‖τούτου‖δεν‖θεωρούν‖άδικο‖να‖τους‖φέρεται‖κανείς‖όπως‖στα‖

πράγματα.‖ ‖ Με‖ την‖ επιστημονική‖ εξέλιξη,‖ και‖ κυρίως‖ μετά‖ το‖ έργο‖ του‖ Δαρβίνου‖ «Η‖

καταγωγή‖ των‖ ειδών»,‖φανερώθηκε‖η‖πλάνη‖αυτής‖ της‖αντίληψης.‖Όμως‖ο‖αναχρονισμός‖

στο‖Δίκαιο‖παραμένει. 

Πριν‖από‖2.300‖χρόνια‖ο‖Αριστοτέλης‖έγραφε‖ότι‖οι‖ άντρες‖είναι‖εκ‖φύσεως‖ (φύσει)‖ανώτεροι‖

από‖ τις‖ γυναίκες‖ και‖ οι‖ σκλάβοι‖ ζουν‖ για‖ χάρη‖ των‖ κυρίων‖ τους.‖ Έναν‖ αιώνα‖ αργότερα‖ ο‖

στωικός‖Φρύσιππος‖ισχυριζόταν‖ότι‖τα‖άλογα‖και‖τα‖βόδια‖υπήρχαν‖για‖να‖δουλεύουν‖για‖τους‖

ανθρώπους‖και‖οι‖χοίροι‖για‖να‖ευφραίνουν‖τους‖ουρανίσκους‖μας.‖Αιώνες‖αργότερα,‖το‖1582‖

μ.Φ.‖στη‖Δύση‖διατυπωνόταν‖η‖άποψη‖πως‖οι‖πίθηκοι‖και‖οι‖παπαγάλοι‖βρίσκονται‖στη‖γη‖μόνο‖

για‖να‖μας‖κάνουν‖να‖γελάμε.‖Λίγο‖πριν‖από‖τον‖αμερικανικό‖εμφύλιο‖πόλεμο‖η‖κίτρινη‖φυλή‖

χαρακτηρίστηκε‖ως‖«φύσει‖κατώτερη,‖ανίκανη‖για‖πρόοδο‖πέρα‖από‖κάποιο‖ορισμένο‖σημείο»,‖

ενώ‖δυο‖χρόνια‖αργότερα‖οι‖μαύροι‖θεωρήθηκαν‖«όντα‖χωρίς‖κανένα‖δικαίωμα‖που‖να‖έχουν‖οι‖

λευκοί‖υποχρέωση‖να‖σεβαστούν». 

ε‖όλες‖τις‖παραπάνω‖απόψεις‖υπάρχει‖εμφανής‖ένας‖τελεολογικός‖ανθρωπομορφισμός‖και‖μια‖θεσμοθετημένη‖αδικία:‖τα‖

όντα‖ είναι‖ καταταγμένα‖ σε‖ αξιολογική‖ σειρά,‖ με‖ κυρίαρχο‖ στο‖ ψηλότερο‖ σκαλί‖ τον‖ λευκό‖ άνθρωπο.‖ Ο‖ χριστιανισμός‖

υιοθέτησε‖αυτό‖το‖σχήμα,‖που‖ήταν‖παρόν‖ήδη‖από‖την‖Παλαιά‖Διαθήκη.‖Ο‖Ιησούς‖καταριέται‖τη‖συκιά‖που‖δεν‖είχε‖σύκα‖για‖
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να‖ τον‖ δροσίσει‖ και‖ σώζει‖ κάποιους‖ δαιμονισμένους‖ στέλνοντας‖ τα‖ δαιμόνιά‖ τους‖ στα‖ ανυποψίαστα‖ γουρούνια‖ που‖ έτσι‖

καταλήγουν‖ στον‖ γκρεμό.‖ Σα‖ ζώα‖ δεν‖ θεωρούνται‖ παρά‖ «αντικείμενα»‖ του‖ ανθρώπου.‖ Αυτή‖ η‖ αντίληψη‖ εμφανίζεται‖

εύγλωττα‖και‖στο‖Δίκαιο.‖τις‖πρώτες‖νομοθεσίες‖του‖κόσμου,‖παραδείγματος‖χάρη‖στους‖ουμερίους,‖υπάρχει‖πρόβλεψη‖για‖

την‖τιμωρία‖του‖ ιδιοκτήτη‖ενός‖βοδιού‖που‖εσκεμμένα‖ή‖κατά‖λάθος‖σκοτώνει‖με‖τα‖κέρατά‖του‖κάποιον‖άνθρωπο.‖Σο‖ ίδιο‖

νομικό‖ ζήτημα‖ εμφανίζεται‖ σε‖ όλες‖ σχεδόν‖ τις‖ χώρες‖ της‖ Ανατολικής‖ Μεσογείου‖ εκείνης‖ της‖ εποχής.‖ Αξίζει‖ όμως‖ να‖

σημειωθεί‖ ότι‖ την‖ πιο‖ αυστηρή‖ τιμωρία‖ επιβάλλει‖ η‖ Παλαιά‖ Διαθήκη.‖ ΄αυτήν‖ προβλέπεται‖ πέρα‖ από‖ την‖ τιμωρία‖ του‖

ιδιοκτήτη‖ του‖ ζώου‖και‖ η‖ τιμωρία‖ του‖ ίδιου‖ του‖ ζώου,‖που‖ είναι...‖ θάνατος‖με‖λιθοβολισμό!‖Κι‖αυτό‖γιατί‖ η‖παράβαση‖που‖

τιμωρείται‖δεν‖αφορά‖μόνο‖την‖ανθρώπινη‖ιεραρχία,‖αλλά‖και‖την‖ιεραρχία‖του‖Θεού‖- ο‖οποίος‖έχει‖τοποθετήσει‖τον‖άνθρωπο‖

πάνω‖από‖όλα‖τα‖δημιουργήματά‖του‖- που‖με‖αυτό‖το‖περιστατικό‖καταστρατηγείται. 

Όσο‖ κι‖ αν‖ σήμερα‖ κάτι‖ τέτοιο‖ ακούγεται‖ παράλογο,‖ δεν‖ έλειψαν‖ και...‖ οι‖ δίκες‖ με‖

κατηγορούμενους‖ζώα!‖Μια‖πρώτη‖τέτοια‖«δίκη»‖αναφέρεται‖ότι‖έγινε‖στη‖Γαλλία‖το‖1522‖μ.Φ.‖

εναντίον‖των‖αρουραίων‖της‖περιοχής‖για‖τις‖ζημίες‖που‖προκάλεσαν‖στις‖σοδειές.‖Όσα‖βέβαια‖

επιχειρήματα‖κι‖αν‖έφερε‖ο‖αυτόκλητος‖συνήγορος‖των‖αρουραίων‖για‖να‖δικαιολογήσει‖τη‖μη‖

προσέλευσή‖τους‖στη‖δίκη,‖οι‖δικαστές‖δεν‖πείστηκαν‖και‖τιμώρησαν‖ερήμην‖τους‖παραβάτες...‖

Σην‖ ίδια‖ εποχή‖ καταγράφονται‖ και‖ διάφορες‖ άλλες‖ τιμωρίες‖ ζώων,‖ όπως‖ η‖ θανάτωση‖ ενός‖

χοίρου‖ γιατί‖ έφαγε‖ ένα‖ παιδί‖ ή‖ το‖ ανάποδο‖ κρέμασμα‖ και‖ ο‖ ακρωτηριασμός‖ διάφορων‖ άλλων‖ δύστυχων‖ τετράποδων‖ για‖

αντίστοιχα‖ παραπτώματα.‖ την‖ Αγγλία,‖ λίγο‖ αργότερα,‖ αποφασίστηκε‖ διά‖ νόμου,‖ όταν‖ ένα‖ ζώο‖ καταδικάζεται‖ για‖ ένα‖

παράπτωμα,‖να‖μη‖θανατώνεται‖αλλά‖να‖παραδίδεται‖στον‖Θεό,‖δηλαδή‖στους‖ιερείς,‖ως‖«φόρος». 

Η‖πρώτη‖φορά‖που‖αναγνωρίστηκε‖πως‖τα‖ζώα‖έχουν,‖έστω‖και‖μερικώς,‖δικαιώματα,‖ήταν‖στις‖ΗΠΑ‖

το‖ 1641,‖ όταν‖ ο‖ λόρδος‖ Εrskine‖ κατηγόρησε‖ ως‖ απαράδεκτη‖ τη‖ βαναυσότητα‖ με‖ την‖ οποία‖

μεταχειρίζονταν‖οι‖άνθρωποι‖τα‖ζώα.‖Ψστόσο‖την‖τομή‖για‖τη‖θέση‖τους‖μέσα‖στον‖κόσμο‖έφερε‖μόνο‖

ο‖ Δαρβίνος.‖ Μπορεί‖ ήδη‖ κάποιοι‖ μεσοποτάμιοι‖ λαοί‖ να‖ είχαν‖ υποστηρίξει‖ πως‖ η‖ φύση‖ ήταν‖

ολοκληρωμένη‖πριν‖από‖την‖έλευση‖του‖ανθρώπου‖στη‖γη‖- μπορεί‖κάποιοι‖στωικοί να‖αναγνώριζαν‖

την‖ ισότητα‖ ανδρών‖και‖ γυναικών,‖ δούλων‖και‖ ελεύθερων‖ - μπορεί‖ το‖ Ιουστινιάνειο‖Δίκαιο‖ να‖ είχε‖

υποστηρίξει‖πως‖τα‖άγρια‖ζώα‖δεν‖ανήκουν‖σε‖κανέναν‖και‖ζουν‖ελεύθερα.‖Όμως‖όλα‖αυτά‖έμεναν‖

κενά‖γράμματα,‖χωρίς‖πρακτική‖εφαρμογή,‖πριν‖από‖την‖ από‖«Καταγωγή‖των‖ειδών»‖του‖Καρόλου‖

Δαρβίνου,‖με‖την‖οποία‖αποδείχτηκε‖πλέον‖και‖επιστημονικά‖πως‖η‖ιεραρχία‖των‖ειδών‖είναι‖ένας‖μύθος,‖πως‖δεν‖υπάρχουν‖

ανώτερα‖και‖κατώτερα‖είδη‖και‖πως‖το‖καθένα‖είναι‖κατάλληλο‖για‖το‖περιβάλλον‖στο‖οποίο‖ζει. 

Όμως‖ το‖ σύγχρονο‖ Δίκαιο‖ δεν‖ μοιάζει‖ να‖ λαμβάνει‖ και‖ πολύ‖υπόψη‖ του‖ τα‖ νέα‖ επιστημονικά‖ δεδομένα.‖ Εξακολουθεί‖ να‖

βασίζεται‖σχεδόν‖εξ‖ ολοκλήρου‖στο‖Ρωμαϊκό‖Δίκαιο,‖το‖ οποίο‖διακρίνει‖τα‖πρόσωπα‖από‖τα‖πράγματα‖και‖τις‖πράξεις‖και‖

κατατάσσει‖τους‖δούλους,‖τις‖γυναίκες,‖τα‖παιδιά,‖τους‖τρελούς‖και‖τα‖ζώα‖στην‖κατηγορία‖του‖πράγματος‖(res).‖Σο‖σύγχρονο‖

Δίκαιο‖ εξακολουθεί‖ να‖ είναι‖ αναχρονιστικό‖ και‖ δυσκολεύεται‖ να‖ ξεφύγει‖ από‖ την‖ άποψη‖ του‖ Φομπς‖ που‖ θεωρούσε‖ ότι‖

άνθρωποι‖και‖ζώα‖μπορούν‖να‖αλληλοσκοτώνονται‖χωρίς‖αυτό‖να θεωρείται‖άδικο,‖αφού‖«τα‖ζώα‖θα‖μείνουν‖για‖πάντα‖στη‖

φυσική‖τους‖κατάσταση,‖επειδή‖δεν‖έχουν‖λογικό,‖ούτε‖καταλαβαίνουν‖τη‖γλώσσα‖και‖το‖δίκαιο».‖Δεν‖πρέπει‖επιτέλους‖να‖

ξεπεραστεί‖αυτός‖ο‖αναχρονισμός; 

«πατάλη ζωής» στα πειράματα, Φρήστος Μανωλάς, εφ. Σα Νέα, 12/8/2000 

Ποιος‖άγραφος‖κανόνας‖των‖ανθρώπων‖επιτρέπει‖τον‖απάνθρωπο‖βασανισμό‖των‖ζώων;‖Σα‖ζώα‖

έχουν‖ δικαιώματα.‖ Σα‖ 350‖ εκατομμύρια‖ ζώα‖ που‖ πέθαναν‖ την‖ περσινή‖ χρονιά,‖ μέσα‖ στα‖

ερευνητικά‖κέντρα‖κάτω‖από‖συνθήκες‖που‖αδικούν‖και‖προσβάλλουν‖τον ανθρώπινο‖πολιτισμό,‖

είχαν‖δικαιώματα.‖Δικαίωμα‖διαβίωσης,‖δικαίωμα‖στο‖να‖μην‖υποφέρουν,‖δικαίωμα‖σε‖λιγότερο‖

πόνο,‖ δικαίωμα‖ αξιοπρέπειας,‖ δικαίωμα‖ ζωής.‖ Σο‖ηθικό‖ δίλημμα‖ είναι‖μεγάλο.‖Αφορά‖ το‖πόσο‖

θεμιτή‖είναι‖η‖θυσία‖των‖δικαιωμάτων‖ζωντανών‖οργανισμών‖για‖την‖πρόοδο‖της‖επιστήμης,‖για‖

καινούργια‖άλματα‖της‖ανθρωπότητας.‖Ποιος‖άγραφος‖κανόνας‖ την‖επιτρέπει‖και‖μέχρι‖ποιον‖

βαθμό‖άραγε...‖ «Τπάρχει‖ένα‖σαφέστατο‖ηθικό‖πρόβλημα»,‖υποστηρίζει‖ο‖Άγγελος‖Αγγελέτος,‖

δικηγόρος,‖ νομικός‖ σύμβουλος‖ Ζωοφιλικών‖ Οργανώσεων.‖ «ίγουρα‖ τα‖ πειράματα‖ σε‖ ζώα‖ που‖ εφαρμόζονται‖ ανελλιπώς,‖

σχεδόν‖ με‖ την‖ ίδια‖ πρακτική‖ και‖ μεθοδολογία,‖ εδώ‖ και‖ δύο‖ αιώνες,‖ έχουν‖ προσφέρει‖ στην‖ ανθρωπότητα.‖ Νέα‖ προϊόντα,‖

φάρμακα,‖ παρατήρηση‖και‖ κατανόηση‖ ιατρικών‖ φαινομένων‖ και‖ πολλά‖ άλλα‖ επιστημονικά‖ επιτεύγματα‖ βασίστηκαν‖ στα‖

πειράματα‖ ζώων.‖ Όμως‖ την‖ ίδια‖ στιγμή‖ βασανίζονταν‖ φρικτά‖ ζώα‖ για‖ την‖ παραγωγή‖

καλλυντικών...»,‖ συμπληρώνει.‖ Η‖ συγκεκριμένη‖ χρήση‖ των‖ ζώων‖ προκαλούσε‖ πάντα‖ πολλές‖

αντιδράσεις.‖ Σο‖ επιχείρημα‖υπέρ‖ της‖ διατήρησης‖αυτών‖των‖πειραμάτων‖σχετίζεται‖με‖ το‖ ότι‖ αυτά‖

συμβάλλουν‖ στη‖ δημιουργία‖ καινούργιων‖ φαρμάκων.‖ Σα‖ αντεπιχειρήματα‖ είναι‖ πλέον‖ εκτός‖ από‖

ηθικά‖ και‖ νομικά.‖ Κυρίως‖ νομικά.‖ «Η‖ ζωή‖ είναι‖ μια‖ αξία‖ ανεπανάληπτη»,‖ λέει‖ ο‖ κ.‖ Αγγελέτος.‖

«ύμφωνα‖ με‖ τον‖ νόμο‖ 2015‖ /‖ 92‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ γίνει‖ πείραμα‖ με‖ ζώα‖ εάν‖ δεν‖ υπάρξει‖ πρώτα‖

προληπτικός‖έλεγχος.‖Πρέπει‖να‖υπάρχει‖έγγραφη‖άδεια‖από‖την‖αρμόδια‖κτηνιατρική‖υπηρεσία,‖ενώ‖

ο‖πειραμαστιστής‖είναι‖υποχρεωμένος‖να‖ανακοινώνει‖τα‖αποτελέσματα‖των‖πειραμάτων‖στην‖ίδια‖



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

196 

κτηνιατρική‖αρχή».‖«Δεν‖επιτρέπεται‖να‖υπάρξουν‖εκ‖νέου‖πειράματα‖για‖επιστημονική‖έρευνα‖για‖την‖οποία‖έχουν‖ήδη‖γίνει‖

πειράματα‖στο‖παρελθόν.‖Εάν‖συμβεί‖κάτι‖τέτοιο,‖τότε‖παραβιάζεται‖το‖άρθρο‖της‖Διεθνούς‖ύμβασης‖για‖την‖προστασία‖των‖

Ζώων‖περί‖σπατάλης‖ζωής.‖Η‖σπατάλη‖ζωής‖απαγορεύεται»,‖εξηγεί‖ο‖δικηγόρος.‖Σα‖ζώα‖μπορούν‖να‖προστατευθούν.‖«Εμείς‖

οι‖ άνθρωποι‖ έχουμε‖ τη‖ δύναμη‖ να‖ προασπίσουμε‖ τα‖ δικαιώματά‖ τους.‖ Ένας‖ πολίτης‖ μπορεί‖ να‖ πάρει‖ τηλέφωνο‖ κάποια‖

φιλοζωική‖οργάνωση‖ή‖να‖υποβάλει‖ακόμα‖και‖μήνυση.‖ε‖χώρες‖του‖εξωτερικού έχουν‖διεξαχθεί‖δίκες‖με‖αντικείμενο‖την‖

προστασία‖των‖δικαιωμάτων‖των‖πειραματόζωων,‖αλλά‖και‖των‖αδέσποτων.‖Σα‖αποτελέσματα‖αυτών‖των‖δικών‖υποχρέωσαν‖

στην‖καταβολή‖μεγάλων‖αποζημιώσεων‖όσους‖βασάνισαν‖άδικα‖ζώα.‖Σο‖ότι‖τα‖ζώα‖μόνα‖τους‖δεν‖μπορούν‖να‖υπερασπίσουν‖

τον‖εαυτό‖τους‖δεν‖σημαίνει‖ότι‖πρέπει‖να‖βασανίζονται‖και‖να‖μένουν‖ανυπεράσπιστα.‖Ποιος‖μπορεί‖να‖αντισταθεί‖άλλωστε‖

σε‖μια‖γλυκιά‖μουσούδα...»,‖συμπληρώνει‖ο‖κ.‖Αγγελέτος. 

Ένα εκατομμύριο ζώα κάθε ημέρα θυσιάζονται στην επιστήμη 

τέφανος‖Κρίκκης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖24/4/2000 

ήμερα‖Μεγάλη‖Δευτέρα‖24‖Απριλίου‖είναι‖η‖Ημέρα‖Κατά‖των‖Πειραμάτων‖σε‖Ζώα.‖τον‖ένα‖χρόνο‖που‖μεσολάβησε‖από‖την‖

προηγούμενη‖επέτειο‖αυτής‖της‖Ημέρας‖υπολογίζεται‖ότι‖έχασαν‖τη‖ζωή‖τους‖στα‖διάφορα‖ερευνητικά‖εργαστήρια‖σχεδόν 350 

εκατομμύρια‖ ζώα.‖ υχνά‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ πειραματόζωων‖ είναι‖ υπερβολικός.‖ Ενδεχομένως‖ να‖ γίνεται‖ και‖ κατάχρηση.‖ Σο‖

παράλογο‖ πάντως‖ είναι‖ αυτό‖ που‖ συμβαίνει‖ με‖ τη‖ βιομηχανία‖ καλλυντικών,‖ όπου‖ από‖ ηθικής‖ πλευράς‖ είναι‖ πράγματι‖

απαράδεκτο‖να‖θανατώνονται‖τόσα‖ζώα‖απλώς‖και‖μόνο‖για‖την‖ομορφιά‖μας‖Λίγες‖μόλις‖μέρες‖αφότου‖αποχαιρετήσαμε‖τον‖

αιώνα‖στον‖ οποίο‖συνέβησαν‖όλα‖τα‖σύγχρονα‖τεχνολογικά‖θαύματα,‖ένα‖σημαντικό‖κομμάτι‖ της‖επιστημονικής‖προόδου‖

εξακολουθεί‖να‖είναι‖προσδεδεμένο‖σε‖μια‖μεθοδολογία‖δράσης που‖εγκαινιάστηκε‖ίσως‖και‖νωρίτερα‖από‖τον‖19ο‖αιώνα.‖Η‖

μεθοδολογία‖αυτή‖είναι‖συνυφασμένη‖με‖τον‖πειραματισμό‖πάνω‖σε‖ζώα‖κάθε‖νέου‖προϊόντος‖που‖πρόκειται‖να‖γίνει‖κτήμα‖

της‖ανθρωπότητας.‖Υαρμακευτικές‖ουσίες,‖χημικά‖προϊόντα‖και‖καλλυντικά‖αποτελούν‖τη‖μια‖

πλευρά‖ αυτού‖ του‖ φαινομένου.‖ Η‖ άλλη‖ έγκειται‖ στην‖ παρατήρηση‖ και‖ κατανόηση,‖ για‖

διάφορους‖ σκοπούς,‖ των‖ συμπεριφορών‖ που‖ μπορεί‖ να‖ εκδηλώσουν‖ τα‖ ζώα‖ μέσα‖ σε‖

πρωτόγνωρες‖ για‖ αυτά‖ συνθήκες.‖ Η‖ αντίδραση‖ στη‖ χρήση‖ των‖ ζώων‖ για‖ τη‖ διενέργεια‖

πειραμάτων‖είναι‖αρκετά‖παλιά.‖Απλώς‖τις‖τελευταίες‖δεκαετίες‖έχει‖γίνει‖εντονότερη‖καθώς‖

οργανώθηκε‖ καλύτερα.‖ Δεν‖ υπάρχει‖ χώρα‖ που‖ να‖ διαθέτει‖ ερευνητικό‖ εργαστήριο‖ και‖ στην‖

οποία‖ να‖μη‖γίνονται‖πειράματα‖βασισμένα‖στη‖χρήση‖ζώων.‖Πειράματα‖για‖ να‖βρεθούν‖ τα‖

φάρμακα‖ κατά‖ του‖ καρκίνου‖ και‖ του‖ ΑΙDS.‖  Πειράματα‖ με‖ την‖ τεχνητή‖ δημιουργία‖ σε‖ ζώα‖

εγκεφαλικών‖επεισοδίων,‖άγχους,‖καρκίνου,‖αρθρίτιδας,‖σακχαρώδους‖διαβήτη,‖μυϊκής‖δυστροφίας,‖παχυσαρκίας,‖καρδιακών‖

επεισοδίων‖ και‖ αρκετών‖ άλλων.‖ Η‖ άποψη‖ που‖ συνηγορεί‖ υπέρ‖ της‖ διενέργειας‖ ερευνητικών‖ εργασιών‖ με‖ τη‖ χρήση‖

εκατομμυρίων‖πειραματοζώων‖κάθε‖χρόνο‖σχετίζεται‖με‖ τη‖ δημιουργία‖ νέων‖φαρμάκων‖που‖θα‖βελτιώσουν‖ την‖ποιότητα‖

ζωής‖των‖ανθρώπων.‖Ο‖αναπληρωτής‖καθηγητής‖της‖Γενετικής‖στο‖Πανεπιστήμιο‖Αθηνών‖κ.‖Μίλτος‖Σίππας‖λέει‖ πως‖«το‖

επιχείρημα‖που‖υιοθετεί‖η‖πλευρά‖που‖είναι‖υπέρ‖των‖πειραμάτων‖στα‖ζώα‖έχει‖τη‖βάση‖του‖στην‖εξέλιξη‖της‖ιατρικής.‖Πολύ‖

σημαντικά‖ εμβόλια,‖ όπως‖αυτό‖ του‖ΑΙDS‖για‖παράδειγμα,‖μπορεί‖ να‖ δοκιμαστούν‖για‖ την‖αποτελεσματικότητά‖ τους‖μόνο‖

στον‖πίθηκο‖ή‖στον‖άνθρωπο.‖Σο‖ερώτημα‖βέβαια‖εδώ‖είναι‖αν‖θέλουμε‖οι‖αντίστοιχες‖πειραματικές‖εργασίες‖να‖γίνονται‖σε‖

ανθρώπους‖ εθελοντές‖ εφόσον‖ απορριφθεί‖ η‖ λύση‖ των‖ ζώων.‖Η‖πραγματικότητα‖όμως‖είναι‖ότι‖

ο‖ αριθμός‖ των‖ πειραματοζώων‖ είναι‖ υπερβολικός.‖ Ενδεχομένως‖να‖γίνεται‖και‖κατάχρηση.‖

Σο‖ παράλογο‖ πάντως‖ είναι‖ αυτό‖ που‖ συμβαίνει‖ με‖ τη‖ βιομηχανία‖ καλλυντικών,‖ όπου‖ από‖

ηθική‖ πλευρά‖ είναι‖ πράγματι‖ απαράδεκτο‖ να‖ θανατώνονται‖ τόσα‖ ζώα‖ απλώς‖ και‖

μόνο‖για‖την‖ομορφιά‖μας».‖ 

ε ανθρώπους ή ιστους 

Αρκετοί‖ λένε‖ ότι‖ η‖ ιατρική‖ επιστήμη‖ μπορεί‖ να‖ προχωρήσει‖ και‖ χωρίς‖ πειράματα‖ σε‖ ζώα.‖

Διαδεδομένη‖είναι‖η‖άποψη‖ότι‖η‖πρόοδος‖της‖ιατρικής‖μπορεί‖να‖επέλθει‖από‖παρατηρήσεις‖στους‖

ίδιους‖ τους‖ ανθρώπους,‖ από‖ καλλιέργεια‖ ιστών‖ που‖ είναι‖ η‖ ανάπτυξη‖ φυτικών,‖ ζωικών‖ ή‖

ανθρώπινων‖ κυττάρων‖ έξω‖ από‖ τον‖ οργανισμό,‖ από‖ τη‖ χρήση‖ αντισωμάτων‖ ή‖ ακόμα‖ και‖ με‖ τη‖

βοήθεια‖ ηλεκτρονικών‖ υπολογιστών.‖ την‖ τελευταία‖ αυτή‖ περίπτωση‖ για‖ παράδειγμα‖ έχουν‖

αναπτυχθεί‖ προγράμματα‖ που‖ μπορούν‖ να‖ προσομοιώσουν‖ τα‖ αποτελέσματα‖ διαφόρων‖ χημικών‖

ουσιών‖στον‖ανθρώπινο οργανισμό.‖Σο‖σίγουρο‖πάντως‖είναι‖ότι‖πολλά‖φάρμακα‖που‖δοκιμάστηκαν‖

σε‖ζώα‖και‖στη‖συνέχεια‖κυκλοφόρησαν‖στην‖αγορά‖είχαν‖ολέθρια‖αποτελέσματα‖σε‖εκείνους‖που‖τα‖

χρησιμοποίησαν.‖ Όπως‖ συνέβη‖ με‖ τη‖ θαλιδομίδη.‖ «Είναι‖ ένα‖ ηρεμιστικό‖ και‖ αντιεμετικό‖ φάρμακο που‖ κυκλοφόρησε‖ στις‖

αρχές‖της‖δεκαετίας‖του‖1960»,‖παρατηρεί‖ο‖καρδιολόγος‖κ.‖Γιώργος‖Φαριτάκης.‖«Νωρίτερα‖είχε‖δοκιμαστεί‖σε‖εγκυμονούντα‖

ζώα‖ και‖ κυκλοφόρησε‖ στο‖ εμπόριο‖ ως‖ φάρμακο‖ ακίνδυνο‖ για‖ την‖ εγκυμοσύνη.‖ Σο‖ αποτέλεσμα‖ ήταν‖ να‖ γεννηθούν‖ 10.000‖

φωκομελικά‖παιδιά(χωρίς‖χέρια‖και‖πόδια).‖Η‖δίκη‖για‖τη‖Θαλιδομίδη‖κατά‖της‖Grunenthal‖άρχισε‖στις‖12-4-67‖στο‖Αlsdorf‖και‖

ήταν‖η‖μεγαλύτερη‖δίκη‖της‖Ευρώπης‖ύστερα‖από‖εκείνη‖της‖Νυρεμβέργης.‖Εξετάστηκαν‖1.200‖μάρτυρες‖και‖ τελικά‖η‖δίκη‖

έκλεισε‖με‖την‖πληρωμή αποζημίωσης‖114‖εκατομμυρίων‖μάρκων‖στα‖θύματα‖της‖θαλιδομίδης‖στη‖Γερμανία».‖Όλα‖αυτά‖τα‖

χρόνια,‖στον‖βωμό‖της‖επιστημονικής‖γνώσης‖θυσιάστηκε‖πλήθος‖ζώων.‖Σόσο‖σε‖είδος‖όσο‖και‖σε‖αριθμό.‖Από‖ποντίκια‖και‖

αρουραίους,‖μέχρι‖κογιότ,‖σκύλους‖και‖άλογα.‖Μάλιστα‖η‖δίψα‖για‖έρευνα‖ορισμένων‖επιστημόνων‖δεν‖άφησε‖στην‖ησυχία‖
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τους‖ούτε‖τα‖σκουλήκια.‖τη‖δεκαετία‖του‖1950‖για‖παράδειγμα‖κάποιοι‖είχαν‖θεωρήσει‖πως‖θα‖έπρεπε‖να‖χρησιμοποιήσουν‖

το‖συγκεκριμένο‖είδος‖του‖ζωικού‖βασιλείου‖για‖να‖αποδείξουν‖την‖υπόθεσή τους‖ότι‖η‖μνήμη‖είναι‖αποθηκευμένη‖σε‖χημικές‖

ουσίες‖οι‖οποίες‖μπορούν‖να‖μεταβιβαστούν‖από‖ζώο‖σε‖ζώο‖σαν‖μια‖απλή‖μεταμόσχευση.‖ 

Αποστολές 

Η‖πανίδα‖του‖πλανήτη‖μας‖αποτελεί,‖περισσότερο‖από‖έναν‖αιώνα,‖το‖πρόσφορο‖έδαφος‖που‖

εκμεταλλεύεται‖ο‖άνθρωπος‖για‖να‖καταφέρει‖να‖ικανοποιήσει‖την‖περιέργειά‖του‖για‖γνώση.‖

Ακόμα‖ όμως‖ και‖ αν‖ δεν‖ πρόκειται‖ για‖ γνώση‖ αλλά‖ για‖ κάτι‖ πολύ‖ χειρότερο,‖ όλα‖ δείχνουν‖

δυστυχώς‖ότι‖τα‖ζώα‖πάντα‖θα‖αποτελούν‖μέρος‖του‖παιχνιδιού.‖Ποιος‖δεν‖θυμάται‖άλλωστε‖

στη‖διάρκεια‖του‖Πολέμου‖τα‖εκπαιδευμένα‖δελφίνια‖που‖εκτελούσαν‖αποστολές‖αυτοκτονίας‖

πάνω‖σε‖νάρκες‖ή‖τα‖σκυλιά‖εκείνα‖που‖από‖το‖1941‖ως‖το‖1943‖τρύπωναν‖με‖μια‖χειροβομβίδα‖

στον‖ λαιμό‖ τους‖ κάτω‖ από‖ τα‖ τανκς‖ της‖ Βέρμαχτ‖ που‖ προσπαθούσαν‖ να‖ διασπάσουν‖ τη‖

σθεναρή‖ αντίσταση‖ των σοβιετικών‖ στρατευμάτων‖ στο‖ ανατολικό‖ μέτωπο.‖ Και‖ σήμερα,‖ σε‖ συνθήκες‖ εικονικού‖ πολέμου,‖

τίποτα‖ δεν‖ εμποδίζει‖ κάποιους‖ ειδικούς‖ να‖ εξάγουν‖ με‖ ορισμένες‖ ακατανόητες‖ μεθοδολογίες‖ χρήσιμα‖ για‖ αυτούς‖ και‖ για‖

πολλούς‖άλλους‖συμπεράσματα.‖Αρκεί‖η‖επισταμένη‖παρατήρηση‖σε‖διάστημα‖από‖2‖ως‖169‖λεπτά,‖όσο‖δηλαδή‖καταφέρνουν‖

να‖ζήσουν‖οι‖πίθηκοι‖ρέζους‖αφότου‖έχουν‖πυροβοληθεί‖στο‖κεφάλι.‖ήμερα,‖παρ’‖ότι‖ορισμένοι‖υποστηρίζουν‖πως‖η‖χρήση‖

των‖πειραματοζώων‖για‖επιστημονικούς‖σκοπούς‖σταδιακά‖θα‖εκλείψει,‖στα‖διάφορα‖ερευνητικά‖ιδρύματα‖χρησιμοποιούνται‖

τουλάχιστον‖ 30‖ είδη‖ ζώων‖ για‖ τη‖ διενέργεια‖ κάθε‖ είδους‖ πειράματος.‖ Φρησιμοποιούνται‖ βοοειδή‖ και‖ ειδικότερα‖ μοσχάρι‖

ανήλικο‖ή‖έμβρυο.‖Γάτες,‖κοτόπουλα,‖κογιότ‖(λύκοι‖Βόρειας‖Αμερικής),‖κροταλίες‖Viridis‖Viridis,‖σκύλοι,‖πάπιες,‖όνοι,‖γίδες,‖

χοίροι‖Γουινέας,‖χήνες,‖άλογα,‖χάμστερ,‖μινκ,‖ποντίκια,‖ταϊλανδικές‖κόμπρες,‖χοίροι‖κοινοί,‖πιγκουίνοι,‖κουνέλια,‖διδέλφεις,‖

ρακούν,‖αρουραίοι,‖πρόβατα,‖γαλοπούλες,‖χελώνες,‖βατράχια.‖ 

Εκτρέφονται 

Όλα‖αυτά‖τα‖ζώα‖εκτρέφονται‖σε‖ειδικές‖φάρμες.‖Είναι‖ζώα‖που‖«καλλιεργούνται»‖ειδικά‖για‖αυτό‖

τον‖σκοπό,‖ώστε‖να‖χρησιμοποιηθούν‖αποκλειστικά‖ως‖πειραματόζωα.‖Πολύ‖πρόσφατα,‖δύο‖τέτοιες‖

φάρμες‖ που‖ υπήρχαν‖ στην‖ Αγγλία‖ έβαλαν‖ λουκέτο‖ ύστερα‖ από‖ τις‖ έντονες‖ διαμαρτυρίες‖ και‖

κινητοποιήσεις‖ ζωοφιλικών‖ και‖ οικολογικών‖ οργανώσεων.‖ την‖ πρώτη‖ περίπτωση‖ η‖ φάρμα‖ που‖

ανήκε‖σε‖μια‖ εταιρεία‖ ονόματι‖Κόνσορτ‖Κόμπανι‖ και‖ η‖ οποία‖ εξέτρεφε‖λαγωνικά‖ έκλεισε‖ ύστερα‖

από‖ διαμαρτυρίες‖ έξι‖ μηνών‖ τον‖ Ιούλιο‖ του‖ 1997,‖ ενώ‖ τον‖ Αύγουστο‖ του‖ 1999‖ και‖ ύστερα‖ από‖

κινητοποιήσεις‖ 16‖ μηνών‖ έκλεισε‖ η‖ φάρμα‖ Φίλγκροουβ‖ που‖ «καλλιεργούσε»‖ γάτες.‖ Ο‖ κ.‖ Γιώργος‖

Κόκκαλης,‖που‖ είναι‖αντιπρόεδρος‖ του‖υλλόγου‖«Πολίτες‖ για‖ τα‖Δικαιώματα‖ της‖Υύσης‖και‖ της‖

Ζωής»,‖λέει‖ότι‖αυτή‖η‖τελευταία‖φάρμα‖είχε‖το‖1998‖αποκομίσει‖έσοδα‖της‖τάξης‖των‖100.000‖λιρών‖(56,5‖εκατομμύρια‖δραχμές‖

σε‖σημερινές‖τιμές)‖από‖την‖πώληση‖1.000‖γατιών.‖Δίνουν‖κοκαΐνη‖σε‖αρουραίους‖για‖να‖προκαλέσουν‖  και‖να‖μελετήσουν‖  

σπασμούς‖Η‖διεθνής‖βιβλιογραφία‖και‖οι‖δημοσιεύσεις‖στον‖ξένο‖Σύπο‖παρέχουν‖μία‖αρκετά‖κατατοπιστική‖εικόνα‖για‖ τη‖

μεταχείριση‖που‖μπορεί‖ να‖ τύχουν‖κάποια‖πειραματόζωα‖στο‖πλαίσιο‖ ερευνητικών‖προγραμμάτων.‖Πολλά‖ από‖ αυτά‖που‖

περιγράφονται,‖έγιναν‖στη‖δεκαετία‖του‖1980.‖Έτσι,‖λοιπόν,‖σε‖ένα‖πείραμα‖που‖έγινε‖στο‖Πανεπιστήμιο‖του‖Ουισκόνσιν‖των‖

ΗΠΑ‖ μελετήθηκε‖ μέσα‖ σε‖ χρονικό‖ διάστημα‖ έξι‖ μηνών‖ η‖ κινητικότητα‖ των‖ οφθαλμικών‖ μυών‖ σε‖ γατάκια‖ τα‖ οποία‖

τυφλώνονταν‖μόλις‖γεννιόνταν.‖Η‖τύφλωσή‖τους‖γινόταν‖με‖καταστροφή‖τού‖οπτικού‖νεύρου.‖Άλλο‖πείραμα‖στο‖Πολιτειακό‖

Πανεπιστήμιο‖της‖Νέας‖Τόρκης‖αφορούσε‖την‖πρόκληση‖έλκους‖στο‖στομάχι‖ποντικιών‖με‖τη‖χρήση‖ηλεκτρικού‖ρεύματος,‖

ώστε‖να‖μελετηθούν‖οι‖αμυντικοί‖μηχανισμοί‖τους.‖το‖Κέιμπριτζ,‖το‖1984‖είχαν‖γίνει‖πειράματα‖ενοφθαλμισμού‖ερπητικών‖

ιών‖ στον‖ εγκέφαλο‖ νεογέννητων‖ ποντικών.‖Παρατηρήθηκε‖ ότι‖ ο‖ θάνατος‖ των‖ ζώων‖ επήρχετο‖ εντός‖ 6‖ ή‖ 9‖ ημερών,‖ λόγω‖

σοβαρής‖φλεγμονής‖και‖βλάβης‖του‖εγκεφάλου.‖Πολλά‖από‖τα‖ποντίκια‖που‖πέθαιναν,‖παρουσίαζαν‖φλεγμονές‖στα‖μάτια‖

και‖ έλκη‖ στους‖ επιπεφυκότες.‖ Πιο‖ πριν,‖ στην‖ Οξφόρδη,‖ ένα‖ άλλο‖ πείραμα‖ αφορούσε‖ τη‖ μελέτη‖ ανάπτυξης‖ νεογέννητων‖

γατιών.‖Δέκα‖ημέρες‖μετά‖τη‖γέννησή‖τους‖συνέρραπταν‖τα‖βλέφαρα‖των‖μικρών‖ζώων,‖τα‖οποία‖πέθαναν‖σε‖έξι‖μήνες‖χωρίς‖

να‖έχουν‖δει‖φως.‖ε‖ό,τι‖αφορά‖τη‖χώρα‖μας‖και‖σύμφωνα‖με‖στοιχεία‖που‖συνέλεξε‖μέχρι‖το‖1992‖ο‖καρδιολόγος‖κ.‖Γιώργος‖

Φαριτάκης,‖ορισμένα‖από‖τα‖πειράματα‖που‖είχαν‖γίνει‖ σε‖ζώα‖στην‖Αθήνα‖και‖τη‖Θεσσαλονίκη‖είχαν‖να‖κάνουν,‖μεταξύ‖

άλλων,‖ και‖ με‖ τα‖ εξής:‖ Δημιουργία‖ καρκίνου‖ στη‖ στοματική‖ κοιλότητα‖ χάμστερς,‖ εγκεφαλικές‖ τραυματικές‖ βλάβες‖ σε‖

αρουραίους‖ύστερα‖από‖κάκωση‖κεφαλής,‖πρόκληση‖σπασμών‖σε‖αρουραίους‖έπειτα‖από‖χορήγηση‖κοκαΐνης‖(Ιατρική‖χολή‖

Αθηνών),‖πρόκληση‖αρτηριοσκλήρωσης‖σε‖κουνέλια‖ (Εργαστήριο‖Πειραματικής‖Φειρουργικής,‖Αθήνα),‖πρόκληση‖σηπτικού‖

σοκ‖ σε‖ ποντίκια‖ και‖ πρόκληση‖ εγκεφαλικής‖ αιμορραγίας‖ σε‖ κουνέλια‖ (Νοσοκομείο‖ ΑΦΕΠΑ‖ Θεσσαλονίκης),‖ πρόκληση‖

λευχαιμίας‖σε‖ποντίκια‖(Θεαγένειο‖Αντικαρκινικό‖Νοσοκομείο‖Θεσσαλονίκης),‖πρόκληση‖νεφρικής‖ανεπάρκειας‖σε‖σκύλους‖

(Νοσοκομείο‖ ΑΦΕΠΑ‖ Θεσσαλονίκη),‖ πρόκληση‖ ισχαιμίας‖ του‖ μυοκαρδίου‖ σε‖ σκύλους‖ ύστερα‖ από‖ περίσφιγξη‖ των‖

στεφανιαίων‖ και‖ πρόκληση‖ αιμορραγικού‖ σοκ‖ σε‖ κουνέλια‖ με‖ σκοπό‖ τη‖ μελέτη‖ των‖ βλαβών‖ στον‖ γαστρικό‖ βλεννογόνο‖

(Γενικό‖Νοσοκομείο‖Ιωαννίνων,‖Γ.‖Φατζηκώστα).‖ 
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Φρησιμοποιούνται ακόμα και σε ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα 

Πολύ‖σημαντικά‖εμβόλια,‖όπως‖αυτό‖κατά‖του‖ΑΙDS‖για‖παράδειγμα,‖μπορεί‖να‖δοκιμαστούν‖για‖την‖αποτελεσματικότητά‖

τους‖μόνο‖στον‖πίθηκο‖ή‖στον‖άνθρωπο.‖Πολλές‖επιστημονικές‖έρευνες‖που‖στηρίζονται‖στη‖χρήση‖πειραματόζωων‖γίνονται‖

εδώ‖ και‖ αρκετά‖ χρόνια‖ στην‖ Ελλάδα.‖ Αντίθετα‖ όμως‖ προς‖ τα‖ άλλα‖ ευρωπαϊκά‖ κράτη‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ πειραματόζωων‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ είναι‖ πολύ‖ μικρότερος.‖ Τπολογίζεται‖ ότι‖ το‖ 1991‖ χρησιμοποιήθηκαν‖ 25.000‖ ζώα‖ για‖ τη‖

διενέργεια‖πειραμάτων‖ενώ‖το‖ ίδιο‖νούμερο‖σήμερα‖ ίσως‖και‖να‖ξεπερνά‖τα‖50.000.‖Ο‖αριθμός‖αυτός‖συγκρινόμενος‖με‖τον‖

αντίστοιχο‖ άλλων‖ ευρωπαϊκών‖ κρατών‖ είναι‖ παρά‖ πολύ‖ μικρός.‖ Για‖ παράδειγμα‖ στην‖ Ιταλία‖ και‖ την‖ Αγγλία‖

χρησιμοποιούνται‖ κατά‖ μέσο‖ όρο‖ ετησίως‖ 3.000.000‖ πειραματόζωα,‖ στην‖ Ολλανδία‖ 750.000‖ και‖ στη‖ Γαλλία‖ 2.500.000.‖ Σο‖

γεγονός‖αυτό‖βέβαια‖δεν‖έχει‖να‖κάνει‖με‖κάποια‖αυξημένη‖ευαισθησία‖της‖χώρας‖μας‖έναντι‖των‖άλλων‖κρατών.‖Αντιθέτως‖

σχετίζεται‖ με‖ το‖ ότι‖ πολλά‖ από‖ αυτά‖ τα‖ πειράματα‖ (πρωτόκολλα)‖ είναι‖ ιδιαίτερα‖ ακριβά.‖ Ο‖ προϋπολογισμός‖ ενός‖ μόνο‖

πειράματος‖μπορεί‖να‖ξεπεράσει‖τα‖200.000.000‖δραχμές.‖Επιπλέον‖στην‖Ελλάδα‖δεν‖υπάρχει‖σε‖τόσο‖ανεπτυγμένο‖βαθμό‖η‖

φαρμακοβιομηχανία‖ ή‖ η‖ βιομηχανία‖ παρασκευής‖ καλλυντικών‖ ειδών‖ ώστε‖ να‖ χρηματοδοτούνται‖ για‖ λογαριασμό‖ τους‖

συνεχώς‖ καινούργιες‖ ερευνητικές‖ εργασίες‖ που‖ να‖ απαιτούν‖ τη‖ χρήση‖ πειραματόζωων.‖ Οι‖ χώροι‖ όπου‖ γίνονται‖ οι‖

πειραματικές‖εργασίες‖βρίσκονται‖σε‖πανεπιστημιακές‖κλινικές‖ή‖σε‖ερευνητικά‖ιδρύματα.‖Οι‖μεταμοσχεύσεις,‖οι‖καρδιακές‖

παθήσεις,‖οι‖ηπατίτιδες,‖η‖αναιμία,‖οι‖αντιδράσεις‖στη‖χορήγηση‖φαρμάκων,‖αποτελούν‖ορισμένα‖μόνο‖από‖τα‖επιστημονικά‖

πεδία‖στα‖οποία‖έχουν‖κατά‖καιρούς‖διενεργηθεί‖εργασίες‖με‖την‖χρήση‖πειραματόζωων.‖‖Ο‖κ.‖

Γιώργος‖ Κόκκαλης,‖ που‖ είναι‖ αντιπρόεδρος‖ της‖ οργάνωσης‖ ΠΟ.ΥΤ.‖ ΖΨ‖ (Πολίτες‖ για‖ τα‖

Δικαιώματα‖ της‖Υύσης‖και‖ της‖Ζωής),‖λέει‖ ότι‖ ερευνητικές‖ εργασίες‖που‖απαιτούν‖ τη χρήση‖

ζώων‖γίνονταν‖και‖γίνονται‖ακόμα‖και‖σε‖ιδιωτικά‖ερευνητικά‖ιδρύματα.‖Εκτός‖από‖αυτές‖τις‖

περιπτώσεις‖ «γνωρίζουμε‖ ότι‖ στο‖ Ινστιτούτο‖ Παστέρ‖ χρησιμοποιούνται‖ πειραματόζωα‖ για‖

γονιδιακή‖ έρευνα‖ και‖ για‖ κλωνοποίηση,‖ ότι‖ στο‖ Ιπποκράτειο‖ Νοσοκομείο‖ έχουν‖ γίνει‖

αντίστοιχες‖ μελέτες‖ ψυχοσωματικής‖ ανάλυσης,‖ πως‖ στο‖ Γενικό‖ Κρατικό‖ έχουν‖ διεξαχθεί‖

πειράματα‖ στον‖ αμφιβληστροειδή‖ χιτώνα‖ κουνελιών‖ και‖ τέλος‖ στο‖ ΚΑΣ‖ έχουν‖ προκληθεί‖

κακώσεις‖ των‖ οστών‖ σε‖ διάφορα‖ πειραματόζωα‖ στο‖ πλαίσιο‖ ερευνών‖ που‖ σχετίζονται‖ με‖ την οστεοπόρωση».‖ Σα‖ ζώα‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ για‖ πειράματα‖ είναι‖ τα‖ ποντίκια,‖ τα‖ κουνέλια‖ και‖ οι‖ χοίροι,‖ οι‖ αρουραίοι‖ και‖ σε‖ πολύ‖

μικρότερο‖βαθμό‖τα‖βατράχια.‖Παλαιότερα‖χρησιμοποιούνταν‖σκύλοι‖αλλά‖αυτό‖απαγορεύτηκε‖

το‖ 1993.‖ Σα‖ ερευνητικά‖ εργαστήρια‖προμηθεύονται‖ τα‖ ζώα‖για‖ τις‖ ανάγκες‖ των‖πειραμάτων,‖

είτε‖από‖εγχώρια‖εκτροφεία‖είτε‖από‖ειδικές‖φάρμες‖του‖εξωτερικού.‖Οι‖χώρες‖που‖τροφοδοτούν‖

την‖Ελλάδα‖με‖πειραματόζωα‖ είναι‖ συνήθως‖οι‖ΗΠΑ,‖η‖Αγγλία,‖η‖ Γαλλία,‖η‖Ολλανδία‖και‖ η‖

Γερμανία.‖ Για‖ τη‖ διενέργεια‖ ενός‖ πειράματος‖ απαιτούνται‖ τουλάχιστον‖ έξι‖ ζώα.‖ Σο‖ κόστος‖

αγοράς‖ενός‖ποντικιού‖είναι‖περίπου‖1.500‖δραχμές,‖ενός‖κουνελιού‖10.000‖με‖12.000‖δραχμές‖και‖

ενός‖χοίρου‖25.000‖με‖30.000‖δραχμές. 

Πείτε όχι στο τσίρκο που βασανίζει τα ζώα 

Εφημερίδα‖Σα‖Νέα,‖19/4/2000 

Έκκληση‖προς‖τους‖γονείς‖να‖μην‖πηγαίνουν‖τα‖παιδιά‖τους‖στα‖τσίρκο,‖που‖κάθε‖άνοιξη‖και‖

καλοκαίρι‖ επισκέπτονται‖ την‖ Ελλάδα,‖ κάνει‖ η‖ διευθύντρια‖ της‖ Ελληνικής‖ Υιλοζωικής‖ Εταιρείας‖ κ.‖ Λιάνα‖ Αλεξανδρή.‖ Οι‖

συνθήκες‖ διαβίωσης‖ των‖ ζώων‖ στο‖ τσίρκο είναι‖ απαράδεκτες,‖ όπως‖ καταγγέλλουν‖ φιλοζωικά‖ σωματεία,‖ και‖ τα‖ ζώα‖

υπόκεινται‖ σε‖ βασανισμούς‖ προκειμένου‖ να‖ μάθουν‖ να‖ εκτελούν‖ διαταγές!‖ Η‖ διευθύντρια‖ της‖ Υιλοζωικής‖ Εταιρείας‖

προτρέπει‖επίσης‖όλες‖τις‖αρμόδιες‖υπηρεσίες‖να‖προβαίνουν‖σε‖αυστηρούς‖ελέγχους,‖αφού‖είναι‖γνωστό‖πως‖στα‖τσίρκο‖οι‖

συνθήκες‖διαβίωσης‖των‖άγριων‖ζώων‖είναι‖απαράδεκτες‖και‖τα‖ζώα‖υπόκεινται‖σε‖βασανισμούς‖προκειμένου‖να‖μάθουν‖να‖

εκτελούν‖ τις‖ διαταγές‖ των‖ εκπαιδευτών‖ τους! «Η‖ εκπαίδευσή‖ τους‖ δεν‖ χωράει‖ ούτε‖ στα‖ χειρότερα‖ όνειρα‖ ενός‖ ανθρώπου-

κασκαντέρ,‖ο‖οποίος‖ούτε‖να‖περάσει‖βιαίως‖από‖τις‖φωτιές‖χρειάζεται‖ούτε‖να‖μαθαίνει‖να‖περπατάει‖πάνω‖στα‖κάρβουνα‖

ούτε‖να‖τρώει‖άγριο‖ξύλο‖για‖να‖υπακούει»,‖λέει‖η‖κ.‖Λιάνα‖Αλεξανδρή.‖Και‖συνεχίζει:‖«την‖περίπτωση‖που‖έρθουν,‖ας‖πουν‖

γονείς‖και‖παιδιά‖ένα‖μεγάλο‖"όχι"‖στη‖συμμετοχή‖τους‖σε‖παραστάσεις,‖που‖το‖μόνο‖που‖γίνεται‖παρασκηνιακά‖είναι‖ένας‖

αφάνταστος‖βασανισμός‖των‖άγριων‖ζώων‖και‖στη‖συνέχεια‖ένας‖αφάνταστος‖εξευτελισμός‖της‖φύσης‖και‖της‖αξιοπρέπειάς‖

τους‖την‖ώρα‖της‖παράστασης».‖Σα‖τελευταία‖χρόνια‖όλο‖και‖περισσότερα‖φιλοζωικά‖σωματεία‖δραστηριοποιούνται‖εναντίον‖

των‖τσίρκο.‖Η‖Ελληνική‖Υιλοζωική‖Εταιρεία‖έχει‖μηνύσει‖το‖τσίρκο‖«ΣΟΝΤ»‖για‖βασανισμό‖ζώου‖ πέθανε‖ένας‖ελέφαντας‖από‖

πείνα‖και‖εξάντληση‖ ,‖όμως‖μέχρι‖στιγμής,‖τα‖φιλοζωικά‖σωματεία‖δεν‖έχουν‖καταφέρει,‖όπως‖λέει‖η‖κ.‖Λιάνα‖Αλεξανδρή,‖

αυτό‖ που‖ με‖ νόμο‖ κατάφεραν‖ άλλες‖ χώρες,‖ να‖ μην‖ ξαναδούμε‖ τσίρκο‖ στη‖ χώρα‖ μας.‖ Πέρα‖ όμως‖ από‖ τις‖ απάνθρωπες‖

συνθήκες‖διαβίωσης‖και‖εκμετάλλευσης‖των‖ζώων‖στα‖τσίρκο‖η‖διευθύντρια‖της‖Ελληνικής‖Υιλοζωικής‖Εταιρείας‖θέτει‖και‖

ένα‖άλλο‖θέμα:‖κάθε‖φορά‖που‖εμφανίζεται‖ένα‖τσίρκο‖έχουμε...‖ανεξήγητες‖εξαφανίσεις‖αδέσποτων‖ζώων.‖«Είναι‖γνωστό‖ότι‖

στη‖Μυτιλήνη,‖πριν‖από‖δύο‖χρόνια,‖το‖τοπικό‖σωματείο‖κατήγγειλε‖το‖τσίρκο‖που‖βρισκόταν‖στο‖λιμάνι,‖κάνοντας‖μηνύσεις‖

κατά‖παντός‖υπευθύνου‖για‖την‖έλλειψη‖πιστοποιητικών‖και‖κυρίως‖για‖την‖εξαφάνιση‖αδέσποτων‖ζώων‖που‖χάθηκαν‖το‖

διάστημα‖ της‖παραμονής‖ του‖ τσίρκο‖στο‖ νησί»,‖ λέει.‖Πριν‖από‖λίγες‖μέρες‖ το‖ τσίρκο‖ «Ρόμα»‖ έκανε‖ αίτηση‖στον‖Δήμο‖ της‖

Κέρκυρας για‖ παραχώρηση‖ χώρου‖ για‖ παραστάσεις.‖ Συπικά,‖ επειδή‖ παρήλθε‖ η‖ ημερομηνία‖ για‖ την‖ κατάθεση‖ των‖

πιστοποιητικών,‖ο‖Δήμος‖θεωρεί‖την‖αίτηση‖άκυρη,‖ωστόσο,‖τα‖φιλοζωικά‖σωματεία‖εκφράζουν‖φόβους‖ότι‖το‖τσίρκο‖τελικά‖

θα‖έρθει‖στο‖νησί‖εντός‖των‖επόμενων‖ημερών...‖Η‖Ελληνική‖Υιλοζωική‖Εταιρεία‖επικοινώνησε‖χθες‖με‖τη‖Διεύθυνση‖Δασών‖
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του‖υπουργείου‖Γεωργίας,‖αλλά‖και‖τον‖δήμαρχο‖του‖νησιού,‖για‖να‖προλάβει‖την‖τυχόν‖παράνομη‖είσοδο‖του‖τσίρκο‖στην‖

Ελλάδα,‖αλλά‖και‖για‖να‖προτρέψει‖όλες‖τις‖αρμόδιες‖υπηρεσίες‖για‖ ελέγχους‖σε‖ό,τι‖αφορά‖τα‖πιστοποιητικά‖CΙΣΕS.‖«Ένα‖

απαράδεκτο‖ σημείο‖ της‖ σύμβασης‖ είναι‖ να‖ διαχωρίζονται‖ τα‖ άγρια‖ ζώα‖ σε‖ εκτρεφόμενα‖ και‖ μη,‖ αποκλείοντας‖ έτσι‖ την‖

απόλυτη‖προστασία‖των‖ειδών»,‖εξηγεί‖η‖κ.‖Λιάνα‖Αλεξανδρή.‖ 

Έβαλαν τα σκυλιά να φάνε τον αλυσοδεμένο λύκο! 

Γιώργος‖Παλαμιώτης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖9/3/2000 

Ο‖θάνατος‖του‖λύκου‖προκάλεσε‖αντιδράσεις‖από‖φιλοζωικές‖και‖οικολογικές‖οργανώσεις‖Ο‖λόγος‖

για‖ έναν‖ λύκο‖ 10‖ μόλις‖ μηνών,‖ που‖ 15‖ σκυλιά‖ τον‖ κατασπάραξαν‖ ενώ‖ αυτός‖ ήταν‖ δεμένος‖ με‖

χοντρές‖αλυσίδες.‖«Ήθελα‖να‖τον‖παραδώσω‖ζωντανό‖στο‖Δασαρχείο‖περχειάδας,‖αφού‖πρώτα‖θα‖

τον‖έκανα‖περιοδεία‖σε‖όλα‖τα‖χωριά‖της‖Δυτικής‖Υθιώτιδας»,‖σημειώνει‖ο‖35χρονος‖κτηνοτρόφος‖

Βαγγέλης‖ Κιέστος‖ από‖ τη‖ Υτέρη‖Υθιώτιδας,‖ που‖ τη‖ Δευτέρα‖ το‖ πρωί‖ βρήκε‖ μέσα‖ στη‖ στάνη‖ του‖

φυλακισμένο‖έναν‖λύκο‖και‖τα‖15‖σκυλιά‖του‖να‖μην‖τον‖αφήνουν‖να‖ξεφύγει.‖Ο‖ ίδιος‖πήρε‖έναν‖

φίλο‖ του‖ και‖ μαζί‖ συνέλαβαν‖ τον‖ λύκο‖ και‖ τον‖ έδεσαν.‖ Ο‖ λύκος‖ επιχείρησε‖ να‖ κόψει‖ τα‖ λίγα‖

σύρματα‖ με‖ τα‖ οποία‖ τον‖ είχαν‖ δέσει,‖ αλλά‖ έγινε‖ και‖ πάλι‖ αντιληπτός‖ και‖ έτσι‖ τον‖ έδεσαν‖ με‖

αλυσίδες.‖ Σο‖ απόγευμα‖ της‖ Δευτέρας,‖ με‖ τον‖ λύκο‖ ζωντανό,‖ φορτωμένο‖ πάνω‖ σε‖ ένα‖ αγροτικό‖

αυτοκίνητο,‖ πήγαν‖ και‖ στα‖ υπόλοιπα‖ ποιμνιοστάσια‖ της‖ περιοχής,‖ ενώ‖ το‖ βράδυ‖ αλυσόδεσαν‖ το‖ λυκόπουλο‖ μέσα‖ στο‖

ποιμνιοστάσιο.‖Η‖νύχτα‖ της‖Δευτέρας‖ήταν‖η‖πιο εφιαλτική‖για‖ τον‖λύκο.‖Αλυσοδεμένος‖ και‖ανήμπορος,‖περιτριγυριζόταν‖

από‖15‖σκυλιά‖που‖του‖επετίθεντο.‖Μέχρι‖το‖πρωί‖ο‖λύκος‖δεν‖μπόρεσε‖να‖αντέξει.‖Πρωί‖πρωί‖της‖Σρίτης,‖μόλις‖έμαθαν‖ότι‖

έχει‖πιαστεί‖ένας‖λύκος,‖οι‖θηροφύλακες‖πήγαν‖να‖τον‖πάρουν‖για‖να‖ τον‖προστατεύσουν.‖Όμως‖τον‖βρήκαν‖θανατωμένο‖

μέσα‖στο‖μαντρί.‖Αν‖και‖θανατωμένο,‖το‖προστατευόμενο‖κατά‖τα‖άλλα‖ζώο‖μένει‖δεμένο‖πάνω‖στο‖αγροτικό‖αυτοκίνητο‖και‖

περιφέρεται‖σαν‖λάφυρο‖από‖χωριό‖σε‖χωριό,‖ενώ‖οι‖ίδιοι‖οι‖κτηνοτρόφοι‖δεν‖διστάζουν‖να‖δίνουν‖και‖συμβολικές‖αμοιβές‖σ’‖

αυτόν‖που‖τους‖απάλλαξε‖από‖τον‖μεγάλο‖κίνδυνο.‖«Κάποτε‖έπαιρναν‖το‖δέρμα‖τού‖λύκου‖που‖έπιανε‖κάποιος‖κυνηγός‖και‖

για‖έναν‖χρόνο‖το‖περιόδευαν‖σε‖διάφορα‖χωριά‖του‖νομού‖όπου‖ανθούσε‖η‖κτηνοτροφία.‖Σο‖ίδιο‖έθιμο‖μένει‖και‖σήμερα»,‖λέει‖

ο‖Γιώργος‖Κύρκος‖από‖τη‖Υτέρη‖Υθιώτιδας.‖ύμφωνα‖με‖τις‖εκτιμήσεις‖κτηνοτρόφων‖της‖περιοχής,‖«όποιος‖σκοτώσει‖λύκο‖και‖

τον‖περιφέρει‖στη‖Δυτική‖Υθιώτιδα,‖θα‖εισπράξει‖από‖τους‖υπόλοιπους‖κτηνοτρόφους‖100‖- 200‖χιλιάδες‖δρχ.».‖Οι‖κτηνοτρόφοι‖

από‖ την‖ πλευρά‖ τους‖ κατηγορούν‖ τους‖ οικολόγους‖ πως‖ αφήνουν‖ ελεύθερα‖ άγρια‖ ζώα‖ που‖ τους‖ προκαλούν‖ ζημιές‖ στα‖

κοπάδια.‖«Μας‖λένε‖ότι‖είναι‖προστατευόμενο‖είδος‖οι‖λύκοι‖και‖ότι‖υπάρχουν‖αποζημιώσεις‖για‖τις‖ζημιές‖που‖θα‖πάθουμε.‖

Για‖να‖αποζημιωθεί‖κάποιος‖θα‖πρέπει‖να‖του‖φάνε‖οι‖λύκοι‖πάνω‖από‖4‖πρόβατα.‖Αν‖σου‖φάνε,‖όπως‖εμένα,‖ένα‖σήμερα‖ - 

ένα‖ αύριο,‖ ένα‖ την‖ επομένη,‖από‖πού‖θα‖αποζημιωθώ;‖Και‖ ακόμα,‖ έχει‖ σκεφθεί‖ κανείς‖ τι‖ γραφειοκρατικές‖ διαδικασίες‖ και‖

πόσος‖χρόνος‖χρειάζεται‖για‖να‖πάρει‖κάποιος‖τέτοιου‖είδους‖αποζημιώσεις;»,‖λέει‖ο‖Βαγγέλης‖Κιέστος,‖ενώ‖ο‖ίδιος‖σημειώνει‖

ότι‖ όλοι‖ οι‖ κτηνοτρόφοι‖ είναι‖ αναγκασμένοι‖ να‖ εκτρέφουν‖ 15-20‖σκυλιά‖για‖ να‖φυλάνε‖ τα‖κοπάδια‖ τους‖ από‖ τους‖λύκους.‖

«Είναι‖ ντροπή‖για‖ την‖κοινωνία‖μας‖ να‖συμβαίνουν‖ τέτοια‖γεγονότα»,‖ σημειώνει‖ ο‖Κώστας‖τασινός,‖

μέλος‖ της‖ Οικολογικής‖ Κίνησης‖Λαμίας,‖ ενώ‖ απορρίπτει‖ όλες‖ τις‖ κατηγορίες‖ που‖ αποδίδονται‖ στους‖

οικολόγους‖ για‖ ελευθέρωση‖ άγριων‖ ζώων‖ ή‖ ερπετών.‖ «υνεχώς‖ κυκλοφορούν‖ φήμες‖ και‖ ανεύθυνα‖

ισχυρίζονται‖κάποιοι‖ότι‖οι‖οικολόγοι‖αφήνουν‖ελεύθερα‖πότε‖λύκους,‖πότε‖αρκούδες,‖πότε‖δηλητηριώδη‖

φίδια.‖Δεν‖υπάρχει‖μεγαλύτερο‖ψέμα‖από‖αυτό»,‖σημειώνει‖ο‖κ.‖τασινός.‖Σον‖αποτροπιασμό‖της‖για‖το‖

γεγονός‖ εκφράζει‖ και‖ η‖ Ελληνική‖ Υιλοζωική‖ Εταιρεία,‖ που‖ ζητά‖ από‖ τις‖ αρμόδιες‖ υπηρεσίες‖ να‖

απαντήσουν‖γιατί δεν‖επενέβησαν‖έγκαιρα,‖αφού‖το‖θέμα‖ήταν‖γνωστό‖από‖την‖ΣV. 

Σα ζώα κάνουν καλό στην υγεία!, Γιώργος Αγγελόπουλος, εφ. Σα Νέα, 17/9/2005 

Iταλία: 120 ασθενείς βελτιώνουν την κατάστασή τους, φροντίζοντάς τα ζώα ενός ζωολογικού κήπου  

«H θεραπεία των κατοικιδίων» κερδίζει έδαφος  

H Βίλα Άλμπα ντι Υόντε Νουόβα βρίσκεται σε απόσταση μίας ώρας από τη Ρώμη. το πάρκο της υπάρχουν κύκνοι, 

σκύλοι, χοίροι, πόνι, κουνέλια, χήνες, πάπιες, τσιντσιλά. Μέσα στη βίλα φιλοξενούνται 120 άνδρες και γυναίκες με 

διανοητική υστέρηση.  

Ο‖νεώτερος‖ από‖ τους‖ ασθενείς‖ είναι‖ 24‖ χρόνων,‖ ο‖μεγαλύτερος‖ 58.‖Και‖ όλοι‖ τους‖ ασχολούνται‖με‖ τα‖ ζώα‖ του‖πάρκου.‖ Σα‖

ταΐζουν,‖τα‖καθαρίζουν,‖τα‖χαϊδεύουν,‖τα‖σκέφτονται.‖Σα‖ζώα‖βοηθούν‖τους‖ενοίκους‖της‖Βίλα‖Άλμπα‖ντι‖Υόντε‖Νουόβα‖να‖

αισθάνονται‖καλύτερα.‖Να‖μη‖φοβούνται‖τον‖κόσμο,‖να‖μη‖μένουν‖κλεισμένοι‖στον‖εαυτό‖τους,‖να‖λύνουν‖τον‖ κόμπο‖που‖

μουδιάζει‖τα‖μέλη‖τους‖και‖το‖μυαλό‖τους.‖ 

 

http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=18342&m=N55&aa=1
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Δεν γιατρεύουν. H‖«θεραπεία των‖κατοικίδιων»,‖αγγλιστί‖pet‖therapy,‖δεν‖γιατρεύει‖κανέναν,‖δεν‖θεραπεύει‖κάποια‖ασθένεια,‖

δεν‖είναι‖οριστική‖- βελτιώνει‖όμως‖την‖κατάστασή‖τους.‖Ο‖Ιορδανός‖νευρολόγος‖Φαλίλι‖Μοχάμεντ,‖υγειονομικός‖διευθυντής‖

του‖θεραπευτηρίου‖αυτού,‖τονίζει‖στη‖«Ρεπούμπλικα»‖το‖γεγονός‖αυτό:‖πως‖ένα‖πόνι‖είναι‖ένα‖πόνι,‖ακόμη‖κι‖αν‖ονομάζεται‖

Πελέ.‖H‖Αντονιέτα‖δεν‖πρόκειται‖να‖γιατρευτεί‖επειδή‖το‖χαϊδεύει‖όλη‖την‖ημέρα.‖Και‖ο‖Μάριο,‖ο‖καλοκάγαθος‖γίγαντας,‖δεν‖

θα‖ μπορέσει‖ να‖ λύσει‖ όλα‖ τα‖ προβλήματά‖ του‖ επειδή‖ ταΐζει‖ τον‖ Πίγκι‖ το‖ γουρουνάκι.‖ 7‖ Κι‖ όμως.‖H‖ Αντονιέτα,‖ που‖ έχει‖

δυσκολίες‖στην‖ομιλία,‖λέει‖στον‖Μάριο:‖«Μήπως‖μπορείς‖να‖μου‖κρατήσεις‖λίγο‖τον‖Πελέ,‖για‖να‖μας‖βγάλει‖φωτογραφία‖η‖

Σερέζα;‖Πρόσεχε‖μη‖σου‖φύγει».‖Και‖ο‖πανύψηλος‖και‖ογκώδης‖Μάριο‖σοβαρεύεται.‖Ιδού‖η‖θεραπεία:‖ο‖Μάριο‖συγκεντρώνεται,‖

παίρνει‖ στο‖ χέρι‖ του‖ τα‖γκέμια‖και‖ κρατάει‖ το‖πόνι‖ σαν‖απ'‖ αυτό‖ να‖ εξαρτάται‖ ο‖ κόσμος‖ ολόκληρος.‖Μόλις‖αρχίζει‖ να‖ τα‖

σφίγγει‖περισσότερο‖απ'‖ό,τι‖θα‖έπρεπε,‖επεμβαίνει‖ο‖Φαλίλι‖Μοχάμεντ:‖«Όχι‖έτσι‖Μάριο,‖μπορεί‖να‖του κάνεις‖κακό».‖Και‖ο‖

Μάριο‖ χαλαρώνει.‖ ‖ Μικρές‖ χειρονομίες.‖ Μικρές‖ κατακτήσεις.‖ Που‖ έχουν‖ να‖ κάνουν‖ με‖ την‖ αυτοεκτίμηση,‖ με‖ την‖

υπευθυνότητα,‖ με‖ την‖ ανάγκη‖ οργάνωσης‖ του‖ χρόνου‖ και‖ του‖ χώρου.‖Πράγματα‖ που‖ επιτυγχάνονται‖ έπειτα‖ από‖ χρόνια‖

συνεδριών‖και‖τα‖οποία‖η‖pet‖therapy‖έχει‖κάνει‖ευκολότερα.‖ 

Ημερήσιες θεραπείες. Αλλά‖η‖Βίλα‖Άλμπα‖δεν‖έχει‖μόνο‖αυτούς‖

τους‖120‖ασθενείς.‖Αυτοί‖είναι‖που‖κατοικούν‖εκεί.‖Κάθε μέρα‖έχει‖

και‖φιλοξενουμένους:‖ 50‖θέσεις‖ ημερήσιας‖ θεραπείας‖ και‖ άλλες‖

30‖για‖θεραπείες‖προσώπων‖έως‖18‖ετών,‖με‖τα‖οποία‖ασχολείται‖η‖παιδονευροψυχίατρος‖Μαρία‖

Νικολέτα‖Αλιμπέρτι.‖Όλα‖αυτά‖τα‖παιδιά‖έχουν‖συγγενείς‖εγκεφαλοπάθειες‖ή‖χρωματοσωμικά‖

σύνδρομα,‖ συμπεριφορικές‖ διαταραχές,‖ φοβίες.‖ Για‖ καθένα‖ απ'‖ αυτά,‖ η‖ φάρμα‖ των‖ ζώων‖

σημαίνει‖ ένα‖ ταξίδι‖που‖θα‖ τους‖ήταν‖ διαφορετικά‖αδύνατο.‖ Βρίσκουν‖ εκεί‖ σχολή‖μαγειρικής,‖

ραπτικής,‖ χορού,‖ τραγουδιού,‖ ορθοφωνίας,‖ ζωγραφικής‖ και‖ σχεδίου,‖ ξυλουργείο,‖ εργαστήριο‖

μουσικής,‖φυτώριο,‖ποδοσφαιρικό‖γήπεδο,‖πισίνα.‖Και‖απροσδιόριστο‖αριθμό‖κουνελιών,‖12‖κουνάβια,‖3‖σκύλους,‖5‖τσιντσιλά,‖

1‖ γουρουνάκι,‖ 1‖ κύκνο,‖ 1‖ πόνι,‖ χήνες,‖ κότες,‖ διάφορα‖ πουλιά.‖ Όλα‖ τα‖ ζώα‖ δεν‖ χρησιμοποιούνται‖ με‖ τον‖ ίδιο‖ τρόπο.‖ Για‖

παράδειγμα:‖ όποιοι‖ έχουν‖κινητικά‖προβλήματα‖καβαλάνε‖ το‖πόνι.‖ Σα‖κουνέλια,‖ εκ‖φύσεως‖ ευγενικά‖και‖ ντροπαλά,‖ είναι‖

πολύτιμα‖σε‖περιπτώσεις‖ασθενών‖που‖είναι‖κλεισμένοι‖στον‖εαυτό‖τους‖και‖επιθετικοί,‖ψυχωτικοί‖ή‖αυτιστικοί.‖Σα‖κουνάβια‖

και‖τα‖τσιντσιλά‖κάνουν‖καλό‖σε‖όσους‖πάσχουν‖από‖φοβίες‖ή‖έχουν‖ανάγκη‖να‖χαλαρώσουν.‖ 

Απαραίτητοι οι ειδικοί  

Αν‖ σκέφτεστε‖ να‖ πάτε‖ αύριο‖ να‖ αγοράσετε‖ ένα‖ τσιντσιλά,‖ ένα‖ κατσικάκι‖ ή‖ ένα‖ κουνάβι‖ για‖ θεραπευτικούς‖ σκοπούς,‖

ξανασκεφτείτε‖το.‖Γιατί‖σίγουρα‖θα‖απογοητευτείτε.‖Με‖την‖έννοια‖ ότι‖κάθε‖πλάσμα‖αυτού‖του‖ζωολογικού‖κήπου,‖εξηγεί‖

στην‖ ιταλική‖ «Ρεπούμπλικα»‖ ο‖ εκπαιδευτικός‖ Ντομένικο‖ Μαστρέκια,‖ είναι‖ ο‖ καρπός‖ μιας‖

επιλογής‖που‖έγινε‖από‖βιολόγους‖και‖κτηνιάτρους‖μιας‖ιδιαίτερης‖εκπαίδευσης.‖Και‖όχι‖μόνο‖

αυτό.‖ Μια‖ ολόκληρη‖ ομάδα‖ από‖ ψυχολόγους, γιατρούς,‖ εμπειρογνώμονες,‖ εκπαιδευτικούς,‖

φυσιοθεραπευτές,‖ κοινωνικούς‖λειτουργούς‖και‖ τεχνικούς‖ είναι‖ ανά‖πάσα‖στιγμή‖παρούσα‖

για‖να‖εκτιμά‖τον‖σύνδεσμο‖που‖αναπτύσσεται‖ανάμεσα‖στο‖ζώο‖και‖στον‖άνθρωπο.‖‖ 

Είναι εγκληματίες 

Νανά‖Νταουντάκη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖16/3/2000 

Όχι,‖ δεν‖ είναι‖ «ασυνείδητοι»‖ αυτοί‖ που‖ βάζουν‖ φόλες‖ και‖ σκοτώνουν‖ τα‖ σκυλιά,‖ όπως‖ τους‖

χαρακτηρίζουν‖στα‖δελτία‖ειδήσεων,‖παρουσιάζοντας‖τις‖φρικτές‖εικόνες‖των‖κουταβιών‖που‖

ξεψυχάνε‖σπαράζοντας,‖καθώς‖το‖δηλητήριο‖ή‖το‖γυαλί‖ξεσκίζει‖τα‖σπλάχνα‖τους.‖Ο‖όρος‖είναι‖

επιεικής.‖Είναι‖η‖αμηχανία‖μας‖μπροστά‖στο‖ανθρώπινο‖θηρίο,‖η‖άρνησή‖μας‖να‖παραδεχτούμε‖

αυτό‖που‖πραγματικά‖συμβαίνει‖και‖να‖το‖αντιμετωπίσουμε‖όπως‖του‖αρμόζει.‖Η‖αλήθεια‖είναι‖

ότι‖ αυτός‖που‖σκοτώνει‖ζώα,‖αυτός‖που‖τα‖κακοποιεί,‖ τα‖ βασανίζει,‖

τα‖ χτυπάει,‖ είναι‖ εγκληματίας.‖ Φειρότερα:‖ πιο‖ δειλός‖ από‖ τον‖

εγκληματία.‖ Γιατί‖ αυτό‖ που‖ πραγματικά‖ θα‖ ήθελε‖ να‖ κάνει‖ είναι‖ να‖ σκοτώσει,‖ να‖ βασανίσει,‖ να‖

κακοποιήσει‖ άνθρωπο,‖ αλλά‖ δεν‖ τολμάει‖ ούτε‖ του‖ επιτρέπεται,‖ άλλωστε.‖ Είναι‖ ο‖ ίδιος‖ που,‖

ενδεχομένως,‖δέρνει‖τη‖γυναίκα‖του,‖τιμωρεί‖σκληρά‖τα‖παιδιά‖του‖(ή‖και‖τα‖κακοποιεί),‖τσακώνεται‖

με‖ τους‖ γείτονες‖ για‖ ψύλλου‖ πήδημα‖ ή‖ κάνει‖ καταγγελίες‖ στην‖ αστυνομία‖ (συχνά‖ ανώνυμες).‖

τρέφει‖ τη‖ βία‖ που‖κουβαλάει‖ μέσα‖ του‖ στους‖ αδύναμους.‖ Σα‖ ζώα‖ είναι‖ εύκολος‖ στόχος.‖ Και‖ θα‖

συνεχίσουν‖να‖ είναι‖ όσο‖θεωρούνται‖ από‖ τον‖ νόμο‖πράγματα‖και‖ όχι‖πλάσματα,‖ όσο‖ το‖ αρμόδιο‖

υπουργείο‖ δεν‖θεσπίζει‖μέτρα‖ από‖ αυτά‖που‖χρόνια‖προτείνουν‖ οι‖φιλοζωικές‖ οργανώσεις‖ για‖ τα‖

αδέσποτα,‖όσο‖δεν‖υπάρχει‖παιδεία‖σεβασμού‖προς‖τους‖άλλους‖(και‖τα‖ζώα‖είναι‖άλλος),‖όσο‖εμείς‖μένουμε‖παθητικοί‖έστω‖

και‖ αγανακτισμένοι‖ θεατές‖ τέτοιων‖ εγκλημάτων.‖ Ακόμη‖ κι‖ αν‖ μπορείτε‖ να‖ ξεχάσετε‖ τα‖ πονεμένα‖ βλέμματα‖ των‖

δηλητηριασμένων‖ σκυλιών‖και‖ τα‖ σπαρακτικά‖ κλάματα‖ του‖ πόνου‖ τους,‖ ακόμη‖κι‖ αν‖ δεν‖ τα‖ συμπαθείτε‖ ή‖ σας‖ ενοχλεί‖ η‖

παρουσία‖τους,‖σκεφθείτε:‖Ένας‖άνθρωπος‖που‖κάνει‖τέτοιες‖αποτρόπαιες‖πράξεις‖δεν‖είναι‖επικίνδυνος‖και‖για‖σας; 
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Πάμε να γελάσουμε με το δράμα των άγριων ζώων; 

Εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖22/9/1999 

Σα‖ σπουδαία‖ τσίρκα‖ του‖ κόσμου‖ προσφέρουν‖ ένα ποιοτικό‖ θέαμα,‖ με‖ μεγάλους‖ ακροβάτες,‖

απολαυστικούς‖ κλόουν,‖ τολμηρούς‖ σχοινοβάτες,‖ εκπληκτικούς‖ ζογκλέρ,‖ ποδηλάτες‖ κ.λπ.‖ Ακόμη‖

και‖ με‖ εκπαιδευμένα‖ σκυλιά.‖ Τπάρχουν‖ όμως‖ και‖ κάποια‖ τσίρκα‖ που‖ μη‖ διαθέτοντας‖ καλό‖

ανθρώπινο‖ υλικό‖ γεμίζουν‖ το‖ πρόγραμμά‖ τους‖ με‖ τις‖ θλιβερές‖ επιδείξεις‖ δήθεν‖ εξημερωμένων‖

άγριων‖ ζώων‖ (λιονταριών,‖ τίγρεων,‖ ελεφάντων‖ κ.λπ.).‖ Και‖ λέω‖ «δήθεν‖ εξημερωμένων»,‖ διότι‖ σε‖

αντίθεση‖με‖τα‖άλογα‖και‖τα‖σκυλιά,‖που‖ζουν‖εδώ‖και‖χιλιάδες‖χρόνια‖με‖τον‖άνθρωπο‖και‖έχουν‖

μάθει‖ να‖ συνεργάζονται‖ μαζί‖ του,‖ τα‖ άγρια‖ θηρία‖ δεν‖ συνεργάζονται,‖ αλλά‖ αντίθετα‖

αναγκάζονται‖να‖υπακούσουν,‖προκειμένου‖να‖αποφύγουν‖τα‖βασανιστήρια.‖(Μια‖παρένθεση‖εδώ:‖

Προ‖ετών‖είχα‖παρακολουθήσει‖μια‖παράσταση‖τσίρκου‖στη‖Μόσχα,‖όπου‖το‖«κλου»‖ήταν‖μια‖ομάδα‖μικρόσωμων‖άσπρων‖

ημίαιμων‖ σκυλιών.‖ Όρθιο‖ το‖ κοινό‖ χειροκρότησε‖ το‖ πρόγραμμά‖ τους‖ και‖ αποθέωσε‖ τον‖ εκπαιδευτή‖ τους.‖ Ήταν‖ ένα‖

πρόγραμμα‖κωμικό‖και‖ακροβατικό‖μαζί,‖που‖τα‖πανέξυπνα‖τετράποδα‖εκτέλεσαν‖άπταιστα.‖Και‖<με‖πολλή‖χαρά,‖αν‖κρίνω‖

απ’‖τις‖ουρίτσες‖τους‖που‖πήγαιναν‖πέρα‖δώθε,‖ασταμάτητα.‖Μάλιστα,‖κάθε‖φορά‖που‖εκτελούσαν‖μια‖άσκηση,‖πήγαιναν‖ένα‖

ένα‖ στον‖ εκπαιδευτή‖ τους,‖ που‖ τα‖ αντάμειβε‖ με‖ μια‖ νοστιμιά‖ που‖ έβγαζε‖ από‖ τις‖ τσέπες‖ του<).‖ Η‖ Ελευθεροτυπία‖ είχε‖

ασχοληθεί‖και‖στο‖παρελθόν‖με‖την‖παρουσία‖και‖την‖επίδειξη‖αγρίων‖θηρίων‖στα‖τσίρκα,‖στηλιτεύοντάς‖τες.‖Ξαναγράφουμε‖

τώρα‖με‖αφορμή‖την‖άφιξη‖ενός‖τσίρκου‖στη‖Νέα‖Μάκρη,‖τον‖Αύγουστο,‖που‖διαφήμιζε‖τα‖«άγρια‖θηρία»‖που‖διέθετε.‖Και‖

μόνο‖ η‖ διαβίωση,‖μέσα‖ στον‖ καύσωνα,‖ ενός‖ αφρικανικού‖ λιονταριού‖ ή‖ μιας‖ τίγρης‖ της‖ Βεγγάλης,‖ στριμωγμένων‖ μέσα‖ σε‖

άθλια‖τροχο‖κλουβιά,‖σε‖γεμίζει‖θλίψη.‖Εκείνο‖όμως‖που‖γενικά‖ως‖θέαμα‖είναι‖σκληρό‖και‖αποτρόπαιο‖είναι‖οι‖«επιδείξεις»‖

που‖αναγκάζονται‖να‖κάνουν‖τα‖ζώα‖αυτά,‖που‖στην‖πραγματικότητα‖πρόκειται‖για‖αφύσικες‖και‖οδυνηρές‖γι’‖αυτά‖κινήσεις:‖

Κανένας‖ελέφαντας‖δε‖θα‖σηκωνόταν‖στα‖πίσω‖πόδια‖και‖καμιά‖τίγρη‖δε‖θα‖περνούσε‖μέσα‖από‖φλεγόμενο‖κύκλο,‖αν‖δεν‖

επικρεμόταν‖η‖σκληρή‖τιμωρία‖απ’‖το‖«θηριοδαμαστή»‖σε‖περίπτωση‖«ανυπακοής».‖Όταν‖ο‖ελέφαντας‖σηκώνεται‖στα‖πίσω‖

πόδια,‖τα‖σπλάχνα του‖πιέζονται‖και‖το‖ζώο‖πονάει.‖Ποιο‖πολύ‖όμως‖πονάει‖το‖δόρυ‖με‖την‖αιχμή‖του,‖που‖την‖καλύπτουν‖

σκόπιμα‖ χρωματιστές‖ κορδέλες‖ του‖ θηριοδαμαστή.‖ Όσο‖ για‖ την‖ τίγρη,‖ που‖ φοβάται‖ τη‖ φωτιά,‖ αναγκάζεται‖ να‖ περάσει‖

ανάμεσά‖της,‖για‖να‖γλιτώσει‖το‖τρομερό‖μαστίγιο‖του‖βασανιστή‖της.‖Κάποιοι‖βέβαια‖ισχυρίζονται‖ότι‖ένα‖τέτοιο‖θέαμα‖είναι‖

<εκπαιδευτικό.‖Κάτι‖που‖δεν‖ισχύει:‖ήμερα,‖κάθε‖παιδί‖έχει‖τη‖δυνατότητα‖από‖έντυπα‖ή‖ντοκιμαντέρ‖να‖μάθει‖πώς‖είναι‖τα‖

άγρια‖ζώα,‖πώς‖ζουν,‖πώς‖συμπεριφέρονται.‖Σο‖θέαμα‖ενός‖ελέφαντα‖που‖κάνει‖ακροβατικά‖ή‖μιας‖τίγρης‖που‖κάνει‖<σούζες‖

ασφαλώς‖δεν‖πρόκειται‖να‖προσθέσει‖τίποτα‖στις‖γνώσεις‖ενός‖παιδιού‖για‖τα‖ζώα< 

 

«Σο ποντίκι του θαλάμου 13 παρουσιάζει σαφή βελτίωση...» 

τέφανος‖Κρίκκης,‖φ.‖Σα‖Νέα,‖12/6/1999 

50.000‖ ζώα‖ χρησιμοποιούνται‖ κάθε‖ χρόνο‖ στην‖ Ελλάδα‖ ως‖ πειραματόζωα‖ σε‖ εργαστήρια‖

βοηθώντας‖στην‖ εξέλιξη‖ της‖ Ιατρικής‖ και‖ της‖Υαρμακολογίας,‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖πολλών‖

ασθενειών,‖ αλλά‖ και‖ για‖ τη‖ δοκιμή‖καλλυντικών‖Πριν‖ από‖ αρκετά‖ χρόνια,‖ στο‖ δωμάτιο‖ ενός‖

νοσοκομείου‖ της‖ Αθήνας,‖ Έλληνες‖ και‖ Ελβετοί‖ επιστήμονες‖ στέκονταν‖ σκεφτικοί‖ πάνω‖ από‖

έναν‖ «ασθενή»‖ που‖ έπασχε‖ από‖ ελονοσία.‖ Σου‖ είχαν‖ δώσει‖ να‖ πιει‖ ένα‖ χάπι‖ που‖ είχε‖

παρασκευαστεί‖ από‖ μια‖ καινούργια‖ φαρμακευτική‖ ουσία‖ και‖ το‖ οποίο‖ δοκίμαζαν‖ για‖ πρώτη‖

φορά.‖Οι‖επιστήμονες‖παρατηρούσαν‖την‖πορεία‖της‖υγείας‖του‖«ασθενή»‖παίρνοντας‖δείγματα‖

από‖το‖αίμα‖και‖τα‖ούρα‖του.‖Αργότερα,‖μελετώντας‖τα‖αποτελέσματα‖μιας‖σειράς‖εξετάσεων,‖

κατέληξαν‖στο‖συμπέρασμα‖ότι‖η‖νέα‖αυτή‖φαρμακευτική‖ουσία‖θα‖μπορούσε‖να‖διατεθεί‖άφοβα‖στην‖αγορά.‖Έτσι‖κι‖έγινε.‖

Βέβαια,‖το‖δωμάτιο‖του‖νοσοκομείου‖ήταν‖ένα‖πειραματικό‖εργαστήριο.‖Και‖ο‖«ασθενής»‖δεν‖ήταν‖άνθρωπος,‖αλλά‖σκύλος.‖

Σις‖τελευταίες‖δεκαετίες,‖η‖εξέλιξη‖της‖Ιατρικής‖Επιστήμης‖είναι‖συνυφασμένη‖με‖τον‖πειραματισμό‖πάνω‖στα‖ζώα.‖Πολλοί‖

επιστήμονες‖λένε‖ότι‖η‖συνεχής‖έρευνα‖που‖γίνεται‖για‖την‖ανακάλυψη‖νέων‖μεθόδων‖θεραπείας‖των‖ασθενειών‖στηρίζεται‖

αναγκαστικά‖στη‖χρήση‖πειραματόζωων.‖«Δυστυχώς‖ή‖ευτυχώς,‖αυτή‖είναι‖η‖αλήθεια.‖ 

Η κρέμα 

Δεν‖μπορεί‖ να‖γίνει‖ διαφορετικά.‖κεφτείτε‖ το‖πιο‖απλό‖παράδειγμα:‖μια‖ καλλυντική‖κρέμα,‖που‖περιέχει‖μια‖ καινούργια‖

ουσία‖ η‖ οποία‖ υπόσχεται‖ να‖ εξαφανίσει‖ τις‖ ρυτίδες.‖ Πώς‖ θα‖ κυκλοφορήσει‖ στην‖ αγορά‖ αν‖ οι‖ παρασκευαστές‖ της‖ δεν‖

βεβαιωθούν‖ότι‖δεν‖είναι‖τοξική‖και‖πως‖η‖γυναίκα‖που‖θα‖την‖βάλει‖δεν‖θα‖μολυνθεί;‖Πρέπει‖να‖δοκιμαστεί‖η‖κρέμα‖κάπου,‖

να‖διαπιστωθούν‖τα‖αποτελέσματά‖της‖πάνω‖στο‖δέρμα».Ο‖καθηγητής‖Φειρουργικής‖της‖Ιατρικής‖χολής‖του‖Πανεπιστημίου‖

Αθηνών‖ κ.‖ Ιωάννης‖ Παπαδημητρίου‖ λέει‖ στα‖ «ΝΕΑ»‖ πως‖ ο‖ πειραματισμός‖ σε‖ ζώα‖ αποτελεί‖ την‖ εξέλιξη‖ της‖ Ιατρικής 

Επιστήμης.‖ «Όλες‖ οι‖ μέθοδοι‖ που‖ χρησιμοποιούνται‖ σήμερα‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ των‖ ασθενειών‖

προέκυψαν‖και‖ από‖πειράματα‖που‖ έγιναν‖σε‖ ζώα‖ τα‖ τελευταία‖ 50‖ χρόνια.‖Η‖κλινική‖ εφαρμογή‖ τού‖

σήμερα‖ είναι‖ το‖πείραμα‖ τού‖χθες‖ και‖ το‖πείραμα‖ τού‖σήμερα‖ είναι‖ η‖ κλινική‖ εφαρμογή‖ τού‖αύριο»,‖

προσθέτει‖ παραστατικά‖ ο‖ κ.‖ Παπαδημητρίου.ύμφωνα‖ με‖ ορισμένες‖ εκτιμήσεις,‖ περίπου‖ 50.000‖ ζώα‖

χρησιμοποιούνται‖ετησίως‖στην‖Ελλάδα‖για‖ τη‖διενέργεια‖επιστημονικών‖πειραμάτων.‖Ο‖αντίστοιχος‖

αριθμός‖ για‖ το‖ 1991,‖ όπως‖ ανέφερε‖ στα‖ «ΝΕΑ» ειδικός‖ κτηνίατρος‖ του‖ υπουργείου‖ Γεωργίας,‖ ήταν‖

25.000.‖Σο‖νούμερο‖αυτό‖με‖μια‖πρώτη‖ματιά‖ίσως‖να‖φαντάζει‖τεράστιο.‖«Όμως‖στην‖πραγματικότητα‖
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είναι‖πολύ‖μικρό,‖αν‖αναλογιστεί‖κανείς‖ότι‖σε‖άλλες‖ευρωπαϊκές‖χώρες‖ο‖αριθμός‖των‖πειραματόζωων‖που‖χρησιμοποιούνται‖

ετησίως‖είναι‖πολλαπλάσιος.‖την‖Ολλανδία‖χρησιμοποιούνται‖κάθε‖χρόνο‖περίπου‖750.000‖ζώα,‖στη‖Γαλλία‖2.500.000,‖ενώ‖

στην‖Αγγλία‖και‖την‖Ιταλία‖3.000.000».‖ 

Σο κόστος 

Ο‖ ίδιος‖ κτηνίατρος‖λέει‖πως‖ ο‖ αριθμός‖ των‖πειραματόζωων‖στην‖Ελλάδα‖ είναι‖μικρός επειδή‖ «η‖Ελλάδα‖ δεν‖ έχει‖ δική‖ της‖

φαρμακοβιομηχανία‖που‖να‖παράγει‖συνεχώς‖καινούργια‖προϊόντα.‖Σο‖γεγονός‖αυτό‖σημαίνει‖πως‖δεν‖δημιουργούνται‖και‖οι‖

ανάγκες‖ να‖ δοκιμαστούν‖ τα‖ νέα‖φάρμακα‖σε‖ ζώα,‖ώστε‖ να‖ διαπιστωθούν‖ οι‖ ενδεχόμενες‖παρενέργειές‖ τους».‖Παράλληλα‖

όμως,‖ο‖συγκεκριμένος‖επιστήμονας‖παρατηρεί‖ότι‖και‖το‖κόστος‖για‖τέτοιου‖είδους‖έρευνα‖είναι‖αρκετά‖υψηλό‖και‖ορισμένες‖

φορές‖ καταντά‖ αποτρεπτικό.‖ «Για‖παράδειγμα,‖ η‖ διενέργεια‖ ενός‖πειράματος‖ (πρωτοκόλλου)‖ βασισμένου‖στη‖χρήση‖ ζώων‖

μπορεί‖να‖έχει‖προϋπολογισμό‖από‖100.000‖δραχμές,‖στην‖πιο‖απλή‖περίπτωση,‖μέχρι‖και‖300‖εκατομμύρια‖ δραχμές».‖Παρ’‖

όλα‖ αυτά‖ όμως,‖ το‖ κομμάτι‖ της‖ ιατρικής‖ και‖ φαρμακευτικής‖ έρευνας‖ που‖ γίνεται‖ στη‖ χώρα‖ μας‖ και‖ στηρίζεται‖ στον‖

πειραματισμό‖πάνω‖σε‖ζώα‖είναι‖αρκετά‖σημαντικό.‖Δεν‖λείπουν‖εξάλλου‖οι‖περιπτώσεις‖όπου‖επιστήμονες‖από‖κορυφαία‖

πανεπιστημιακά‖ιδρύματα‖του‖εξωτερικού‖(King‖College‖του‖Λονδίνου,‖UCLA‖στο‖Λος‖Άντζελες)‖έρχονται‖στη‖χώρα‖μας‖και‖

ολοκληρώνουν‖τις‖έρευνές‖τους‖χρησιμοποιώντας‖τις‖εγκαταστάσεις‖ελληνικών‖πειραματικών‖εργαστηρίων‖που‖ανήκουν‖σε‖

πανεπιστημιακές‖ κλινικές.‖Αυτό‖συμβαίνει‖ στην‖περίπτωση‖ του‖Εργαστηρίου‖Πειραματικής‖Φειρουργικής‖και‖Έρευνας‖στο‖

Αρεταίειο‖νοσοκομείο.‖Ο‖κ.‖Ιωάννης‖Παπαδημητρίου,‖που‖είναι‖διευθυντής‖του‖Εργαστηρίου,‖ανέφερε‖στα‖«ΝΕΑ»‖ότι‖«τέτοια‖

πειράματα‖ είναι‖ πολύ‖ σημαντικά‖ και‖ τυγχάνουν‖ ιδιαίτερης‖ εκτίμησης‖ από‖ την‖ Ευρωπαϊκή‖ Ένωση,‖ η‖ οποία‖ και‖ τα‖

υποστηρίζει».‖ Ο‖ κ.‖ Παπαδημητρίου‖ μάλιστα‖ τονίζει‖ ότι‖ η‖ Ελλάδα‖ κατέχει‖ μια‖ ιδιαίτερα‖ υψηλή‖ θέση‖ σε‖ ό,τι‖ αφορά‖ τις‖

ανακοινώσεις‖ των επιστημόνων‖ της‖σε‖περιοδικά‖ διεθνούς‖κύρους.‖Οι‖ανακοινώσεις‖ αυτές,‖που‖προέκυψαν‖από‖ έρευνες‖ οι‖

οποίες‖στηρίχθηκαν‖και‖ στη‖χρήση‖πειραματόζωων,‖ έφεραν‖ την‖Ελλάδα‖στην‖ 27η‖θέση‖μεταξύ‖ των‖ 90‖πιο‖αναπτυγμένων‖

χωρών‖του‖κόσμου,‖για‖τη‖χρονική‖περίοδο‖από‖το‖1981‖μέχρι‖το‖1994.‖ 

ε ποιους τομείς 

Οι‖εργασίες‖που‖πραγματοποιούνται‖από‖Έλληνες‖επιστήμονες‖με‖τη‖χρήση‖ζώων‖αφορούν‖μια‖σειρά‖από‖τομείς‖της‖Ιατρικής‖

και‖ της‖ Υαρμακολογίας.‖ Ποντίκια,‖ κουνέλια‖ και‖ γουρούνια‖ οδηγούνται‖ στα‖ χειρουργεία‖ με‖

σκοπό‖να‖ δοκιμασθούν‖νέες‖μέθοδοι‖που‖σχετίζονται‖με‖ τις‖μεταμοσχεύσεις‖ του‖ήπατος‖ και‖

του‖ παγκρέατος.‖ Αντίστοιχες‖ εργασίες‖ στοχεύουν‖ στην‖ αντιμετώπιση‖ των‖ καρδιακών‖

παθήσεων,‖στη‖διαπίστωση‖της‖δράσης‖ορισμένων‖αμινοξέων‖και‖στην‖αντιμετώπισης‖μορφών‖

ηπατίτιδας.‖ Παλαιότερα‖ επίσης,‖ γίνονταν‖ πειράματα‖ ώστε‖ να‖ αποδειχθεί‖ η‖

αποτελεσματικότητα‖ εμβολίων‖ και‖ χαπιών‖ κατά‖ της‖ ελονοσίας.‖ Σο‖ 85%‖ των‖ ζώων‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖στη‖χώρα‖μας‖για‖πειραματικούς‖σκοπούς‖είναι‖ποντίκια‖και‖αρουραίοι,‖ενώ‖

το‖ υπόλοιπο‖ 15%‖αφορά‖κουνέλια‖και‖ γουρούνια.‖Τπάρχει‖ όμως‖και‖ ένας‖ ελάχιστος‖ αριθμός‖

άλλων‖ζώων,‖όπως‖είναι‖τα‖βατράχια.‖ 

Προσεκτικοί 

Καθηγητές‖χειρουργοί‖που‖ασχολούνται‖με‖αυτό‖το‖είδος‖της‖έρευνας‖έλεγαν‖στα‖«ΝΕΑ»‖ότι‖η‖μεταχείριση‖των‖ζώων‖είναι‖

τόσο‖προσεκτική‖όσο‖και‖η‖φροντίδα‖που‖τυγχάνει‖ένας‖ασθενής‖όταν‖οδηγείται‖στο‖χειρουργείο.‖«Κανένας‖επιστήμονας‖δεν‖

έχει‖ πρόθεση‖ να‖ κάνει‖ το‖ ζώο‖ να‖ υποφέρει‖ ούτε‖ υπάρχει‖ περίπτωση‖ να‖ δείξει‖ λιγότερο‖ επαγγελματισμό‖ απ΄‖ ό,τι‖ αν‖

χειρουργούσε‖ έναν‖ συνάνθρωπό‖ του».‖ Ορισμένα‖ πειραματικά‖ εργαστήρια‖ διαθέτουν‖ χειρουργικές‖ μονάδες‖ με‖ τέτοιο‖

εξοπλισμό‖που‖δεν‖έχουν‖σε‖τίποτα‖να‖ζηλέψουν‖από‖τα‖αντίστοιχα‖χειρουργεία‖που‖δέχονται‖ασθενείς‖ανθρώπους.‖Ένα‖από‖

τα‖μόνιτορ‖που‖υπάρχουν‖στο‖πειραματικό‖εργαστήριο‖του‖Αρεταίειου,‖και‖το‖οποίο‖απεικονίζει‖το‖διάγραμμα‖των‖καρδιακών‖

παλμών‖ του‖ ζώου,‖ στοιχίζει‖ 4‖ εκατομμύρια‖ δραχμές.‖ Ο‖ κ.‖ Παπαδημητρίου‖ λέει‖ πως‖ κάθε‖ φορά‖ που‖ ένα‖ πειραματόζωο‖

μεταφέρεται‖ στο‖ χειρουργείο,‖ υπάρχει‖ μια‖ ομάδα‖ επιστημόνων‖ που‖ μεριμνά‖ γι’‖ αυτό.‖ «Από‖ τον‖ τρόπο‖ που‖ θα‖ γίνει‖ η‖

αναισθησία,‖μέχρι‖την‖ανάνηψή‖του‖και‖την‖παρακολούθηση‖των‖λειτουργιών‖των‖ζωτικών‖του‖οργάνων».‖Άλλωστε,‖εξηγεί‖ο‖

διαπρεπής‖ καθηγητής,‖ «οι‖ προδιαγραφές‖ που‖ πρέπει‖ να‖ τηρούνται‖ σε‖ ένα‖ τέτοιο‖ εργαστήριο,‖ ώστε‖ να‖ του‖ δοθεί‖ από‖ την‖

Πολιτεία‖η‖άδεια‖λειτουργίας,‖είναι‖πολύ‖υψηλές».‖ 

Από ειδικά εκτροφεία και με «ιατρικό μητρώο» 

Η‖ διενέργεια‖ ενός‖ πειράματος‖ προϋποθέτει‖ τη‖ χρησιμοποίηση‖ τουλάχιστον‖ έξι‖ ζώων.‖ Αρκετά‖ από‖ τα‖ ζώα‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖ στα‖ ελληνικά‖ πειραματικά‖ εργαστήρια‖ προέρχονται‖ από‖ εγχώρια‖ εκτροφεία‖ ή‖ από‖ κρεοπαραγωγικές‖

μονάδες.‖ 
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Όχι αδέσποτα 

Σα‖ ζώα‖ αυτά‖ γεννιούνται‖ και‖ εκτρέφονται‖ σε‖ ειδικές‖ εγκαταστάσεις‖ με‖ αποκλειστικό‖ σκοπό‖ να‖ χρησιμοποιηθούν‖ σε‖

πειράματα.‖Αυτό‖συμβαίνει,‖επειδή‖οι‖επιστήμονες‖πρέπει‖να‖γνωρίζουν‖με‖κάθε‖λεπτομέρεια‖το‖«ιατρικό‖μητρώο»‖του‖ζώου,‖

προτού‖ το‖ χρησιμοποιήσουν‖ στην‖ έρευνά‖ τους.‖ Με‖ βάση,‖ λοιπόν,‖ αυτή‖ τη‖ μεθοδολογία‖ «απαγορεύεται‖ με‖ τον‖ πιο‖

κατηγορηματικό‖τρόπο‖η‖χρησιμοποίηση‖αδέσποτων‖ζώων,‖όπως‖τα‖σκυλιά‖και‖οι‖γάτες,‖τόσο‖για‖ηθικούς‖λόγους‖όσο‖και‖για‖

το‖γεγονός‖ότι‖ τα‖αποτελέσματα‖ενός‖πειράματος‖σε‖τέτοια‖ζώα‖θα‖μπορούσαν‖να‖θεωρηθούν‖ως‖αφερέγγυα»,‖εξηγεί‖στα‖

«ΝΕΑ»‖ χειρουργός‖ σε‖ νοσοκομείο‖ της‖ Αθήνας.‖ Ο‖ ίδιος‖ άνθρωπος‖ λέει‖ ακόμη‖ ότι‖ στην‖ Ελλάδα‖ «απαγορεύτηκε‖ η‖

χρησιμοποίηση‖σκύλων‖για‖πειραματικούς‖σκοπούς,‖ το‖1993».‖ Σα‖ ζώα που‖χρησιμοποιούνται‖ στη‖χώρα‖μας‖για‖πειράματα‖

είναι‖τα‖ποντίκια,‖τα‖κουνέλια‖και‖τα‖γουρούνια.‖ Σο‖κόστος‖αγοράς‖ενός‖ποντικιού‖από‖ένα‖εγχώριο‖εκτροφείο‖κυμαίνεται‖

γύρω‖στις‖1.500‖δραχμές,‖ενώ‖η‖αντίστοιχη‖τιμή‖για‖ένα‖κουνέλι‖είναι‖10.000‖με‖12.000‖δραχμές.‖Κόστος‖αγοράς‖έχει‖και‖ το‖

γουρούνι,‖ ανάλογα‖με‖ το‖ βάρος‖ του.‖Η‖ τιμή‖ του‖ ξεκινά‖από‖ τις‖ 25.000‖με‖ 30.000‖ δραχμές.‖Πολύ‖

συχνά‖όμως‖συμβαίνει‖ τα‖ ζώα‖να‖ εισάγονται‖ από‖ το‖ εξωτερικό‖ και‖ κυρίως‖από‖χώρες,‖ όπως‖η‖

Αγγλία,‖η‖Γαλλία,‖η‖Ολλανδία,‖η‖Γερμανία‖ή‖και‖οι‖Ηνωμένες‖Πολιτείες.‖Η‖εισαγωγή‖των‖ζώων‖

σχετίζεται‖ άμεσα‖με‖ το‖ είδος‖ του‖πειράματος‖που‖χρειάζεται‖ να‖γίνει.‖Με‖άλλα‖λόγια,‖ κάποιοι‖

επιστήμονες‖μπορεί‖να‖θέλουν‖να‖δοκιμάσουν‖μία‖φαρμακευτική‖ουσία‖κατά‖της‖υπέρτασης.‖Και‖

επομένως‖ να‖ χρειάζονται‖ ένα‖ υπερτασικό‖ ποντίκι.‖ Αυτό‖ το‖ ζώο‖ θα‖ το‖ αποκτήσουν‖ από‖ το‖

εξωτερικό‖και‖από‖ειδικό‖εκτροφείο‖που‖έχει‖φροντίσει‖για‖την‖παραγωγή‖ποντικιών‖με‖έμφυτη‖τη‖

συγκεκριμένη‖ασθένεια‖ή‖κάποια‖άλλη,‖όπως‖ο‖ίκτερος‖ή‖η‖ρευματοειδής‖αρθρίτιδα.‖Η‖τιμή‖ενός‖

τέτοιου‖ποντικιού‖είναι‖μεγαλύτερη‖από‖1.500‖δραχμές‖και‖μπορεί‖να‖αγγίξει‖τα‖40‖δολάρια‖(12.000‖

δραχμές).‖ 

«Είναι η εύκολη οδός...» 

 «Όχι,‖ τα‖ πειράματα‖ στα‖ ζώα‖ δεν‖ είναι‖ πανάκεια.‖ Εναλλακτικές‖ λύσεις‖ υπάρχουν,‖ αλλά‖

κανείς‖δεν‖ενδιαφέρεται‖να‖τις‖υιοθετήσει.‖Προτιμούν‖την‖εύκολη‖οδό,‖πάνω‖στο‖σώμα‖ενός‖

ποντικιού‖ ή‖ ενός‖ σκύλου».‖ Η‖ κ.‖ Άντζελα‖ Υλέμινγκ,‖ γενική‖ γραμματέας‖ του‖ σωματείου‖

«Υροντίδα‖ των‖ Ζώων»,‖ αρκείται‖ απλώς‖ σε‖ ένα‖ παράδειγμα:‖ «Σο‖ 1978,‖ Αμερικανοί‖ και‖

Ευρωπαίοι‖επιστήμονες‖διοχέτευσαν‖τον‖ ιό‖του‖AIDS‖σε‖200‖χιμπατζήδες.‖Οι‖μέθοδοι‖που‖

δοκίμασαν‖για‖να‖τους‖γιατρέψουν‖απέβησαν‖άκαρπες.‖Έτσι‖τους‖άφησαν‖να‖ζουν,‖έχοντας‖

μέσα‖τους‖τον‖θανατηφόρο‖ιό.‖Πολλά‖από‖αυτά‖τα‖ζώα‖ζουν‖ακόμη‖και‖σήμερα.‖Μόνο‖που‖

είναι‖μακριά‖από‖τα‖άλλα‖ομοειδή‖τους.‖Οι‖χιμπατζήδες‖είναι‖κοινωνικοί,‖όπως‖οι‖άνθρωποι.‖Αλλά‖εκείνοι‖που‖έχουν‖τον‖ιό‖

ζουν‖απομονωμένοι,‖περιμένοντας‖σαν‖μελλοθάνατοι‖ το‖φυσικό‖ τους‖ τέλος.‖ Σο‖μόνο‖που‖βλέπουν‖ είναι‖ οι‖ κτηνίατροι‖που‖

τους‖πηγαίνουν‖φαγητό‖φορώντας‖γάντια‖και‖ειδικές‖μάσκες...».‖ 

Ο νόμος και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σον‖ δρόμο‖για‖ τα‖πειράματα‖σε‖ ζώα‖άνοιξε‖στη‖χώρα‖μας‖ ο‖ νόμος‖ 1197/81.‖το‖άρθρο‖ 4‖ του‖

συγκεκριμένου‖νόμου‖αναφέρεται‖ ότι‖ «πειραματισμός‖ επί‖ ζώων‖νοείται‖πάσα‖ επέμβασις‖ επί‖

ζώντων‖ ζώων‖ χρησιμοποιουμένων‖ προς‖ τον‖ σκοπόν‖ επαληθεύσεως‖ επιστημονικής‖ τινός‖

υποθέσεως,‖ λήψεως‖ πληροφοριών,‖ παρασκευής‖ ουσιών‖ και‖ ελέγχου‖ της‖ φύσεως‖ αυτών‖ και‖

γενικώς‖ η‖ χρησιμοποίησις‖ ζώντων‖ ζώων‖ δι’‖ ερευνητικούς‖ πειραματισμούς».‖ το‖ ίδιο‖ άρθρο‖

μάλιστα,‖ γίνεται‖ σαφές‖ ότι‖ η‖ εκτέλεση‖ των‖ πειραμάτων‖ επιτρέπεται‖ μόνο‖ σε‖ πτυχιούχους‖

Κτηνιατρικής‖ή‖Ιατρικής‖χολής‖και‖χολών‖Βιολογικών‖Επιστημών,‖«οι‖οποίοι‖διαθέτουν‖τας‖

απαραιτήτους‖επαγγελματικάς‖γνώσεις‖και‖την‖ικανότητα‖διά‖χειρουργικάς‖επεμβάσεις.‖Πτυχιούχοι‖Υυσικών‖Επιστημών‖οι‖

οποίοι‖ διαθέτουν‖ τας‖ αναγκαίας‖ επαγγελματικάς‖ γνώσεις‖ δύνανται‖ να‖ πραγματοποιούν‖ πειράματα‖ επί‖ ζώων,‖ μη‖

περιλαμβάνοντα‖ χειρουργικάς‖ επεμβάσεις».‖ Λίγα‖ χρόνια‖ αργότερα,‖ το‖ θέμα‖ με‖ τα‖ πειράματα‖ στα‖ ζώα‖ απασχόλησε‖ την‖

Ευρωπαϊκή‖ Ένωση‖ αλλά‖ και‖ το‖ υμβούλιο‖ της‖ Ευρώπης,‖ εξαιτίας‖ των‖ εντόνων‖ αντιδράσεων‖ που‖ είχαν‖ προκληθεί‖ από‖

φιλοζωικές‖ οργανώσεις.‖ Η‖ Ευρωπαϊκή‖ Ένωση‖ εξέδωσε‖ την‖ οδηγία‖ 86609,‖ ενώ‖ το‖ υμβούλιο‖ της‖ Ευρώπης‖ την‖ Ευρωπαϊκή‖

ύμβαση‖για‖την‖προστασία‖των‖ζώων‖που‖χρησιμοποιούνται‖σε‖πειράματα.‖Κατά‖κάποιο‖τρόπο,‖κοινή‖συνισταμένη‖των‖δύο‖

αποφάσεων‖ ήταν‖ η‖ θεσμοθέτηση‖ των‖ συνθηκών‖ εκείνων‖ που‖ θα‖ υπαγόρευαν‖ την‖ αξιοπρεπή‖ μεταχείριση‖ των‖ ζώων.‖ Η‖

Ελλάδα‖υιοθέτησε‖τη‖ύμβαση‖και‖εναρμονίστηκε‖με‖την‖οδηγία‖της‖Ευρωπαϊκής‖Ένωσης,‖εκδίδοντας‖το‖Προεδρικό‖Διάταγμα‖

160/91.  

Δέκα εργαστήρια 

ήμερα‖στην‖Ελλάδα‖υπολογίζεται‖ ότι‖ υπάρχουν‖ τουλάχιστον‖ δέκα‖πειραματικά‖ εργαστήρια‖που‖

προωθούν‖ την‖ επιστημονική‖ έρευνα‖ με‖ χρήση‖ πειραματόζωων.‖ Σα‖ εργαστήρια‖ αυτά‖ ανήκουν‖ σε‖

πανεπιστημιακές‖ κλινικές‖ και‖ ερευνητικά‖ ιδρύματα.‖ Οι‖ χώροι‖ στάβλισης‖ των‖ πειραματόζωων‖

βρίσκονται‖συνήθως‖στις‖υπόγειες‖εγκαταστάσεις‖των‖εργαστηρίων.‖Ανάλογα‖με‖το‖είδος‖τους,‖τα‖
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ζώα‖συντηρούνται‖σε‖διαφορετικά‖δωμάτια.‖Ο‖φωτισμός‖στους‖χώρους‖στάβλισης‖είναι‖σχεδόν‖πάντα‖τεχνητός‖και‖ρυθμίζεται‖

από‖χρονοδιακόπτη.‖Σο‖ ίδιο‖συμβαίνει‖και‖με‖τη‖ θερμοκρασία,‖η‖οποία‖ανάλογα‖με‖την‖εποχή,‖κυμαίνεται‖μεταξύ‖5‖και‖15‖

βαθμών‖Κελσίου.‖Σα‖κλουβιά‖που‖φυλάσσονται‖τα‖ποντίκια‖είναι‖εφοδιασμένα‖με‖στερεά‖τροφή‖και‖νερό,‖ενώ‖σε‖ό,τι‖αφορά‖

τα‖κλουβιά‖των‖κουνελιών,‖είναι‖εξοπλισμένα‖με‖αυτόματο‖σύστημα‖υδροδότησης‖και‖παροχής‖τροφής.‖Ο‖υπεύθυνος‖σε‖έναν‖

από‖τους‖χώρους‖στάβλισης‖των‖πειραματικών‖εργαστηρίων‖που‖επισκέφθηκαν‖«ΣΑ‖ΝΕΑ»‖είπε‖ότι‖«πολλές‖φορές‖τα‖βράδια‖

ακούγεται‖κλασική‖μουσική,‖επειδή‖αυτό‖ηρεμεί‖τα‖ζώα».‖Και‖έδειξε‖τα‖ηχεία‖που‖υπάρχουν‖εντοιχισμένα‖στο‖ταβάνι‖του‖κάθε‖

δωματίου. 

Ζητούν τσίρκα χωρίς ζώα 

Εφ.‖Σα‖Νέα,‖18/1/1998 

Ντύθηκαν‖ αρκούδες,‖ τίγρεις,‖ λιοντάρια,‖ κουνέλια,‖ αλεπούδες‖ και<‖ βγήκαν‖ στους‖ δρόμους.‖

Διαμαρτύρονταν‖για‖την‖ταλαιπωρία‖των‖ζώων‖και‖ζητούσαν<‖«Σσίρκα‖χωρίς‖ζώα».‖Σα‖ιδιόρρυθμα‖

ζώα‖που‖συγκεντρώθηκαν‖και‖υποδέχονταν‖γονείς‖και‖παιδιά‖υποψήφιους‖θεατές‖έξω‖από‖το‖τσίρκο‖

που‖ δίνει‖ παραστάσεις‖ σε‖ περιοχή‖ της‖ Νέας‖ Ευκαρπίας,‖ στη‖ Θεσσαλονίκη,‖ δεν‖ ήταν<‖ υλικό‖ του‖

τσίρκου.‖ Ήταν‖ δεκάδες‖ μέλη‖ οικολογικών‖ οργανώσεων‖ από‖ τη‖ Θεσσαλονίκη‖ που‖ επέλεξαν‖ τον‖

ιδιόρρυθμο‖ αλλά‖ και‖ άκρως‖ «προσεγγιστικό»,‖ για‖ τα‖ παιδιά‖ τουλάχιστον,‖ αυτόν‖ τρόπο‖ για‖ να‖

διαδηλώσουν‖ το‖ αίτημά‖ τους.‖ το‖ έντυπο‖ υλικό‖ που‖ μοίρασαν‖ στους‖ επισκέπτες‖ του‖ τσίρκου‖ οι‖

οικολόγοι‖ υποστηρίζουν‖ πως‖ τα‖ ζώα‖ των‖ τσίρκων‖ ζουν‖ κάτω‖ από‖ απαράδεκτες‖ συνθήκες,‖

υποσιτίζονται‖και‖ταλαιπωρούνται‖μακριά‖από‖τον‖φυσικό‖τους‖χώρο.‖ύμφωνα‖με‖τους‖οικολόγους,‖η‖πλειονότητα‖των‖ζώων‖

των‖ τσίρκων‖προέρχεται‖ από‖λαθροθηρία.‖Οι‖ διαμαρτυρόμενοι‖ οικολόγοι‖πραγματοποίησαν‖στη‖συνέχεια‖ δίωρη‖καθιστική‖

διαμαρτυρία‖έξω‖από‖τις‖εγκαταστάσεις‖του‖τσίρκου. 

Και αυτά έχουν ψυχή 

Άλκης‖Γαλδαδάς,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖29/9/1996 

Τπάρχει‖ ένα‖ θέμα‖ που‖ δεν‖ φαίνεται‖ να‖ απασχολεί‖ και‖ πολύ‖ τους‖ Ελληνες,‖ ενώ‖ σε‖ άλλες‖ χώρες,‖ όπως‖Αμερική,‖ Ελβετία,‖

Γερμανία,‖έχει‖δώσει‖αφορμή‖ακόμη‖και για‖σαμποτάζ.‖Εξηγούμαστε:‖Σο‖Μέτωπο‖Απελευθέρωσης‖των‖

Ζώων‖έχει‖στις‖τάξεις‖του‖ορκισμένους‖εχθρούς‖των‖πειραμάτων‖με‖ζώα‖και‖ δράση‖που‖ξεκίνησε‖το‖

1982.‖Με‖περισσότερες‖από‖80‖επιδρομές‖ως‖σήμερα‖σε‖διάφορα‖ερευνητικά‖εργαστήρια‖όπου‖άνθρωποι‖

χρησιμοποιούν‖ τα‖ ζώα‖ με‖ οδυνηρό‖ γι’‖ αυτά‖ τρόπο,‖ κατάφερε‖ να‖ μπει‖ στον‖ μαυροπίνακα‖ των‖

τρομοκρατικών‖οργανώσεων‖ του‖ FBI.‖Η‖ δράση‖ του‖πάντως‖μας‖ υπενθυμίζει‖κάθε‖ τόσο‖ ένα‖ δίλημμα‖

αναπάντητο‖ από‖ τη‖ μεγάλη‖ μάζα.‖ Δικαιούμαστε‖ να‖ βασανίζουμε‖ ζώα‖ με‖ δικαιολογία‖ το‖ καλό‖ των  

συνανθρώπων‖ μας;‖ Σην‖ ίδια‖ στιγμή‖ μερικοί‖ άνθρωποι,‖ ψάχνοντας‖ πιο‖ ήπιες‖ λύσεις,‖ πρότειναν‖ να‖

κάνουμε‖τα‖υπολογιστικά‖μας‖μηχανήματα‖πειραματόζωα!‖ 

Δικαίωμα στον πόνο 

Γιατί‖όμως‖εννοούν‖να‖μας‖ταράζουν‖λέγοντας‖πως‖όλα‖δεν‖είναι‖πάντα‖τόσο‖καλά‖εκεί‖πίσω‖από‖τις‖κλειστές‖πόρτες‖των‖

εργαστηρίων.‖Εμείς‖ξέραμε‖πως‖οι‖άνθρωποι‖με‖τις‖άσπρες‖μπλούζες‖ψάχνουν‖φάρμακα‖και‖θεραπείες‖σωτήριες‖για‖το‖είδος.‖

Σι‖ δεν‖ πάει‖ καλά‖ με‖ αυτό;‖ Τπάρχουν‖ φυσικά‖ εταιρείες‖ με‖ συμφέροντα‖ που‖ προτιμούν‖ ο‖ κόσμος‖ να‖ ’χει‖ κυριολεκτικά‖

μεσάνυχτα‖ για‖ το‖ τι‖ περνούν‖ τα‖ ζώα‖ προτού‖ καταλήξουν‖ οι‖ ερευνητές‖ σε‖ ένα‖ καινούργιο‖ φάρμακο‖ ή‖ μια‖ θεραπεία‖ σε‖

ανθρώπινη‖ αρρώστια.‖ Δεν‖ ξέρει‖ για‖ τα‖ πειράματα‖ κάποιου‖ Σζεναρέλι.‖ Ενός‖ τύπου‖ που‖ μελετούσε‖ τραύματα‖ στο‖ κεφάλι‖

προξενημένα‖ από‖ τις‖ συγκρούσεις‖ των‖ αυτοκινήτων‖ με‖ τοίχους,‖ κολόνες‖ ή‖ άλλα‖ ακινητοποιημένα‖ οχήματα.‖ Μελετώντας‖

λοιπόν‖ τις‖ βλάβες‖ σε‖ κρανίο‖ και‖ εγκέφαλο,‖ ο‖ Σζεναρέλι‖ κατέληξε‖ στους‖ μπαμπουίνους.‖ Ηταν,‖ κατά‖ τη‖ γνώμη‖ του,‖ ό,τι‖

καλύτερο‖μπορούσε‖να‖προσεγγίσει‖το‖ιδανικό.‖Σα‖ίδια‖τα‖ανθρώπινα‖κρανία,‖δηλαδή,‖και‖να‖τους‖ψάχνει‖τραύματα‖που‖θα‖

προκαλούσε‖ ο‖ ίδιος‖ σε‖ οστά‖ και‖ εγκέφαλο,‖ σκηνοθετώντας‖ δήθεν‖ δυστυχήματα.‖ Για‖ τύχη‖ του‖ κακή‖ όμως‖ ήταν‖ πολύ‖

συστηματικός‖ερευνητής.‖Ετσι‖κατέγραφε‖σε‖βιντεοταινίες‖όχι‖μόνο‖τις‖επεμβάσεις‖μετά‖τον‖τραυματισμό αλλά‖και‖το‖πώς‖

ειδικό‖πιστόνι‖με‖μια‖ριπή‖πεπιεσμένου‖αέρα‖χτύπαγε‖αλύπητα‖το‖πιθηκίσιο‖κρανίο‖παγιδευμένο‖σε‖ένα‖πλαστικό‖κράνος.‖Ο‖

εγκέφαλος‖ πηγαινοερχόταν‖ σαν‖ μια‖ σούπα‖ που‖ την‖ κουνήσαμε‖ στο‖ πιάτο‖ της‖ και‖ πάθαινε‖ διάφορες‖ ζημιές.‖ Τπάρχουν‖

καταγραμμένες‖ σκηνές‖ όπου‖ οι‖ βοηθοί‖ πόζαραν‖ ξεκαρδισμένοι‖ στα‖ γέλια‖ κρατώντας‖ ζώα‖ στην‖ αγκαλιά‖ πριν‖ από‖ λίγο‖

χτυπημένα.‖Κουνούσαν‖με‖αγωνία‖τα‖κατεστραμμένα‖πια‖πόδια‖και‖χέρια‖τους,‖ενώ‖άλλοι‖βοηθοί‖καμώνονταν‖πως‖άλλαζαν‖

και‖χειραψία‖μαζί‖τους.‖Υαίνονταν‖πως‖το‖διασκέδαζαν‖πολύ.‖Ψσπου‖έγινε‖επιδρομή‖στο‖εργαστήριο‖από‖το‖Μέτωπο‖για‖τα‖

ζώα‖και‖οι‖κλεμμένες‖βιντεοκασέτες‖έδωσαν‖μια‖γεύση‖στον‖έξω‖κόσμο‖ποιος‖πληρώνει‖για‖όσα‖βγαίνουν‖από‖τα‖πειράματα.‖

Οί‖πολυάριθμες‖τέτοιες‖επιδρομές‖σε‖εργαστήρια‖άρχισαν‖από‖τότε‖να‖ξυπνούν‖τους‖πιο‖ευαίσθητους.‖ 

Η αδιάφορη Υύση 
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Πώς‖όμως‖είναι‖στ’‖αλήθεια‖να‖αισθάνεσαι‖σαν‖ποντικός‖ή‖έστω‖πίθηκος;‖Λένε‖πως‖αυτό‖που‖ονομάζουν‖Υύση‖αδιαφορεί‖για‖

τέτοιους‖συναισθηματισμούς.‖Μόνο‖εμείς‖οι‖άνθρωποι‖φαίνεται‖να‖νοιαζόμαστε‖να‖βασανίσουμε,‖ενώ‖σε‖άλλες‖περιπτώσεις‖

επαναστατούμε‖αν‖κάτι‖ έμψυχο‖περνάει‖ από‖βασανιστήρια.‖Πόσο‖υποφέρουν‖ τα‖υπόλοιπα‖πλάσματα‖στη‖Υύση‖και‖πόσο‖

νοιάζονται‖ γι’‖ αυτό;‖ Τπάρχουν‖ δικαιώματα‖ μόνο‖ σχετικά‖ με‖ τους‖ ανθρώπους‖ ή‖ και‖ για‖ τα‖ ζώα‖ μεταξύ‖ τους;‖ Δεν‖ έχουν‖

καθήκοντα‖ απέναντί‖ μας,‖ αλλά‖ έχουμε‖ εμείς‖ δικαιώματα‖ επάνω‖ τους;‖ Οποιο‖ φτερό‖ και‖ αν‖ σηκώσεις,‖ όποιο‖ τετράποδο‖

κοιτάξεις‖ στα‖ μάτια‖ συναντιέσαι‖ με‖ το‖ πρόβλημα.‖ Για‖ το‖ καλό‖ μας‖ και‖ για‖ το‖ καλό‖ τους‖ η‖ κυριαρχία‖ επάνω‖ τους‖ δεν‖ θα‖

έπρεπε‖ να‖ήταν‖απόλυτη‖στο‖παρελθόν‖αλλά‖ακόμη‖και‖ τώρα.‖Μόνο‖που‖ το‖πράγμα‖μπερδεύτηκε‖πια‖πολύ.‖Οσοι‖ κάνουν‖

πειράματα,‖ αδιαφορώντας‖ για‖ τον‖ πόνο‖ που‖ τους‖ προξενούν,‖ συσπειρώθηκαν‖ και‖ οργάνωσαν‖ την‖ άμυνά‖ τους.‖ Βγάζουν‖

άχρηστο‖ και‖ γελοίο‖ επιστημονικά‖ όποιον‖ τους‖ λέει‖ σταματήστε.‖ Οπότε‖ κάποια‖ στιγμή‖

παρουσιάζονται‖όσοι‖επιμένουν‖πως‖άνθρωποι‖και‖ζώα‖έχουν‖τέτοιες‖διαφορές‖ώστε‖μόνον‖ό,τι‖

δοκιμάζεται‖ σε‖ ανθρώπινους‖ ιστούς‖ είναι‖ έγκυρο.‖ Και‖ η‖ πρώτη‖ στην‖ Ευρώπη‖ Σράπεζα‖

Ανθρώπινων‖ Ιστών‖ άνοιξε‖ το‖ καλοκαίρι‖ κάνοντας‖ χρυσές‖ δουλειές.‖ Ελβετοί‖ ακτιβιστές‖ με τη‖

σειρά‖ τους‖ σε‖ ολοσέλιδες‖ καταχωρήσεις‖ επιμένουν‖ ότι‖ και‖ αυτοί‖ με‖ τους‖ ανθρώπινους‖ ιστούς‖

είναι‖βαλτοί.‖Φρειάζονται‖τα‖πειράματα‖με‖τα‖ζώα,‖έστω‖και‖πιο‖αραιά,‖για‖να‖επαληθεύουν‖τις‖

σκέψεις‖ τους.‖Οπότε‖ κατά‖κάποιον‖ τρόπο‖και‖ αυτοί‖παρουσιάζονται‖ σαν‖βασανιστές‖ ζώων‖και‖

ποιος‖μας‖απομένει‖τότε‖για‖να‖απευθυνθούμε;‖ 

Ο από μηχανής Θεός 

Όπως‖ μας‖ πληροφόρησαν‖ τα‖ ειδικά‖ περιοδικά‖ ήδη‖ από‖ τον‖ Απρίλο,‖ πολλά‖ υποψήφια‖

σκευάσματα‖για‖ ανθρώπινες‖παθήσεις,‖ βλαβερά‖ τελικά‖για‖ τους‖ανθρώπους,‖ θα‖μπορούσαν‖

να‖ εντοπίζονται‖ χωρίς‖ δοκιμές‖ πάνω‖ στα‖ ζώα.‖ Η‖ κλασική‖ χρονοβόρα‖ διαδικασία‖ με‖ τις‖

διάφορες‖ κυτταρικές‖ καλλιέργειες‖ αντικαθίσταται‖ από‖ εικόνες‖ στο‖ υπολογιστικό‖ μηχάνημα.‖

Παίζοντας‖στις‖οθόνες‖τους‖με‖τέτοιες‖εικόνες‖μορίων‖από‖νέες‖φαρμακευτικές‖ουσίες,‖άγγλοι‖

επιστήμονες‖στο‖Πανεπιστήμιο‖του‖άρεϊ‖μέσα‖σε‖λίγες‖ώρες‖αποφαίνονται‖αν‖το‖συκώτι‖ή‖τα‖

έντερα‖είναι‖σε‖θέση‖να‖αντιδρούν‖σε‖αυτές‖χωρίς‖παρενέργειες.Για‖να‖καταλάβεις‖το‖πώς‖δρα‖

τελικά‖ένα‖φάρμακο‖και‖αν‖είναι‖βλαβερό‖πρέπει‖να‖το‖παρακολουθείς‖καθώς‖πορεύεται‖μέσα‖

στο‖σώμα.‖Και‖όλα‖δεν‖έχουν‖την‖ίδια‖ταξιδιάρικη‖συμπεριφορά‖από‖το‖ένα‖σημείο‖του‖οργανισμού‖στο‖άλλο.‖Οσα‖θέλουν‖να‖

καταπολεμούν‖τους‖μύκητες‖και‖τους‖ιούς‖πρέπει‖να‖κρατούν‖καλά‖και‖να‖μη‖διασπώνται.‖Αλλα‖όμως‖ενεργοποιούνται‖αφού‖

διασπασθούν‖στο‖συκώτι.‖Ετσι‖και‖εδώ‖αποκτούν‖τη‖σημασία‖τους‖ταξίδι‖και‖κακά‖συναπαντήματα‖στον‖δρόμο.‖Με‖προσοχή‖

και‖έξυπνο‖προγραμματισμό‖προσομοιώθηκαν‖στο‖υπολογιστικό‖μηχάνημα‖τα‖έξι‖ένζυμα‖που‖εκκρίνουν‖συκώτι‖και‖έντερα‖

για‖να‖διασπούν‖το‖90%‖των‖ουσιών‖που‖μπαίνουν‖στον‖οργανισμό.‖Από‖καφεΐνη‖μέχρι‖Εκσταση.‖Κατάλληλοι‖χειρισμοί‖στα‖

πλήκτρα‖ φέρνουν‖ τρισδιάστατες‖ εικόνες‖ των‖ μορίων‖ κάθε‖ νέου‖ φαρμάκου‖ να‖ «παλεύουν»‖ με‖ τα‖ μόρια‖ των‖ ενζύμων.‖ Η‖

προσεκτική‖παρακολούθηση‖των‖όσων‖θα‖συμβούν‖πηγαίνοντας‖τα‖μόρια‖κοντά‖κοντά οδηγεί‖τελικά‖σε‖συμπεράσματα‖για‖

το‖αν‖κάποιο‖από‖τα‖ένζυμα‖είναι‖σε‖θέση‖να‖ διασπά‖το‖μόριο‖του‖φαρμάκου‖ή‖πόσο‖γρήγορα‖θα‖αποβληθεί‖και‖με‖ποιον‖

χημικό‖ μηχανισμό.‖ Πηγαίνοντας‖ την‖ τεχνική‖ αυτή‖ ένα‖ βήμα‖ πιο‖ πέρα,‖ πρωτόγνωρα‖ μόρια‖ που‖ τα‖ ’βγαλε‖ το‖ μυαλό‖ των‖

χημικών‖- σχεδιαστών‖για‖ουσίες‖που‖δεν‖έχουν‖καν‖υπάρξει‖τώρα‖θα‖δοκιμάζονται‖στην‖γυάλινη‖οθόνη‖προτού‖βγουν‖απτή‖

πραγματικότητα.‖ Η‖ αναγκαστικά‖ απλή‖ περιγραφή‖ μας‖ φυσικά‖ συσκοτίζει‖ αναρίθμητες‖ δυσκολίες‖ που‖ συνάντησαν‖ οι‖

άνθρωποι‖αυτοί‖ως‖την‖οριστική ακτινογράφηση‖των‖τόσο‖κρυπτικών‖αυτών‖ενζύμων.‖Αφού‖έπρεπε‖να‖χαρτογραφηθούν‖ως‖

την‖τελευταία‖τους‖λεπτομέρεια‖προτού‖γίνουν‖πρόγραμμα‖και‖τρισδιάστατη‖εικόνα‖στον‖υπολογιστή.‖Και‖πόσο‖μάλλον‖που‖

από‖τα‖480‖αυτά‖κυτταροχρώματα,‖τα‖υπαρκτά‖στη‖φύση,‖μόλις των‖τεσσάρων‖ήταν‖πριν‖από‖τις‖προσπάθειες‖των‖Αγγλων‖

γνωστή‖η‖δομή‖τους‖στις‖τρεις‖διαστάσεις‖της. 

Η «σφαγή των αμνών» στον βωμό της επιστήμης 

Μαρία‖Νταλιάνη‖Λαμπρινή‖ταμάτη‖Εύη‖Ελευθεριάδου,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖8/12/1998 

ΗΜΕΡΑ‖ ΣΗΝ‖ ΑΘΗΝΑ‖ Η‖ ΒΡΑΒΕΤΜΕΝΗ‖ΜΕ‖ ΝΟΜΠΕΛ‖ ΡΙΣΑ‖ ΛΕΒΙ‖ ΜΟΝΣΑΛΣΙΝΙ‖ ΠΟΤ‖ «ΥΕΡΕΙ»‖ ΣΟ‖ «ΣΙΓΜΑ»‖ ΣΗ‖

«ΥΑΓΗ»‖ΦΙΛΙΑΔΨΝ‖ΖΨΨΝ‖ΓΙΑ‖ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ,‖ΟΠΨ‖ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΕΙ‖Η‖ΕΛΛΗΝΙΚΗ‖ΥΤΙΟΛΑΣΡΙΚΗ‖ΑΝΣΙΚΤΝΗΓΕΣΙΚΗ‖

ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΑΠοντίκια,‖ κουνέλια,‖ κεφαλόπουλα,‖ δροσοφύλλες‖ και‖ βατραχάκια‖ έχουν‖ χρησιμοποιηθεί‖ και‖

χρησιμοποιούνται‖ως‖πειραματόζωα‖στη‖χώρα‖μας.‖Μέχρι‖ και‖ έμβρυα‖προβάτων‖ είχαν‖ «θέσει‖ εαυτόν»‖στην‖υπηρεσία‖ της‖

επιστήμης,‖σε‖μια‖ελληνοαυστριακή‖συνεργασία‖που‖μάλλον‖δεν‖είχε‖επιτυχή‖αποτελέσματα.‖ 

Περισσότερα από 30.000 ζώα στην Ευρώπη μετατρέπονται κάθε χρόνο σε πειραματόζωα 

ΣΟ‖ΔΙΛΗΜΜΑ‖γύρω‖από‖τα‖πειράματα‖σε‖ζώα‖είναι‖μεγάλο.‖Σο‖θέμα‖επανέφερε‖στο‖προσκήνιο‖μια‖

«βράβευση-σκάνδαλο»,‖ όπως‖ τη‖ χαρακτηρίζει‖ η‖ οργάνωση‖ Ελληνική‖ Υυσιολατρική‖ Αντικυνηγετική‖

Πρωτοβουλία.‖Η‖βραβευθείσα‖με‖Νόμπελ‖ Ιταλίδα‖νευροβιολόγος‖Ρίτα‖Λέβι‖Μονταλτσίνι‖καταφθάνει‖

σήμερα‖ στην‖ Αθήνα,‖ προκειμένου‖ να‖ παραλάβει‖ τιμητική‖ διάκριση‖ από‖ το‖ Ιταλικό‖ Μορφωτικό‖

Ινστιτούτο,‖ως‖ξένος‖εταίρος‖της‖Ακαδημίας‖Αθηνών.‖Όμως‖η‖έρευνά‖της‖στη‖νευροβιολογία‖«φέρει»‖το‖
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«στίγμα»‖ της‖ «σφαγής‖ χιλιάδων‖ ζώων,‖ τα‖ οποία η‖ ίδια‖ βασάνισε‖ και‖ έσφαξε»,‖ όπως‖ καταγγέλλει‖ η‖ ίδια‖ περιβαλλοντική‖

οργάνωση.‖ Ψστόσο,‖ από‖ από‖ την‖ πλευρά‖ του,‖ το‖ Ιταλικό‖Μορφωτικό‖ Ινστιτούτο‖ Αθηνών‖ εξάρει‖ τη‖ συνεισφορά‖ της‖ στην‖

επιστήμη‖και‖μόνον‖αυτή.‖ύμφωνα‖με‖εκτιμήσεις,‖περισσότερα‖από‖30.000‖ζώα‖στην‖Ευρώπη‖μετατρέπονται‖κάθε‖χρόνο‖σε‖

πειραματόζωα.‖ «τη‖ χώρα‖ μας,‖ στον‖ κλάδο‖ της‖ γενετικής,‖ δεν‖ γίνονται‖ πειράματα‖ σε‖ ζώα»,‖ ξεκαθαρίζει‖ ο‖ καθηγητής‖

Γενετικής‖στο‖Αριστοτέλειο‖Πανεπιστήμιο‖Θεσσαλονίκης‖κ.‖Αθανάσιος‖Σσαυτάρης.‖Ο‖ίδιος‖με‖τις‖ιδιότητες‖του‖προέδρου‖της‖

Επιτροπής‖Βιοηθικής,‖αλλά‖και‖του‖μέλους‖της‖Επιτροπής‖Διαχείρισης‖των‖Προϊόντων‖Βιοτεχνολογίας‖έχει‖παρακολουθήσει‖

το‖θέμα‖των‖πειραμάτων‖σε‖ζώα‖τόσο‖στην‖Ελλάδα‖όσο‖και‖διεθνώς.‖Μιλάει‖για‖την‖Οδηγία‖219‖της‖Ε.Ε.,‖η‖οποία‖απαγορεύει‖

τη‖χρησιμοποίηση‖των‖ζώων‖για‖πειράματα‖και‖απ’‖ό,τι‖μπορεί‖να‖θυμηθεί‖«μόνο‖δύο‖περιπτώσεις‖τέτοιων‖πειραμάτων‖έχουν‖

καταγραφεί:‖ στο‖ Ινστιτούτο‖Παστέρ,‖ όπου‖ χρησιμοποιούνται‖ ποντίκια‖ για‖ πειράματα‖ σε‖ φάρμακα,‖ και‖ παλαιότερα‖ σε‖ μια‖

συνεργασία‖ του‖ Εθνικού‖ Κέντρου‖ Αγροτικών‖ Ερευνών‖ με‖ έναν‖ Αυστριακό‖ επιστήμονα,‖ όπου‖ έγιναν‖ πειράματα‖ γενετικής‖

μηχανικής‖ σε‖ έμβρυα‖ προβάτου».‖ Ο‖ ίδιος‖ ο‖ κ.‖ Σσαυτάρης‖ τάσσεται‖ «ενάντια‖ στα‖ πειραματόζωα‖ και‖ ενάντια‖ στην‖

κακομεταχείριση‖ των‖ ζώων‖ γενικότερα».‖ ε‖ ορισμένα‖ ελληνικά‖ εργαστήρια‖ έχουν‖ χρησιμοποιηθεί‖ κατά‖ καιρούς‖ ως‖

πειραματόζωα‖ποντίκια,‖κουνέλια,‖έντομα,‖ακόμα‖και‖ψάρια.‖«τη‖νευροφυσιολογία‖ή‖στη‖δερματολογία‖χρησιμοποιούνται‖

πειραματόζωα‖ τα‖ οποία‖ δεν‖ θανατώνονται‖ κατ’‖ ανάγκη.‖ Εμείς‖ χρησιμοποιούμε‖ δροσοφύλλες‖για‖ τη‖μελέτη‖ του‖ γενετικού‖

υλικού,‖τις‖οποίες‖ηλεκτροφορούμε,‖αλλά‖πρώτα‖ναρκώνουμε»,‖εξηγεί‖ο‖πρύτανης‖του‖Πανεπιστημίου‖Πατρών‖κ.‖ταμάτης‖

Αλαχιώτης.‖ Ο‖ ίδιος‖ θυμάται,‖ πριν‖ από‖ χρόνια,‖ τότε‖ που‖ ήταν‖ ο‖ ίδιος‖ φοιτητής‖ στην‖ Ιατρική‖ χολή,‖ «να‖ χρησιμοποιούνται‖

ακόμα‖ και‖ αδέσποτα‖ σκυλιά‖ ως‖ πειραματόζωα,‖ κάτι‖ που‖ έχει‖ σταματήσει‖ να‖ συμβαίνει‖ και‖

ευτυχώς‖ σταματήσαμε‖ να‖ βλέπουμε‖ πτώματα‖ σκύλων‖ έξω‖ από‖ τα‖ εργαστήρια».‖ Οι‖ όψεις‖ του‖

προβλήματος‖είναι‖πολλές.‖Όπως‖χαρακτηριστικά‖λέει‖ο‖κ.‖Αλαχιώτης,‖«αν‖αναλογιστεί‖κανείς‖τις‖

συνθήκες‖ εκτροφής‖ ζώων‖ που‖ μεγαλώνουν‖ προορισμένα‖ να‖ γίνουν‖ τροφή‖ για‖ τον‖ άνθρωπο,‖

καταλήγει‖να‖δει‖το‖θέμα‖κάπως‖ευρύτερα...». 

Καταγγέλλουν βαναυσότητες σε ζώα στα ελληνικά σφαγεία 

www.in.gr (AΠΕ, Reuters), 4/11/1999 

Παράνομες‖μέθοδοι‖ σφαγής‖ διαπιστώθηκαν‖σε‖ έρευνα που‖ έγινε‖ δειγματοληπτικά‖σε‖ ελληνικά‖

σφαγεία,‖από‖την‖Ευρωπαϊκή‖Ομοσπονδία‖προστασίας‖των‖Ζώων‖Εκτροφής‖σε‖συνεργασία‖με‖την‖Ελληνική‖Υυσιολατρική‖

Αντικυνηγετική‖Πρωτοβουλία‖ (ΕΥΑΠ).‖ Οι‖ παρανομίες,‖ οι‖ βαναυσότητες‖ και‖ οι‖ παρατυπίες‖ καταγράφτηκαν‖ σε‖ ταινία που‖

προβλήθηκε‖ την‖ Πέμπτη‖ σε‖ συνέντευξη‖ Σύπου‖ της‖ ΕΥΑΠ‖ στην‖ Ενωση‖ Ανταποκριτών‖ Ξένου‖ Σύπου‖ και‖ αφορούν‖ μεταξύ‖

άλλων‖την‖ανεπαρκή‖αναισθητοποίηση‖των‖ζώων,‖τις‖ανεπαρκείς‖ηλεκτρικές‖εκκενώσεις‖με‖αποτέλεσμα‖το‖βασανισμό‖τους‖

κατά‖την‖ώρα‖της‖σφαγής,‖καθώς‖και‖το‖ξυλοκόπημα‖στο‖κεφάλι‖των‖ζωντανών‖με‖στόχο‖τη‖θανάτωσή‖τους.‖Με‖τη‖συνθήκη‖

του‖ Άμστερνταμ,‖ τα‖ ζώα‖ έχουν‖ αναγνωριστεί‖ ως‖ ευαίσθητα‖ όντα‖ και‖ όχι‖ ως‖ εμπορεύσιμα‖ προϊόντα.‖ Αυτό‖ τονίστηκε‖ στη‖

συνέντευξη,‖όπως‖και‖το‖γεγονός‖πως‖η‖ίδια‖η‖ΕΕ‖έχει‖πραγματοποιήσει‖κτηνιατρικές‖αποστολές‖σε‖ελληνικά‖σφαγεία‖τα‖έτη‖

1995,‖1996‖και‖1998‖και,‖παρά‖τις‖συστάσεις‖προς‖τις‖ελληνικές‖αρχές,‖δεν‖έχει‖διαπιστωθεί‖καμία‖πρόοδος‖τόσο‖στον‖τομέα‖της‖

προστασίας‖ των‖ ζώων‖όσο‖και‖ στην‖υγιεινή‖ της‖σφαγής.‖Αξιωματούχοι‖ του‖ υπουργείου‖ Γεωργίας‖ δήλωσαν‖στο‖Reuters‖ ότι‖

γνώριζαν‖ την‖ ταινία‖ και‖ έχουν‖ ζητήσει‖από‖ τις‖ τοπικές‖ αρχές‖ να‖παρακολουθήσουν‖στενά‖ τα‖συγκεκριμένα‖σφαγεία.‖ "Σα‖

σφαγεία‖ που‖ δεν‖ τηρούν‖ τους‖ απαραίτητους‖ κανόνες‖ θα‖ κλείσουν"‖ δήλωσε‖ ο‖ ωτήρης‖ Μοσχοβίτης,‖ γενικός‖ γραμματέας‖

δημόσιας‖ κτηνιατρικής‖ υγείας‖ του‖ υπουργείου.‖ Όπως‖ επισημάνθηκε‖ από‖ την‖ Έλενα‖ Σαξέρη,‖ πρόεδρο‖ της‖ ΕΥΑΠ,‖ στα‖

περισσότερα‖σφαγεία‖οι‖συνθήκες‖υγιεινής‖ήταν‖άθλιες.‖Σο‖δάπεδο‖ήταν‖σκεπασμένο‖με‖αίμα‖και‖εντόσθια,‖ενώ‖τα‖ρούχα‖και‖

τα‖εργαλεία‖των‖εργατών‖πολύ‖βρόμικα.‖Αυτά,‖σε‖συνάρτηση‖με‖τις‖βαναυσότητες‖που‖καταγράφηκαν,‖αποτελούν‖ευθείες‖

παραβιάσεις‖ της‖ οδηγίας‖ 93/119/‖ της‖ Ε.Ε.‖ και‖ του‖ Προεδρικού‖ Διατάγματος‖ 327/1996‖ της‖ χώρας‖ μας.‖ Ο‖ εκπρόσωπος‖ της‖

Ευρωπαϊκής‖ Ομοσπονδίας,‖ Αντόλφο‖ ανσολίνι,‖ τόνισε‖ ότι‖ η‖ ελληνική‖ κυβέρνηση‖ μπορεί‖ να‖ αντιμετωπίσει‖ σοβαρά‖

προβλήματα‖αν‖δεν‖συμμορφωθεί‖με‖τους‖τοπικούς‖και‖τους‖ευρωπαϊκούς‖κανόνες.‖"Εάν‖η‖Ελλάδα‖δεν‖λάβει‖τα‖απαραίτητα‖

μέτρα,‖ μπορεί‖ να‖ οδηγηθεί‖ στο‖ Ευρωπαϊκό‖ Δικαστήριο",‖ κατέληξε.‖ Η‖ δειγματοληπτική‖ έρευνα‖ πραγματοποιήθηκε‖ στα‖

σφαγεία‖Νεμέας,‖Πισσώνας,‖Δομοκού,‖Βιαντέλ‖Λάρισας,‖Μάνδρας‖Αττικής,‖Αγιάς‖και‖Υαρσάλων.‖ 

Όχι στα τσίρκα με ταλαιπωρημένα ζώα! 

Εφημερίδα‖Ελευθεροτυπία,‖17/5/2004 

Αγαπητέ‖πολίτη,‖ 

Πριν‖ ξεκινήσεις‖ να‖ πας‖ τα‖ παιδιά‖ σου‖ στο‖ τσίρκο,‖ οφείλεις‖ να‖ γνωρίζεις‖ ότι‖ με‖ την‖ παρουσία‖ σου‖ εκεί‖ νομιμοποιείς‖ και‖

ενισχύεις‖το‖βασανισμό‖και‖την‖εξόντωση‖των‖άγριων‖ζώων.‖ 

κέψου‖ότι:‖*‖Σα‖άγρια‖ζώα‖εκτός‖του‖ότι‖στερούνται‖το‖φυσικό‖τους‖περιβάλλον,‖ζουν‖σε‖άθλιες‖συνθήκες.‖Είναι‖συνέχεια‖

δεμένα‖ ή‖ μέσα‖ σε‖ κλουβιά‖ και‖ η‖ διατροφή‖ τους‖ ή‖ η‖ κτηνιατρική‖ περίθαλψη‖ από‖ κακή‖ έως‖ ανύπαρκτη.‖ *‖ Μεταφέρονται‖

συνέχεια‖από‖πόλη‖σε‖πόλη‖και‖ταλαιωρούνται‖ατελείωτες‖ώρες‖κλεισμένα‖μέσα‖σε‖κοντέινερς.‖*‖Οι‖εκπαιδευτές‖τους‖για‖να‖

τους‖μάθουν‖τα‖κόλπα‖για‖την‖παράσταση,‖τα‖χτυπούν‖άσχημα,‖πολλές‖φορές‖μέχρι‖θανάτου.‖Αλλες‖φορές‖τα‖αφήνουν‖μέρες‖

ολόκληρες‖χωρίς‖τροφή‖και‖νερό‖για‖τιμωρία.‖Οι‖μέθοδοί‖τους‖αγγίζουν‖τα‖όρια‖του‖βασανισμού.‖*‖Οτι‖την‖ώρα‖που‖κάνει‖το‖

νούμερό‖του‖ένα‖άγριο‖ζώο‖μπορεί‖να‖πονάει,‖αλλά‖δεν‖τολμάει‖να‖μην‖το‖κάνει‖γιατί‖έχει‖μάθει‖πολύ‖καλά‖τι‖το‖περιμένει.‖

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=14079036
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Είναι‖ένας‖σκλάβος‖για‖τη‖διασκέδαση‖των‖ανθρώπων.‖*‖Οτι‖τα‖ζώα‖δεν‖καταλαβαίνουν‖γιατί‖πρέπει‖να‖τα‖κάνουν‖όλα‖αυτά!‖

Είναι‖ ενάντια‖ στη‖ φύση‖ τους‖ και‖ φύση‖ τους‖ είναι‖ η‖ ζούγκλα,‖ όχι‖ το‖ κλουβί!!!‖ *‖ Θα‖ μπορούσες‖ να‖ απολαύσεις‖ το‖ ίδιο‖ μια‖

παράσταση‖χωρίς‖άγρια‖ζώα.‖Οι‖ζογκλέρ,‖οι‖κλόουν,‖οι‖ακροβάτες,‖οι‖ταχυδακτυλουργοί‖κ.ά.,‖είναι‖πιο‖διασκεδαστικοί.‖  

Γι'‖αυτό,‖σας‖παρακαλούμε,‖μην βοηθήσετε‖να‖διαιωνίζεται‖αυτό‖το‖μαρτύριο‖των‖ζώων.‖Εξηγήστε‖στα‖παιδιά‖σας‖ότι‖είναι‖

προτιμότερο‖να‖πάτε‖στην‖παιδική‖χαρά‖ή‖μια‖εκδρομή‖από‖το‖να‖δείτε‖μια‖παράσταση‖στο‖τσίρκο,‖βασισμένη‖στον‖πόνο‖και‖

τη‖δυστυχία‖των‖ζώων.‖κεφτείτε‖πως‖τα‖άσχημα‖ποτέ δεν‖τα‖δείχνουν!‖ΨΜΑΣΕΙΟ‖ΖΨΟΥΙΛΨΝ‖ΞΑΝΘΗ‖«ΨΖΨ»‖ 

Μαθήματα ζωοφιλίας από το Δήμο Βύρωνα 

Εφημερίδα‖Ελευθεροτυπία,‖17/5/2004 

Μέσα‖ σ'‖ όλον‖ αυτόν‖ τον‖ καταιγισμό‖ «κακών‖ ειδήσεων»‖ απ'‖ όλη‖ την‖ Ελλάδα‖ για‖ δολοφονίες‖

αδέσποτων‖ και‖ δυστυχισμένων‖ ζώων,‖ να‖ και‖ μια‖ καλή‖ είδηση‖ που‖ μας‖ έρχεται‖ από‖ το‖ Δήμο‖

Βύρωνα‖ (Αττικής).‖ ‖ Δέκα‖ καταπληκτικά‖ ημίαιμα‖ κουτάβια,‖ περίπου‖ 3‖ μηνών,‖ ζητούν‖ να‖

υιοθετηθούν‖ από‖ ζωόφιλες‖ οικογένειες‖ και‖ υπόσχονται‖ να‖ είναι‖ ζωηρά‖ φιλαράκια,‖ υπάκουοι‖

σύντροφοι‖και‖αυστηροί‖φύλακες!‖Σηλ.‖6934-390331.‖Οπου‖ο‖δήμαρχος‖(Νίκος‖Γ.‖Φαρδαλιάς)‖και‖

το‖δημοτικό‖συμβούλιο‖αποφάσισαν‖να‖δείξουν‖ένα‖ανθρώπινο‖πρόσωπο‖και‖να‖υιοθετήσουν‖μια‖

πολιτισμένη‖ αντιμετώπιση‖ του‖ προβλήματος,‖ συγκροτώντας και‖ στηρίζοντας‖ μια‖ δημοτική‖

Επιτροπή‖Προστασίας‖ Ζώων.‖ Σην‖ επιτροπή‖ αυτή,‖ που‖προεδρεύεται‖ από‖ τον‖ ίδιο‖ το‖ δήμαρχο,‖

αποτελούν‖ οι‖ Ι.‖ έρτσος‖ (έμπορος),‖ Ντόρα‖ Μπαντή‖ (καθηγήτρια),‖ Δημ.‖ Μίγγος‖ (κτηνίατρος‖ του‖ ΕΟΥ),‖ Π.‖ Αντωνίου‖

(κτηνίατρος),‖Δ.‖Βώβος‖(εκδότης),‖.‖Θωμοπούλου‖(συγγραφέας),‖Σερ.‖Κανέλου‖(ιδ.‖υπάλληλος),‖Κατ.‖Κατσαρού‖(γραφίστρια),‖

Α.‖Λεράκη‖(ιδ.‖υπάλληλος),‖Μ.‖Ποδαρά‖(ιδ.‖υπάλληλος),‖Δ.‖τεργίου‖(κτηνίατρος)‖και‖Μαρ.‖Υλεριανού‖(νοσ.‖φαρμακοποιός)‖‖Σι‖

σκοπεύει‖ να‖ κάνει‖ αυτή‖ η‖ επιτροπή;‖ Παραθέτουμε‖ ένα‖ απόσπασμα‖ από‖ το‖ καλαίσθητο‖ ενημερωτικό‖ φυλλάδιο‖ που‖

κυκλοφόρησε‖και‖διένειμε‖στους‖κατοίκους‖του‖δήμου:‖ ‖Μαθαίνω‖για‖τα‖Αδέσποτα:‖Σα‖αδέσποτα‖ζώα‖έχουν‖μέσο‖όρο‖ζωής‖

δύο,‖το‖πολύ‖τρία,‖χρόνια‖κι‖αυτό‖μόνο‖αν‖καταφέρουν‖να‖γλιτώσουν‖από‖τα‖αυτοκίνητα ή‖τις‖φόλες.‖ 

Δεν‖διαφέρουν‖σε‖τίποτα‖από‖τον‖οποιοδήποτε‖εγκαταλελειμμένο‖άνθρωπο,‖αφού‖πονάνε,‖διψάνε,‖κρυώνουν‖και‖πεινάνε‖το‖

ίδιο.‖ ‖ Δεν‖ είναι‖ επιθετικά‖ από‖ τη‖ φύση‖ τους.‖ Αυτό‖ συμβαίνει‖ μόνο‖ αν‖ είναι‖ πληγωμένα,‖

πεινασμένα‖ ή‖ εάν‖ έχουν‖ σχηματίσει‖ αγέλη. Η‖ επιθετικότητα,‖ όμως,‖ αυτή‖ μπορεί‖ να‖

περιοριστεί‖με‖τη‖στείρωση,‖αφού‖έτσι‖το‖ζώο‖ηρεμεί.‖‖Η‖ στείρωση‖είναι‖μια‖ακίνδυνη‖επέμβαση.‖Σα‖

στειρωμένα‖ ζώα‖ είναι‖ ευτυχέστερα‖ και‖ μακροβιότερα‖ γιατί‖ δεν‖ ταλαιπωρούνται‖ από‖ έλλειψη‖

ζευγαρώματος,‖ ούτε‖ απο‖ τις‖ συνεχείς‖ γέννες,‖ δεν‖ παθαίνουν‖ καρκίνο‖ της‖ μήτρας,‖ δεν‖

δημιουργούν‖αγέλες,‖ενώ‖περιορίζεται‖η‖τάση‖τους‖να‖ δραπετεύουν‖ και‖ να‖ κινδυνεύουν‖ από‖

αυτοκίνητα‖και‖φόλες.‖ ‖Γίνονται‖λιγότερο‖ νευρικά‖και‖ περισσότερο‖ συνεργάσιμα.‖ ‖ Η‖ Δημοτική‖

Επιτροπή‖ για‖ την‖ Προστασία‖ των Ζώων,‖ με‖ την‖ εθελοντική‖ στήριξη‖ και‖ τη‖ συμβολή‖ όλων‖

των‖φιλόζωων,‖ξεκινά‖ένα‖πρόγραμμα‖που‖περιλαμβάνει:‖*‖Ση‖συστηματική‖καταγραφή‖των‖αδέσποτων‖ζώων‖της‖πόλης‖μας,‖

τη‖σήμανση,‖τη‖στείρωση‖και‖τον‖εμβολιασμό‖τους.‖*‖Σην‖ανεύρεση‖και‖δημιουργία‖χώρου‖φιλοξενίας‖και‖ιατρικής‖περίθαλψης‖

των‖ζώων,‖μέχρι‖να‖δοθούν‖για‖υιοθεσία.‖*‖Σην‖ενημέρωση‖και‖ευαισθητοποίηση‖των‖συνδημοτών.‖ 

Σι‖πρέπει‖να‖κάνουμε‖για‖τα‖αδέσποτα:‖Η‖αγάπη‖προς‖τα‖ζώα‖είναι‖δείγμα‖πολιτισμού.‖Υροντίζοντάς‖τα‖σωστά,‖φροντίζουμε‖

συγχρόνως‖ και‖ την‖ υγιεινή‖ του‖ χώρου‖ που‖ ζούμε‖ και‖ κινούμαστε.*‖ Σα‖ ταΐζουμε‖ μόνο‖ με‖ ξηρά‖ τροφή‖ που‖καταναλώνεται‖

εύκολα‖ και‖ δεν‖ λερώνει‖ και‖ δεν‖ αφήνουμε‖ νάιλον‖ σακούλες‖ με‖ τροφές‖ που‖ γίνονται‖ εστίες‖ μικροβίων.‖ *‖ Υροντίζουμε‖ να‖

υπάρχει‖κάπου‖διακριτικά‖ένα‖δοχείο‖με‖νερό. *‖Ενημερώνουμε‖την‖Επιτροπή‖για‖δύσκολες‖περιπτώσεις‖αδέσποτων‖ζώων.‖ 

Καθαρή‖Πόλη:‖Τγεία‖και‖Πολιτισμός:‖Σα‖αδέσποτα‖που‖κυκλοφορούν‖στην‖πόλη‖μας‖δεν‖φταίνε‖αν‖βρίσκονται‖στους‖δρόμους.‖ 

Είναι‖ζώα‖που‖ή‖«περίσσεψαν»‖από‖τους‖ιδιοκτήτες‖τους‖ή,‖απλά,‖κάποια‖στιγμή‖τα‖βαρέθηκαν‖και‖τα‖πέταξαν.‖ 

Πρέπει‖ όλοι‖ να‖λάβουμε‖υπόψη‖μας‖ ότι‖ από‖ τη‖στιγμή‖που‖θα‖υιοθετήσουμε‖ ένα‖ ζωάκι,‖γίνεται‖μέλος‖ της‖ οικογένειας.‖ Γι'‖

αυτό:‖ *‖ Πρέπει‖ να‖ έχουμε‖ αποφασίσει‖ ότι‖ θα‖ έχουμε‖ την‖ ευθύνη‖ του‖ μέχρι‖ το‖ θάνατό‖ του.‖ *‖ Υροντίζουμε αμέσως‖ για‖ τη‖

στείρωση,‖τον‖εμβολιασμό‖και‖τη‖σωστή‖του‖υγεία.‖*‖Κάθε‖φορά‖που‖το‖βγάζουμε‖βόλτα‖πρέπει‖να‖φροντίζουμε‖να‖μαζεύουμε‖

αμέσως‖τις‖ακαθαρσίες‖του.‖Είναι‖θέμα‖υγείας‖και‖παιδείας.‖ 

  

Υιλοζωικές Οργανώσεις 

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=8277692
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     Οι‖φιλοζωικές‖οργανώσεις‖με‖δράση στον‖ελληνικό‖χώρο‖όπως‖και‖στο‖εξωτερικό‖αυξάνονται‖συνεχώς.  Εδώ‖θα‖βρείτε‖τις‖

ελληνικές‖ φιλοζωικές‖ οργανώσεις‖ με‖ παρουσία‖ στο‖ διαδίκτυο‖ και‖ αρκετές‖ από‖ τις‖ πιο‖

σημαντικές‖οργανώσεις‖του‖εξωτερικού. 

Ελλάδα 

–      Άργος:‖ΖΨΟΥΙΛΙΚΟ‖ΨΜΑΣΕΙΟ‖ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ.‖Σ.Θ.‖11052,‖54110‖– Θεσσαλονίκη‖Σηλ.‖

6944-748968. http://www.atlantisnet.gr/argos/index.html. e-mail: argos@atlantisnet.gr 

–      Αρκτούρος: http://www.arcturos.gr 

–      Ελληνική Εταιρία Προστασίας Ζώων: http://www.dspace.dial.pipex.com 

–      Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων: http://www.ekpaz.gr 

–      Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: http://www.ornithologiki.gr 

–      Ελληνική Υιλοζωϊκή Εταιρεία: http://www.mypet.gr/efe 

–      Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος: http://www.doggy.gr/yellow/index.php3?viewCat=44 

–      Mo-m – Mελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας: http://www.mom.gr 

–      Aρχέλων - Οργανισμός για την Προστασία της Θαλάσσιας Φελώνας: http://www.archelon.gr 

Αδέσποτα: Είναι άραγε τόσο δύσκολο να τα προστατέψουμε; 

Ευαγγελία‖Μπίφη,‖δημοσιογράφος,‖http://health.in.gr/news/article.asp?lngArticleID=36374, 31/1/2002 

Είμαστε‖μόνοι,‖ απολύτως‖μόνοι‖πάνω‖σε‖ αυτό‖ τον‖ τυχαίο‖πλανήτη‖και‖ανάμεσα‖σε‖ όλες‖ τις‖

μορφές‖ζωής‖που‖μας‖περιβάλλουν‖ούτε‖μία‖-με‖εξαίρεση‖το‖σκύλο- δεν‖έχει‖συμμαχήσει‖μαζί‖

μας.‖Ο‖σκύλος,‖σύντροφος,‖προστάτης,‖φύλακας,‖πριν‖ακόμα‖γεννηθεί‖μας‖χάρισε‖τη‖ζωή‖του.‖

Ψστόσο,‖συχνά‖ζει‖αδέσποτος,‖αντιμέτωπος‖με‖την‖εγκατάλειψη,‖την‖αδιαφορία,‖την‖πείνα,‖την‖

παγίδα‖ της‖ φόλας.‖ Σι‖ ζητά;‖ Μία‖ "ασπίδα"‖ προστασίας‖ από‖ πολίτες,‖ κράτος,‖ φιλοζωϊκές‖

οργανώσεις‖ και‖ κτηνιάτρους.‖ Σο‖ health.in.gr‖αναρωτήθηκε:‖ είναι‖ άραγε‖ τόσο‖ δύσκολο‖να‖ τον‖

προστατέψουμε;‖ ‖Ο‖μέσος‖όρος‖ζωής‖ενός‖αδέσποτου‖ζώου‖ανέρχεται‖σε‖1,5‖με‖δύο‖χρόνια.‖Ο‖

μέσος‖όρος‖ζωής‖ενός‖"ιδιόκτητου"‖σκύλου‖φτάνει‖ακόμα‖και‖τα‖18‖χρόνια.‖Ο‖άνθρωπος‖που‖εγκαταλείπει‖ένα‖ζώο‖του‖στερεί‖

πάνω‖από‖δεκαπέντε‖χρόνια‖ζωής...‖Σο‖1/3‖του‖πληθυσμού‖των‖αδέσποτων‖πεθαίνει‖κάθε‖χρόνο‖από‖αιτίες‖που‖σχετίζονται‖με‖

τον‖ άνθρωπο‖ (αυτοκινητικά,‖ φόλες),‖ ενώ‖ περισσότερα‖ από‖ τα‖ μισά‖ πέφτουν‖ θύματα‖ κακοποίησης.‖ Οι‖ μικροί‖ αλήτες‖ του‖

δρόμου‖αναγκάζονται‖να‖δίνουν‖καθημερινό‖αγώνα‖για‖να‖επιβιώσουν‖επειδή‖ο‖άνθρωπος‖τους‖εγκατέλειψε.‖Εκείνοι‖δεν‖θα‖

τον‖εγκατέλειπαν‖ποτέ...‖ ‖Λύσεις‖και‖προτάσεις‖στο‖κενό...‖ ‖Κάποτε‖θα‖πρέπει‖να‖συνειδητοποιήσουμε‖ότι‖δεν‖είμαστε‖εμείς‖

που‖χρειαζόμαστε‖βοήθεια‖για‖την‖αντιμετώπιση‖του‖"προβλήματος"‖των‖αδέσποτων‖ζώων·‖είναι‖εκείνα‖που‖έχουν‖ανάγκη‖

βοήθειας,‖εκείνα‖πεινούν,‖δεν‖έχουν‖νερό,‖κακοποιούνται‖και‖δηλητηριάζονται.‖Η‖λύση‖υπάρχει,‖ο‖Κτηνιατρικός‖ύλλογος,‖οι‖

φιλοζωϊκές‖οργανώσεις,‖απλοί‖πολίτες‖υψώνουν‖τη‖φωνή‖τους,‖εντούτοις‖ελάχιστοι‖ακούν.‖‖Σα‖προτεινόμενα‖μέτρα‖αφορούν‖

κατ'‖αρχάς‖στη‖στείρωση‖των‖ήδη‖υπαρχόντων‖αδέσποτων.‖Απαιτείται‖όμως‖εκστρατεία‖ευαισθητοποίησης‖μέσω‖του‖Σύπου,‖

της‖τηλεόρασης,‖μέσω‖οποιουδήποτε‖μέσου‖θα‖"ξυπνήσει"‖την‖αγάπη‖για‖τoυς‖τετράποδους‖"πολίτες"‖της‖χώρας.‖Θεωρούνται,‖

επίσης,‖αναγκαίες‖η‖ταυτοποίηση‖των‖ζώων‖και‖η‖ηλεκτρονική‖σήμανση‖με‖ειδικά‖μικροτσίπ,‖ώστε‖να‖εντοπίζονται‖τα‖ζώα‖

που‖χάνονται‖ και‖ κυρίως‖ οι‖ ιδιοκτήτες‖που‖ τα‖ εγκαταλείπουν.‖Η‖πρακτική‖ ισχύει‖ήδη‖σε‖άλλες‖ ευρωπαϊκές‖ χώρες,  όπως‖η‖

Ισπανία‖ και‖ η‖ Γερμανία,‖ όπου‖ η‖ εγκατάλειψη‖ ενός‖ ζώου‖ επισύρει‖ ποινές.‖ Αλλωστε,‖ αρκετοί‖ εγκαταλείπουν‖ ζώα‖ κατ'‖

εξακολούθηση...‖ ‖Η‖πρόταση‖για‖ την‖ηλεκτρονική‖σήμανση‖ έχει‖κατατεθεί‖ από‖ τον‖Πανελλήνιο‖Κτηνιατρικό‖ύλλογο‖στο‖

υπουργείο‖Γεωργίας,‖αλλά‖μάλλον‖έχει‖πέσει‖στο‖κενό.‖"Πρόκειται‖κυρίως‖για‖θέμα‖κόστους.‖Η‖ταυτοποίηση‖θα‖εφαρμοστεί‖

στην‖Ελλάδα‖πιθανότατα‖μόνο‖ εάν‖υπάρξουν‖σχετική‖υποχρεωτική‖ νομοθεσία‖και‖ επιδότηση‖από‖ την‖Ευρωπαϊκή‖Ένωση"‖

επισημαίνει‖ο‖κτηνίατρος‖Νικόλαος‖Παραγυιός.‖‖τον‖αγώνα‖για‖την‖προστασία‖των‖ζώων‖ 

Με‖πρωτοβουλία‖του‖Πανελλήνιου‖Κτηνιατρικού‖υλλόγου‖έχουν‖υπογραφεί‖συμφωνίες‖διμερούς‖συνεργασίας‖με‖ορισμένους‖

δήμους‖ της‖ Αττικής,‖ με‖ αντικείμενο‖ προγράμματα‖ στείρωσης‖ και‖ εμβολιασμού‖ αδέσποτων‖ ζώων.‖ Η‖ προσπάθεια‖ είναι‖

ενθαρρυντική,‖οι‖δήμοι‖όμως‖που‖συνεργάζονται‖ελάχιστοι...‖‖Προσωπικό‖των‖δήμων‖αναλαμβάνει‖τη‖μεταφορά‖των‖σκύλων‖-

κατά‖προτεραιότητα‖των‖θηλυκών- στους‖συμβεβλημένους‖κτηνιάτρους‖της‖περιοχής.‖Σα‖ζώα‖υποβάλλονται‖σε‖στείρωση‖και‖

εμβολιασμό‖ για‖ τις‖ μεταδοτικές‖ νόσους·‖ παραμένουν‖ στο‖ ιατρείο‖ 48‖ ώρες‖ και‖ στη‖ συνέχεια‖ επιστρέφουν‖ στο‖ χώρο‖ όπου‖

περισυνελέγησαν.‖ ‖ Από‖ την‖ πλευρά‖ της,‖ η‖ Υιλοζωϊκή‖ Εταιρεία‖ εφαρμόζει‖ προγράμματα‖ κτηνιατρικής‖ βοήθειας‖ που‖

http://www.atlantisnet.gr/argos/index.html
http://www.arcturos.gr/
http://www.dspace.dial.pipex.com/
http://www.ekpaz.gr/
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.mypet.gr/efe
http://www.doggy.gr/yellow/index.php3?viewCat=44
http://www.mom.gr/
http://www.archelon.gr/
http://health.in.gr/news/article.asp?lngArticleID=36374
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περιλαμβάνουν‖ στειρώσεις‖ και‖ εμβολιασμούς‖ σε‖ αδέσποτα.‖ Η‖ οργάνωση‖ έχει‖ θέσει‖ στην...‖ υπηρεσία‖ των‖ αδέσποτων‖

ασθενοφόρο‖πρώτων‖βοηθειών,‖διατηρεί‖κτηνιατρικό‖κέντρο‖για‖αδέσποτα‖και‖ιδιόκτητα‖ζώα‖στο‖Κορωπί‖(Πατρικία,‖τηλ.‖010‖

6020202),‖αλλά‖και‖τμήματα‖υιοθεσιών‖μικρών‖ζώων.‖ 

Επιπλέον,‖ η‖ Υιλοζωϊκή‖ Εταιρεία‖ πραγματοποιεί‖ ειδικά‖ προγράμματα‖ και‖ εκστρατείες‖ για‖ την‖

παροχή‖ βοήθειας‖ σε‖ ζώα‖ που‖ πέφτουν‖ θύματα‖ εγκατάλειψης‖ και‖ κακοποίησης.‖ υνεργάζεται,‖

ακόμα,‖με‖σωματεία‖εσωτερικού‖και‖εξωτερικού‖για‖τη‖βελτίωση‖της‖νομοθεσίας‖υπέρ‖των‖ζώων.‖‖

τον‖ αγώνα‖ για‖ την‖ προστασία‖ των ζώων‖ δραστηριοποιείται‖ ολοένα‖ αυξανόμενος‖ αριθμός‖

τοπικών‖ οργανώσεων,‖ οι‖ οποίες‖ επιχειρούν‖ με‖ όσα‖ μέσα‖ διαθέτουν‖ να‖ βοηθήσουν‖ τα‖ μικρά‖

αλητάκια‖ του‖ δρόμου.‖Μεριμνούν‖για‖ την‖ τροφή‖ και‖ το‖ νερό‖ τους,‖ τα‖ στειρώνουν‖ με‖ δικά‖ τους‖

έξοδα‖και,‖κυρίως,‖τους‖χαρίζουν‖τα‖χάδια‖και‖την‖αγάπη‖τους.‖‖"Σα‖αδέσποτα‖έχουν‖τις‖ίδιες‖ικανότητες‖με‖τα‖σκυλιά‖ράτσας.‖

Μπορεί‖να‖μην‖"ειδικεύονται"‖στο‖κυνήγι,‖στη‖φύλαξη‖κ.λπ.,‖όμως‖είναι‖εξίσου‖έξυπνα,‖ζουν‖περισσότερο,‖εκπαιδεύονται‖το‖

ίδιο‖εύκολα‖και‖έχουν‖μεγαλύτερη‖αντοχή‖σε ασθένειες‖από‖τα‖καθαρόαιμα"‖αναφέρει‖ο‖εκπαιδευτής‖σκύλων‖Μιχάλης‖Υραμ.‖

Εάν,‖λοιπόν,‖αποφασίσουμε‖να...‖διευρύνουμε‖την‖οικογένειά‖μας,‖ας‖προτιμήσουμε‖κάποιο‖σκυλάκι‖που‖μεγαλώνει‖μόνο‖του‖

στο‖δρόμο.‖ 

"Όχι" στα κυνοκομεία-γκέτο  

Μία‖από‖τις‖προτάσεις‖που‖στοχεύουν‖στην‖προστασία‖των‖αδέσποτων‖ζώων‖είναι‖η‖δημιουργία‖

από‖ τους‖ δήμους‖ μικρών‖ νοσηλευτικών‖ σταθμών‖ και‖ καταφυγίων‖ στη‖ θέση‖ ορισμένων‖

κυνοκομείων-γκέτο‖που‖λειτουργούν‖χωρίς‖άδεια‖και‖στα‖περισσότερα‖οι‖συνθήκες‖υγιεινής‖είναι‖

απαράδεκτες.‖ ‖Απαραίτητες‖είναι‖επίσης‖η‖άμεση‖συλλογή‖πτωμάτων‖και‖η‖ίδρυση‖χώρων‖ταφής‖

των‖ζώων.‖Σο‖ιδιόκτητο‖"Κοιμητήριο‖Μικρών‖Ζώων"‖στο‖34ο‖χιλιόμετρο‖της‖εθνικής‖οδού‖Αθηνών-

Λαμίας‖είναι‖το‖μοναδικό‖που‖λειτουργεί‖σε‖ολόκληρη‖τη‖χώρα.‖ ‖ε‖ό,τι‖αφορά‖τα‖κυνοκομεία,‖το‖

βασικό‖πρόβλημα‖δεν‖είναι‖η‖κατασκευή‖των‖εγκαταστάσεων,‖αλλά‖η‖κάλυψη‖των‖λειτουργικών‖

δαπανών‖τους.‖Επομένως,‖το‖κράτος‖θα‖πρέπει‖να‖εξασφαλίσει‖τη‖μόνιμη‖κάλυψη‖των‖δαπανών‖αυτών‖με‖πιστώσεις‖που‖θα‖

εγγράφονται‖ ετησίως‖ στον‖ προϋπολογισμό‖ του‖ υπουργείου‖ Γεωργίας‖ ή‖ των‖ δήμων.‖ ‖ Είναι‖ πλέον‖ καιρός‖ να‖ εξαλειφθεί‖ το‖

φαινόμενο‖ της‖ κερδοσκοπικής‖ εκμετάλλευσης‖ των‖ δύστυχων‖ ζώων.‖ Οι‖ περιπτώσεις‖ που‖ έχουν‖ έλθει‖ κατά‖ καιρούς‖ στη‖

δημοσιότητα,‖ σχετικά‖ με‖ κερδοσκοπία‖ εις‖ βάρος‖ των‖ αδέσποτων‖ από‖ δήθεν‖ φιλόζωους,‖ είναι‖ πλέον‖ αρκετές‖ για‖ να‖

προκαλέσουν‖το‖ενδιαφέρον‖των‖αρμοδίων.‖ ‖Κανείς‖δεν‖ έχει‖το‖δικαίωμα‖να‖βγάζει‖χρήματα‖από‖ το‖θάνατο‖των‖ζώων·‖να‖

σκοτώνει‖ για‖ επιπλέον‖χώρο,‖προκειμένου‖να‖φιλοξενήσει‖περισσότερα‖ δέσποτα‖και‖ να‖ αυξήσει‖ έτσι‖ τα‖ κέρδη‖ του.‖ Για‖ τα‖

δρώμενα σε‖κάποια‖περίφημα‖κυνοκομεία‖ο‖λόγος...‖ 

το "βωμό" της Ολυμπιάδας;  

"Δεν‖ θέλουμε‖ να‖ πιστέψουμε‖ ότι‖ υπάρχει‖ ενδεχόμενο‖ να‖ επιβεβαιωθεί‖ αυτή‖η‖ φήμη.‖Η‖ εικόνα‖ της‖

Ελλάδας‖ θα‖ αμαυρωθεί‖ εάν‖ συμβεί‖ κάτι‖ τέτοιο".‖ Αυτό‖ δήλωνε‖ τον‖ περασμένο‖ Ιούλιο‖ ο‖Νιλ‖ Σρεντ,‖

πρόεδρος‖ της‖ μεγαλύτερης‖ διεθνούς‖ φιλοζωϊκής‖ οργάνωσης,‖ αναφορικά‖ με‖ τις‖ φήμες‖ που‖ είχαν‖

κυκλοφορήσει‖περί‖"εκκαθαρίσεων"‖αδέσποτων‖σκύλων‖εν‖όψει‖των‖Ολυμπιακών‖Αγώνων‖του‖2004.‖‖

Ο‖ φόβος‖ για‖ την‖ τύχη‖που‖ επιφυλάσσει‖ η‖Ολυμπιάδα‖ στα‖ αδέσποτα‖ ζώα‖ έχει‖ κατακλύσει‖μεγάλο‖

αριθμό‖ζωόφιλων.‖Βάσιμος‖ή‖μη;‖Σο‖σίγουρο‖είναι‖ότι‖δεν‖έχουμε‖την‖πολυτέλεια‖να‖περιμένουμε‖την‖

απάντηση.‖"Κινητοποιηθείτε,‖εάν‖είμαστε‖πολλοί‖και‖έχουμε‖δυναμική‖παρουσία,‖δεν‖θα‖τολμήσουν‖

να‖ τα‖ πειράξουν.‖ Εάν‖ αγαπάμε‖ τα‖ μικρά‖ τετράποδα,‖ είναι‖ καιρός‖ να‖ το‖ αποδείξουμε‖στην‖ πράξη"‖

φωνάζουν‖ οι‖ φιλοζωϊκές‖ οργανώσεις.‖ ‖ "Ο‖ στόχος‖ είναι‖ γνωστός.‖ Μέχρι‖ τους‖ Ολυμπιακούς‖ χρειάζεται‖ να‖ μειωθεί‖ όσο‖ το‖

δυνατόν‖ περισσότερο‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ αδέσποτων.‖ Η‖ προτεινόμενη‖ λύση‖ είναι‖ να‖ φιλοξενηθούν‖ σε‖ κυνοκομεία‖ κατά‖ τη‖

διεξαγωγή‖των‖Αγώνων,‖αλλά‖ποιος‖θα‖μπορεί‖να‖ελέγξει‖τι‖πραγματικά‖θα‖γίνεται‖εκεί"‖διερωτάται‖ο‖κτηνίατρος‖Νικόλαος‖

Παραγυιός.‖‖"Μπορεί‖να‖δούμε‖σημεία‖και‖τέρατα"‖υποστηρίζει,‖εστιάζοντας‖την‖ανησυχία‖του‖σε‖όσους‖θα‖επιχειρήσουν‖να‖

επωφεληθούν‖οικονομικά‖από‖τη‖δυστυχία‖των‖μικρών‖τετράποδων.‖"Εάν‖ένα‖ζώο‖πάσχει‖από‖καλααζάρ,‖τότε‖η‖ευθανασία‖

είναι‖ επιτρεπτή.‖ Εάν‖ όμως‖ δεν‖ πάσχει‖ και‖ κάποιοι‖ το‖ παρουσιάσουν‖ άρρωστο‖ προκειμένου‖ να‖ εξασφαλίσουν‖ περισσότερο‖

χώρο‖και‖ να‖κερδίσουν‖ έτσι‖περισσότερα‖χρήματα;".‖ Σο‖ ερώτημα‖παραμένει,‖προς‖ το‖παρόν,‖ δίχως‖απάντηση...‖ ‖Είναι,‖ ήδη,‖

γνωστό‖ότι‖ορισμένοι‖ -αν‖όχι‖όλοι- οι‖δήμοι‖Αττικής‖έχουν‖ειδοποιηθεί‖εγγράφως‖να‖ "μεριμνήσουν"‖για‖τον‖περιορισμό‖των‖

αδέσποτων‖έως‖το‖2004.‖Πώς,‖πού,‖από‖ποιον,‖πότε;‖Κάποιος‖θα‖πρέπει‖να‖μας‖ενημερώσει,‖ώστε‖να‖μην‖ανησυχούμε‖πως‖η‖

επιλογή‖της‖"μέριμνας"‖θα‖εξαρτηθεί‖από‖την‖ευαισθησία‖των‖κατά‖τόπους‖αρμοδίων.‖‖Έχουμε,‖άλλωστε,‖πολλούς‖λόγους‖για‖

να‖ ανησυχούμε,‖ έχουμε‖ δει‖ και‖ ακούσει‖ πολλά.‖ Δεν‖ θέλουμε‖ να‖ βομβαρδιζόμαστε‖ άλλο‖ από‖ καταγγελίες‖ για‖ ευθανασίες,‖

εξαφανίσεις,‖φόλες.‖Ούτε‖θέλουμε‖να‖εξοντώνονται‖ζώα‖στο‖όνομα‖της‖προστασίας‖της‖δημόσιας‖υγείας,‖της‖καταπολέμησης‖

των‖ζωοανθρωπονόσων,‖μιας‖όμορφης‖και‖καθαρής‖πόλης‖που‖θα‖υποδεχτεί‖την‖ολυμπιακή‖φλόγα...‖‖Ποιος‖θα‖ελέγξει‖τον‖

κάθε‖επιτήδειο;‖Ποιος‖θα‖εγγυηθεί‖ότι‖ένα‖πάρκο‖δεν‖θα‖γεμίσει‖ξαφνικά‖φόλες;‖Ποιος‖θα‖διαβεβαιώσει‖ότι‖δεν‖θα‖επιτραπεί‖

στη‖διεστραμμένη‖λογική‖κάποιων‖-και‖έχει‖γίνει- να‖επικηρύξουν‖τα‖αδέσποτα‖με‖το‖κεφάλι;‖Σα‖παραπάνω‖είναι‖λίγα‖μόνο‖

από‖τα‖ερωτήματα‖που‖βασανίζουν‖τους‖φίλους‖των‖σκύλων...‖ 
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Ακτίνες ελπίδας  

Ότι‖η‖ζωοφιλία‖στην‖Ελλάδα‖έχει‖ακόμα‖πολύ‖δρόμο‖μπροστά‖της‖το‖αναγνωρίζουμε‖όλοι.‖Πρέπει,‖

ωστόσο,‖ να‖ αναγνωρίσουμε‖ ότι‖ υπάρχουν‖ άνθρωποι‖ που‖ καθημερινά‖ αγωνίζονται‖ για‖ τη‖

στοιχειώδη‖βελτίωση‖των‖συνθηκών‖ζωής‖των‖μικρών‖τετράποδων‖που‖δεν‖έχουν‖την‖τύχη‖να‖βρουν‖

ένα‖σπίτι.‖Μπορεί‖να‖πέφτουν‖συχνά‖θύματα‖ύβρεων‖επειδή‖λερώνουν‖τους‖ήδη‖βρόμικους‖δρόμους,‖

αυτό‖όμως‖δεν‖τους‖σταματά·‖τοποθετούν‖τροφή‖και‖νερό‖σε‖αλουμινόχαρτα‖και‖πλαστικά‖κύπελλα 

για‖ τα‖ αλητάκια‖ του‖ δρόμου.‖ ‖ Σο‖ 1999‖ ο‖ Δήμος‖ Αθηναίων‖ είχε‖ τοποθετήσει‖ 18‖ ταΐστρες‖ για‖ τα‖

αδέσποτα‖σε‖κεντρικά‖σημεία‖της‖πόλης,‖εντούτοις,‖έπειτα‖από‖δύο‖εβδομάδες‖λειτουργούσαν‖μόνο‖

οι‖ δύο.‖Η‖ προσπάθεια,‖ φυσικά,‖ δεν‖ επαναλήφθηκε...‖ Σο‖ έργο‖ ανέλαβαν‖ οι‖ φίλοι‖ των‖ αδέσποτων.‖

Βάσει‖στατιστικών‖στοιχείων,‖οι‖Έλληνες‖που‖έχουν‖δώσει‖σήμερα‖σπίτι‖σε‖ένα‖κατοικίδιο‖ανέρχονται‖σε‖1.500.000.‖Αρκετοί‖

τους‖ έχουν‖αφιερώσει‖ ακόμα‖και‖ τη‖ ζωή‖ τους,‖ έχουν,‖π.χ.,‖ πουλήσει‖ και‖ το‖σπίτι‖ τους‖για‖ να‖στεγάσουν‖ όσο‖περισσότερα 

ζωάκια‖ μπορούν.‖ ‖ήμερα‖ δραστηριοποιούνται‖ στην‖ Ελλάδα‖ 87‖ φιλοζωϊκές‖ οργανώσεις.‖ Αλλες‖με‖μικρότερα‖ και‖ άλλες‖με‖

μεγαλύτερα‖ μέσα‖ προσπαθούν‖ να‖ προσφέρουν‖ προστασία,‖ φροντίδα‖ και‖ αγάπη‖ σε‖ κάθε‖ ζώο‖ που‖ έχει‖ ανάγκη.‖ υχνά‖

αναγκάζονται‖να‖αντικαταστήσουν‖το‖κράτος‖στην‖αντιμετώπιση‖των‖προβλημάτων‖των‖μικρών‖ζώων‖μέσω‖της‖συνεργασίας‖

με‖διεθνείς‖ζωοφιλικούς‖οργανισμούς,‖ευαισθητοποιημένους‖δήμους,‖κρατικούς‖οργανισμούς‖και‖πολύτιμα‖δικτύα‖εθελοντών.‖‖

Σελικά,‖μπορεί‖τα‖προβλήματα‖να‖είναι‖πολλά,‖εάν‖όμως‖προσπαθήσουμε‖περισσότερο,‖θα‖τα‖καταφέρουμε.‖Εσείς‖τι‖λέτε;‖ 

 

Σου‖ΝΙΚΟΤ‖ΣΟΤΛΙΑ* 

 

«Είναι‖αργός‖ο‖θάνατος‖ 

 

γι'‖αυτόν‖που‖δεν‖διαβάζει...» 

 

Pablo Neruda 

 

Αν‖επ'‖ευκαιρία‖της‖23ης‖Απριλίου,‖που‖είναι‖η‖Παγκόσμια‖Ημέρα‖του‖

Βιβλίου,‖αναρωτιόμασταν‖πώς‖θα‖ήταν‖η‖πορεία‖του‖ανθρώπου‖χωρίς‖αυτό‖

το‖πνευματικό‖αγαθό...‖Αν‖κάθε‖ημέρα‖στα‖μέσα‖μαζικής‖επικοινωνίας‖έβλεπες‖ανθρώπους‖

σκυμμένους‖πάνω‖σε‖ένα‖βιβλίο‖ή‖κρεμασμένους‖με‖το‖ένα‖χέρι‖από‖μια‖λαβή‖του‖λεωφορείου‖και‖με‖

το‖άλλο‖«κρεμασμένους»‖από‖τις‖σελίδες‖κάποιου βιβλίου...‖ 

 

Αν‖στα‖σπίτια‖οι‖γονείς‖δεν‖ήμασταν‖έρμαια‖της‖τηλεοπτικής‖υποκουλτούρας,‖ανοίγαμε‖έστω‖για‖μία‖ώρα‖ένα‖βιβλίο‖και‖δεν‖

βγάζαμε‖ανέξοδα‖κηρύγματα‖στα‖παιδιά‖μας‖περί‖της‖ανάγκης‖του‖διαβάσματος...‖Αν‖στα‖σχολεία,‖εμείς‖οι‖εκπαιδευτικοί‖

αποδίδαμε‖ύμνους‖στο‖βιβλίο‖για‖την‖προσφορά‖του‖στον‖εξανθρωπισμό‖του‖ανθρώπου‖και‖επιμέναμε‖συστηματικά‖και‖

αταλάντευτα‖στην‖καλλιέργεια‖της‖πνευματικότητας‖των‖μαθητών‖μας...‖Αν‖στους‖χώρους‖εργασίας‖κατά‖την‖ώρα‖των‖

διαλειμμάτων,‖οι‖εργαζόμενοι‖άκουγαν‖ποίηση όπως‖γίνεται‖αλλού...‖Αν‖οι‖πολιτικοί‖δεν‖ανακάλυπταν‖τα‖βιβλία‖κυρίως‖στις‖

παρουσιάσεις‖και‖είχαν‖κατανοήσει‖τι‖σημαίνουν‖οι‖κοινωνίες‖της‖γνώσης... 

 

Σότε‖ο‖πολίτης‖θα‖είχε‖πιο‖συγκροτημένη‖άποψη‖για‖τη‖ζωή,‖θα‖ήταν‖πιο‖διεκδικητικός‖για‖τα‖

δικαιώματά‖του‖και‖δεν‖θα‖ήταν‖ευάλωτος‖στις‖εμπορευματοποιημένες‖αντιλήψεις.‖Σότε‖οι‖νέοι‖

μας‖θα‖έβλεπαν‖το‖σχολείο,‖το‖ΣΕΙ‖και‖το‖πανεπιστήμιο‖όχι‖μόνο‖με‖χρησιμοθηρική‖- 

επαγγελματική‖νοοτροπία‖αλλά‖και‖ως‖θεσμούς‖προαγωγής‖των‖ανθρωπιστικών‖αξιών‖και‖ως‖

τόπους‖θεμελίωσης‖μιας‖διά‖βίου‖μόρφωσης.‖Σότε‖θα‖είχαμε‖άλλους‖προϋπολογισμούς‖για‖την‖

παιδεία‖και‖ανάπτυξη‖δεν‖θα‖σήμαινε‖μόνο‖έργα‖με‖όλο‖και‖περισσότερο‖τσιμέντο‖αλλά‖κυρίως‖επένδυση‖στη‖γνώση.‖Σότε‖θα‖

ήταν‖αρκετά‖διαφορετική‖η‖εξέλιξη‖της‖χώρας‖μας‖και‖η‖προοπτική‖προόδου‖της‖κοινωνίας‖μας.‖Και‖για‖όλα‖αυτά‖δεν‖έχει‖

σημασία‖ποια‖είναι‖η‖αιτία‖και‖ποιο‖το‖αποτέλεσμα‖για‖την‖αρνητική‖σχέση‖του‖Ελληνα‖με‖το‖βιβλίο,‖αν‖δηλαδή‖ευθύνεται‖

πρώτα‖το‖σχολείο‖ή‖γενικά‖η‖πολιτεία.‖Τπάρχουν,‖κατά‖τη‖γνώμη‖μου,‖δύο‖βεβαιότητες.‖Πρώτη,‖οποιοδήποτε‖σύστημα‖

εξουσίας‖δεν‖θέλει‖ποτέ‖πολίτες‖με‖κριτική‖σκέψη‖και‖με‖πνευματική‖αυτονομία,‖γιατί‖πολύ‖απλά‖θα‖το‖αμφισβητούν‖και‖

κάνει‖καθετί‖για‖να‖χειραγωγεί‖τους‖ανθρώπους.‖ 

 

Δεύτερη,‖η‖ελληνική‖οικογένεια‖γνωρίζει‖την‖αξία‖της‖μάθησης, γι'‖αυτό‖και‖προσπαθεί‖να‖δώσει‖πολλά‖μορφωτικά‖εφόδια‖

στα‖παιδιά‖της,‖αλλά‖δεν‖κάνει‖αυτή‖την‖άποψή‖της‖κυρίαρχη‖στις‖πολιτικές‖της‖συμπεριφορές,‖ως‖εκ‖τούτου‖η‖

αντιπνευματικότητα‖κυριαρχεί‖στην‖πολιτική‖σφαίρα.‖Σο‖ότι‖δεν‖διαμορφώθηκε‖ποτέ‖εθνική‖πολιτική‖βιβλίου‖ούτε‖και‖κάποια‖

στοιχειώδης‖ανάπτυξη‖δημόσιων‖λαϊκών‖βιβλιοθηκών‖(μόνη‖σοβαρή‖προσπάθεια‖έγινε‖από‖τον‖Καποδίστρια),‖δεν‖είναι‖

καθόλου‖τυχαίο. 

 ήμερα‖όπου‖η‖παγκοσμιοποίηση‖απειλεί‖με‖την‖ένταση‖των‖κοινωνικών‖ανισοτήτων‖και‖με‖την‖ομογενοποίηση‖των‖

πολιτισμών‖στο‖χωνευτήρι‖της‖«μονόδρομης‖σκέψης»,‖η‖εθνική‖συνείδηση‖και‖η‖αυτογνωσία‖ενός‖λαού‖αποκτούν‖πιο‖

επιτακτικό‖χαρακτήρα,‖η‖πνευματική‖καλλιέργεια‖και‖οι‖κοινωνικοί‖αγώνες‖είναι‖σηματωροί‖για‖μια‖προοδευτική‖πορεία.‖  
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 Η‖εθνική‖μας‖ανησυχία‖δεν‖μπορεί‖να‖διακρίνεται‖στο‖αν‖ένας‖μαθητής‖μεταναστών‖γονέων‖είναι‖σημαιοφόρος‖γιατί‖τίμησε‖

τα‖ελληνικά‖γράμματα.‖Γι'‖αυτό‖θα‖πρέπει‖να‖νιώθουμε‖όμορφα.‖Αντίθετα‖πρέπει‖να‖ανησυχούμε‖που‖δεν‖υπάρχει‖

οργανωμένη‖εθνική‖βιβλιογραφία,‖που‖η‖επίσημη‖πολιτεία‖δεν‖έχει‖στηρίξει‖την‖έκδοση‖του‖συνόλου‖των‖αρχαίων‖

συγγραφέων.‖ 

Πώς‖μπορούμε‖να‖επαιρόμεθα‖για‖την‖καταγωγή‖μας,‖που‖περιέχει‖βασικά‖θεμέλια‖συγκρότησης‖της‖ανθρώπινης‖σκέψης,‖και‖

να‖μη‖γνωρίζουμε‖κρίσιμα‖στοιχεία‖της;‖'‖έναν‖κόσμο‖που‖αλλάζει‖ραγδαία‖και‖γίνεται‖όλο‖και‖πιο‖σύνθετος,‖μπορείς‖να‖

κατανοήσεις‖τις‖διεργασίες‖και‖να‖δώσεις‖τη‖δική‖σου‖ερμηνεία‖για‖τη‖ζωή‖αν‖δεν‖έχεις‖ερωτική‖σχέση‖με‖τη‖γνώση;‖ 

 

Με‖το‖προσωπικό‖διάβασμα,‖ο‖Αριστοτέλης,‖ο‖πινόζα,‖ο‖Καντ,‖ο‖Αϊνστάιν,‖ο‖εφέρης,‖ο‖Ρίτσος...‖συνομιλούν‖μεταξύ‖τους‖

αλλά‖και‖με‖εμάς,‖με‖θέατρο‖το‖δικό‖μας‖νοητικό‖σύμπαν.‖Και‖εμείς‖ως‖σκηνοθέτες‖νιώθουμε‖τη‖γοητεία‖του‖όμορφου‖ταξιδιού‖

της‖αυτογνωσίας. 

 

υνδεόμαστε‖με‖το‖νήμα‖της‖ανάγνωσης,‖και‖ιδιαίτερα‖μέσω‖των‖κλασικών‖κειμένων‖«συναντιόμαστε»‖με‖ανθρώπους‖που‖

έζησαν‖πριν‖από‖πολλά‖χρόνια,‖που‖θα‖ζήσουν‖μετά‖από‖αιώνες,‖με‖ανθρώπους‖που‖είναι‖στην‖άλλη‖άκρη‖της‖Γης‖και‖ποτέ‖

δεν‖θα‖τους‖δούμε.‖Μπορούμε‖να‖μη‖λατρεύουμε‖το‖βιβλίο; 

 

*‖Πρώην‖πρόεδρος‖της‖ΟΛΜΕ 

 

 

Γραφειοκρατία, Σελεσίγραφο‖από‖την‖ΕΕ‖"Μειώστε‖τη‖γραφειοκρατία" 

Δημήτρης‖Νικολακόπουλος,‖εφ.‖Σο‖Βήμα,‖25/11/2007 

Μας κοστίζει ετησίως 15 δισ. ή 6,8% του ΑΕΠ! 

Σο‖ 6,8%‖ του‖ ΑΕΠ,‖ δηλαδή‖ 15‖ δισ.‖ ευρώ,‖ κοστίζει‖ ετησίως‖ η‖ γραφειοκρατία‖ στην‖ Ελλάδα.‖ Αυτό‖

αποκαλύπτει‖έκθεση-καταπέλτης‖της‖Ευρωπαϊκής‖Επιτροπής,‖την‖οποία‖αποκαλύπτει‖σήμερα‖«Σο‖

Βήμα».‖Η‖ΕΕ‖μάς‖κατατάσσει‖σε‖μία‖από‖τις‖χειρότερες‖θέσεις‖στην‖Ευρώπη,‖πολύ‖πίσω‖από‖τους‖

δυτικούς‖ εταίρους,‖ μαζί‖ με‖ τις‖ ανατολικοευρωπαϊκές‖ δημοκρατίες,‖ και‖ ζητεί‖ επειγόντως‖ μέτρα.‖

Κοινοτική‖οδηγία‖επιβάλλει‖στη‖χώρα‖μας‖να‖μειώσει‖το‖κόστος‖της‖γραφειοκρατίας‖κατά‖25%‖ως‖

το‖2012.‖ε‖περισσότερα‖από‖15‖δισ.‖ευρώ‖τον‖χρόνο‖ανέρχεται‖το‖«κόστος‖της‖γραφειοκρατίας»‖

στη‖ χώρα‖ μας,‖ όπως‖ προκύπτει‖ από‖ μελέτη‖ της‖ Ευρωπαϊκής‖ Ενωσης,‖ η‖ οποία‖ με‖ οδηγία‖ της‖

υποχρεώνει‖ πλέον‖ τα‖ κράτη-μέλη‖ να‖ μειώσουν‖ τα‖ «διοικητικά‖ βάρη»‖ κατά‖ 25%‖ως‖ το‖ 2012.‖ Αν‖

ληφθεί‖ υπόψη‖ ότι‖ τα‖ νέα‖ φορολογικά‖ βάρη‖ για‖ το‖ 2008‖ ανέρχονται‖ σε‖ 6,2‖ δισ.‖ ευρώ,‖ είναι‖

προφανές‖ότι‖η‖εξάλειψη‖της‖γραφειοκρατίας‖σημαίνει‖ότι‖για‖περίπου‖δύο‖χρόνια‖δεν‖θα‖υπήρχε‖

ανάγκη‖ να‖ επιβληθεί‖ ούτε‖ ένας‖ φόρος.‖ Η‖ Ελλάδα‖ κατέχει‖ μία‖ από‖ τις‖ υψηλότερες‖ θέσεις‖ μεταξύ‖ των‖ χωρών-μελών‖ της‖

Ευρωπαϊκής‖ Ενωσης‖ στο‖ κόστος‖ της‖ γραφειοκρατίας.‖ Σα‖ «διοικητικά βάρη»‖ στη‖ χώρα‖ μας‖

καλύπτουν‖ το‖ 6,8%‖ του‖ Ακαθάριστου‖ Εγχώριου‖ Προϊόντος.‖ Σο‖ κόστος‖ που‖ επωμίζεται‖ κάθε‖

επιχείρηση‖μόνο‖για‖την‖απόδοση‖του‖ΥΠΑ‖κυμαίνεται‖από‖3.500‖ως‖6.500‖ευρώ‖ετησίως,‖ανάλογα‖

με‖ το‖ εύρος‖ και‖ την‖ οργάνωση‖ της‖ επιχείρησης,‖ χωρίς‖ να‖προσμετρείται‖ το‖ οικονομικό‖ κόστος‖

που‖συνεπάγονται‖οι‖συναλλαγές‖των‖πολιτών‖με‖το‖Δημόσιο. 

Σα‖μέτρα‖περιορισμού‖της‖γραφειοκρατίας‖που‖πήρε‖η‖κυβέρνηση‖της‖ΝΔ,‖καθ'‖υπόδειξιν‖κυρίως‖της‖Ευρωπαϊκής‖Ενωσης,‖με‖

τη‖ δημιουργία‖ των‖ επονομαζόμενων‖ «Τπηρεσιών‖Μιας‖ τάσης»‖ για‖ την‖ εξυπηρέτηση‖ σε‖ πρώτη‖ φάση‖ των‖ μικρομεσαίων‖

επιχειρήσεων,‖ απεδείχθησαν‖ τουλάχιστον‖ αναποτελεσματικά.‖ Οι‖ υπηρεσίες‖ του‖ Δημοσίου,‖ όπως‖ προκύπτει‖ από‖ τα‖

απαιτούμενα‖ δικαιολογητικά‖ και‖ τις‖ ώρες‖ που‖ σπαταλούν‖ οι‖ ενδιαφερόμενοι‖ στα‖ γκισέ‖ των‖ υπηρεσιών,‖ μετά‖ και‖ την‖

(υποτιθέμενη)‖αναθεώρηση‖ του‖ νομοθετικού‖πλαισίου,‖«αφομοίωσαν»‖πλήρως‖ τα‖μέτρα‖ της‖ εξυγίανσης‖και‖ανέδειξαν‖ ένα‖

νέο‖γραφειοκρατικό‖τέρας. 

Φώρα υπαρκτού σοσιαλισμού 

Δυσβάστακτο‖αποδεικνύεται‖το‖κόστος‖της‖γραφειοκρατίας‖τόσο‖

για‖ την‖ εθνική‖ οικονομία‖ όσο‖ και‖ για‖ την‖ τσέπη‖ μας,‖ και‖ η‖

κατάσταση‖στην‖Ελλάδα‖φαίνεται‖ότι‖μπορεί‖να‖συγκριθεί‖μόνο‖

με‖ τις‖ δημοκρατίες‖ της‖ Ανατολικής‖ Ευρώπης,‖ που‖ προέκυψαν‖

μετά‖ την‖ πτώση‖ του‖ υπαρκτού‖ σοσιαλισμού.‖ Η‖ υπόλοιπη‖

ανεπτυγμένη‖Ευρώπη,‖παρά‖ τα‖προβλήματα‖που‖αντιμετωπίζει‖

ακόμη‖ σε‖ αυτόν‖ τον‖ τομέα,‖ απέχει‖ μακράν.‖ τις‖ 13‖ και‖ 14‖ Μαρτίου‖ 2007‖ το‖ Ευρωπαϊκό‖

υμβούλιο,‖ υλοποιώντας‖ την‖ 2004/27/ΕΕ‖ Οδηγία‖ της‖ Ευρωπαϊκής‖ Ενωσης,‖ αποφάσισε‖ να‖ υποχρεώσει‖ τα‖ κράτη-μέλη‖ να‖

μειώσουν‖τα‖«διοικητικά‖βάρη»‖κατά‖25%‖ως‖το‖2012,‖με‖στόχο,‖όπως‖αναφέρεται‖στη‖σχετική‖απόφαση,‖την‖εξοικονόμηση‖

http://tovima.dolnet.gr/print.php?e=B&f=15225&m=A04&aa=1
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περίπου‖150‖δισ.‖ευρώ.‖Σαυτόχρονα,‖οι‖υπηρεσίες‖της‖Ενωσης‖ενεχείρισαν‖στον‖υπουργό‖Οικονομίας‖κ.‖Γ.‖Αλογοσκούφη‖μελέτη‖

για‖το‖«κόστος‖της‖γραφειοκρατίας»‖στα‖κράτη-μέλη,‖από‖την‖οποία‖προκύπτει‖ότι‖για‖τη‖χώρα‖μας‖αποτιμάται‖στο‖6,8%‖του‖

ΑΕΠ.‖Αυτό‖σημαίνει‖ότι‖υπερβαίνει‖τα‖15‖δισ.‖ευρώ‖ετησίως. 

Η‖Ελλάδα,‖ όπως‖προκύπτει‖από‖ τη‖μελέτη,‖κατέχει‖μία‖ από‖ τις‖ υψηλότερες‖θέσεις‖μεταξύ‖

των‖χωρών-μελών‖ της‖Ενωσης,‖από‖κοινού‖με‖ τις‖Δημοκρατίες‖ της‖ Βαλτικής‖ και‖ ορισμένες‖

χώρες‖ του‖πρώην‖υπαρκτού‖σοσιαλισμού.‖Με‖μέσο‖ όρο‖ για‖ την‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση‖ 3,5%,‖ το‖

«κόστος‖ της‖γραφειοκρατίας»‖στο‖Ηνωμένο‖Βασίλειο‖ και‖ στη‖ουηδία‖κυμαίνεται‖ στο‖ 1,5%‖

του‖ΑΕΠ,‖στην‖Ισπανία‖και‖στην‖Ιταλία‖στο‖4,6%,‖στη‖Γερμανία‖στο‖3,7%.‖κ.λπ. 

Ατελείωτα τα χαρτιά 

Η‖ κυβέρνηση‖ μετά‖ την‖ απόφαση‖ του‖ υμβουλίου‖ προχώρησε‖ σε‖ επαναξιολόγηση‖ όλων‖ των‖

μέτρων‖ που‖ είχαν‖ ληφθεί‖ για‖ την‖ πάταξη‖ της‖ γραφειοκρατίας.‖ Σι‖ κατέδειξε‖ αυτή‖ η‖

επαναξιολόγηση;‖Διαπιστώθηκε,‖κατ'‖αρχάς,‖ότι‖το‖μοναδικό‖ουσιαστικό‖μέτρο‖που‖είχε‖ληφθεί‖σε‖

αυτόν‖ τον‖ τομέα‖ ήταν‖ από‖ τον‖ πρώην‖ υπουργό‖ Ανάπτυξης‖ κ.‖ Δ.‖ ιούφα‖ και‖ αφορούσε‖ την‖

αδειοδότηση‖ των‖ επιχειρήσεων.‖Παρά‖ ταύτα,‖ η‖ διαδικασία‖ αδειοδότησης,‖ όπως‖ προκύπτει‖ από‖

έρευνα‖ της‖ χολής‖ Δημόσιας‖ Διοίκησης‖ που‖ διενεργήθηκε υπό‖ την‖ εποπτεία‖ του‖ κ.‖ Π.‖

Καρκατσούλη,‖ο‖οποίος‖είναι‖ένας‖από‖τους‖συντονιστές‖της‖χώρας‖μας‖με‖την‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση‖

για‖ τη‖ μείωση‖ της‖ γραφειοκρατίας,‖ εξακολουθεί‖ να‖ αποτελεί‖ έναν...‖ Γολγοθά.‖ Κεντρική‖ θέση‖ στο‖ σύστημα‖ αδειοδότησης‖

κατέχει‖ο‖Ν.‖3325/2005, που‖ψηφίστηκε‖από‖την‖κυβέρνηση‖της‖ΝΔ,‖και‖καθορίζει‖και‖το‖γενικό‖πλαίσιο.‖Με‖βάση‖αυτόν‖τον‖

νόμο‖ έχει‖ στηθεί‖ ένας‖πολύπλοκος‖ και‖πολυδαίδαλος‖μηχανισμός‖που‖ έχει‖ σχέση‖με‖ τα‖ «γραφειοκρατικά‖βάρη»,‖αν‖ και‖ ο‖

στόχος‖ήταν,‖υποτίθεται,‖η‖απλούστευση‖του‖συστήματος.‖Ετσι,‖συστήθηκαν‖τρεις‖νέες‖υπηρεσίες‖που‖εμπλέκονται‖στην‖όλη‖

διαδικασία:‖ η‖ Διεύθυνση‖ Ανάπτυξης‖ και‖ υντονισμού‖ (ΔΑ)‖ στη‖ Γενική‖ Γραμματεία‖ Βιομηχανίας‖ (ΓΓΒ),‖ οι‖ Διευθύνσεις‖

Ανάπτυξης‖στις‖Νομαρχιακές‖Αυτοδιοικήσεις‖(ΔΑΝΑ)‖και‖τα‖Κέντρα‖Τποδοχής‖Επενδυτών‖(ΚΤΕ)‖που‖συνεργάζονται‖με‖τις‖

Διευθύνσεις‖ Ανάπτυξης.‖ Αυτοί‖ οι‖ τρεις‖ φορείς‖ αποτελούν‖ ουσιαστικά‖ τους‖ άξονες‖ πάνω‖ στους‖ οποίους‖ στηρίζεται‖ η‖

διαδικασία.‖Πρωταρχικός‖στόχος‖ της‖ νέας‖ δομής‖ήταν‖η‖απλοποίηση‖ της‖ διαδικασίας‖ χορήγησης‖άδειας‖ εγκατάστασης‖και‖

λειτουργίας‖των‖(παντός‖είδους)‖επιχειρήσεων.‖Σα‖αποτελέσματα‖ωστόσο‖είναι‖αμφίβολα. 

Οι‖ αρμόδιες‖ διευθύνσεις‖ των‖ Νομαρχιακών‖ Αυτοδιοικήσεων,‖ που‖ διεκπεραιώνουν‖ τον‖ κύριο‖

όγκο‖ των‖ συναλλαγών,‖ χαρακτηρίζονται‖ «υπηρεσίες‖ μιας‖ στάσης»‖ (one-stop shops).‖ Μια‖ πιο‖

λεπτομερειακή‖ ανάλυση‖ όμως‖ δείχνει‖ ότι‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ εμπλεκόμενων‖ φορέων‖ είναι‖

μεγαλύτερος.‖Η‖γραφειοκρατία,‖με‖άλλα‖λόγια,‖αντί‖ να‖ μειούται,‖ συνεχώς‖ διογκώνεται.‖ Είναι‖

χαρακτηριστικό‖ ότι‖ στην‖ έκδοση‖μιας‖ άδειας‖ εμπλέκονται‖ οκτώ‖φορείς‖ του‖ Δημοσίου,‖ ενώ‖ το‖

σύνολο‖ των‖ δικαιολογητικών‖ που‖ ενδέχεται‖ να‖ ζητηθούν‖ για‖ την‖ έκδοση‖ των‖ αδειών‖

υπερβαίνουν‖τα‖16‖και‖σε‖ορισμένες‖περιπτώσεις‖φθάνουν‖ακόμη‖και‖τα‖35! 

Σεράστιο το κόστος 

Σο‖ οικονομικό‖ κόστος‖ αυτής‖ της‖ διαδικασίας,‖ εκτός‖ από‖ την‖ ταλαιπωρία,‖ είναι‖ τεράστιο.‖ Κι‖

αυτό‖γιατί‖η‖εν‖λόγω‖διαδικασία‖επηρεάζει,‖με‖τον‖έναν‖ή‖τον‖άλλο‖τρόπο,‖879.377‖επιχειρήσεις‖

κάθε‖μεγέθους‖και‖νομικής‖μορφής‖με‖συνολικό‖τζίρο‖240.885‖εκατ.‖ευρώ.‖Σο‖μεγαλύτερο‖μέρος‖

των‖επιχειρήσεων‖(οι‖844.917‖ή‖το‖96%)‖είναι‖πολύ‖μικρού μεγέθους‖και‖απασχολεί‖από‖έναν‖ως‖

4‖υπαλλήλους,‖ενώ‖το‖81%‖έχει‖νομική‖μορφή‖προσωπικής‖εταιρείας.‖Η‖γραφειοκρατία‖όμως‖

δεν‖συνεπάγεται‖ταλαιπωρία‖και‖οικονομικό‖κόστος‖μόνο‖κατά‖τη‖διαδικασία‖εξασφάλισης‖μιας‖άδειας‖λειτουργίας‖κάποιας‖

επιχείρησης‖ή‖ως‖συνέπεια‖των‖συναλλαγών‖των‖πολιτών‖με‖το‖Δημόσιο,‖αλλά‖και‖κατά‖τη‖λειτουργία‖αυτής‖καθεαυτής‖της‖

επιχείρησης.‖Μόνον‖η‖απόδοση‖ του‖ΥΠΑ,‖ όπως‖προκύπτει‖από‖σχετική‖ έρευνα,‖ επιβαρύνει‖ τις‖ επιχειρήσεις‖από‖350.000‖ως‖

650.000‖ευρώ‖ετησίως,‖ανάλογα‖με‖το‖μέγεθός‖τους.‖Η‖επιβάρυνση‖αυτή‖δεν‖οφείλεται‖σε‖αυτόν‖καθεαυτόν‖τον‖ΥΠΑ,‖αλλά‖

διοχετεύεται‖στα‖κυκλώματα‖τα‖οποία‖δραστηριοποιούνται‖γύρω‖από‖τη‖διαδικασία‖απόδοσης,‖η‖οποία‖από‖το‖2000‖ως‖σήμερα‖

έχει‖τροποποιηθεί‖περίπου‖10‖φορές. 

Ερωτηματολόγιο  

«Εφιάλτης» η συναλλαγή με το κράτος  

το‖κόστος‖της‖γραφειοκρατίας‖δεν‖προσμετρούνται‖τα‖υπόλοιπα‖οικονομικά‖βάρη‖που‖συνεπάγονται‖οι‖

παντός‖ είδους‖ σχέσεις‖ των‖ επιχειρήσεων‖ ή‖ των‖ πολιτών‖ με‖ τους‖ φορείς‖ του‖ Δημοσίου,‖ όπως‖ είναι‖ οι‖

χαμένες‖ εργατοώρες‖που‖σπαταλώνται‖ για‖ τη‖ διεκπεραίωση‖κάποιας‖ υπόθεσής‖ του.‖Οι‖ ερευνητές‖ της‖

χολής‖ Δημόσιας‖ Διοίκησης‖ σε‖ μια‖ προσπάθεια‖ να‖ αποτιμήσουν‖ επακριβώς‖ το‖ «κόστος‖ της‖
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γραφειοκρατίας»‖κατήρτισαν‖ένα‖ερωτηματολόγιο‖το‖οποίο‖απηύθυναν‖στις‖ελληνικές‖φαρμακοβιομηχανίες‖ζητώντας‖τους‖

να κρίνουν‖τις‖σχέσεις‖τους‖με‖το‖κράτος.‖Ψς‖πιο‖σημαντικό‖πρόβλημα‖στη‖συναλλαγή‖τους‖με‖το‖Δημόσιο‖όλοι‖αξιολόγησαν‖

πρώτα‖τις‖γραφειοκρατικές‖διαδικασίες,‖με‖ποσοστό‖αρκετά‖υψηλό,‖43,3%,‖και‖τις‖χρονικές‖καθυστερήσεις‖με‖ποσοστό‖20%.‖‖Η‖

δυσπιστία‖ απέναντι‖ στο‖ Δημόσιο‖ αυξάνεται‖ μάλιστα‖ στις‖ μικρές‖ φαρμακοβιομηχανίες‖ που‖ δεν‖ διαθέτουν‖ την‖ αναγκαία‖

οργάνωση‖και‖εξειδικευμένο‖προσωπικό.‖Σο‖10%‖των‖ερωτηθέντων‖χαρακτηρίζει‖τις‖διαδικασίες‖συνδιαλλαγής‖με‖το‖Δημόσιο‖

πολύπλοκες,‖ ένα‖ 22,4%‖ χρονοβόρες,‖ ένα‖ 17,7%‖ κοστοβόρες‖ και‖ το‖ 33,3%‖ γραφειοκρατικές.‖ Σο‖ 63,3%‖ απαντά‖ μάλιστα‖ ότι‖ ο‖

συνολικός‖αριθμός‖εργάσιμων‖ημερών‖σε‖ένα‖έτος‖κυμαίνεται‖από‖180‖και‖άνω,‖γεγονός‖που‖σημαίνει‖ότι‖πάνω‖από‖το‖ήμισυ‖

των‖ ετήσιων‖ συνολικών‖ εργάσιμων‖ ημερών‖ μιας‖ φαρμακοβιομηχανίας‖ δαπανάται‖ στη‖ διεκπεραίωση‖ γραφειοκρατικών‖

διαδικασιών‖ με‖ κόστος‖ κατά‖ μέσο‖ όρο‖ 60.000‖ ευρώ‖ τον‖ χρόνο.‖ Με‖ αυτόν‖ τον‖ υπολογισμό‖ προκύπτει‖ ότι‖ το‖ κόστος‖

συμμόρφωσης‖ μόνο‖ του‖ συνόλου‖ των‖ ελληνικών‖ φαρμακοβιομηχανιών‖ προς‖ το‖ υπάρχον‖ νομοθετικό‖ πλαίσιο‖ φθάνει‖ τα‖

2.400.000‖ευρώ‖ετησίως. 

Βελγική νίκη κατά της γραφειοκρατίας 

Κωνσταντίνος‖Καλλέργης,‖εφ.‖Καθημερινή,‖24/6/2006 

την Ελλάδα απαιτούνται πάνω από 38 ημέρες για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, ενώ στο Βέλγιο χρειάζονται 

μόνο τρεις 

Αποδεικνύοντας‖το‖παλαιό‖αμερικανικό‖ρητό‖«όπου‖υπάρχει‖θέληση‖υπάρχει‖τρόπος»,‖το‖Βέλγιο‖πέτυχε,‖από‖την‖1η‖Ιουνίου,‖

να‖ περιορίσει‖ δραματικά‖ τον‖ χρόνο‖ που‖ απαιτείται‖ για‖ τη‖ δημιουργία‖ μιας‖ νέας‖ επιχείρησης‖ σε‖ μόλις‖ τρεις‖ ημέρες,‖ με‖

προφανή‖οφέλη‖όχι‖μόνο‖για‖την‖προσέλκυση‖επενδύσεων‖και‖την‖εν‖γένει‖οικονομική‖ανάπτυξη‖της‖χώρας,‖αλλά‖φυσικά‖και‖

για‖την‖πάταξη‖της‖διαφθοράς‖που‖πολλαπλασιάζεται,‖όπως‖πολλαπλασιάζονται‖τα‖γραφειοκρατικά‖κύματα‖που‖έχουν‖να‖

αντιμετωπίσουν‖πολίτες‖και‖επιχειρηματίες.‖Αυτές‖οι‖τρεις‖ημέρες‖φέρνουν‖το‖Βέλγιο‖στην‖πρώτη‖θέση‖της‖πανευρωπαϊκής‖

κατάταξης,‖στην‖οποία‖η‖Ελλάδα‖κατέχει‖τη‖13η‖χειρότερη‖θέση‖μεταξύ‖των‖15‖κρατών,‖για‖τα‖οποία‖υπάρχουν‖στοιχεία‖με‖

επίσημο‖χρόνο‖αναμονής‖τις‖38‖ημέρες,‖αν‖και‖στην‖πραγματικότητα‖μάλλον‖αυτό‖αποτελεί‖το<‖ιδεατό‖σενάριο‖που‖κρύβει‖

πολύμηνο‖ Γολγοθά.‖ ‖ Σο‖ σημαντικότερο;‖ Μέχρι‖ πρότινος,‖ στο‖ Βέλγιο‖ οι‖ διαδικασίες‖ ίδρυσης‖ επιχείρησης‖ κρατούσαν‖ κατά‖

μέσον‖ όρο‖ 56‖ ημέρες,‖ κάτι‖που‖ήταν‖ απλώς‖η‖ χειρότερη‖ επίδοση‖στην‖Ευρώπη‖και‖ αυτό,‖ αν‖μη‖ τι‖ άλλο,‖αποδεικνύει‖ ότι‖ η‖

αντιστροφή‖ ακόμα‖ και‖ μιας‖ βαθιά‖ ριζωμένης‖ κατάστασης‖ είναι‖ απόλυτα‖ εφικτή.‖ ‖ Για‖ το‖ Βέλγιο,‖ μια‖ χώρα‖ που‖ ιστορικά‖

χαρακτηρίσθηκε‖από‖γραφειοκρατία‖βαριά‖και‖ ολοένα‖και‖λιγότερο‖λειτουργική,‖προτεραιότητα‖υπήρξε‖η‖απλοποίηση‖των‖

διαδικασιών‖ σε‖ όλα‖ τα‖ επίπεδα,‖ με‖ αιχμή‖ το‖ ευφυώς‖ αποκληθέν‖ «πρόγραμμα‖ Κάφκα»‖ και‖ τη‖ δημιουργία‖ Τπηρεσίας‖

Απλοποίησης,‖με‖επικεφαλής‖τον‖υφυπουργό‖Απλοποίησης,‖η‖οποία‖μεταξύ‖άλλων‖κατέγραψε τις‖αιτιάσεις‖των‖πολιτών‖(η‖

ιστοσελίδα‖ της‖ υπηρεσίας‖ φιλοξενεί‖ και‖ την‖ «τρελή‖ ιστορία‖ του‖ μήνα»)‖ και‖ τις‖ ιδέες‖ τους‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ του‖

προβλήματος.‖‖Ένα‖χαρακτηριστικό‖παράδειγμα‖απλοποίησης‖είναι‖η‖διαδικασία‖ανανέωσης‖της‖άδειας‖παραμονής‖στη‖χώρα:‖

ο‖ ενδιαφερόμενος‖προσέρχεται‖ στη‖ δημαρχία‖με‖ την‖ ταυτότητα‖και‖μια‖φωτογραφία,‖ τα‖παραδίδει‖ και‖ ο‖ υπάλληλος‖αφού‖

ελέγξει‖τα‖στοιχεία‖στον‖υπολογιστή‖του,‖συμπληρώνει‖το‖νέο‖δελτίο‖ταυτότητας‖ενώπιον‖του<‖πελάτη‖και‖το‖παραδίδει,‖μια‖

υπόθεση‖που‖ δεν‖ διαρκεί‖ πολύ‖ περισσότερο‖ από‖ όσο‖ απαίτησε‖ η‖περιγραφή‖ της‖ σε‖ αυτές‖ τις‖ γραμμές.‖ ‖ ε‖ ό,τι‖ αφορά‖ τις‖

επιχειρήσεις,‖«κλειδί»‖για‖τη‖μετάβαση‖από‖τις‖56‖ημέρες‖στις‖τρεις‖υπήρξε‖η‖δημιουργία‖του‖λεγόμενου‖ηλεκτρονικού‖«γκισέ»,‖

ο‖ οποίος‖ διαχειρίζεται,‖ άμεσα‖και‖φυσικά‖ηλεκτρονικά,‖ όλα‖ τα‖απαραίτητα‖ έγγραφα‖και‖ δικαιολογητικά.‖ ‖Έτσι,‖ο‖ επίδοξος‖

επιχειρηματίας‖ καταθέτει‖ το‖ κεφάλαιο‖ εκκίνησης‖ της‖ εταιρείας‖στην‖ τράπεζα,‖ την‖ επομένη‖ ο‖συμβολαιογράφος‖ ετοιμάζει,‖

στον‖ «γκισέ»,‖ το‖ καταστατικό‖ και‖ τα‖ υπόλοιπα‖νομικά‖ έγγραφα και‖ ο‖ επιχειρηματίας‖παραλαμβάνει‖ τον‖ «αύξοντα‖ αριθμό‖

επιχείρησης».‖ Σην‖ τρίτη‖ και‖ τελευταία‖ ημέρα,‖ ο‖ επιχειρηματίας‖ ενεργοποιεί‖ τον‖ «αύξοντα‖ αριθμό»,‖ πάλι‖ μέσω‖ του‖

ηλεκτρονικού‖ «γκισέ»,‖ ο‖ οποίος‖ προωθεί‖ άμεσα‖ και‖ αυτόματα‖ τα‖ ποικίλα‖ έγγραφα‖ στις‖ αντίστοιχες‖ υπηρεσίες‖ και‖ η‖ νέα‖

επιχείρηση‖μπορεί‖να‖αρχίσει‖κατ'‖ευθείαν‖τις‖δραστηριότητές‖της.‖‖το‖Βέλγιο‖εκτιμούν‖πως‖η‖διαδικασία‖απλοποίησης‖που‖

ξεκίνησε‖από‖το‖«πρόγραμμα‖Κάφκα»‖και‖έφθασε‖μέχρι‖τον‖ηλεκτρονικό‖«γκισέ»‖επέτρεψε‖τη‖δραματική‖αύξηση‖του‖ρυθμού‖

δημιουργίας‖νέων‖επιχειρήσεων,‖ο‖οποίος‖ανήλθε‖σε‖57.000‖ή‖αύξηση‖30%‖μόνο‖το‖2005.‖Σην‖ίδια‖περίοδο,‖η‖Ελλάδα‖διαπίστωνε‖

την‖απόλυτη‖αδυναμία‖της‖να‖απορροφήσει‖τα‖κοινοτικά‖κονδύλια‖για‖την‖πληροφορική.‖ 

Ζήτω η πιο απίστευτη ιστορία γραφειοκρατίας 

Φρήστος‖Μιχαηλίδης,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖17/2/2006 

ΜΑΡΙΑ‖- ΑΝΣΨΝΙΑ‖ΚΑΛΒΟ,‖43‖χρόνων,‖Ισπανίδα‖από‖τη‖Μάλαγα,‖πανηγυρίζει‖επιτέλους‖το‖αίσιο‖

πέρας‖μιας‖απίστευτης‖8ετούς‖δικαστικής‖της‖περιπέτειας,‖καταφέρνοντας‖ να‖πείσει‖το‖δικαστήριο‖

ότι‖ είναι‖ ζωντανή‖ και‖ άρα‖ πρέπει‖ να‖ δοθεί‖ εντολή‖ να‖ διαγραφεί‖ το‖ όνομά‖ της‖ από‖ τα‖ μητρώα‖

θανάτου‖ του‖ Δήμου‖ της‖ Βαρκελώνης,‖ που‖ μέχρι‖ τώρα‖ αρνιόταν‖ να‖ το‖ κάνει.‖ Η‖ απόφαση‖ του‖

δικαστηρίου,‖ που‖ επιβεβαιώνει‖ ότι‖ η‖ γυναίκα‖ «δεν‖ είναι‖ νεκρή»,‖ της‖ επιτρέπει‖ και‖ να‖ παντρευτεί‖

επιτέλους‖τον‖καλό‖της.‖Ση‖ζημιά,‖όπως‖ ισχυρίστηκε‖η‖ ίδια,‖της‖την‖είχε‖κάνει‖ ο‖αδελφός‖της,‖που‖

πήγε‖και‖δήλωσε‖τον‖θάνατό‖της‖στις‖δημοτικές‖αρχές,‖προσκομίζοντας‖πλαστές‖βεβαιώσεις‖γιατρού‖

και‖ γραφείου‖ κηδειών.‖Η‖Κάλβο‖λέει‖ ότι‖ ο‖ αδελφός‖ της‖ το‖ έκανε‖ αυτό‖ για‖ να‖ κληρονομήσει‖μόνος‖ του‖ την‖ περιουσία‖ του‖

πατέρα‖τους‖πριν‖από‖14‖χρόνια.‖Ο‖εκλιπών‖δεν‖είχε‖αφήσει‖διαθήκη‖και‖βάσει‖του‖ισπανικού‖νόμου‖η‖κληρονομιά‖πηγαίνει‖

στο‖πρωτόκοκο‖παιδί‖του,‖που‖μπορεί‖να‖τη‖διανείμει‖όπως‖θέλει,‖αλλά‖με‖τη‖σύμφωνη‖γνώμη‖του/της‖συντρόφου‖αυτού‖που‖

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100006_24/06/2006_188621
http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=27094432
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πεθαίνει,‖καθώς‖και‖των‖άλλων‖παιδιών.‖Η‖μάνα‖είχε‖πεθάνει‖από‖καιρό,‖άρα‖το‖μόνο‖εμπόδιό‖του‖ήταν‖η‖αδελφή‖του.‖Ση‖

σκότωσε‖μ'‖ένα‖πιστοποιητικό.‖Και‖μολονότι‖όλος‖ο‖κόσμος‖που‖τους‖ήξερε‖βεβαίωνε‖ότι‖η‖Μαρία‖- Αντωνία‖ήταν‖εν‖ζωή,‖για‖

γραφειοκρατικούς‖λόγους‖το‖δημαρχείο‖δεν‖μπορούσε,‖χωρίς‖δικαστική‖απόφαση,‖να‖ακυρώσει‖πιστοποιητικό‖θανάτου‖και‖να‖

εγγράψει‖ ξανά‖ τη...‖ θανούσα‖ στους‖ ζωντανούς.‖ Ψσπου‖ να‖ δικαστεί‖ δε,‖ και‖ να‖ τελεσιδικήσει‖ η‖ υπόθεση,‖ πέρασαν‖ άλλα‖ 8‖

χρόνια...‖Ζήτω‖η‖πιο‖απίστευτη‖ιστορία‖γραφειοκρατίας‖που‖άκουσα‖ποτέ‖μου. 

Σα σαράντα κύματα της γραφειοκρατίας 

ε 950 συναλλαγές με το Δημόσιο απαιτούνται δεκάδες δικαιολογητικά  

Νικολέτα‖Μουτούση-Λεωνίδας‖Κονδύλης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖16/10/2004 

Σο‖ τέρας‖ της‖ γραφειοκρατίας‖ στο‖ Δημόσιο‖ ζει‖ και‖ βασιλεύει‖ και‖ παρά‖ τις‖ απόπειρες‖ για‖ απλοποίηση‖ των‖ διαδικασιών‖

υπάρχουν‖περιπτώσεις‖όπου‖για‖να‖πάρει‖κανείς,‖π.χ.,‖μιαν‖άδεια‖μαγαζιού‖ή‖οικοδομής‖χρειάζεται‖να‖επισκεφθεί‖δεκάδες‖

υπηρεσίες‖ και‖ να‖ περιμένει‖ ακόμη‖ και‖ πάνω‖ από‖ ένα‖ χρόνο.‖ την‖ τελευταία‖ θέση‖κατατάσσεται‖ η‖ Ελλάδα‖  μετά‖ και‖ την‖

Ιταλία‖και‖την‖Πορτογαλία‖- για‖την‖ποιότητα‖των‖δημοσίων‖υπηρεσιών‖της‖στο‖πλαίσιο‖μελέτης‖της‖Ευρωπαϊκής‖Κεντρικής‖

Σράπεζας‖για‖ το‖ 2003‖σε‖σύνολο‖ 23‖ κρατών.‖H‖γραφειοκρατία‖ και‖ η‖αναποτελεσματικότητα‖στοιχίζει‖ μάλιστα‖ ακριβά‖στο‖

Δημόσιο‖ και‖ αποτιμάται‖ ετησίως‖ 6,9‖ δισ.‖ ευρώ‖ (ή‖ 2,35‖ τρισ.‖ δραχμές).‖ '‖ αυτό‖ το‖ ποσό‖ δεν‖ υπολογίζονται‖ οι‖ χαμένες‖

εργατοώρες‖ των‖πολιτών‖που‖συναλλάσσονται‖με‖ το‖Δημόσιο.‖ Επίσης‖σύμφωνα‖με‖ τη‖μελέτη‖ είναι‖ ενδεικτικό‖πως‖ εάν‖ το‖

Ελληνικό‖Δημόσιο‖διέθετε,‖φέρ'‖ειπείν,‖την‖ιρλανδική‖αποτελεσματικότητα‖θα‖μείωνε‖κατά‖24%‖το‖κόστος.‖Από‖τις‖περίπου‖

1.200‖ διοικητικές‖ διαδικασίες‖που‖ διεκπεραιώνει‖ το‖Δημόσιο‖μόλις‖ για‖ τις‖ 250‖απαιτείται‖ η‖ επαφή‖με‖μία‖μόνον‖υπηρεσία‖ - 

παράδειγμα‖ η‖ έκδοση‖ πιστοποιητικού‖ γέννησης.‖ τις‖ υπόλοιπες‖ 950‖ διαδικασίες,‖ οι‖ πολίτες‖ είναι‖ υποχρεωμένοι‖ να‖

απευθυνθούν‖σε‖πολλές‖και‖διαφορετικές‖υπηρεσίες‖προκειμένου‖να‖εξυπηρετηθούν,‖ενώ‖άπειρα‖είναι‖τα‖δικαιολογητικά‖που‖

απαιτούνται.‖ Μεταξύ‖ των‖ δικαιολογητικών‖ προκύπτει,‖ σύμφωνα‖ με‖ έρευνα‖ του‖ υπουργείου‖ Εσωτερικών,‖ ότι‖ σε‖ 321‖

διαδικασίες‖ απαιτείται,‖ για‖ παράδειγμα,‖ υπεύθυνη‖ δήλωση,‖ ενώ‖ σε‖ 289‖ διαδικασίες‖ χρειάζεται‖

οπωσδήποτε‖αντίγραφο‖αστυνομικής‖ταυτότητας.‖Βάσει‖της‖έρευνας,‖τη‖μεγαλύτερη‖ζήτηση‖έχουν‖

δικαιολογητικά‖που‖εκδίδονται‖από‖φορείς‖ όπως‖δικαστικές‖αρχές,‖ αρχές‖ξένων‖κρατών,‖εφορίες,‖

ασφαλιστικοί‖ φορείς,‖ δήμοι,‖ νομαρχίες,‖ εκπαιδευτικά‖ ιδρύματα‖ και‖ στρατολογικά‖ γραφεία.‖ το‖

μεταξύ,‖ οι‖ προσπάθειες‖ για‖ απλοποίηση‖ των‖ διαδικασιών‖ σκοντάφτουν‖ στις‖ ίδιες‖ τις‖ δημόσιες‖

υπηρεσίες‖και‖τα‖υπουργεία.‖«Φύθηκε‖αίμα‖για‖να‖δεχθούν‖να‖πραγματοποιούνται‖οι‖συναλλαγές‖

τους‖ και‖ μέσω‖ των‖ ΚΕΠ,‖ και‖ τώρα‖ με‖ την‖ απόπειρα‖ να‖ καταργηθούν‖ σειρά‖ πράξεων‖ θα‖ γίνει‖

χαμός...»‖αναφέρουν‖χαρακτηριστικά‖στελέχη‖του‖υπουργείου‖Εσωτερικών.‖ 

Εραστές της υπογραφής Μέχρι‖ στιγμής‖ καταγράφεται‖ προβληματική‖ ανταπόκριση‖ από‖

υπουργεία‖ ως‖ προς‖ τον‖ περιορισμό‖ των‖ συναρμοδιοτήτων‖ τους.‖ H‖ απροθυμία‖ των‖ φορέων‖ να‖

εξαιρέσουν‖τη‖δική‖τους‖υπογραφή‖από‖διοικητικές‖πράξεις‖προκύπτει‖και‖από‖πρόσφατη‖εγκύκλιο‖

του‖ υπουργείου‖ Εσωτερικών.‖ «την‖ πλειονότητα‖ των‖ περιπτώσεων‖ προτείνεται‖ η‖ διατήρηση‖ της‖

συναρμοδιότητάς‖ σας‖ και‖ σε‖ ορισμένες‖ περιπτώσεις‖ ο‖ περιορισμός‖ της‖ συναρμοδιότητας‖ άλλων‖

υπουργών‖ που‖ συμπράττουν‖ στη‖ σχετική‖ διοικητική‖ πράξη»‖ αναφέρεται‖ χαρακτηριστικά‖ στην‖

εγκύκλιο‖του‖υπουργείου‖και‖διευκρινίζεται‖ότι‖«δηλαδή,‖δεν‖υπάρχουν‖περιπτώσεις‖όπου‖υπουργός‖

προτείνει‖την‖κατάργηση‖της‖δικής‖του‖συναρμοδιότητας». 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΣΖΙΟ: «Πιο γρήγορα κτίζεις σπίτι παρά βγάζεις την άδεια»  

Βασίλειο‖της‖γραφειοκρατίας‖είναι‖οι‖διαδικασίες‖έκδοσης‖οικοδομικών‖αδειών.‖«Πιο‖εύκολα‖και‖

γρήγορα‖μπορείς‖να‖κτίσεις‖το‖σπίτι‖σου‖παρά‖να‖βγάλεις‖την‖άδεια‖κατασκευής‖και‖όλα‖τα‖

υπόλοιπα‖ χαρτιά‖ που‖ χρειάζονται»,‖ τονίζει‖ ο‖ κ.‖ Βαγγέλης‖ Ντζιός‖ (φωτογραφία),‖ ο‖ οποίος‖

δηλώνει‖ πως‖ ταλαιπωρήθηκε‖ για ένα‖ χρόνο‖ μέχρι‖ να‖ βγάλει‖ την‖ άδεια‖ οικοδομής.‖ «Για‖

παράδειγμα,‖ξεκινάς‖με‖τον‖μηχανικό‖ο‖οποίος‖φτιάχνει‖τον‖σχετικό‖φάκελο‖που‖θα‖κατατεθεί‖

στην‖Πολεοδομία.‖ Κάποια‖ στιγμή‖ όμως‖ αρχίζουν‖ και‖ σου‖ ζητούν‖ κι‖ άλλα‖ χαρτιά»‖ λέει.‖ Ο‖ κ.‖

Ντζιός‖χρειάστηκε‖να‖προσθέσει‖άλλα‖10‖χαρτιά‖τα‖οποία‖υπήρχαν‖στον‖φάκελο‖του‖αλλά‖τα‖

ξαναζητούσαν‖για‖το‖αρχείο‖της‖υπηρεσίας!‖«Αναγκάστηκα‖να‖πάρω‖δύο‖εβδομάδες‖άδεια‖από‖

την‖ εργασία‖ μου‖ για‖ να‖ μαζέψω‖ τα‖ ίδια‖ χαρτιά...».‖ ‖ Όσο‖ από‖ εξυπηρέτηση‖ στις‖ δημόσιες‖ υπηρεσίες,‖ ο‖ κ.‖ Ντζιος‖ την‖

χαρακτηρίζει‖ανύπαρκτη.‖«Θέλουν‖κάποια‖χαρτιά‖από‖το‖δημαρχείο.‖Δεν‖μπορεί‖η‖ ίδια‖η‖υπηρεσία‖να‖επικοινωνήσει‖με‖το‖

δημαρχείο‖ να‖ τους‖ τα‖ πάνε;»‖ αναρωτιέται.‖ Αλλά‖ και‖ στην‖Πολεοδομία‖ «δεν‖ επικοινωνεί‖ το‖ γραφείο‖ 12‖ με‖ το‖ γραφείο‖ 13.‖

Πρέπει‖να‖τρέχεις‖εσύ πέρα‖δώθε.‖ου‖λένε‖πήγαινε‖δίπλα‖να‖φέρεις‖αυτό‖το‖χαρτί,‖πήγαινε‖στον‖επάνω‖όροφο‖να‖φέρεις‖το‖

άλλο.‖τον‖ιδιωτικό‖τομέα‖αν‖μου‖ζητήσει‖κάποιος‖ένα‖χαρτί,‖δεν‖θα‖του‖πω‖πήγαινε‖να‖το‖φέρεις.‖Θα‖πάω‖εγώ‖να‖το‖πάρω».‖

Σα‖αίτια‖της‖γραφειοκρατίας‖είναι‖«για να‖γίνεται‖το‖σχετικό‖λάδωμα.‖Αυτό‖το‖πιστεύω‖γιατί‖εγώ‖έκανα‖ένα‖χρόνο‖να‖βγάλω‖

την‖άδεια‖ενώ‖άλλοι‖στην‖περιοχή‖μου‖είχαν‖μπει‖ήδη‖στο‖σπίτι‖τους». 

http://ta-nea.dolnet.gr/neaweb/nta_nea.print_unique?e=A&f=18066&m=N20&aa=1
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ΣΕΛΙΟ ΚΟΤΛΗ: 5 μήνες στους δρόμους για ν' ανοίξεις μαγαζί 

Σέσσερις‖με‖πέντε‖μήνες‖στους‖δρόμους‖για‖να‖ανοίξεις‖ένα‖μαγαζί!‖Σο‖φαινόμενο‖το‖έζησε‖ο‖κ.‖

τέλιος‖ Κούλης‖ (φωτογραφία),‖ ιδιοκτήτης‖ κομμωτηρίου.‖ «H‖ πιο‖ χρονοβόρα‖ διαδικασία‖ είναι‖ η‖

έκδοση‖ της‖ άδειας‖ λειτουργίας‖ του‖ μαγαζιού.‖ Φρειάζονται‖ χαρτιά‖ από‖ τον‖ Δήμο,‖ από‖ την‖

Πυροσβεστική,‖το‖Τγειονομικό,‖από‖το‖Επιμελητήριο.‖Πρέπει‖να‖περιμένεις‖να‖συντονιστούν‖όλες‖

αυτές‖ οι‖ υπηρεσίες,‖ οι‖ οποίες‖ θα‖ έρθουν‖ για‖ ελέγχους‖ με‖ συγκεκριμένη‖ σειρά‖ και,‖ αφού‖

συγκεντρώσεις‖ όλα‖ αυτά‖ τα‖ χαρτιά,‖ πρέπει‖ να‖ τα‖ πας‖ στον‖ Δήμο»‖ αναφέρει.‖ Σα‖ πράγματα‖

δυσκολεύουν‖αν‖το‖ακίνητο‖που‖θα‖ενοικιάσεις‖ή‖αγοράσεις‖δεν‖είναι‖«καθαρό».‖Δηλαδή,‖όπως‖

διευκρινίζει,‖«μπορεί‖να‖σου‖τύχει‖στην‖Πολεοδομία‖να‖μην‖είναι‖ξεκάθαρες‖οι‖άδειες‖οικοδομής‖

και‖ιδιοκτησίας‖του‖χώρου‖και‖να‖πρέπει‖να‖τρέχεις‖σε‖άλλες‖Πολεοδομίες‖για‖να‖βρεις‖πού‖είχε‖εκδοθεί‖η‖πρώτη‖άδεια,‖ποιος‖

μηχανικός‖την‖είχε‖βγάλει‖κ.λπ.». 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΦΡΤΙΚΟΠΟΤΛΟ: «Παράβολο 2 χλμ. μακριά και επιστροφή στην ουρά»  

Πρόβλημα‖ υπάρχει‖ και‖ στις‖ μεταβιβάσεις‖ μηχανών‖ και‖ αυτοκινήτων‖ στα‖ γραφεία‖ της‖

Διεύθυνσης‖Μεταφορών‖ - Επικοινωνιών‖της‖Νομαρχίας‖Αθηνών.‖Αιτία,‖η‖έλλειψη‖ταμείου‖στο‖

κτίριο,‖ με‖ αποτέλεσμα‖ τα‖ παράβολα‖ να‖ πληρώνονται‖ σε‖ τράπεζα‖ που‖ απέχει‖ περίπου‖ δύο‖

χιλιόμετρα.‖ «Έρχεσαι‖ εδώ‖ και‖ περιμένεις‖ στην‖ ουρά‖ να‖ πάρεις‖ το‖ χαρτί‖ για‖ το‖ παράβολο‖

μεταβίβασης.‖ Μετά‖ πρέπει‖ να‖ το‖ πληρώσεις‖ στην‖ τράπεζα.‖ Πας‖ εκεί‖ περιμένεις‖ στην‖ ουρά,‖

επιστρέφεις‖ και‖ περιμένεις‖ ξανά‖ στην‖ ουρά‖ της‖ Νομαρχίας»,‖ τονίζει‖ ο‖ κ.‖ Αλέξανδρος‖

Φρυσικόπουλος‖ (φωτογραφία).‖ Σο‖ χειρότερο‖ είναι‖ να‖ γίνει‖ λάθος‖ στο‖ παράβολο.‖ Για‖

παράδειγμα,‖ο‖κ.‖Φρυσικόπουλος‖πλήρωσε‖ένα‖τών‖30‖ευρώ‖για‖τη‖μηχανή‖του,‖όμως‖όταν‖γύρισε‖

στη‖Νομαρχία,‖του‖είπαν‖πως‖έπρεπε‖να‖είχε‖κόψει‖των‖39‖ευρώ.‖«Έστειλα‖τον‖γιο‖μου‖να‖ξαναπάει‖στην‖τράπεζα‖γιατί‖εγώ‖

δεν‖μπορούσα‖να‖το‖ξανακάνω.‖Σαλαιπωρούμασταν‖τουλάχιστον‖δύο‖ώρες». 

Tέσσερα χρόνια στην ουρά! 

Γιώργος‖Βουνάτσος,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖7/1/2004 

ΛΑΡΙΑ 

Tο‖ 1/10‖ της‖ παραγωγικής‖ του‖ ζωής‖ περνάει‖ ένας‖ αγρότης‖ της‖ Θεσσαλίας‖ ως‖ όμηρος‖ της‖

γραφειοκρατίας‖ ‖ Σέσσερα χρόνια στις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών θα περάσει κάθε 

γεωργοκτηνοτρόφος μέχρι να συμπληρώσει σαράντα χρόνια δουλειάς για να διεκπεραιώσει τις 

συναλλαγές του, σύμφωνα με έρευνα που έγινε για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Ανάλογα‖με‖τις‖δραστηριότητες‖και‖τα‖προγράμματα‖στα‖οποία‖θέλει‖να‖ενταχθεί‖ένας‖αγρότης,‖από‖

το‖να‖χαρακτηρισθεί‖ως‖κατά‖κύριο‖επάγγελμα‖αγρότης‖μέχρι‖να‖συνταξιοδοτηθεί,‖διαπιστώθηκε‖ότι‖

πολλές‖ φορές‖ οι‖ ίδιες‖ υπηρεσίες‖ τού‖ ζητούν‖ τα‖ ίδια‖ δικαιολογητικά.‖ Για‖ τις‖ ανάγκες‖ της‖ έρευνας‖

επελέγησαν‖ είκοσι‖ μία‖ περιπτώσεις‖ συναλλαγών‖ του‖ με‖ τις‖ αρμόδιες‖ υπηρεσίες.‖ *‖ H‖ πρώτη‖

διαπίστωση‖της‖έρευνας‖ήταν‖πως‖το‖ίδιο‖δικαιολογητικό‖υποβάλλεται‖πολλές‖φορές.‖Έτσι,‖το‖έντυπο‖

E9‖ζητείται‖στις‖11‖από‖τις‖21‖περιπτώσεις‖συναλλαγών,‖το‖εκκαθαριστικό‖της‖Εφορίας‖σε‖9,‖η‖φωτοτυπία‖της‖ταυτότητας‖σε‖

10,‖η‖βεβαίωση‖μόνιμης‖κατοικίας‖σε‖4,‖η‖δήλωση‖καλλιέργειας‖ΟΔΕ‖σε‖4,‖η‖φορολογική‖δήλωση‖σε‖7‖περιπτώσεις.‖*‖Σο‖ίδιο‖

δικαιολογητικό‖υποβάλλεται‖πολλές‖φορές‖στην‖ίδια‖υπηρεσία.‖Η‖φωτοτυπία‖της‖ταυτότητας‖κατατίθεται‖στη‖Δ/νση‖Γεωργίας‖

7‖ φορές,‖ το‖ εκκαθαριστικό‖ της‖ Εφορίας‖ 6,‖ ενώ‖ το‖ έντυπο‖ E9‖ οκτώ.‖ *‖ Σο‖ ίδιο‖ δικαιολογητικό‖ εκδίδεται‖ από‖ διαφορετικές‖

υπηρεσίες.‖Η‖βεβαίωση‖ότι‖κάποιος‖είναι‖κατά‖κύριο‖επάγγελμα‖αγρότης‖εκδίδεται‖από‖τον‖Αγροτικό‖ύλλογο,‖τον‖Αγροτικό‖

υνεταιρισμό,‖τον‖Δήμο‖και‖τη‖Δ/νση‖Αγροτικής‖Ανάπτυξης‖της‖Νομαρχίας.‖*‖Σο‖ίδιο‖ζητούμενο‖πιστοποιείται‖με‖διαφορετικά‖

δικαιολογητικά:‖Αν‖κάποιος‖είναι‖κατά‖κύριο‖επάγγελμα‖αγρότης,‖πιστοποιείται‖από‖το‖εκκαθαριστικό‖της‖Εφορίας,‖από‖τη‖

φορολογική‖ δήλωση‖ του‖αγρότη‖και‖από‖ το‖Μητρώο‖Εκμεταλλεύσεων.‖ *‖ Σα‖ ίδια‖ δικαιολογητικά‖υποβάλλονται‖ κάθε‖χρόνο‖

από‖ τον‖ αγρότη‖ ενώ‖ υπάρχουν‖ ήδη‖ στο‖ αρχείο‖ της‖ υπηρεσίας.‖ Αυτό‖ συμβαίνει‖ με‖ τη‖ φωτοτυπία‖ της‖ ταυτότητας,‖ του‖

βιβλιαρίου‖του‖ΟΓΑ‖ή‖τους‖τίτλους‖κυριότητας.‖ 

Εκατοντάδες χαρτιά 

 «H‖αλήθεια‖είναι‖πως‖τα‖τελευταία‖χρόνια‖έχουμε‖διόγκωση‖της‖γραφειοκρατίας‖όσον‖αφορά‖

την‖ καθημερινή‖ επαγγελματική‖ δραστηριότητα‖ των‖ αγροτών.‖ Για‖ παράδειγμα,‖ μόνο‖ για‖ να‖

ετοιμάσουμε‖ μια‖ δήλωση‖ για‖ το‖ ΟΔΕ‖ (σ.σ.‖ Ολοκληρωμένο‖ ύστημα‖ Διαχείρισης‖

Επιδοτήσεων)‖και‖να‖βρούμε‖τα‖εκατοντάδες‖χαρτιά‖για‖τους‖άλλους‖φορείς‖και‖οργανισμούς, 

χάνουμε‖ όχι‖ώρες‖ αλλά‖χρόνια.‖Ακόμη‖χειρότερα‖ είναι‖ τα‖πράγματα‖για‖ τους‖ηλικιωμένους‖

αγρότες‖που‖αναγκάζονται‖να‖τακτοποιήσουν‖τα‖έγγραφα‖που‖χρειάζονται‖στον‖ΟΓΑ‖για‖τη‖

συνταξιοδότησή‖τους‖και‖χρειάζεται‖να‖μετακινούνται‖καθημερινώς‖από‖τα‖χωριά‖τους‖και‖να‖στήνονται‖στις‖ουρές‖για‖ώρες»‖
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είπε‖ στα‖ «NEA»‖ ο‖ γραμματέας‖ της‖ Ενωτικής‖ Ομοσπονδίας‖ Αγροτικών‖ υλλόγων‖Νομού‖Λάρισας‖ κ.‖ Φαρίλαος‖ Αρχοντής.‖

ύμφωνα‖ με‖ τη‖ μελέτη,‖ ο‖ χρόνος‖ που‖ δαπανά‖ ένας‖ αγρότης‖ στους‖ διαδρόμους‖ και‖ στις‖ ουρές‖ αναμονής‖ των‖ δημοσίων‖

υπηρεσιών‖εκτιμάται‖σε‖160‖εργατοώρες‖(20‖εργάσιμες‖X‖8‖ώρες)‖και‖αποτελεί‖το‖9%‖του‖συνολικού‖χρόνου‖εργασίας‖του,‖αν‖

ληφθεί‖υπόψη‖ότι‖η‖πλήρης‖απασχόληση‖ενός‖αγρότη‖αντιστοιχεί‖σε‖1.750‖ώρες/έτος.‖ 

Χάχνουν ακόμα για συντονισμό των υπηρεσιών 

H απλούστευση των‖ διαδικασιών‖ για‖ τις‖ συναλλαγές‖ των‖ αγροτών‖ με‖ τις‖ δημόσιες‖ υπηρεσίες‖ ήταν‖ το‖ αντικείμενο‖ της‖

μελέτης,‖ η‖ οποία,‖ αφού‖ προέβη‖ σε‖ τραγικές‖ για‖ τη‖ δημόσια‖ διοίκηση‖ διαπιστώσεις,‖ κατέληξε‖ σε‖ συγκεκριμένη‖ πρόταση.‖

Προτείνεται‖ λοιπόν‖ η‖ δημιουργία‖ μιας‖ ενιαίας‖ κεντρικής‖ βάσης‖ δεδομένων,‖ όπου‖ θα‖ καταγράφονται‖ όλα‖ τα‖ στοιχεία‖ του‖

αγρότη‖και‖της‖αγροτικής‖εκμετάλλευσης‖σε‖περιφερειακό‖επίπεδο.‖Ψστόσο,‖κεντρικό‖ζήτημα‖παραμένει‖ο‖συντονισμός‖των‖

διαφόρων‖κέντρων‖εξουσίας.‖Όπως‖αναφέρει‖ο‖πρόεδρος‖της‖εταιρείας,‖η‖οποία‖διενήργησε‖τη‖σχετική‖έρευνα‖και‖συνέταξε‖τη‖

μελέτη,‖ για‖ λογαριασμό‖ της‖ Περιφέρειας‖ Θεσσαλίας,‖ κ.‖ Ντίνος‖ Μπλιάτσος,‖ «ίσως‖ δεν‖ έχει‖ νόημα‖ η‖ απλούστευση‖ των‖

διαδικασιών,‖ αν‖ αυτή‖γίνεται‖μεμονωμένα.‖Αν‖ δηλαδή‖ δεν‖ διασυνδέονται‖ και‖ δεν‖ επικοινωνούν‖ οι‖ υπηρεσίες‖μεταξύ‖ τους,‖

ώστε‖να‖υπάρχει‖διάχυση‖της‖πληροφορίας‖και‖κατά‖συνέπεια‖πραγματική‖μείωση‖της‖γραφειοκρατίας». 

Σο μωράκι 

Λευτέρης‖Παπαδόπουλος,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖7/3/2001 

Έμελλε‖να‖συμβεί‖κι‖αυτό,‖στην‖Ελλάδα‖του‖2001.‖την‖Ελλάδα,‖που‖συνεχώς‖εκσυγχρονίζεται,‖αφήνοντας‖να‖

ισχύουν‖ νόμοι‖ του‖ 1931.‖ Οι‖ οποίοι,‖ σε‖ ορισμένες‖ περιπτώσεις,‖ γίνονται‖ λαιμητόμοι.‖ Και‖ παίρνουν‖ τη‖ ζωή,‖

ακόμη‖κι‖από‖νήπια‖τριών‖ετών.‖αν‖τον‖Παναγιώτη‖Βασιλέλη.‖Που‖γεννήθηκε‖στη‖Γέρα‖της‖Λέσβου,‖αλλά‖

δεν‖πρόλαβε‖να‖παίξει,‖ούτε‖μια‖φορά,‖με‖τα‖παιδάκια‖της‖γειτονιάς‖του.‖Ούτε‖θα‖παίξει‖ποτέ.‖‖Ο‖Παναγιώτης‖

είχε‖λευχαιμία.‖Θα‖μπορούσε,‖ίσως,‖να‖σωθεί,‖αν‖εχειρουργείτο‖στο‖«Μεμόριαλ»‖της‖Νέας‖Τόρκης.‖Οι‖γονείς‖

του‖είναι‖φτωχοί.‖Αλλά‖η‖σωτηρία‖ενός‖μικρού‖παιδιού,‖είναι‖πολύ‖μεγάλη‖υπόθεση:‖χρειάζονταν‖παραπάνω‖

από‖100‖εκατομμύρια‖για‖το‖ταξίδι,‖για‖την‖εγχείρηση,‖για‖τη‖νοσηλεία.‖Και‖βρέθηκαν!‖Πολλοί‖ευαίσθητοι‖άνθρωποι,‖από‖τη‖

Μυτιλήνη,‖από‖παντού,‖έσπευσαν‖να‖ενισχύσουν.‖Αποδεικνύοντας‖ότι‖ αγάπη‖υπάρχει.‖Ακόμη‖και‖στους‖σκοτεινούς‖αυτούς‖

καιρούς.‖‖Σα‖λεφτά,‖όμως,‖δεν‖κατάφερε‖να‖τα‖ξεκολλήσει‖από‖την‖Σράπεζα‖καμιά‖δύναμη!‖Τπάρχει‖ο‖νόμος,‖βλέπετε‖  αυτός‖

του‖1931.‖Ο‖5101,‖για‖την‖ακρίβεια.‖Που‖προβλέπει,‖για‖τη‖ διενέργεια‖εράνου,‖τη‖σύσταση‖ερανικής‖επιτροπής,‖με‖μέλη‖που‖

διορίζει‖το‖υπουργείο‖Τγείας.‖Έγιναν‖διάφορα‖διαβήματα‖για‖ν'‖αποδεσμευτούν‖τα‖χρήματα.‖Σίποτα!‖Ενδιαφέρθηκε‖και‖ο‖ίδιος‖

ο‖Πρωθυπουργός.‖Και,‖τελικά,‖άνοιξε‖μια‖χαραμάδα.‖Με‖πολύ‖μεγάλη‖καθυστέρηση,‖όμως.‖Αποτέλεσμα:‖το‖παιδάκι‖πέθανε‖

τη‖Δευτέρα.‖Προχθές.‖ ‖Βουΐζει‖αδιάκοπα‖στ'‖αυτιά‖μου,‖το‖κλάμα‖της‖23χρονης‖μάνας:‖«Γιατί‖χάθηκαν‖τα‖θαύματα‖για‖μας;‖

Αχ,‖Παναγιά‖μου,‖τα‖πάντα‖έκανα.‖Γιατί;‖Γιατί;‖Όσο‖η‖ζωή‖του‖παιδιού‖μου‖"έφευγε",‖τόσο‖μεγαλύτερες‖ήταν‖οι‖προσπάθειές‖

μας‖να‖σωθεί.‖Και‖υπήρχε‖ελπίδα.‖Οι‖γιατροί‖στην‖Αμερική,‖μας‖είχαν‖δώσει‖ελπίδα.‖Γιατί‖ να‖χαθεί;‖ Σι‖να‖πω,‖τώρα,‖στον‖

εαυτό‖μου;‖Πώς‖να‖δικαιολογηθώ‖στο‖άψυχο‖σωματάκι‖του;‖Σι‖να‖πω,‖Θεέ‖μου,‖στον‖εαυτό‖μου;‖Από‖πού‖να‖πάρω‖ελπίδα;‖

Πείτε‖μου,‖από‖πού;».‖ ‖Βλέπω‖και‖τον‖πατέρα,‖συνεχώς,‖μπροστά‖μου.‖Να‖κρατάει‖το‖πεθαμένο‖μωρό‖του,‖τυλιγμένο‖σε‖μια‖

κουβέρτα,‖ και‖ να‖βαδίζει,‖ βουτηγμένος‖στην‖απόγνωση,‖ στον‖ διάδρομο‖ του‖ νοσοκομείου‖ της‖Μυτιλήνης.‖ Σι‖ να‖ πει,‖ κανείς,‖

αλήθεια,‖σ'‖αυτό‖τον‖άνθρωπο;‖Πώς‖να‖του‖μαλακώσει‖τον‖πόνο;‖Πώς‖να‖τον‖κάνει‖να‖ξεχάσει,‖πως‖το‖παιδάκι‖του‖ίσως‖να‖

ζούσε,‖ αν‖ δεν‖βασίλευε‖σ'‖ αυτό‖ τον‖ τόπο‖η‖γραφειοκρατία‖ και‖ η‖ ηλιθιότητα;‖ ‖ Βλέπω‖και‖ το‖μωρό,‖ στο‖ κρεβατάκι‖ του.‖Ένα‖

κέρινο‖προσωπάκι,‖με‖δυο‖έντονα,‖πρασινογάλαζα‖μάτια.‖Δεν‖μιλάει.‖Δεν‖αντιδρά.‖Κοιτάζει,‖μόνο,‖γύρω‖του,‖απορημένο.‖Σους‖

γονείς‖του,‖τους‖δημοσιογράφους,‖τους‖τεχνικούς‖των‖τηλεοπτικών‖συνεργείων,‖τις‖κάμερες.‖Δεν‖του‖μένουν,‖παρά‖λίγες‖ώρες‖

ζωής...‖Σην‖ίδια‖στιγμή,‖σκέφτομαι‖την‖τράπεζα:‖αν‖ο‖αρμόδιος‖διευθυντής‖έδινε‖τα‖χρήματα,‖κατά‖παράβαση‖του‖νόμου,‖τι‖θα‖

συνέβαινε;‖Ποιο‖υπηρεσιακό‖συμβούλιο,‖ποια‖δικαστική‖αρχή‖(αν‖και‖στην‖Ελλάδα,‖όλα‖να‖τα‖περιμένεις...)‖θα‖του‖ζητούσε‖τα‖

ρέστα;‖Και‖αν‖γινόταν‖το‖θαύμα‖και‖σωζόταν‖ο‖Παναγιωτάκης;‖Δεν‖θα‖αισθανόταν,‖αυτός‖ο‖διευθυντής,‖ευτυχισμένος;‖Δεν‖θα‖

ήταν‖ο‖πιο‖ευτυχισμένος‖άνθρωπος‖του‖κόσμου;‖ 

εραφετινίδου‖Μελίνα,‖Σο‖φαινόμενο‖της‖γραφειοκρατίας:‖Ι.‖Η‖θεωρητική‖συζήτηση,‖εκδ.‖Gutenberg,‖2003,‖σελ.‖418,‖19,80‖€.‖*Η‖

γραφειοκρατία‖αποτελεί‖καθημερινό‖βίωμα‖όλων‖μας,‖καθώς‖διαπερνά‖και‖ ρυθμίζει‖όχι‖μόνο‖το‖ δημόσιο‖βίο‖αλλά‖και‖την‖

ιδιωτική‖μας‖ζωή.‖Ση‖«γνωρίζουμε»·‖ωστόσο‖σπάνια‖αντιλαμβανόμαστε‖την‖πολυδιάστατη‖και‖βαθύτατα‖αντιφατική‖φύση‖και‖

λειτουργία‖της.‖Είτε‖ως‖κοινωνοί‖είτε‖ως‖μελετητές‖του,‖κατά‖κανόνα‖ταυτίζουμε‖το‖γραφειοκρατικό‖φαινόμενο‖με‖μία‖μόνο‖

από‖τις‖πολλές‖όψεις‖του,‖αγνοώντας‖όσες‖εκφάνσεις‖του‖δεν‖συνάδουν‖μ'‖αυτήν‖ή‖αναζητώντας‖τη‖«μεταρρύθμιση»‖που‖θα‖

τις‖απαλείψει.‖ Σι‖ είναι‖ λοιπόν‖η‖γραφειοκρατία;‖Ένα‖ τεχνικό‖ εργαλείο‖ διοίκησης‖ή‖ ένας‖ δραστικός‖μηχανισμός‖ κοινωνικού‖

ελέγχου‖και‖κοινωνικής‖κυριαρχίας;‖Ο‖πλέον‖ορθολογικός‖και‖ο‖μόνος‖αποτελεσματικός‖τρόπος‖κοινωνικής‖οργάνωσης‖και‖

διαχείρισης‖ ή‖ η‖ ενσάρκωση‖ της‖ απραγίας,‖ της‖ ανευθυνότητας‖ και‖ της‖ αυθαιρεσίας;‖ Η‖ γραφειοκρατική‖ διοίκηση‖

ανταποκρίνεται‖στις‖ανάγκες‖και‖τα‖αιτήματα‖του‖κοινωνικού‖συνόλου;‖Αναπαράγει‖και‖εδραιώνει‖την‖ταξική‖κυριαρχία‖των‖

κεφαλαιοκρατών;‖Ή‖ καταλήγει‖ να‖ εξυπηρετεί‖ τα‖ ιδιοτελή‖ -συντεχνιακά‖ και‖ προσωπικά- συμφέροντα‖ των‖ φορέων‖ της;‖ Σο‖

παρόν‖ έργο‖ εξηγεί‖ το‖ πώς‖ και‖ γιατί‖ όλες‖ οι‖ παραπάνω,‖ διαφορετικές‖ και‖ αντιθετικές,‖ ιδιότητες‖ της‖ γραφειοκρατίας‖

συγκροτούν‖μια‖αδιάρρηκτη‖ενότητα.+‖ 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=16986&m=N04&aa=4
http://www.protoporia.gr/protoporia/product.asp?sku=151991&mscssid=WJRM9MQ2P8KN9NSG0F3DDE7ASF4W4V42
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 Ευτυχία 

Σα τέσσερα μυστικά της ευτυχίας 

Ρένα‖Δημητρίου,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖31/12/2007 

Καθηγητής Θετικής Χυχολογίας στο Φάρβαρντ δίνει τη συνταγή της αισιοδοξίας 

Τπάρχει‖ συνταγή‖για‖ την‖ ευτυχία;‖Μια‖σειρά‖ από‖συμβουλές‖ τις‖ οποίες‖αν‖ακολουθήσουμε,‖ θ΄‖αρχίσουμε‖ να‖βλέπουμε‖ το‖

ποτήρι‖ γεμάτο;‖ Η‖ ευτυχία‖ βρίσκεται‖ μέσα‖ μας,‖ απαντούν‖ οι‖ ειδικοί,‖ στον‖ τρόπο‖ που‖

εμείς‖ οι‖ ίδιοι‖ αντιλαμβανόμαστε‖ τη‖ ζωή.‖ Ο‖ Σαλ‖ Μπεν‖ αχάρ,‖ «ο‖ καθηγητής‖ της‖

ευτυχίας»‖ όπως‖ χαρακτηρίζεται,‖ διδάσκει‖ στο‖ Φάρβαρντ‖ το‖ πλέον‖ δημοφιλές‖ μάθημα‖

του‖ Πανεπιστημίου,‖ αυτό‖ της‖ Θετικής‖ Χυχολογίας,‖ το‖ οποίο‖ αποτελεί‖ μια‖ νέα‖

προσέγγιση‖ για‖ το‖ πώς‖μπορεί‖ να‖ γίνει‖ ο‖ άνθρωπος‖ ευτυχισμένος.‖ Από‖ τα‖ κεφάλαιά‖

του,‖ τέσσερα‖ ξεχωρίζει‖ως‖σημαντικότερα.‖Αυτά‖αποτελούν‖και‖ τις‖προτάσεις‖ του,‖ τις‖

συμβουλές‖του‖για‖ένα‖πιο‖ευτυχισμένο‖νέο‖έτος. 

1 Δώστε στον εαυτό σας το δικαίωμα να είναι... ανθρώπινος 

υνήθως‖αντιμετωπίζουμε‖αρνητικά‖και‖δεν‖αποδεχόμαστε‖τα‖οδυνηρά‖συναισθήματα,‖

όπως‖ είναι‖ η‖ θλίψη,‖ ο‖ φόβος,‖ ακόμη‖και‖ ο‖ φθόνος,‖ γράφει‖ ο‖ αχάρ‖ στον‖ «Guardian».‖

Πολλοί‖ πιστεύουν‖ μάλιστα‖ πως‖ αν‖ τα‖ νιώθουν‖ αυτά,‖ κάτι‖ πάει‖ στραβά‖ στους‖ ίδιους.‖

Μόνο‖ δύο‖ κατηγορίες‖ ανθρώπων‖ δεν‖ τα‖ αισθάνονται‖ όμως,‖ οι‖ ψυχοπαθείς‖ και‖ οι‖ νεκροί.‖Όταν‖ τα‖ απορρίπτουμε‖ αυτά‖ τα‖

συναισθήματα,‖ δεν‖ δίνουμε‖ το‖ δικαίωμα‖στον‖ εαυτό‖μας‖ να‖ είναι‖ ανθρώπινος.‖ Για‖ να‖ οδηγηθούμε‖σε‖μια‖ υγιή‖ ζωή‖και‖ να‖

νιώσουμε‖ πλήρεις,‖ πρέπει‖ να‖ δεχτούμε‖ αυτά‖ τα‖ συναισθήματα,‖ όπως‖ αποδεχόμαστε‖ και‖ τα‖ άλλα‖ φυσικά‖ φαινόμενα.‖ Ο‖

φετινός‖χρόνος‖και‖κάθε‖χρόνος‖της‖ζωής‖μας‖θα‖είναι‖περισσότερο‖ευτυχισμένος‖αν‖μάθουμε‖να‖δεχόμαστε‖πραγματικά‖την‖

ανθρώπινη‖υπόστασή‖μας. 

2 Απλοποιήστε τη ζωή σας 

Ο‖ βραβευμένος‖ με‖Νόμπελ‖Οικονομίας‖ ψυχολόγος‖Ντάνιελ‖ Κάνεμαν‖ και‖ οι‖ συνεργάτες‖ του‖ πραγματοποίησαν‖ έρευνα,‖ η‖

οποία‖ έδειξε‖ τις‖ επιπτώσεις‖ των‖ πολλαπλών‖ ταυτόχρονων‖ δραστηριοτήτων.‖ Ζητήθηκε‖ από‖ γυναίκες‖ να‖ περιγράψουν‖ τις‖

δραστηριότητες‖ της‖ προηγούμενης‖ μέρας‖ και‖ στη‖ συνέχεια‖ να‖ αναφέρουν‖ πώς‖ ένιωθαν‖ επιδιδόμενες‖ σε‖ αυτές.‖ Ανέφεραν‖

λοιπόν‖πως‖πήγαν‖στη‖δουλειά,‖έκαναν‖ψώνια,‖δουλειές‖στο‖σπίτι,‖έμειναν‖με‖τα‖παιδιά‖τους,‖συνάντησαν‖φίλους.‖Σο‖πλέον‖

απροσδόκητο‖εύρημα‖της‖έρευνας‖ήταν‖πως‖οι‖μητέρες‖απάντησαν‖πως‖δεν‖απολάμβαναν‖ιδιαίτερα‖τον‖χρόνο‖με‖τα‖παιδιά‖

τους.‖Ψς‖αποτέλεσμα‖των‖πολλών‖δραστηριοτήτων,‖δεν‖μπορούσαν να‖απολαύσουν‖τις‖στιγμές‖μαζί‖τους.‖Η‖πίεση‖του‖χρόνου‖

σε‖συνδυασμό‖με‖την‖πολυπλοκότητα‖της‖σύγχρονης‖ζωής‖ευθύνονται‖σε‖μεγάλο‖βαθμό‖για‖ την‖αύξηση‖των‖κρουσμάτων‖

κατάθλιψης.‖ Προσπαθούμε‖ σε‖ περιορισμένο‖ χρόνο‖ να‖ στριμώξουμε‖ πολλές‖ δραστηριότητες‖ με‖ συνέπεια‖ να‖ μην‖

απολαμβάνουμε‖πια‖τις‖πηγές‖εκείνες‖που‖μπορούν‖να‖μας‖δώσουν‖ευτυχία. 

3 Κάντε γυμναστική 

Όλο‖και‖περισσότερες‖έρευνες‖δείχνουν‖τα‖οφέλη‖της‖σωματικής‖άσκησης‖στην‖πνευματική‖υγεία.‖Μήπως‖αυτό‖σημαίνει‖ότι‖η‖

γυμναστική‖ έχει‖ τις‖ ίδιες‖ επιπτώσεις‖ με‖ τη‖ χρήση‖ αντικαταθλιπτικών;‖ Όχι‖ ακριβώς.‖ την‖ ουσία,‖ η‖ έλλειψη‖ γυμναστικής‖

μπορεί‖ να‖ λειτουργήσει‖ σαν‖ χάπι‖ υπέρ‖ της‖ κατάθλιψης.‖ Δημιουργηθήκαμε‖ για‖ να‖ τρέχουμε,‖ να‖

αναζητούμε‖ τροφή,‖ να‖ αποφεύγουμε‖ τους‖ κινδύνους.‖Καταστέλλουμε‖μια‖φυσική‖ανάγκη‖όταν‖ δεν‖

ασκούμαστε‖ και‖ όταν‖ συμβαίνει‖ αυτό,‖ πληρώνουμε‖ το‖ τίμημα.‖ Η‖ γυμναστική‖ βοηθά‖ στην‖

αντιμετώπιση‖ του‖ στρες,‖ στην‖ τόνωση‖ της‖ αυτοπεποίθησης,‖ στη‖ βελτίωση‖ του‖ ύπνου,‖ στη‖ νοητική‖

λειτουργία,‖στο‖σεξ,‖στην‖ενίσχυση‖του‖ανοσοποιητικού.‖Δεν‖είναι‖βέβαια‖πανάκεια‖και‖κάποιες‖φορές‖

επιβάλλεται‖και‖η‖χρήση‖φαρμάκων,‖αφού‖κάθε‖μορφή‖κατάθλιψης‖είναι‖διαφορετική. 

4 Επικεντρωθείτε στο θετικό 

Η‖ευτυχία‖μας‖δεν‖εξαρτάται‖μόνο‖από‖αυτά‖που‖έχουμε,‖αλλά‖και‖από‖το‖αν‖τα‖εκτιμούμε.‖Ένα‖από‖τα‖

εμπόδια‖ του‖ δρόμου‖ για‖ την‖ ευτυχία‖ είναι‖ ότι‖ θεωρούμε‖ δεδομένα‖ τα‖ καλά‖ στη‖ ζωή‖ μας.‖ πάνια‖

σκεφτόμαστε‖πόσο‖σημαντικό‖είναι‖να‖έχουμε‖την‖υγεία‖μας,‖τους‖φίλους‖μας,‖το‖φαγητό‖στο‖τραπέζι.‖

Πρέπει‖ όμως‖ να‖ βρεθούμε‖ αντιμέτωποι‖ με‖μια‖ μεγάλη‖κρίση‖για‖ να‖ συνειδητοποιήσουμε‖πόσο‖ καλά‖

ζούσαμε;‖Φρειάζεται‖να‖συμβεί‖κάτι‖αρνητικό,‖μια‖τραγωδία,‖για‖να‖εκτιμήσουμε‖τη‖ζωή;‖Η‖απάντηση‖

είναι‖όχι.‖Δοκιμάστε‖το‖εξής:‖για‖ένα‖μήνα‖καθήστε‖με‖τον‖σύντροφό‖σας‖ή‖τα‖παιδιά‖σας‖το‖βράδυ,‖και‖

πριν‖κοιμηθείτε,‖καταγράψτε‖τα‖πέντε‖πράγματα‖για‖τα‖οποία‖νιώθετε‖ευγνώμονες. 

http://www.tanea.gr/Article.aspx?d=20071231&nid=7042658&sn=&spid=877
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Παρόμοιο‖ πείραμα‖ έδειξε‖ πως‖ όσοι‖ το‖ έκαναν,‖ άρχισαν‖ να‖ νιώθουν‖ σταδιακά‖ καλύτερα,‖ πιο‖ αισιόδοξοι,‖ με‖ μεγαλύτερη‖

εμπιστοσύνη‖στον‖εαυτό‖τους.‖Όταν‖νιώθουμε‖ευγνώμονες,‖δεν‖χρειαζόμαστε‖ένα‖συγκεκριμένο‖γεγονός‖για‖ να‖μας‖κάνει‖

ευτυχισμένους.‖Είμαστε,‖γιατί‖εκτιμούμε‖αυτά‖που‖έχουμε.‖ 

84η η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της ευτυχίας 

Φάρης‖Καρανίκας,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖1/8/2006 

THN 84H ΘΕΗ κατέχει‖η‖Ελλάδα‖ανάμεσα‖σε‖178‖χώρες‖που‖συμπεριελήφθησαν‖στην‖τελευταία‖παγκόσμια‖έρευνα‖για‖την‖

ευτυχία‖στον‖πλανήτη.‖ 

Ακριβώς‖πάνω‖από‖τη‖χώρα‖μας,‖στην‖83η‖θέση,‖βρίσκεται‖η‖Κούβα‖και‖αμέσως‖μετά‖ακολουθεί‖η‖Νικαράγουα.‖Σην‖πρώτη‖

θέση‖στην‖έρευνα‖για‖την‖παγκόσμια‖ευτυχία‖καταλαμβάνει‖η‖Δανία‖και‖την‖τελευταία‖το‖Μπουρούντι.‖ 

Δεδομένα από 100 μελέτες 

Ο‖δρ‖Άντριαν‖Γουάιτ,‖κοινωνικός‖ψυχολόγος‖του‖Πανεπιστημίου‖του‖Λέστερ‖και‖επικεφαλής‖της‖

έρευνας‖που‖δημιούργησε‖τον‖πρώτο‖«παγκόσμιο‖χάρτη‖της‖ευτυχίας»,‖ανέλυσε‖τα‖δεδομένα‖από‖

100‖μελέτες‖που‖αφορούσαν‖την‖ποιότητα‖της‖ζωής,‖ενώ‖άντλησε‖στοιχεία‖για‖το‖κατά‖κεφαλήν‖

Ακαθάριστο‖ Εθνικό‖ Προϊόν,‖ τον‖ μέσο‖ όρο‖ διαβίωσης,‖ καθώς‖ και‖ για‖ την‖ πρόσβαση‖ στην‖

εκπαίδευση‖ από‖ τον‖ Οργανισμό‖ Ηνωμένων‖ Εθνών‖ και‖ τον‖ Παγκόσμιο‖ Οργανισμό‖ Τγείας.‖‖

Επιπλέον,‖βασίστηκε‖στις‖απαντήσεις‖80.000‖πολιτών‖απ'‖όλο‖τον‖κόσμο‖ώστε‖να‖διασταυρώσει‖τα‖

αποτελέσματα‖ και‖ όπου‖ χρειαζόταν‖ να‖ προχωρήσει‖ σε‖ αλλαγές.‖ ‖ «Τπάρχει‖ η‖ άποψη‖ ότι‖ το‖

καπιταλιστικό‖σύστημα‖οδηγεί‖ στη‖ δυστυχία»,‖λέει‖ ο‖ κοινωνικός‖ψυχολόγος‖ του‖Πανεπιστημίου‖

Λέστερ.‖ «Όμως,‖ όταν‖ οι‖ άνθρωποι‖ ερωτώνται‖ αν‖ είναι‖ ευτυχισμένοι‖με‖ τις‖ ζωές‖ τους‖ οι‖πολίτες‖

χωρών‖με‖καλό‖σύστημα‖υγείας,‖υψηλό‖κατά‖κεφαλήν‖εισόδημα‖και‖πρόσβαση‖στην‖εκπαίδευση‖

είναι‖πιθανότερο‖να‖απαντήσουν‖ότι‖είναι‖ευτυχισμένοι».‖ 

Πολιτικό ενδιαφέρον 

ύμφωνα‖με‖τον‖ερευνητή,‖η‖έννοια‖της‖«ποιότητας‖ζωής»‖είναι‖ένας‖από‖τους‖μεγαλύτερους‖

τομείς‖ ερευνών‖ για‖ τους‖ ψυχολόγους‖ και‖ τους‖ οικονομολόγους.‖ «Μάλιστα,‖ τα‖ τελευταία‖

χρόνια‖υπάρχει‖ένα‖συνεχώς‖αυξανόμενο‖πολιτικό‖ενδιαφέρον‖για‖τέτοιου‖είδους‖έρευνες‖που‖

μπορούν‖ να‖ χρησιμοποιηθούν‖ως‖ εθνικοί‖ δείκτες‖ σε‖ σχέση‖με‖ το‖ κατά‖ κεφαλήν‖ εισόδημα»,‖

λέει‖ ο‖ δρ‖ Γουάιτ.‖ Ο‖ ίδιος,‖ ωστόσο,‖ παραδέχθηκε‖ ότι‖ οι‖ δείκτες‖ ευτυχίας‖ από‖ προηγούμενες‖

μελέτες‖που‖συμπεριέλαβε‖στην‖έρευνά‖του‖μπορεί‖να‖μην‖είναι‖ιδανικοί,‖όμως είναι‖κοινώς‖

αποδεκτοί.‖‖«Σο‖στρες‖της‖σύγχρονης‖ζωής,‖καθώς‖και‖το‖άγχος‖της‖ηλικίας,‖μοιάζουν‖να‖είναι‖

ήσσονος‖σημασίας‖ αν‖συγκριθούν‖με‖ την‖ υγεία,‖ την‖ οικονομική‖κατάσταση‖και‖ τις‖ανάγκες‖

για‖εκπαίδευση»,‖επισημαίνει‖ο‖δρ‖Γουάιτ.‖ 

Ευτυχία, η νέα (υποχρεωτική) θρησκεία 

Αριστοτελία‖Πελώνη,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖12/7/2006 

Πώς μια θεμιτή επιδίωξη κατέληξε να γίνει συλλογική εμμονή; Ο Πασκάλ Mπρυκνέρ είχε δίκιο όταν μιλούσε για 

«τρομοκρατία της ευτυχίας»; Οι ειδικοί πάντως μιλούν για μια νέα θρησκεία  

Οι‖ αρχαίοι‖ Έλληνες‖ θεωρούσαν‖ την‖ ευτυχία‖ δώρο‖ των‖ θεών.‖ Ο‖ σύγχρονος‖ άνθρωπος‖ τη‖

θεωρεί‖δικαίωμα.‖H‖ιδέα‖της‖ευτυχίας‖δεν‖είναι,‖όμως,‖ένα‖οικουμενικό‖ιδανικό‖με‖απήχηση‖σε‖

όλες‖τις‖εποχές‖και‖τους‖πολιτισμούς,‖αλλά‖μια‖έννοια‖που‖έχει‖εμφανώς‖αλλάξει‖μέσα‖στον‖

χρόνο.‖ ‖Σι‖είναι,‖λοιπόν,‖η‖ευτυχία;‖Έχει‖την‖ίδια‖έννοια‖για‖όλους‖τους‖ανθρώπους;‖Και‖πού‖

βρίσκεται;‖το‖χρήμα;‖την‖προσωπική‖επιτυχία;‖τις‖απολαύσεις;‖ε‖αυτό‖που‖έχουμε‖ή‖σε‖

αυτό‖ που‖ είμαστε;‖ Μήπως‖ κατέληξε‖ να‖ γίνει‖ εμμονή‖ του‖ σύγχρονου‖ ανθρώπου,‖ ώστε‖ να‖

μιλάμε‖γι'‖αυτό‖που‖ο‖συγγραφέας‖Πασκάλ‖Μπρυκνέρ‖ονόμασε‖«τρομοκρατία‖της‖ευτυχίας»;‖‖

«H‖ ευτυχία‖ σήμερα‖ συνδέεται‖ με‖ κατοχή‖ πραγμάτων.‖ Δεν‖ συνδέεται‖ με‖ την‖ επικούρεια‖

γαλήνη,‖ αλλά‖ με‖ την‖ ένταση·‖ μια‖ ένταση,‖ όμως,‖ στην‖ οποία‖ οι‖ άνθρωποι‖ δεν‖ δίνονται‖ ολοκληρωτικά,‖ αλλά‖ μόνο‖ με‖ ένα‖

κομμάτι‖ του‖ εαυτού‖ τους.‖ Όπως,‖ για‖ παράδειγμα,‖ στην‖ ερωτική‖ εμπειρία‖ που‖ δύσκολα‖ βρίσκουμε‖ πια‖ περιπτώσεις‖

ολοκληρωτικού‖ πάθους»‖ παρατηρεί‖ στα‖ «NEA»‖ ο‖ καθηγητής‖ Πολιτισμού‖ και‖ Επικοινωνίας‖ στο‖ Πανεπιστήμιο‖ Αθηνών‖

 

http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18602&m=N14&aa=2
http://www.tanea.gr/print.php?e=A&f=18585&m=P33&aa=1
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Βασίλης‖ Καραποστόλης.‖ «Με‖ όλες‖ αυτές‖ τις‖ περικοπές‖ έχουν‖ περικοπεί‖ τα‖ φόντα‖ του‖ ανθρώπου,‖ οι‖ δυνάμεις‖ του‖ να‖

επιχειρήσει‖οτιδήποτε‖ενέχει‖τον‖κίνδυνο‖της‖αποτυχίας».‖ 

Σο‖ Βρετανικό‖ Κολέγιο‖ του‖ Ουέλινγκτον‖ αποφάσισε‖ να‖ εντάξει‖ στο‖ πρόγραμμά‖ του‖ κι‖ ένα‖

μάθημα‖για‖την‖ευτυχία,‖την‖"επιστήμη‖της‖ευημερίας",‖με‖στόχο‖να‖διδάξει‖στους‖μαθητές‖πώς‖

να‖είναι‖ευτυχισμένοι‖μέσα‖από‖την‖εφαρμογή‖της‖θετικής‖ψυχολογίας.‖«Όλα‖αυτά‖μπορούν‖να‖

οδηγήσουν‖σε‖ένα‖είδος‖νεο-αναλφαβητισμού,‖ο‖οποίος‖δεν‖συνδυάζεται‖με‖τη‖διάθεση‖για‖πειράματα‖και‖το‖περιπετειώδες,‖

και‖ αργά‖ή‖γρήγορα‖οδηγεί‖απλώς‖στη‖χρήση‖συνταγών.‖ Είναι‖ υπερβολικό‖ κάτι‖ τέτοιο‖ για‖ τους‖μαθητές,‖ αφού‖πρέπει‖ να‖

δοκιμάσουν‖ και‖ την‖ απογοήτευση‖ και‖ την‖ αποτυχία‖ πριν‖ μάθουν‖ να‖ κατευθύνονται‖ προς‖ το‖ ευτυχές‖ αποτέλεσμα.‖

Περικόπτεται‖ η‖ διάθεση‖ για‖ την‖ περιπέτεια‖ και‖ τη‖ δοκιμή»,‖ σχολιάζει‖ ο‖ καθηγητής‖ Πολιτισμού‖ και‖ Επικοινωνίας‖ στο‖

Πανεπιστήμιο‖Αθηνών‖Βασίλης‖Καραποστόλης.‖ύμφωνα‖με‖τους‖θετικούς‖ψυχολόγους,‖πάντως,‖μόλις‖ο‖άνθρωπος‖ξεφύγει‖

από‖τη‖φτώχεια,‖ο‖βασικός‖παράγοντας‖που‖μπορεί‖να‖τον‖οδηγήσει‖στην‖ευτυχία‖είναι‖το‖«σημείο‖εκκίνησης»,‖ένα‖φυσικό‖

επίπεδο‖ ευτυχίας‖ το‖ οποίο‖ σε‖ μεγάλο‖ βαθμό‖ κληρονομείται.‖ ‖ Αφότου,‖ από‖ τον‖ Διαφωτισμό‖ κι‖ ύστερα,‖ οι‖ κοινωνίες‖

επωμίστηκαν‖το‖έργο‖κατάκτησης‖της‖ευτυχίας‖- και‖ο‖παράδεισος‖που‖ο‖χριστιανισμός‖είχε‖μεταθέσει‖στην‖ουράνια‖αταξική‖

κοινωνία‖επέστρεψε‖στη‖γη‖- στο‖δεύτερο‖μισό‖του‖20ού‖αιώνα‖στην‖Ευρώπη‖εκδηλώθηκε‖ένας‖πυρετώδης‖ενθουσιασμός‖και‖

μια‖υπέρμετρη‖αισιοδοξία‖όπου‖ακόμη‖και‖η‖απλή‖αναφορά‖στη‖δυστυχία‖εθεωρείτο‖σαν‖κάτι‖αναχρονιστικό,‖αν‖όχι‖χυδαίο.‖ 

«H αρχαιότητα ζούσε‖με‖την‖ελπίδα‖αναίρεσης‖του‖πόνου,‖ο‖χριστιανισμός‖με‖τον‖εκθειασμό‖του,‖εμείς‖ζούμε‖με‖την‖άρνησή‖

του,‖τον‖αποφεύγουμε‖σαν‖μάστιγα»,‖γράφει‖ο‖Πασκάλ‖Μπρυκνέρ‖στην‖«H‖αέναη‖ευφορία».‖«Ο‖θάνατος,‖ο‖πόνος,‖η‖αρρώστια‖

έγιναν‖τα‖μεγάλα‖αδιανόητα‖της‖σύγχρονης‖λαϊκής‖ιδεολογίας‖κι‖έχουν‖πια‖αποκτήσει‖τη‖θέση‖

του‖απορρίμματος».‖ 

 «αν να οδηγείς μόνο με ζώνη ασφαλείας»  

«H‖ ευτυχία‖ είναι‖ μια‖ υποχρέωση‖ σήμερα,‖ όπως‖ το‖ να‖ είσαι‖ σε‖ καλή‖υγεία,‖ να‖ μην‖καπνίζεις,‖ να‖ μην‖ κάνεις‖ έρωτα‖ χωρίς‖

προφυλακτικό,‖να‖μην‖οδηγείς‖χωρίς‖ζώνη‖ασφαλείας»,‖λέει‖στα‖«NEA»‖ο‖Γάλλος‖ψυχίατρος‖και‖ψυχαναλυτής‖Μαρκ‖τρως,‖

μαθητής‖ του‖Ζακ‖Λακάν,‖ ιδρυτικό‖μέλος‖ της‖Διεθνούς‖χολής‖Χυχανάλυσης‖ των‖Υόρουμ‖ του‖Λακανικού‖Πεδίου.‖ «Αν‖ δεν‖

είσαι‖ευτυχισμένος,‖σημαίνει‖ότι‖χρειάζεσαι‖ψυχίατρο.‖Τπάρχουν‖τόσες‖πολλές‖προσφορές‖στο‖σούπερ‖μάρκετ‖ευημερίας‖στο‖

οποίο‖ζούμε,‖που‖το‖να‖μην‖είσαι‖ευτυχής‖σημαίνει‖ότι‖είσαι‖ανίκανος‖να‖επιλέξεις‖τι‖χρειάζεσαι».‖Για‖τη‖μόδα‖της‖έκδοσης‖

βιβλίων‖με‖συμβουλές‖αυτοβοήθειας‖για‖ την‖ ευτυχία,‖ ο‖τρως‖ επισημαίνει‖ ότι‖ «συνεισφέρουν‖στην‖ ιδέα‖ ότι‖ οι‖ άλλοι‖ είναι‖

ευτυχισμένοι‖ή‖καταφέρνουν‖να‖είναι.‖Καθένας‖από‖μας‖πρέπει‖να‖πιστεύει‖ότι‖οι‖άλλοι‖είναι‖ευτυχισμένοι.‖Όπως‖ο‖γυμνός‖

βασιλιάς».‖την‖ψυχανάλυση‖τα‖πράγματα‖είναι‖διαφορετικά.‖«Δεν‖μιλάμε‖για‖ευτυχία,‖που‖στην‖ψυχανάλυση‖δεν‖σημαίνει‖

τίποτα‖εκτός‖από‖το‖να‖μην‖μπορεί‖κανείς‖να‖πραγματοποιήσει‖τα‖ιδανικά‖του‖και,‖άρα,‖να‖είναι‖ανικανοποίητος.‖Μιλάμε  για‖

επιθυμία‖και,‖βέβαια,‖επιθυμία‖και‖ευτυχία‖δεν‖σημαίνουν‖το‖ίδιο‖πράγμα».‖ 

Σι είναι για μένα...  

ταμάτης Υασουλής: «Ευτυχία‖είναι‖να‖αγαπάω,‖να‖μ'‖αγαπάνε‖και‖να‖δουλεύω‖σαν‖να‖κάνω‖διακοπές».‖ 

Γιώργος Νταλάρας: «Δεν‖είναι‖για‖πάντα,‖είναι‖για‖ώρες,‖ για‖στιγμές,‖για‖μέρες,‖για‖να‖την‖ξεχωρίζω.‖Είναι‖η‖μουσική,‖η‖

φύση,‖τα‖λόγια‖της‖Άννας,‖το‖γέλιο‖της‖Γιωργιάνας».‖ 

  

Βαγγέλης Ραπτόπουλος: «Ευτυχία‖είναι‖οτιδήποτε‖από‖τα‖πράγματα‖στα‖οποία‖είμαι‖αφοσιωμένος,‖όπως‖η‖σχέση‖με‖τους‖

οικείους‖μου,‖με‖τη‖δουλειά,‖που‖δεν‖είναι‖απλό‖επάγγελμα.‖Σα‖τελευταία‖χρόνια‖προσπαθώ‖να‖παίρνω‖ευτυχία‖από‖απλά‖

πράγματα,‖όπως‖μια‖ωραία‖μέρα‖ή‖ένα‖ωραίο‖τοπίο.‖Ζούμε‖με‖τόσο‖ανώμαλο‖τρόπο‖πια‖που‖πρέπει‖να‖εξασκηθείς‖για‖να‖το‖

πετύχεις‖αυτό».‖ 

  

Tα ηλεκτρικά κουμπιά της ευτυχίας 

Επιμέλεια:‖τέφανος‖Κρίκκης,‖Εύη‖Ελευθεριάδου,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖27/5/2006 

Aπό τα πειράματα στις δεκαετίες του '50 - '60 και τις θεαματικές μεταφορές στο σελουλόιντ, στον έλεγχο των 

ανθρώπινων συναισθημάτων 

H επιστήμη μπορεί να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία  

Ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την ευτυχία; Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα την απάντηση, αλλά γνωρίζουν 

καλά ότι περνά μέσα από τον εγκέφαλο. Και τον αναζητούν στα εργαστήρια εδώ και αιώνες. Σελευταία, όμως, χάρη 
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στην πρόοδο της επιστήμης στην απεικόνιση εγκεφάλου, τα βήματά τους έχουν πλησιάσει περισσότερο από ό,τι στο 

παρελθόν.  

φαρμακοβιομηχανία‖ υπόσχεται‖ θαύματα‖ με‖ τα‖ σημερινά‖ χάπια,‖ ενώ‖ οι‖ νευροχειρουργοί‖

επιχειρούν‖να‖επέμβουν‖απευθείας‖στο‖κέντρο‖ελέγχου‖της‖ευτυχίας.‖ε‖σειρά‖πειραμάτων‖που‖

έγιναν‖στις‖δεκαετίες‖του‖'50‖και‖'60,‖ψυχολόγοι‖εντόπισαν‖με‖ακρίβεια‖τις‖ζώνες‖ευχαρίστησης‖στον‖εγκέφαλο,‖ξεκινώντας‖με‖

αρουραίους‖και‖καταλήγοντας‖σε‖ανθρώπους.‖ 

Σο‖1954,‖οι‖Πίτερ‖Μίλνερ‖και‖Σζέιμς‖Ολντς‖έκαναν‖ένα‖πρωτοποριακό‖πείραμα‖σε‖αρουραίους‖εμφυτεύοντας‖ηλεκτρόδια‖στους‖

εγκεφάλους‖ τους.‖ Όταν‖ τους‖ μετέδιδαν‖ ένα‖ ηλεκτρικό‖ ερέθισμα‖ στον‖ εγκέφαλο,‖ οι‖ αρουραίοι‖ ένιωθαν‖ ευχαρίστηση‖ και‖

μερικές‖φορές‖έκσταση.‖Οι‖επιστήμονες‖είχαν‖μάθει‖στους‖αρουραίους‖να‖πατούν‖έναν‖διακόπτη,‖με‖τον‖οποίο‖έστελναν‖ένα‖

ηλεκτρικό‖ ρεύμα‖ μικρής‖ ισχύος‖ στον‖ εγκέφαλο.‖ Σους‖ άρεσε‖ μάλιστα‖ τόσο‖ πολύ,‖ που‖ για‖ να‖ πάρουν‖ τη‖ «δόση»‖ τους,‖

ολοκλήρωναν‖πολύπλοκες‖πράξεις‖που‖τους‖ανέθεταν‖οι‖επιστήμονες,‖ενώ‖όταν‖είχαν‖τη‖δυνατότητα‖να‖πατήσουν‖οι‖ίδιοι‖οι‖

αρουραίοι‖τον‖διακόπτη,‖το‖έκαναν‖μέχρι‖και‖2.000‖φορές‖την‖ώρα.‖Οι‖Ολντς‖και‖Μίλνερ‖συμπέραναν‖τότε‖ότι‖ανακάλυψαν‖της‖

περιοχή‖του‖εγκεφάλου‖που‖ελέγχει‖τη‖συναισθηματική‖ικανοποίηση.‖‖Ση‖δεκαετία‖του‖ '60,‖ο‖ψυχίατρος‖Ρόμπερτ‖Φιθ‖από‖το‖

Πανεπιστήμιο‖της‖Νέας‖Ορλεάνης‖έκανε‖το‖ίδιο‖πείραμα‖σε‖ανθρώπους‖βάζοντας‖ηλεκτρόδια‖στους‖εγκεφάλους‖τους.‖τόχος‖

του‖η‖θεραπεία‖της‖κατάθλιψης,‖του‖πόνου‖και‖του‖εθισμού.‖Όταν‖τους‖προκαλούσε‖ηλεκτροσόκ‖μικρής ισχύος,‖οι‖ασθενείς‖

ένιωθαν‖καλά.‖Όταν‖αναλάμβαναν‖οι‖ίδιοι‖τον‖έλεγχο‖του‖διακόπτη,‖τον‖πατούσαν‖συνέχεια,‖φτάνοντας‖τις‖1.000‖φορές‖την‖

ώρα.‖Όταν‖σταματούσε‖το‖ηλεκτροσόκ,‖εξαφανιζόταν‖το‖αίσθημα‖ευφορίας.‖ 

Νίκησαν τον πόνο. Σα‖τελευταία‖χρόνια,‖οι‖επιστήμονες‖έχουν‖κάνει‖μεγάλες‖προόδους‖στον‖τομέα‖του‖εγκεφάλου‖και‖οι‖

γιατροί‖έχουν‖επικεντρώσει‖το‖ενδιαφέρον‖τους‖στη‖θεραπεία‖της‖νόσου‖του‖Πάρκινσον‖και‖την‖καταπολέμηση‖του‖πόνου.‖Ο‖

Ρόμπερτ‖Μάθιους‖έχασε‖το‖πόδι‖του‖σε‖δυστύχημα‖αλλά‖ένιωθε‖έντονο‖πόνο για‖πολύ‖καιρό.‖«H‖ευτυχία‖μου‖είχε‖χαθεί.‖Δεν‖

μπορούσα‖να‖σκεφτώ‖ούτε‖την‖οικογένειά‖μου‖ούτε‖τη‖δουλειά‖μου».‖Ο‖πόνος‖του‖μειώθηκε‖δραστικά‖και‖η‖ζωή‖του‖έγινε‖

καλύτερη‖ με‖ τη‖ βοήθεια‖ του‖ νευροχειρουρχού‖ Σίπου‖ Αζίζ‖ στην‖ Αγγλία.‖ Ο‖ καθηγητής‖ τα‖ κατάφερε‖ εμφυτεύοντας‖ ένα‖

ηλεκτρόδιο‖στον‖εγκέφαλό‖του,‖που‖έχει‖τη‖δυνατότητα‖να‖τον‖κάνει‖ευτυχισμένο.‖Σο‖ηλεκτρόδιο‖ελέγχεται‖από‖ένα‖διακόπτη‖

που‖έχει‖στον‖θώρακα.‖Ο‖Ρόμπερτ‖μπορεί‖να‖ελέγχει‖τα‖βολτ‖που‖φτάνουν‖στον‖εγκέφαλό‖του‖και‖να‖μειώσει‖τον‖πόνο‖του.‖

«την‖ αρχή‖ ανησυχούσα‖ γιατί‖ θα‖ μου‖ έβαζαν‖ κάτι‖ ξένο‖ μέσα‖ στο‖ κεφάλι‖ μου,‖ αλλά‖ τώρα‖ άλλαξα‖ γνώμη.‖ Σο‖ σύστημα‖

δουλεύει‖ ικανοποιητικά‖ και‖ μπορώ‖ να‖ ξαναζήσω‖ τη‖ ζωή‖ μου‖ χωρίς‖ να‖ υποφέρω‖ τόσο».‖ ‖ Μπορεί‖ όμως‖ αυτό‖ να‖ είναι‖ το‖

μονοπάτι‖που‖οδηγεί‖στην‖ευτυχία‖με‖τεχνητές‖μεθόδους;‖Ο‖Μόρτεν‖Κρίνγκελμπαχ,‖νευροχειρουργός‖στο‖Πανεπιστήμιο‖της‖

Οξφόρδης,‖πιστεύει‖ότι‖είμαστε‖ακόμα‖πολύ‖μακριά.‖«Δεν‖νομίζω‖ότι‖μπορούμε‖να‖βάλουμε‖ένα‖ηλεκτρόδιο‖στο‖μυαλό‖και‖να‖

κάνουμε‖για‖πάντα‖τους‖ανθρώπους‖ευτυχισμένους.‖Μόνο‖αλλάζοντας‖τις‖συνθήκες‖ζωής‖και‖τη‖νοοτροπία‖τους‖μπορεί‖να‖

γίνει‖ αυτό».‖ ‖ Ο‖ καθηγητής‖ δέχεται‖ ότι‖ μπορούμε‖ να‖ προκαλέσουμε‖ ευχάριστα‖ συναισθήματα‖ στο‖ εργαστήριο.‖ Αλλά‖ η‖

προτεραιότητα‖της‖επιστήμης‖είναι‖η‖ανακούφιση‖από‖τον‖πόνο‖και‖η‖θεραπεία‖της‖κατάθλιψης.‖Όμως‖αν ο‖Ρόμπερτ‖Μάθιους‖

είχε‖ την‖ ευκαιρία‖ να‖ γυρίσει‖ τον‖ διακόπτη‖ και‖ να‖ νιώσει‖ ευτυχισμένος,‖ δεν‖ θα‖ είχε‖ κανένα‖

δισταγμό.‖ 

Σο «Μάτριξ» μπορεί να βγει αληθινό 

H‖ ιδέα‖ της‖ τεχνητής‖ ευτυχίας‖ έχει‖ παρουσιαστεί‖ ευρέως‖ στη‖ λογοτεχνία‖ και‖ στον‖

κινηματογράφο.‖ τη‖ δεκαετία‖ του‖ '30‖ ο‖ Άλντους‖ Φάξλεϊ‖ έγραψε‖ γι'‖ αυτή‖ στο‖ βιβλίο‖ του‖

«Θαυμαστός‖ νέος‖ κόσμος»,‖ ενώ‖ η‖ τεχνητή‖ πρόκληση‖ συναισθημάτων‖ ήταν‖ από‖ τις‖ βασικές‖

φιλοσοφίες‖του‖«Μάτριξ».‖Πολλούς‖όμως‖τους‖φοβίζει‖η‖ιδέα.‖ε‖γκάλοπ‖του‖BBC,‖τρεις‖στους‖

τέσσερις‖απάντησαν‖ότι‖δεν‖θα‖έπαιρναν‖χάπι‖που‖θα‖τους‖έκανε‖ευτυχισμένους,‖παρ'‖όλο‖που‖

δεν‖ θα‖ είχαν‖ παρενέργειες.‖ Μαζί‖ τους‖ συμφωνούν‖ και‖ οι‖ ψυχολόγοι.‖ «Δεν‖ θέλουμε‖ να‖

δημιουργήσουμε‖μία‖ κοινωνία‖που‖ είναι‖ ευτυχισμένη‖χάρη‖στα‖χάπια»,‖ λέει‖ ο‖ καθηγητής‖Εν‖

Ντίενερ.‖ «Προτιμάμε‖ ανθρώπους‖ με‖ τα‖ δικά‖ τους‖ συναισθήματα,‖ που‖ αντιδρούν‖ όταν‖ τους‖

συμβαίνει‖κάτι‖άσχημο‖ή‖κάτι‖καλό».‖Άλλοι‖πάλι‖παρομοιάζουν‖το‖χάπι‖της‖ευτυχίας‖με‖την‖

πλαστική‖χειρουργική.‖«Σα‖χάπια‖ως‖λύση‖στη‖δυστυχία‖είναι‖σαν‖την‖πλαστική‖ως‖λύση‖στην‖

ασχήμια.‖Μπορεί‖να‖πλησιάζει‖η‖μέρα‖που‖θα‖δούμε‖αυτά‖τα‖φάρμακα,‖αλλά‖το‖ ίδιο‖ακούμε‖

εδώ‖και‖χρόνια»,‖λέει‖ο‖καθηγητής‖Πολ‖αλόβσκις,‖κλινικός‖ψυχολόγος‖στο‖Κολέγιο‖Κινγκ‖του‖

Λονδίνου.‖ 

.  

Να διδαχθεί η ευτυχία; 

Ένα ειδικό μάθημα στα σχολεία  

Ήρθε‖προ‖ημερών‖η‖είδηση‖πως‖σ'‖ένα‖σχολείο‖λίγο‖έξω‖από‖το‖Λονδίνο‖εντάχθηκε‖στο‖πρόγραμμα‖

διδασκαλίας‖ και‖ ένα‖ μάθημα για‖ την‖ ευτυχία.‖ Μία‖ φορά‖ την‖ εβδομάδα,‖ έφηβοι‖ 14-16‖ χρόνων‖ θα‖
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ακούνε‖από‖τους‖δασκάλους‖τους‖«πώς‖θα‖επιτυγχάνουν‖την‖ψυχική‖ισορροπία»‖και‖«πώς‖θα‖αλληλεπιδρούν‖σωστά‖με‖τους‖

άλλους».‖Ώστε‖αυτό‖έλειπε‖από‖τη‖διδακτέα‖ύλη!‖Ασκήσεις‖πάνω‖στην‖«ισορροπία», τεστ‖για‖την‖«αλληλεπίδραση».‖ ‖H‖ιδέα‖

θεωρήθηκε‖ ενδιαφέρουσα.‖Πιθανόν‖ να‖ εισαχθεί‖ σύντομα‖ και‖ στη‖ χώρα‖ μας,‖ όπως‖ εισάγονται‖ και‖ τα‖ διάφορα‖ ηρεμιστικά‖

χάπια.‖Σι‖άραγε‖οδήγησε‖στην‖παρασκευή‖αυτής‖της‖συνταγής;‖ύμφωνα‖με‖τις‖διαθέσιμες‖πληροφορίες,‖την‖αφορμή‖έδωσε‖η‖

διαπίστωση‖- βασισμένη‖σε‖σχετικές‖έρευνες‖- πως‖οι‖τρέχουσες‖επιδιώξεις‖των‖νέων‖(η‖απόκτηση‖χρημάτων,‖υλικών‖αγαθών‖

και‖η‖είσοδος‖στη‖δημοσιότητα)‖τους‖θέτουν‖από‖πολύ‖νωρίς‖σε‖μια‖τροχιά‖γεμάτη‖αναστατώσεις‖και‖διαψεύσεις.‖Δεν‖είναι‖

αυτό‖η‖ευτυχία,‖τους‖λένε‖στο‖σχολείο.‖Είναι‖το‖να‖ισορροπούν‖ανάμεσα‖στο‖τι‖θέλουν‖και‖τι‖μπορούν‖να‖πάρουν.‖Φρειάζεται‖

επίσης‖να‖λαμβάνουν‖υπ'‖όψιν‖τους‖το‖γεγονός‖ότι‖οι‖επιθυμίες‖τους‖περνούν‖αναγκαστικά‖από‖την‖ανοχή‖ή‖την‖έγκριση‖των‖

άλλων.‖ ‖Με‖δυο‖λόγια,‖προσπαθούν‖να‖μάθουν‖στα‖παιδιά‖τη‖διαπραγμάτευση.‖Σέτοιος‖φτωχός‖και‖συμβιβαστικός‖ορισμός‖

της‖ευτυχίας‖μόνο‖από‖μια‖εποχή‖μικρεμπορίου‖θα‖μπορούσε‖να‖βγει.‖υνιστούν‖στους‖αρχάριους‖οδοιπόρους‖τον‖διστακτικό‖

βηματισμό,‖ τους‖ εξηγούν‖πως‖ ανά‖ πάσα‖ στιγμή‖ είναι‖ δυνατόν‖ η‖ απόρριψη‖ να‖ τους‖ χτυπήσει‖ κατακέφαλα.‖ Έτσι‖ η‖ πορεία‖

αρχίζει‖μ'‖ένα‖μούδιασμα.‖Αντίθετα,‖αν‖μέσα‖στα‖ίδια‖τα‖σχολεία‖υποστηριζόταν‖με‖ζήλο‖η‖εργασία‖δασκάλων‖και‖μαθητών,‖η‖

δειλία‖θα‖υποχωρούσε.‖Σότε‖η‖γνώση‖θα‖γεννούσε‖τη‖δική‖της‖χαρά,‖αυτήν‖που‖ό,τι‖και‖να‖της‖τύχει‖το‖αντέχει‖και‖το‖ξεπερνά.‖‖

Εκεί‖ βρίσκεται‖ το‖ πρόβλημα.‖ το‖ ότι‖ καθώς‖ το‖ σχολείο‖ παύει‖ να‖ πιστεύει‖ στη‖ δύναμή‖ του,‖μεταφέρει‖ στους‖ μαθητές‖ μια‖

λιπόψυχη‖στάση‖εντελώς‖αφύσικη‖για‖την‖ηλικία‖τους.‖Δεν‖φέρνουν‖ευτυχία‖τα‖υλικά‖αγαθά,‖τους‖λένε,‖αλλά‖μ'‖έναν‖τρόπο‖

που‖ δεν‖ πείθει‖ αφού‖ δεν‖ αντιπροτείνει‖ κάτι‖ ριζικά‖ διαφορετικό.‖ Και‖ το‖ παράδοξο‖ είναι‖ πως‖ ακριβώς‖ αυτό‖ το‖ διαφορετικό‖

βρίσκεται‖ μπροστά‖ τους,‖ πλανιέται‖ ανάμεσα‖ στον‖ πίνακα‖ και‖ τα‖ θρανία.‖ Είναι‖ η‖ λανθάνουσα‖ όρεξη‖ για‖ διερεύνηση‖ του‖

κόσμου.‖Ένα‖εύφλεκτο‖αέριο‖που‖ανάβει‖κάθε‖φορά‖που‖ακούγεται‖μέσα‖στην‖τάξη‖μια‖εύστοχη‖παρατήρηση,‖μια‖διεισδυτική‖

απορία.‖ ‖Δεν‖ έχει‖ καμιά‖σχέση‖αυτό‖με‖ όσα‖συνήθως‖προτείνονται‖ στους‖μαθητές.‖Διάβασμα‖αυτών‖που‖πρέπει,‖ μεθοδική‖

προετοιμασία‖ για‖ τις‖ εξετάσεις.‖ Με‖ αυτές‖ τις‖ νουθεσίες‖ έφθασε‖ η‖ εκπαίδευση‖ να‖ εξισώνεται‖ μ'‖ ένα‖ εργαλείο,‖ κι‖ αυτό‖ το‖

εργαλείο‖να‖σκουριάζει‖πιο‖γρήγορα‖απ'‖ό,τι‖περίμεναν‖τόσο‖οι‖κατασκευαστές‖όσο‖και‖οι‖χρήστες‖του.‖Ενώ‖θα‖μπορούσε‖να‖

δοθεί‖ μεγαλύτερο‖ περιθώριο‖ στην‖ αναζήτηση.‖ Σο‖ απαιτεί‖ η‖ νεότητα‖ αυτό‖ το‖ ρίσκο‖ και‖ αυτή‖ τη‖ μέθη‖ τού‖ να‖ ψάχνεις,‖

ξεχνώντας‖από‖πού‖ξεκίνησες.‖H‖φάση‖του‖πειραματισμού‖της‖ύπαρξης.‖ήμερα,‖συμβουλεύουν‖την‖κατάργηση‖αυτής‖της‖

εκκρεμότητας‖ και‖ το‖ πέρασμα‖ απ'‖ ευθείας‖ στην‖ «προσαρμογή».‖ ‖ H‖ νεολαία‖ όμως υποφέρει‖ από‖ την‖ έλλειψη‖ και‖ της‖

παραμικρής‖περιπέτειας.‖τερείται‖της‖ευκαιρίας‖να‖ξεφύγει‖από‖τις‖διαφημίσεις‖που‖την‖κολακεύουν,‖από‖τις‖οδηγίες‖για‖την‖

«έξυπνη»‖συμπεριφορά‖και‖τη‖γρήγορη‖ανάδειξη,‖να‖ξεφύγει‖και‖να‖καταλάβει‖τι‖συμβαίνει‖γύρω‖της.‖Ποιος‖θα‖τολμήσει‖να‖

πει‖στους‖νεώτερους‖ότι‖όταν‖καταλαβαίνουν‖τον‖κόσμο,‖αντί‖να‖τον‖χειρίζονται‖απλώς,‖παίρνουν‖την‖καλύτερη‖γεύση‖του;‖

Ας‖ δαγκώσουν‖λοιπόν‖ το‖μήλο‖κι‖ας‖πουν‖αν‖ είναι‖ ξινό,‖ στυφό,‖μισοσάπιο‖ή‖γλυκό.‖Κάθε‖γεύση‖ είναι‖ ιδιαίτερη‖και‖ καμιά‖

άχρηστη.‖ Αρκεί‖ να‖ ξέρουν‖ να‖ βρίσκουν‖ νόημα‖ στο‖ να‖ τις‖ δοκιμάζουν,‖ να‖ μην‖ τις‖ αποφεύγουν‖ και‖ ακόμη,‖ φτύνοντας‖ το‖

κουκούτσι,‖ να‖ δέχονται‖ τις‖ αποτυχίες‖ ως‖ πρόκληση.‖ ‖ Σο‖ γεγονός‖ ότι‖ σπάνια‖ στις‖ μέρες‖ μας‖ οι‖ νέοι‖ διεγείρονται‖ από‖

προκλήσεις,‖τους‖κάνει‖κατά‖βάθος να‖ντρέπονται.‖Δεν‖είναι‖φυσικά‖δικό‖τους‖το‖φταίξιμο‖που‖η‖ζωή‖τους‖παρουσιάζεται‖έτσι‖

πλαδαρή‖ και‖ βαρετή‖ παρά‖ τα‖ χίλια‖ χρώματά‖ της.‖ Κι‖ όσο‖ φροντιστήριο‖ και‖ να‖ τους‖ κάνουν‖ για‖ το‖ πώς‖ θα‖ ξετυλίγουν‖ το‖

πολύχρωμο‖πακέτο,‖πάλι‖θα‖πλήττουν.‖Ένα‖προαίσθημα‖τούς‖ειδοποιεί‖για‖το‖χειρότερο:‖πως‖μέσα‖στο‖κουτί‖υπάρχει‖ένα‖

μήλο‖από‖σκέτη‖φλούδα.‖Εδώ‖και‖καιρό‖η‖σάρκα‖του‖έχει‖φαγωθεί.‖ 

 

Σο κάπνισμα θα σκοτώσει 1 δισ. μέσα στον 21ο αιώνα, Ιωάννα Νιαώτη, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/2/2008 

SOS‖προς‖την‖πολιτεία‖και‖την‖κοινωνία‖εκπέμπει‖η‖Παγκόσμια‖Οργάνωση‖Τγείας‖(ΠΟΤ),‖για‖τη‖μείωση‖του‖καπνίσματος,‖

υποστηρίζοντας‖ότι‖«η‖παγκόσμια‖επιδημία»‖άφησε‖πίσω‖της‖100‖εκατ.‖νεκρούς‖τον‖20ό‖αιώνα‖και‖θα‖σκοτώσει‖τουλάχιστον‖1‖

δισεκατ.‖ ανθρώπους‖ μέσα‖ στον‖ 21ο.‖ Η‖ ΠΟΤ‖ προτείνει‖ 6‖ πολιτικές-κλειδιά‖ για‖ να‖ μη‖ λάβει‖ η‖ επιδημία‖ ανεξέλεγκτες‖

διαστάσεις. 

«Έχουμε‖ τη‖ λύση‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ του‖ καπνίσματος,‖ που‖ σκοτώνει‖ αδιακρίτως»,‖ είπε‖ η‖

επικεφαλής‖της‖ΠΟΤ,‖δρ‖Μάργκαρετ‖Σσαν,‖παρουσιάζοντας‖νέα‖έκθεση‖της‖οργάνωσης‖στη‖Νέα‖

Τόρκη. 

ύμφωνα‖με‖τα‖στοιχεία‖της‖«Παγκόσμιας‖Επιδημίας‖Καπνίσματος‖2008»,‖που‖προέρχονται‖από‖

έρευνα‖σε‖179‖χώρες,‖μόνο‖το‖5%‖του‖παγκόσμιου‖πληθυσμού‖ζει‖σε‖χώρες‖που‖εφαρμόζουν‖

μέτρα‖για‖την καταπολέμηση‖του‖καπνίσματος‖και‖προστατεύουν‖ενεργά‖τους‖πολίτες‖τους‖

από‖το‖παθητικό‖κάπνισμα.‖χεδόν‖οι‖μισές‖(40%)‖των‖χωρών,‖επιτρέπουν‖το‖κάπνισμα‖σε‖

νοσοκομεία‖και‖σχολεία.‖Σα‖2/3‖του‖συνόλου‖των‖καπνιστών‖ζουν‖σε‖10‖χώρες‖στον‖κόσμο‖ -

στην‖Κίνα‖περίπου‖το‖30%,‖στην‖Ινδία‖το‖10%,‖ενώ‖σε‖ποσοστά‖ακολουθούν‖η‖Ινδονησία,‖η‖

Ρωσία,‖ οι‖ ΗΠΑ,‖ η‖ Ιαπωνία,‖ η‖ Βραζιλία,‖ το‖ Μπαγκλαντές,‖ η‖ Γερμανία‖ και‖ η‖ Σουρκία.‖

Σουλάχιστον‖το‖80%‖των‖θανάτων‖που‖ οφείλονται‖στο‖κάπνισμα‖θα‖σημειωθούν‖μέχρι‖το‖

2030‖ στις‖ χώρες‖ χαμηλού‖ και‖ μέσου‖ εισοδήματος.‖ Οι‖ ερευνητές‖ της‖ ΠΟΤ‖ καλούν‖ τις‖

κυβερνήσεις‖ να‖ αυξήσουν‖ τις‖ προσπάθειες‖ για‖ να‖ μην‖ δημιουργηθούν‖ νέοι‖ καπνιστές,‖

κυρίως‖στις‖ηλικιακές‖ομάδες‖των‖παιδιών‖και‖των‖εφήβων.‖Προτείνουν‖αύξηση‖της‖φορολογίας‖και‖της‖τιμής‖των‖τσιγάρων,  

απαγόρευση‖ των‖ διαφημίσεων,‖ της‖ προώθησης‖ του‖ καπνού‖ μέσω‖ χορηγιών,‖ λεπτομερή‖ ενημέρωση‖ για‖ τις‖ συνέπειες‖ του‖

http://www.enet.gr/online/online_hprint?id=55379672
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καπνίσματος,‖ μέτρα‖ για‖ την‖ προστασία‖ των‖ παθητικών‖ καπνιστών,‖ ενίσχυση‖ των‖ παροχών‖ για‖ την‖ καταπολέμηση‖ της‖

συνήθειας‖και‖μελέτη‖της‖συμπεριφοράς‖των‖καπνιστών‖ώστε‖να‖επιτευχθεί‖«αντιστροφή‖του‖εθισμού». 

Η‖ΠΟΤ‖καυτηρίασε‖τη‖στάση‖των‖κυβερνήσεων‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο,‖που‖σύμφωνα‖με‖στοιχεία‖της‖οργάνωσης,‖συγκεντρώνουν‖

περισσότερα‖ από‖ 200‖ δισ.‖ δολάρια‖ από‖ τη‖ φορολόγηση‖ του‖ καπνού‖ και‖ των‖ προϊόντων‖ του‖ και‖ διαθέτουν‖ κονδύλια‖ που‖

αντιστοιχούν‖σε‖λιγότερο‖από‖το‖1/5‖του‖ποσού‖για‖την‖καταπολέμηση‖του‖καπνίσματος. 

http://www.who.int 

Mύθοι και αλήθειες για τον «σιωπηλό δολοφόνο» 

υνέντευξη‖στη‖Γαλήνη‖Υούρα,‖εφ.‖Καθημερινή,‖23/1/2005 

Aκόμη και ένα τσιγάρο μπορεί να γίνει θανατηφόρο, λέει ο καθηγητής Π. Tούτουζας 

Eνα‖ τσιγάρο‖ μπορεί‖ να‖ αποτελέσει‖ τον‖ εκλυτικό‖ παράγοντα‖ καρδιακού‖ επεισοδίου‖ και‖ να‖

προκαλέσει‖αιφνίδιο‖θάνατο‖στον‖καπνιστή.‖H‖επίδραση‖ενός‖και‖μόνο‖τσιγάρου,‖σύμφωνα‖με‖τον‖

διευθυντή‖ του‖ Eλληνικού‖ Iδρύματος‖ Kαρδιολογίας‖ κ.‖ Παύλο‖ Tούτουζα,‖ μπορεί‖ να‖ πάρει‖

διαστάσεις‖ εάν‖ τη‖στιγμή‖ του‖καπνίσματος‖ εμφανιστούν‖και‖άλλοι‖παράγοντες‖ κινδύνου,‖ όπως‖

οξύ‖ άγχος‖ και‖ θυμός,‖ ενώ‖ περισσότερο‖ επιβλαβής‖ είναι‖ ο‖ συνδυασμός‖ καφέ‖ και‖ τσιγάρου.‖ ‖ O‖ διαπρεπής‖ καθηγητής‖

επισημαίνει,‖πως‖την‖ίδια‖στιγμή‖που‖σε‖άλλες‖χώρες‖παρατηρείταιι‖μια‖τάση‖ελάττωσης‖του‖καπνίσματος,‖στην‖ Eλλάδα‖η‖

κατάσταση‖είναι‖διαφορετική,‖καθώς‖περίπου‖οι‖μισοί‖Έλληνες‖συνεχίζουν‖να‖καπνίζουν.‖ 

Eξώφθαλμη απάτη  

Tο‖ενθαρρυντικό‖νέο‖είναι‖όμως,‖ότι‖το‖κάπνισμα‖μειώνεται‖στα‖κοινωνικά‖στρώματα‖με‖υψηλό‖

μορφωτικό‖επίπεδο,‖που‖ενημερώνονται‖και‖συνειδητοποιούν‖την‖καταστροφική‖του‖δράση‖όχι‖

μόνο‖ για‖ την‖ υγεία,‖ αλλά‖ και‖ για‖ την‖ ποιότητα‖ ζωής.‖ «τις‖ τόσες‖ πολλές‖ παθολογικές‖

επιδράσεις‖ του‖ καπνίσματος»,‖ υπογραμμίζει‖ ο‖ καθηγητής,‖ «δεν‖

έχει‖ βεβαιωθεί‖ ούτε‖μια‖ καλή‖ ενέργεια‖με‖αντικειμενική‖ εξέταση‖

αίματος‖ή‖άλλου‖οργάνου».‖Παρά‖το‖γεγονός‖αυτό,‖η‖βιομηχανία‖

καπνού‖ συνεχίζει‖ μια‖ «εξόφθαλμη‖ απάτη»,‖ προσπαθώντας‖ να‖

πείσει‖ τους‖ νέους‖ ότι‖ το‖ κάπνισμα‖πάει‖με‖ όλα‖και‖ως‖ αναγκαία‖

συνθήκη,‖ δίνει‖ χρώμα‖ σε‖ κάθε‖ ιδιαίτερη‖ στιγμή‖ τους.‖ Kανείς‖ δεν‖ λέει‖ ότι‖ εκτός‖ από‖

καρδιαγγειακά‖και‖καρκίνο,‖προκαλεί‖ρυτίδες,‖σεξουαλική‖δυσλειτουργία‖κυρίως‖στους‖άνδρες,‖

τριχόπτωση,‖ πρώιμο‖ άσπρισμα‖ των‖ μαλλιών‖ ή‖ ότι‖ μειώνει‖ την‖ πνευματική‖ απόδοση...‖ O‖ κ.‖

Tούτουζας‖δεν‖διστάζει‖να‖μιλήσει‖για‖«διάβρωση‖και‖διαπλοκή»,‖«χρηματοδοτήσεις‖και‖χορηγίες»‖σε‖οργανισμούς‖ή‖και‖σε‖

κυβερνήσεις‖για‖την‖υποστήριξη‖του‖καπνίσματος,‖επισημαίνοντας‖ότι‖η‖θνησιμότητα‖στους‖μεσήλικες‖είναι‖διπλάσια‖στους‖

καπνιστές‖από‖ό,τι‖στους‖μη‖καπνιστές. 

Eπιχείρηση διάβρωσης των νέων  

— Kύριε‖καθηγητά,‖πώς‖μπορεί‖να‖συμβεί‖αιφνίδιος‖θάνατος‖από‖το‖κάπνισμα‖ενός‖και‖μόνο‖τσιγάρου;‖ 

— Tην‖ώρα‖που‖καπνίζει‖κάποιος,‖συχνά‖παρατηρείται‖ελαφρά‖αύξηση‖της‖καρδιακής‖συχνότητας‖και‖της‖αρτηριακής‖πίεσης.‖

ε‖ορισμένες‖περιπτώσεις‖παρατηρούνται‖και‖εκτακτοσυστολικές‖αρρυθμίες.‖H‖επίδραση‖αυτή‖ενός‖και‖μόνο‖τσιγάρου‖μπορεί‖

να‖πάρει‖διαστάσεις,‖εάν‖τη‖στιγμή‖του‖καπνίσματος‖εμφανιστούν‖αιφνιδίως‖και‖άλλοι‖παράγοντες‖κινδύνου,‖παραδείγματος‖

χάριν‖ οξύ‖ άγχος‖ από‖ θυμό,‖ που‖ ούτως‖ ή‖ άλλως‖ συνοδεύεται‖ από‖ την‖ πρώτη‖ ώρα‖ από‖ διπλάσιο‖ αριθμό‖ καρδιαγγειακών‖

επεισοδίων.‖Eχουν‖συμβεί‖θάνατοι‖στα‖ποδοσφαιρικά‖γήπεδα‖εν‖ώρα‖καπνίσματος,‖όταν‖ένα‖γκολ‖αναστάτωσε‖κυριολεκτικά‖

τον‖ψυχισμό‖του‖καπνιστή,‖σε‖βαθμό‖τέτοιο,‖ώστε‖να‖γίνει‖έντονος‖σπασμός‖και‖θρόμβωση‖της‖στεφανιαίας‖αρτηρίας,‖που‖

προκάλεσαν‖κοιλιακή‖μαρμαρυγή.‖υνήθως‖ τα‖θανατηφόρα‖ επεισόδια‖παρατηρούνται‖ σε‖ άτομα‖με‖λανθάνουσα‖ή‖ έκδηλη‖

στεφανιαία‖νόσο,‖σε‖πολλές‖όμως‖περιπτώσεις,‖όπως‖στο‖παράδειγμα‖του‖γηπέδου‖που‖ανέφερα,‖είναι‖σαφής‖η‖καταστροφική‖

εκλυτική‖ επίδραση‖ της‖ εισπνοής‖ του‖ καπνού.‖ Περισσότερο‖ επιβλαβής‖ υποστηρίζεται‖ ότι‖ είναι‖ ο‖ συνδυασμός‖ καφέ‖ και‖

τσιγάρου.‖ 

— H‖εντύπωση‖που‖επικρατεί‖είναι‖ότι‖το‖κάπνισμα‖προκαλεί‖ανεπανόρθωτες‖βλάβες‖στην‖υγεία,‖ύστερα‖από‖πολλά‖πολλά‖

χρόνια.‖Γι’‖αυτό‖και‖χαρακτηρίζεται‖ως‖«σιωπηλός‖δολοφόνος».‖ 

— Πράγματι,‖ όσο‖ περισσότερα‖ τσιγάρα‖ καπνίζει‖ το‖ άτομο‖ ημερησίως‖ και‖ περισσότερα‖ χρόνια‖ τόσο‖ μεγαλύτερη‖ είναι‖ η‖

αύξηση‖ των‖ καρδιαγγειακών‖ επεισοδίων‖ στεφανιαίας‖ νόσου,‖ με‖ επεισόδια‖ στηθάγχης,‖ κοιλιακών‖ αρρυθμιών,‖ αιφνιδίου‖

θανάτου,‖εγκεφαλικών‖αγγειακών‖επεισοδίων,‖περιφερειακής‖αποφρακτικής‖αρτηριοπάθειας,‖ανευρυσμάτων‖της‖αορτής.‖ 

http://www.who.int/
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100001_23/01/2005_131175
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Δεν‖φαίνεται‖να‖υπάρχει‖διαφορά‖κινδύνου‖μεταξύ‖τσιγάρου‖και‖πούρου‖ή‖μεταξύ‖«ελαφρού»‖και‖κανονικού‖τσιγάρου,‖ίσως‖

διότι‖ στο‖ ελαφρύ‖ ο‖ καπνιστής‖ εισπνέει‖ πιο‖ δυνατά‖ και‖ επομένως‖ περισσότερο‖ καπνό.‖ O‖ κίνδυνος‖ πολλαπλασιάζεται‖ εάν‖

συνυπάρχουν‖ και‖ άλλοι‖ παράγοντες,‖ υπέρταση,‖ υπερχοληστερολαιμία,‖ διαβήτης,‖ μεταβολικό‖ σύνδρομο,‖ παχυσαρκία,‖

καθιστική‖ ζωή.‖ ‖ Tο‖ κάπνισμα‖ επιδεινώνει‖ τις‖ αθηρωματικές‖ αλλοιώσεις‖ και‖ στον‖ καπνιστή‖ συχνά‖ υπάρχει‖ εκτεταμένη‖

αρτηριακή‖αθηροσκλήρυνση,‖όπως‖αυτό‖είναι‖έκδηλο‖στην‖περιφερική‖αποφρακτική‖αρτηριοπάθεια.‖Oμως,‖είναι‖δυνατόν‖να‖

εκδηλωθεί‖οξύ‖επεισόδιο‖που‖μπορεί‖να‖είναι‖θανατηρόφο,‖παραδείγματος‖χάριν‖έμφραγμα‖του‖μυοκαρδίου‖από‖μεμονωμένη‖

στενωτική‖ βλάβη‖ του‖ προσθίου‖ κατιόντος,‖ ενώ‖ το‖ υπόλοιπο‖ στεφανιαίο‖ δίκτυο‖ να‖ είναι‖ φυσιολογικό.‖ Eδώ‖ συνηθέστερα‖

συμβάλλει‖και‖έντονος‖σπασμός‖της‖αρτηρίας‖από‖το‖τσιγάρο.‖Aκόμη‖και‖αιφνίδιος‖θάνατος,‖όπως‖είπα,‖μπορεί‖να‖προκληθεί‖

από‖τις‖διαταραχές‖που‖αποδίδονται‖στο‖κάπνισμα‖ενός‖τσιγάρου.‖ 

Διάβρωση και διαπλοκή  

Aπό‖ την‖ εποχή‖ που‖ οι‖ βιομηχανίες‖ εκμεταλλεύονται‖ τον‖ καπνό,‖ έχει‖ αρχίσει‖ η‖ μεγάλη‖

απάτη.‖Oτι‖ο‖καφές‖πίνεται‖καλύτερα‖με‖το‖τσιγάρο,‖και‖ένα‖ποτήρι‖κρασί‖το‖ ίδιο.‖Mετά‖το‖

φαγητό‖ χρειάζεται‖ τσιγάρο,‖ όπως‖ και‖ έπειτα‖ από‖ την‖ ερωτική‖ πράξη‖ για‖ να‖ είναι‖

ολοκληρωμένη.‖ Eίναι‖ γενική‖ διάβρωση‖ και‖ διαπλοκή.‖ Oτι‖ δήθεν‖ το‖ κάπνισμα‖ προάγει‖ τη‖

σκέψη,‖ενισχύει‖την‖προσπάθεια,‖δημιουργεί‖κατάλληλο‖περιβάλλον‖σύσκεψης,‖αυξάνει‖την‖

απόδοση.‖Aκούγονται‖χρηματοδοτήσεις‖και‖χορηγίες‖σε‖οργανισμούς‖και‖σε‖κυβερνήσεις‖για‖

την‖υποστήριξη‖του‖καπνίσματος.‖Oμάδες‖νεαρών‖προσφέρουν‖δωρεάν‖τσιγάρα‖σε‖μαθητές,‖

σε‖ πλατείες,‖ καφετέριες,‖ ακόμη‖ και‖ στις‖ παραλίες.‖ Oι‖ μαθητές‖ πολιορκούνται‖ από‖

διαφημίσεις‖ινδαλμάτων‖με‖το‖τσιγάρο‖στο‖στόμα‖και‖έντεχνα‖με‖τακτική‖προβολή‖τα‖Mέσα‖

Mαζικής‖Eνημέρωσης‖δημιουργούν‖στον‖μαθητή‖μια‖κατάσταση‖εκρηκτική‖για‖το‖κάπνισμα,‖ώστε‖πολλά‖παιδιά‖να‖νομίζουν‖

ότι‖δεν‖θα‖μπορέσουν‖να‖σταδιοδρομήσουν‖εάν‖δεν‖μάθουν‖να‖καπνίζουν‖ή‖ότι‖οι‖σχέσεις‖τους‖με‖το‖άλλο‖φύλο‖δεν θα‖είναι‖

ομαλές.‖Tο‖παιδί,‖πλάι‖στα‖μαθήματά‖του,‖δίνει‖αγώνα‖για‖να‖μάθει‖να‖καπνίζει.‖Aρχικά‖ενοχλείται‖από‖τη‖μυρωδιά,‖με‖την‖

πρώτη‖εισπνοή‖πνίγεται,‖βήχει,‖μπορεί‖να‖λιποθυμήσει.‖Oμως,‖η‖εντολή‖είναι‖τόσο‖δυνατή,‖που‖πρέπει‖να‖προσπαθήσει‖πάλι,‖

να‖επανέλθει‖στην‖ ίδια‖ταλαιπωρία‖με‖πολλές‖προσπάθειες,‖έως‖ότου‖σιγά‖σιγά‖το‖κακό‖να‖γίνει‖συνήθεια.‖O‖μαζοχισμός‖

είναι‖θέμα‖συνήθειας‖και‖εγγραφής‖στον‖εγκέφαλο.‖ 

— Πολλοί‖διαμαρτύρονται‖καθώς‖υποστηρίζουν‖ότι‖αναπτύσσεται‖ένας‖«ρατσισμός»‖των‖μη‖καπνιστών‖κατά‖των‖καπνιστών.‖ 

— Eδώ‖ υπάρχει‖ σαφής‖ εκτροπή‖ στη‖ λογική‖ σκέψη.‖ Eίπαμε‖ να‖ αφήσουμε‖ το‖ παιδί‖ να‖ αναπτυχθεί‖ ελεύθερα‖ και‖ να‖ το‖

απαλλάξουμε‖από‖αυτόν‖τον‖καταιγισμό‖μεθόδων,‖που‖το‖οδηγούν‖στην‖καταστροφική‖συνήθεια‖του‖καπνίσματος.‖Tο‖βέβαιο‖

είναι‖ότι,‖αν‖μπορούσαμε‖εμείς‖οι‖ελεύθεροι‖νουνεχείς‖να‖προστατέψουμε‖το‖παιδί‖στην‖τρυφερή‖του‖ηλικία‖από‖όλα‖αυτά‖τα‖

μηνύματα‖σε‖ηλικία‖20,‖30‖ετών‖δεν‖θα‖διαμαρτυρόταν,‖εάν‖τα‖περίπτερα‖δεν‖πωλούσαν‖τσιγάρα.‖ 

Πολιτική βούληση  

— Λέτε‖να‖γίνει‖με‖το‖τσιγάρο‖ό,τι‖και‖με‖την‖ποτοαπαγόρευση;‖ 

— Tο‖ κακό‖ πρέπει‖ να‖ χτυπηθεί‖ στη‖ ρίζα‖ του‖ και‖ αυτό‖ θα‖ γίνει‖ μόνο‖ εάν‖ υπάρχει‖ βούληση‖ των‖ κυβερνήσεων.‖ Tότε‖ θα‖

απαγορευτεί‖η‖προώθηση‖της‖καπνοκαλλιέργειας,‖η‖προβολή‖του‖τσιγάρου‖από‖διαφημίσεις‖και‖κινηματογραφικές‖ταινίες‖και‖

θα‖απαγορευτεί‖αυστηρά‖το‖κάπνισμα‖στα‖σχολεία‖και‖τα‖νοσοκομεία.‖Παράλληλα,‖χρειάζεται‖ενημέρωση‖για‖την‖ποιότητα‖

ζωής‖που‖μας‖προσφέρει‖η‖απουσία‖ή‖η‖διακοπή‖του‖καπνίσματος.‖Mην‖ξεχνάμε‖ότι‖το‖κάπνισμα‖προκαλεί‖ημικρανίες,‖μείωση‖

της‖συγκέντρωσης‖της‖μνήμης‖και‖της‖ικανότητας‖για‖λεπτές‖κινήσεις,‖μείωση‖της‖ακουστικής‖οξύτητας,‖βλάβες‖του‖οπτικού‖

νεύρου,‖ πρόωρη‖ εμφάνιση‖ ρυτίδων‖ και‖ γήρανση,‖ τριχόπτωση,‖ πρώιμο‖ άσπρισμα‖ των‖ μαλλιών,‖ σεξουαλική‖ δυσλειτουργία,‖

ιδιαίτερα‖στους‖άνδρες,‖και‖οστεοπόρωση‖στις‖γυναίκες.  

Tο‖ κάπνισμα‖ επηρεάζει‖ την‖ πνευματική‖ απόδοση‖ και‖ τη‖ λειτουργικότητα‖ του‖ ατόμου.‖ Oι‖ αθλητές,‖ παραδείγματος‖ χάριν,‖

έχουν‖ μειωμένη‖ απόδοση‖ όταν‖ καπνίζουν.‖ Aνάμεσα‖ στους‖ πάσχοντες‖ από‖ στεφανιαία‖ νόσο,‖ εκείνοι‖ που‖ ασκούνται‖

καθημερινά,‖κατά‖τη‖σύσταση‖του‖γιατρού,‖είναι‖όσοι‖διέκοψαν‖το‖κάπνισμα,‖οι‖καπνιστές‖προτιμούν‖την‖ανάπαυση... 

Tο τσιγάρο σκοτώνει κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας... Kύπρου 

Λαμπρινή‖ταμάτη, εφ.‖Σα‖Νέα,‖13/11/2004 

Kαι 13.300 Έλληνες ετησίως θύματα του καπνίσματος 

Ο πληθυσμός μίας... Κύπρου πεθαίνει κάθε χρόνο από το τσιγάρο. Εξακόσιες πενήντα έξι 

χιλιάδες Ευρωπαίοι (ανάμεσα σε αυτούς περισσότεροι από 13.300 Έλληνες) χάνουν τη ζωή 

τους λόγω του καπνίσματος. Επιπλέον 13 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την ήπειρο 
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υποφέρουν από κάποια σοβαρή, χρόνια ασθένεια που οφείλεται στο κάπνισμα.  

Οι‖συντάκτες‖της‖έκθεσης‖της‖Ευρωπαϊκής‖Επιτροπής‖γύρω‖από‖τις‖επιπτώσεις‖του‖τσιγάρου‖

στην‖υγεία‖αναφέρουν‖ότι‖τα‖νούμερα‖αυτά‖αποτελούν‖μία‖μάλλον‖αισιόδοξη‖εκτίμηση‖και‖ότι‖

η‖πραγματική‖εικόνα‖περιγράφεται‖με‖ακόμη‖πιο‖μελανά‖χρώματα.‖υγκεκριμένα‖«στατιστικά‖καταγράφονται‖περισσότεροι‖

θάνατοι‖ αντρών‖ καπνιστών‖ απ'‖ ό,τι‖ γυναικών,‖ σε‖ όλες‖ τις‖ χώρες‖ της‖ Ευρωπαϊκής‖ Ένωσηςπαρ'‖ ότι‖ τα‖ τελευταία‖ χρόνια‖ ο‖

αριθμός‖των‖γυναικών‖που‖καπνίζουν‖αυξάνεται‖διαρκώς». 

Κάθε χρόνο 656.000 θάνατοι. Οι‖περισσότεροι‖θάνατοι‖που‖οφείλονται‖στο‖κάπνισμα‖καταγράφονται‖στη‖Βρετανία‖(114.771),‖

στη‖Γερμανία‖(108.835)‖και‖στην‖Πολωνία‖(68.629).την‖Ελλάδα‖και‖στη‖Δανία‖ο‖αριθμός‖των‖θανάτων‖είναι‖ανάλογος‖(13.332‖

και‖ 12.329,‖ αντίστοιχα).‖υνολικά,‖ στις‖ 25‖χώρες‖ της‖Ευρωπαϊκής‖Ένωσης,‖ όπως‖αναφέρει‖ η‖ έκθεση,‖η‖ οποία‖ δημοσιεύθηκε‖

μόλις‖ πριν‖ από‖ λίγες‖ ημέρες,‖ σημειώνονται‖ κάθε‖ χρόνο‖ 656.000‖ θάνατοι‖ που‖ οφείλονται‖ στο‖ κάπνισμα.υγκρίνοντας‖ τον‖

αριθμό‖αυτό‖με‖το‖σύνολο‖των‖θανάτων‖ετησίων,‖υπολογίζεται‖ ότι‖ένας‖στους‖επτά‖οφείλονται‖στο‖τσιγάρο.‖Μόνο‖στις‖10‖

χώρες‖που‖εντάχθηκαν‖πρόσφατα‖στην‖Ευρωπαϊκή‖Ένωση‖το‖κάπνισμα‖προκαλεί‖έναν‖στους‖πέντε‖θανάτους.‖ 

Διάφορες ασθένειες. υγκεκριμένα,‖ οι‖ μελετητές‖ υπολόγισαν‖ πως‖ το‖ 85%‖ των‖ θανάτων‖ από‖

καρκίνο‖ του‖πνεύμονα‖οφείλεται‖ στο‖ τσιγάρο‖ (το‖ποσοστό‖ αυτό‖ αυξάνεται‖ στους‖άντρες‖σε‖ 91%‖

ενώ‖για‖τις‖γυναίκες‖υπολογίζεται‖σε 65%)‖και‖το‖25%‖των‖θανάτων‖από‖διάφορες‖μορφές‖καρκίνου‖

(πάλι‖στους‖άντρες‖το‖ποσοστό‖είναι‖υψηλότερο‖38%‖ενώ‖για‖τις‖γυναίκες‖εκτιμάται‖στο‖9%). 

Από‖ το‖ σύνολο‖ των‖ θανάτων‖ που‖ οφείλονται‖ σε‖ καρδιακές‖ παθήσεις,‖ το‖ 10%‖ έχει‖ ως‖ αιτία‖ το‖

τσιγάρο‖ ενώ‖ από‖ τους θανάτους‖ που‖ οφείλονται‖ σε‖ προβλήματα‖ του‖ αναπνευστικού‖ το‖ 30%‖

σχετίζεται‖με‖το‖κάπνισμα. 

Οι φτωχότεροι καπνίζουν περισσότερο τελευταίως  

Οι‖συντάκτες‖της‖έκθεσης‖περιγράφουν‖το‖κάπνισμα‖ως‖επιδημία,‖η‖οποία‖στην‖Ευρώπη‖βρίσκεται‖στο‖τρίτο‖στάδιο,‖κατά‖το  

οποίο‖ο‖αριθμός‖ανδρών‖και‖γυναικών‖καπνιστών‖είναι‖περίπου‖ίδιος‖(η‖Αφρική,‖για‖παράδειγμα,‖βρίσκεται‖στο‖πρώτο‖στάδιο,‖

όπου‖ σημειώνεται‖ απότομη‖ αύξηση‖ στον‖ αριθμό‖ των‖ αντρών‖ καπνιστών,‖ ενώ‖ οι‖ ΗΠΑ‖ και‖ ο‖ Καναδάς‖ στο‖ τέταρτο,‖ όπου‖

παρατηρείται‖ισορροπία‖μεταξύ‖αντρών‖και‖γυναικών‖καπνιστών‖και‖στη‖συνέχεια‖ο‖αριθμός‖των‖γυναικών‖που‖καπνίζουν‖

μειώνεται).‖Οι‖ερευνητές‖συνδέουν‖τη‖σχέση‖φτώχειας‖και‖καπνίσματος.‖«τις‖αρχές‖του‖20ού‖αιώνα‖ήταν‖κυρίως‖άντρες‖και‖

γυναίκες‖των‖υψηλότερων‖οικονομικών‖και‖κοινωνικών‖στρωμάτων‖που‖κάπνιζαν.‖Κατά‖τα‖τέλη‖του‖20ού‖αιώνα,‖κι‖ενώ‖αυτή‖

η‖ κατηγορία‖ καπνιστών‖ άρχισε‖ να‖ εγκαταλείπει‖ την‖ καταστροφική‖ συνήθεια,‖ τη‖ σκυτάλη‖ πήραν‖ άντρες‖ και‖ γυναίκες‖

χαμηλότερων‖κοινωνικοοικονομικών‖τάξεων‖και‖αυτή‖εξακολουθεί‖να‖είναι‖η‖εικόνα‖στις‖περισσότερες‖χώρες‖της‖Ευρώπης». 

Σα πρώτα ευρωφουγάρα 

Νίκος‖τασινός,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖26/5/2004 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ έχουν τα πρωτεία καπνίσματος στην Ευρώπη  

ε‖σύγχρονη‖μάστιγα‖εξακολουθεί‖να‖αναδεικνύεται‖και‖σήμερα‖η‖ολέθρια‖συνήθεια‖του‖

καπνίσματος,‖ καθώς‖ υπολογίζεται‖ ότι‖ ευθύνεται‖ για‖ 3,5‖ εκατ.‖ θανάτους‖ το‖ χρόνο‖ σε‖

παγκόσμιο‖επίπεδο.‖‖τη‖Γηραιά‖Ήπειρο‖οι‖θάνατοι‖υπολογίζονται‖σε‖500.000‖ετησίως,‖ενώ‖1‖

στους‖3‖κατοίκους‖είναι‖καθημερινοί‖καπνιστές.‖Η‖κατάσταση‖είναι‖ιδιαίτερα‖ανησυχητική‖

και‖για‖τη‖χώρα‖μας‖καθώς,‖σύμφωνα‖με‖τα‖στοιχεία‖της‖Eurostat,‖πέραν‖του‖γεγονότος‖ότι‖

οι‖ ενήλικοι‖ Έλληνες‖ κατέχουν‖ τα‖ πρωτεία‖ σε‖ ό,τι‖ αφορά‖ το‖ κάπνισμα‖ στην‖ Ευρώπη‖ με‖

ποσοστό‖45%,‖καθημερινοί‖καπνιστές‖είναι‖και‖οι‖15χρονοι‖σε‖ποσοστό‖14%.‖Επιπλέον‖το‖4%‖

την‖ 11άρηδων‖ έχει‖ δοκιμάσει‖ τσιγάρο,‖ ενώ‖ το‖ποσοστό‖αυτό‖για‖ τους‖ 13άρηδες‖ανέρχεται‖

στο‖ 21%‖ και‖ για‖ τους‖ 15άρηδες‖ στα‖ 42%.‖ ‖ Όπως‖ είπε‖ ο‖ καθηγητής,‖ με‖ αφορμή‖ την‖

Παγκόσμια‖Ημέρα‖κατά‖του‖Καπνίσματος‖(31‖Μαΐου),‖πρόσφατη‖έρευνα‖έδειξε‖ότι‖η‖υψηλή‖δόση‖νικοτίνης‖έχει‖μεγαλύτερη‖

επίδραση‖απ'‖ό,τι‖η‖υψηλή‖δόση‖κοκαΐνης.‖Η‖«ξαφνική‖ευφορία»‖και‖το‖«φτιάξιμο»‖βρέθηκαν‖

να‖ είναι‖ μεγαλύτερα‖ όταν‖ προέρχονται‖ από‖ τη‖ νικοτίνη‖ παρά‖ από‖ την‖ κοκαΐνη,‖ όπως‖

συνέβη‖και‖με‖τα‖επίπεδα‖«ευεξίας».‖‖Άλλες‖έρευνες‖έδειξαν‖ότι‖η‖διακοπή‖του‖καπνίσματος‖

μειώνει‖ σημαντικά‖ τον‖ κίνδυνο‖ των‖ ασθενειών‖ που‖ σχετίζονται‖ με‖ τον‖ καπνό,‖ όπως‖

διάφορες‖ μορφές‖ καρκίνου,‖ χρόνια‖ αποφρακτική‖ πνευμονοπάθεια,‖ εγκεφαλικά,‖

εμφράγματα,‖ στεφανιαία‖ νόσος‖ κ.λπ.‖ ‖ Μόλις‖ ένας‖ άνθρωπος‖ διακόψει‖ το‖ κάπνισμα,‖

επισήμανε‖ο‖κ.‖Μπεχράκης,‖το‖σώμα‖αρχίζει‖να‖διορθώνει‖τις‖βλάβες‖σχεδόν‖αμέσως.‖Εντός‖

10‖ χρόνων‖ από‖ τη‖ διακοπή‖ του‖ καπνίσματος‖ ο‖ κίνδυνος‖ για‖ ανάπτυξη‖ καρκίνου‖ των‖

πνευμόνων‖ μειώνεται‖ στο‖ μισό‖ του‖ αντίστοιχου‖ κινδύνου‖ που‖ διατρέχει‖ ένας‖ καπνιστής,‖
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ενώ‖ ο‖ κίνδυνος‖ καρδιακής‖ προσβολής‖ μειώνεται‖ στα‖ ίδια‖ επίπεδα‖ με‖ τον‖ κίνδυνο‖ που‖ διατρέχει‖ ένα‖ άτομο‖ που‖ δεν‖ έχει‖

καπνίσει‖ποτέ!‖ 

Μια‖θλιβερή‖διαπίστωση‖που‖προκύπτει‖από‖τα‖επιδημιολογικά‖στοιχεία‖των‖προγραμμάτων‖της‖Ελληνικής‖Αντικαρκινικής‖

Εταιρείας,‖ανέφερε‖ο‖πρόεδρός‖της‖καθηγητής‖Κ.‖Δοντάς,‖είναι‖ότι‖οι‖καπνιστές‖είναι‖συνήθως‖άτομα‖χαμηλού‖οικονομικού‖

επιπέδου.‖Σο‖γεγονός‖αυτό,‖σημείωσε‖ο‖καθηγητής,‖είναι‖ ιδιαίτερα‖ανησυχητικό,‖καθώς‖μεγάλο‖ποσοστό‖της νεολαίας‖μας‖

ανήκει‖ σε‖ οικογένειες‖ χαμηλού‖ εισοδήματος.‖ ‖ Ο‖ πρόεδρος‖ του‖ ΕΛΙΚΑΡ,‖ καθηγητής‖ κ.‖ Π.‖ Σούτουζας,‖ υπογράμμισε‖ ότι‖

πρωταρχική‖αιτία‖για‖την‖πρόκληση‖εμφράγματος‖σε‖νέες‖γυναίκες‖αποτελεί‖το‖κάπνισμα,‖ιδιαίτερα‖αν‖μετά‖την‖ηλικία‖των‖

35‖χρόνων,‖συνεχίζουν‖να‖παίρνουν‖αντισυλληπτικά‖χάπια.‖‖Ο‖κ.‖Σούτουζας‖μίλησε‖και‖για‖άλλο‖τρόπο‖ενημέρωσης‖των‖νέων.‖

Πρέπει,‖ είπε,‖να‖τους‖πούμε‖την‖αλήθεια‖ ότι‖με‖το‖τσιγάρο‖ δεν‖θα‖είναι‖δυνατοί‖και‖θα‖υστερούν‖ακόμη‖και‖στον‖ερωτικό‖

τομέα.‖ ‖Από‖την‖Ελληνική‖Αντικαπνιστική‖Εταιρεία‖οι‖καθηγητές‖κ.‖Φούλης‖και‖κ.‖Δαΐκος‖αναφέρθηκαν‖στις‖συνέπειες‖από‖

τον‖καπνό‖που‖ επεκτείνονται‖ και‖ στους‖μη‖καπνιστές‖ όταν‖συνυπάρχουν‖στον‖ ίδιο‖ χώρο‖με‖ τους‖ καπνιστές.‖Πρότειναν‖ δε‖

σειρά‖ μέτρων,‖ όπως‖ την‖ απαγόρευση‖ του‖ καπνίσματος‖ σε‖ κλειστούς‖ χώρους,‖ την‖ απαγόρευση‖ των‖ διαφημίσεων‖ και‖ την‖

απαγόρευση‖πώλησης‖τσιγάρων‖σε‖χώρους‖παροχής‖υγείας.‖ ‖Ο‖υπεύθυνος‖του‖τμήματος‖Προληπτικής‖ Ιατρικής‖του‖Δήμου‖

Αθηναίων,‖ Θ.‖ Καλομοίρης,‖ ανακοίνωσε‖ απόφαση‖ της‖ δημάρχου‖ Ντ.‖ Μπακογιάννη‖ για‖ την‖ εφαρμογή‖ πιλοτικού‖

προγράμματος‖σε‖σχολεία‖της‖Αθήνας,‖με‖τακτικά‖ενημερωτικά‖μαθήματα‖πάνω‖σε‖θέματα‖υγείας,‖συμπεριλαμβανομένης‖

και‖της‖αντικαπνιστικής‖ενημέρωσης.‖‖ειρά‖μέτρων‖κατά‖του‖καπνίσματος‖επεξεργάζεται‖και‖το‖υπουργείο‖Τγείας,‖τόνισε‖ο‖

υπουργός‖Νικ.‖Κακλαμάνης,‖ο‖οποίος‖παραδέχθηκε‖ότι‖οι‖ώς‖τώρα‖προσπάθειες‖δεν‖είχαν‖ το‖αναμενόμενο‖αποτέλεσμα.‖Ο‖

υπουργός‖δεν‖απέκλεισε‖το‖ενδεχόμενο‖στις‖δημόσιες‖υπηρεσίες‖να‖υπάρχουν‖χώροι‖καπνιστών‖και‖μη‖καπνιστών,‖καθώς‖η‖

απόλυτη‖σημερινή‖απαγόρευση‖δεν‖εφαρμόζεται. 

Πώς οι βιομηχανίες εμποδίζουν τους καπνιστές να κόψουν το τσιγάρο 

Εφημερίδα‖Σο‖Βήμα,‖1/8/1999 

Διάφορες πρόσθετες ουσίες αυξάνουν την εξάρτηση από τα προϊόντα τους 

Με ποιον τρόπο ενισχύουν τις ιδιότητες της νικοτίνης και καλύπτουν τις βλαβερές 

συνέπειες του καπνού 

Εκτός‖από‖ τη‖ δύναμη‖ της‖ διαφήμισης,‖ ένας‖άλλος,‖πιο‖σίγουρος‖ τρόπος‖για‖ να‖πουλήσει‖

ένα‖ προϊόν‖ είναι‖ να‖ γίνει‖ απαραίτητο‖ στους‖ καταναλωτές‖ ή,‖ με‖ άλλα‖ λόγια,‖ οι‖

καταναλωτές‖ να‖ εθιστούν‖ σε‖ αυτό.‖ Ας‖ πάρουμε‖ για‖ παράδειγμα‖ το‖ τσιγάρο.‖ Ενώ‖

εκατομμύρια‖καπνιστές‖σε‖όλο‖τον‖κόσμο‖προσπαθούν‖με‖χίλιους‖δύο‖τρόπους‖να‖κόψουν‖το‖κάπνισμα,‖με‖μικρά‖ποσοστά‖

επιτυχίας,‖ νέες‖ έρευνες‖ φανερώνουν‖ ότι‖ οι‖ καπνοβιομηχανίες‖  εδώ‖ και‖ πολλά‖ χρόνια‖  έχουν‖ βρει‖ τρόπους‖ να‖ κάνουν‖ τα‖

τσιγάρα‖ πιο‖ εθιστικά,‖ εξαπατώντας‖ τόσο‖ τους‖ καταναλωτές‖ όσο‖ και‖ τις‖ αρμόδιες‖ κρατικές‖ υπηρεσίες‖ ελέγχου.‖ Οι‖

καπνοβιομηχανίες‖κατηγορούνται‖ ότι‖προσθέτουν‖στα‖τσιγάρα‖πολλές‖και‖διάφορες‖ ουσίες‖οι‖ οποίες‖αυξάνουν τον‖εθισμό‖

ενώ‖ταυτόχρονα‖καθιστούν‖πιο‖δύσκολη‖τη‖διακοπή‖της‖βλαβερής‖συνήθειας‖του‖καπνίσματος.‖Βρετανικές‖αντικαπνιστικές‖

οργανώσεις‖ ζήτησαν‖ πρόσφατα‖ να‖ σταματήσει‖ αυτή‖ η‖ τακτική,‖ ισχυριζόμενες‖ ότι‖ οι‖ κανονισμοί‖ οι‖ οποίοι‖ ισχύουν‖ για‖ τα‖

πρόσθετα‖των‖τσιγάρων‖στην‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση‖είναι‖ανεπαρκείς.‖ 

Η‖κύρια‖ δικαιολογία‖ των‖καπνοβιομηχανιών‖για‖ τη‖ χρήση‖πρόσθετων‖ουσιών‖ είναι‖ ότι‖ βελτιώνουν‖ τη‖

γεύση‖των‖ελαφρών‖τσιγάρων‖ενώ‖οι‖ποσότητες‖πίσσας‖και‖νικοτίνης‖διατηρούνται‖σε‖χαμηλά‖επίπεδα.‖

Απέκρυψαν‖όμως‖το‖γεγονός‖ότι‖αυτές‖οι‖ουσίες‖ενισχύουν‖τις‖ιδιότητες‖της‖νικοτίνης,‖καθώς‖επίσης‖ότι‖

πολλές‖ από‖ αυτές‖ καλύπτουν‖ τις‖ βλαβερές‖ συνέπειες‖ του‖ καπνού.‖ ‖ Εκπρόσωπος‖ των‖ βρετανικών‖

καπνοβιομηχανιών‖ δήλωσε‖ ότι‖ η‖ έρευνα‖ που‖ έγινε‖ αφορά‖ τις‖ ΗΠΑ‖ και‖ ότι‖ το‖ 90%‖ των‖ βρετανικών‖

τσιγάρων‖ δεν‖ περιέχουν‖ πρόσθετα,‖ αλλά‖ ο‖ δρ‖ Μάρτιν‖ Σζάρβις,‖ του‖ Αυτοκρατορικού‖ Αντικαρκινικού‖

Ιδρύματος‖ Ερευνών,‖ τόνισε:‖ «Εξω‖ από‖ την‖ καπνοβιομηχανία‖ κανείς‖ δεν‖ γνωρίζει‖ ποια‖ πρόσθετα‖

χρησιμοποιούνται‖ και‖ σε‖ ποιες‖ μάρκες.‖ Η‖ δικαιολογία‖ των‖ καπνοβιομηχανιών‖ για‖ τη‖ χρήση‖ των‖

προσθέτων‖είναι‖ότι‖βοηθούν‖τα‖τσιγάρα‖με‖χαμηλή‖περιεκτικότητα‖σε‖πίσσα‖να‖καπνίζονται‖ευκολότερα.‖Γνωρίζουμε‖όμως‖

ότι‖τα‖τσιγάρα‖αυτά‖είναι‖τόσο‖επιβλαβή‖όσο‖και‖τα‖απλά,‖και‖έτσι‖η‖χρήση‖των‖προσθέτων‖δεν‖μπορεί‖να‖ δικαιολογηθεί.‖

Καθώς‖τα‖πρόσθετα‖καθιστούν‖τα‖τσιγάρα‖πιο‖εθιστικά,‖οι‖καπνοβιομηχανίες‖κάνουν‖ακόμη‖πιο‖δύσκολο‖το‖σταμάτημα‖το‖

καπνίσματος».‖ 

Η αμφιλεγόμενη επιτυχία  

Προκειμένου‖να‖καταλάβουμε‖καλύτερα‖τον‖ρόλο‖που‖παίζουν‖στο‖κάπνισμα‖τα‖πρόσθετα,‖είναι‖σημαντικό‖να‖κατανοήσουμε‖

τον‖ τρόπο‖ με‖ τον‖ οποίο‖ λειτουργούν‖ τα‖ τσιγάρα.‖ Η‖ μακροχρόνια‖ επιτυχία‖ της‖ καπνοβιομηχανίας‖ είναι‖ αποτέλεσμα‖ της‖

εθιστικής‖φύσης‖της‖νικοτίνης.‖Οπως‖αναγνώρισαν‖πρώτοι‖οι‖κύκλοι‖της‖καπνοβιομηχανίας,‖το‖τσιγάρο‖που‖πλασάρεται‖ως‖

το‖ισόβιο‖αξεσουάρ‖ενός‖τρόπου‖ζωής‖είναι‖στην‖πραγματικότητα‖το‖όχημα‖ενός‖εθιστικού‖ναρκωτικού.‖‖Η‖καπνοβιομηχανία‖
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Philip‖ Morris‖ το‖ 1972‖ είχε‖ δώσει‖ αυτή‖ την‖ εξήγηση‖ για‖ τον‖ πραγματικό‖ ρόλο‖ του‖ τσιγάρου:‖ «Σο‖ τσιγάρο‖ δεν‖ πρέπει‖ να‖

εκλαμβάνεται‖ ως‖ ένα‖ προϊόν‖ αλλά‖ως‖ συσκευασία.‖ Σο‖ προϊόν‖ είναι‖ η‖ νικοτίνη.‖ κεφτείτε‖ το‖ τσιγάρο‖ως‖ συσκευασία‖ που‖

περιέχει‖ την‖ημερήσια‖ δόση‖ νικοτίνης...‖ Σο‖ τσιγάρο‖ είναι‖ το‖ ανταλλακτικό‖ εργαλείο‖ για‖ τη‖ διάθεση‖ μιας‖ δόσης‖ αυτής‖ της‖

ουσίας».‖ ‖Οπως‖έδειξαν‖έρευνες‖που‖έγιναν‖στα‖τέλη‖της‖δεκαετίας‖του‖ '70,‖η‖τεράστια‖επιτυχία‖των‖τσιγάρων‖Marlboro‖δεν‖

είναι‖είναι‖αποτέλεσμα‖μιας‖έξυπνης‖διαφημιστικής‖καμπάνιας.‖Ενώ‖στις‖αρχές‖του‖'60‖η‖Philip‖Morris‖ήταν‖η‖μικρότερη‖από‖

τις‖έξι‖μεγάλες‖αμερικανικές‖καπνοβιομηχανίες,‖το‖1978‖τα‖τσιγάρα‖Marlboro έφθασαν‖να‖είναι‖τα‖πρώτα‖σε‖πωλήσεις‖στον‖

κόσμο.‖Η‖ξαφνική‖και‖τεράστια‖επιτυχία‖της‖μάρκας‖ώθησε‖τις‖ανταγωνίστριες‖εταιρείες‖στο‖να‖ερευνήσουν‖τον‖τρόπο‖με‖τον‖

οποίο‖συνέβη‖αυτό.‖Επειτα‖από‖αναλύσεις‖οι‖ανταγωνιστές‖ανακάλυψαν‖ότι‖η‖πραγματική‖ψυχή‖των τσιγάρων‖Marlboro‖δεν‖

είναι‖η‖Αγρια‖Δύση‖και‖το‖ελεύθερο‖πνεύμα‖των‖καουμπόι‖που‖προβάλλει‖η‖διαφημιστική‖καμπάνια‖της‖μάρκας‖αλλά‖η‖χρήση‖

αμμωνίας‖ στον‖ καπνό,‖ η‖ οποία‖ ενίσχυε‖ τα‖ εφέ‖ της‖ νικοτίνης‖ κάνοντας‖ τα‖ τσιγάρα‖ αυτά‖ πιο‖ εθιστικά.‖ ‖ Οι‖ αντίπαλοι‖ της‖

καπνοβιομηχανίας‖Philip‖Morris‖ επισημαίνουν‖ ότι‖ η‖ επιτυχία‖ των‖ τσιγάρων‖Marlboro‖ οφείλεται‖ στη‖μεγαλύτερη‖παρουσία‖

«ελεύθερης»‖ νικοτίνης‖ που‖ επιτυγχάνεται‖ από‖ υψηλότερο‖ δείκτη‖ αλκαλίων‖ (ΡΗ),‖ ο‖ οποίος‖ είναι‖ αποτέλεσμα‖ της‖ χρήσης‖

αμμωνίας.‖Η‖αμμωνία‖ επιταχύνει‖ την‖απελευθέρωση‖ της‖ νικοτίνης,‖ λειτουργώντας‖με‖ τον‖ ίδιο‖ τρόπο‖που‖χρησιμοποιείται‖

από‖ τους‖ χρήστες‖ κοκαΐνης-κρακ.‖Η‖ νικοτίνη‖ που‖ απελευθερώνεται‖ από‖ καπνό‖ εμπλουτισμένο‖ με‖ αμμωνία‖ απορροφάται‖

πολύ‖πιο‖γρήγορα‖από‖τον‖οργανισμό‖και‖επιδρά‖πολύ‖πιο‖έντονα‖στο‖νευρικό‖σύστημα.‖ 

Η‖αντικαπνιστική‖οργάνωση‖ASH‖και‖το‖Αυτοκρατορικό‖Αντικαρκινικό‖Ιδρυμα‖Ερευνών‖ισχυρίζονται‖ότι‖έχουν‖στη‖διάθεσή‖

τους‖στοιχεία‖τα‖οποία‖συγκέντρωσαν‖από‖έγγραφα‖της‖βιομηχανίας‖καπνού‖και‖αποδεικνύουν‖ότι:‖*‖Σα‖πρόσθετα‖αυξάνουν‖

τον‖εθισμό.‖*‖Φρησιμοποιούνται‖για‖να‖ενισχύουν‖τη‖γεύση‖του‖καπνού.‖*‖Γλυκαντικές‖ουσίες,‖όπως‖η‖σοκολάτα,‖κάνουν‖το‖

κάπνισμα‖πιο‖ευχάριστο‖σε‖άτομα‖νεαρής‖ηλικίας.‖*‖Η‖ευγενόλη‖και‖η‖μενθόλη‖μουδιάζουν‖τον‖φάρυγγα‖και‖έτσι‖καλύπτονται‖

οι‖ δυσάρεστες‖ ιδιότητες‖ του‖καπνίσματος.‖ *‖Πρόσθετα‖όπως‖ το‖ κακάο‖ διαστέλλουν‖ τους‖αεραγωγούς‖και‖ ο‖ καπνός‖βρίσκει‖

ευκολότερο‖πέρασμα‖προς‖τους‖πνεύμονες.‖ 

 Σα‖πρόσθετα‖χρησιμοποιούνται‖ για‖ να‖καλύπτουν‖ τη‖μυρωδιά‖και‖ την‖παρουσία‖ του‖ καπνού‖που‖ δεν‖ εισπνέεται‖ από‖ τον‖

καπνιστή.‖ 

Ο‖κ.‖Κλάιβ‖Μπέιτς,‖διευθυντής‖της‖οργάνωσης‖ASH,‖ανέφερε‖ότι‖η‖έρευνα‖αυτή‖«ξεσκέπασε‖

ένα‖σκάνδαλο‖που‖αποκαλύπτει‖ότι‖οι‖καπνοβιομηχανίες‖επίτηδες‖χρησιμοποιούν‖πρόσθετα‖

ώστε‖ να‖ κάνουν‖ τα‖ επιβλαβή‖ προϊόντα‖ τους‖ ακόμη‖ χειρότερα.‖ Φωρίς‖ να‖ ενημερώνουν 

κανέναν,‖ αλλάζουν‖ τη‖ χημεία‖ του‖ εγκεφάλου‖ των‖ καπνιστών.‖Η‖ ιδέα‖ τού‖ να‖ παίρνεις‖ ένα‖

εθιστικό‖προϊόν‖και‖να‖το‖κάνεις‖ακόμη‖πιο‖εθιστικό‖είναι‖πολύ‖δυσάρεστη».‖ ‖Οι‖αρχές‖στην‖

πολιτεία‖ της‖ Μασαχουσέτης‖ ανάγκασαν‖ τις‖ καπνοβιομηχανίες‖ να‖ αναγράφουν‖ ποια‖

πρόσθετα‖ χρησιμοποιούν‖ στα‖ τσιγάρα‖ τους‖ και‖ γιατί.‖ Η‖ καπνοβιομηχανία‖ απάντησε‖ σε‖

αυτούς‖τους‖περιορισμούς‖με‖μηνύσεις.‖Ο‖δρ‖Γκρέγκορι‖Κόνολι,‖διευθυντής‖του‖Προγράμματος‖

Ελέγχου‖ Καπνού‖ στη‖ Μασαχουσέτη,‖ δήλωσε:‖ «Σα‖ ντοκουμέντα‖ από‖ την‖ καπνοβιομηχανία‖

δημιουργούν σοβαρές‖ανησυχίες‖για‖τον‖τρόπο‖με‖τον‖οποίο‖γίνεται‖η‖επεξεργασία‖των‖τσιγάρων‖ώστε‖να‖είναι‖πιο‖εθιστικά.‖

τη‖Μασαχουσέτη‖ αρχίζουμε‖ και‖ τους‖ ελέγχουμε‖ και‖ αυτό‖ δεν‖ τους‖ αρέσει».‖ ‖ Ο‖ κ.‖ Σζον‖ Καρλάιλ,‖ διευθυντής‖ δημοσίων‖

σχέσεων‖της‖βρετανικής‖Ενωσης‖Καπνοβιομηχανιών,‖απέρριψε‖τις‖δηλώσεις‖αυτές‖ως‖«ανόητες»‖και‖δήλωσε‖ότι‖αποσκοπούν‖

στον‖ εκφοβισμό‖ των‖καταναλωτών.‖Ο‖κ.‖Καρλάιλ‖ ανέφερε‖ επίσης‖ ότι‖ η‖ έρευνα‖ αφορά‖ τα‖ αμερικανικά‖ τσιγάρα‖ και‖ ότι‖ τα‖

βρετανικά‖είναι‖κατά‖90%‖χωρίς‖πρόσθετα.‖Πρόσθεσε‖επίσης‖ότι‖ενώ‖οι‖ουσίες‖αυτές‖έχουν‖εγκριθεί‖από‖την‖κυβέρνηση‖οι‖

περισσότερες‖από‖αυτές‖δεν‖έχουν‖ποτέ‖χρησιμοποιηθεί.‖υγκεκριμένα‖ο‖κ.‖Καρλάιλ‖ανέφερε:‖«Κάνουμε‖ό,τι‖μας‖ζητήθηκε‖

από‖ την‖κυβέρνηση‖προκειμένου‖ οι‖ βρετανοί‖ καταναλωτές‖ να‖ εμπιστεύονται‖ τα‖προϊόντα‖που παράγουμε».‖ ‖Ο‖κ.‖Καρλάιλ‖

συμπλήρωσε‖ότι‖αν‖κάποιος‖είναι‖δυσαρεστημένος‖με‖τα‖πρόσθετα‖που‖χρησιμοποιούνται‖νόμιμα‖στη‖Βρετανία‖θα‖πρέπει‖να‖

διαμαρτυρηθεί‖στην‖κυβέρνηση.‖Δεν‖αποσαφήνισε‖όμως‖κατά‖πόσο‖τα‖πρόσθετα‖αυξάνουν‖τον‖εθισμό‖στο‖κάπνισμα.‖ 

Οι συνέπειες στη δημόσια υγεία  

Περισσότερα‖ από‖ 600‖ πρόσθετα‖ χρησιμοποιούνται‖ στην‖ κατασκευή‖ προϊόντων‖ καπνού‖ στην‖ ΕΕ,‖ μέσα‖ σε‖ ένα‖ εξαιρετικά‖

χαλαρό‖πλαίσιο‖ κανονισμών.‖Αν‖και‖ τα‖πρόσθετα‖σε‖γενικές‖γραμμές‖ ελέγχονται‖ για‖ την‖ τοξικότητά‖ τους,‖ δεν‖ υπάρχουν‖

στοιχεία‖για‖την‖επίδραση‖που‖έχουν‖στην‖καπνιστική‖συμπεριφορά‖ή‖για‖το‖αν‖προκαλούν‖άλλες‖δυσάρεστες‖συνέπειες.‖‖Αν‖

μια‖μικρή‖ποσότητα‖κάποιας‖σχετικά‖ήπιας‖ουσίας‖που‖προστίθεται‖σε‖ένα‖προϊόν‖καπνού‖κάνει‖αυτό‖το‖προϊόν‖πιο‖εθιστικό‖

και‖ διευκολύνει‖ την‖ έναρξη‖ του‖ καπνίσματος‖ ή‖ τη‖ συνέχισή‖ του,‖ αυτή‖ η‖ τακτική‖ μπορεί‖ να‖

προκαλέσει‖ μεγάλο‖ κακό,‖ εκθέτοντας‖ τον‖ καπνιστή‖ σε‖περισσότερα‖ από‖ 4.000‖ χημικά,‖ στα‖ οποία‖

συμπεριλαμβάνονται‖πολλά‖τοξικά‖και‖καρκινογενή.‖‖Αν‖υπολογισθεί‖ότι‖περισσότεροι‖από‖500.000‖

άνθρωποι πεθαίνουν‖κάθε‖χρόνο‖πρόωρα‖στην‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση‖από‖ασθένειες‖που‖σχετίζονται‖με‖

το‖ κάπνισμα,‖ ακόμη‖και‖ αν‖μόνο‖ 1%‖ από‖ αυτούς‖ τους‖θανάτους‖αποδοθεί‖ στα‖χημικά‖πρόσθετα,‖

καταλαβαίνουμε‖ότι‖η‖χρήση‖τους‖έχει‖μεγάλες‖συνέπειες‖στη‖δημόσια‖υγεία,‖όντας‖υπεύθυνα‖για‖

δεκάδες‖χιλιάδες‖θανάτους‖ετησίως.‖Σο‖υπάρχον‖πλαίσιο‖κανονισμών‖βασίζεται‖στην‖υπόθεση‖ότι‖

τα‖πρόσθετα‖χρησιμεύουν‖για‖να‖διευκολύνουν‖το‖«πέρασμα»‖των‖καπνιστών‖σε‖τσιγάρα‖με‖χαμηλή‖
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περιεκτικότητα‖σε‖νικοτίνη.‖Δεν‖υπάρχουν‖ωστόσο‖στοιχεία‖που‖να φανερώνουνυν‖ότι‖τα‖πρόσθετα‖χρησιμοποιούνται‖μόνο‖σε‖

«ελαφρά»‖τσιγάρα.‖Δημιουργείται‖λοιπόν‖η‖ανάγκη‖μιας‖νέας‖προσέγγισης‖του‖θέματος.‖ 

Σο νέο πλαίσιο κανονισμών  

ύμφωνα‖με‖τους‖ειδικούς,‖απαιτείται‖η‖δημιουργία‖ενός‖νέου‖πλαισίου‖κανονισμών‖με‖το‖οποίο‖ο‖

κατασκευαστής‖θα‖υποχρεώνεται‖να‖αποδεικνύει‖ότι‖δεν‖προκαλείται‖επιπλέον‖πρόβλημα‖από‖τον‖

σχεδιασμό‖των‖προϊόντων‖καπνού‖και‖τη‖χρήση‖προσθέτων.‖ε‖αυτό‖το‖νέο‖πλαίσιο‖κανονισμών‖

πρέπει‖ να‖ συμπεριλαμβάνεται‖ επίσης‖ η‖ αναφορά‖ στην‖ επίδραση‖ που‖ έχουν‖ τα πρόσθετα‖ στην‖

καπνιστική‖συμπεριφορά,‖ στο‖ παθητικό‖ κάπνισμα‖ αλλά‖ και‖ στους‖ κινδύνους‖ πυρκαϊών‖ εξαιτίας‖

του‖καπνίσματος.‖Εφόσον‖είναι‖πρακτικά‖αδύνατο‖να‖κατασκευαστούν‖ασφαλή‖τσιγάρα,‖τότε‖θα‖

πρέπει‖να‖ληφθούν‖μέτρα‖ώστε‖να‖περιοριστούν‖τα‖προβλήματα‖που‖προκαλούνται‖από‖τον‖καπνό.‖

Ενα‖ ανάλογο‖ νέο‖ πλαίσιο‖ κανονισμών‖ πρέπει‖ να‖ περιλαμβάνει‖ τα‖ ακόλουθα‖ στοιχεία:‖ *‖

Δημοσιοποίηση.‖ Ψς‖ ένα‖ πρώτο‖ βήμα‖ οι‖ κατασκευαστές‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ αποκαλύπτουν‖ όλα‖ τα‖

πρόσθετα‖ που‖ χρησιμοποιούνται‖ στα‖ προϊόντα‖ του‖ καπνού,‖ για‖ κάθε μάρκα‖ τσιγάρων,‖ σε‖ έναν‖ ρυθμιστή,‖ ο‖ οποίος‖ στην‖

περίπτωση‖της‖Βρετανίας‖είναι‖το‖υπουργείο‖Τγείας.‖Αυτή‖την‖προσέγγιση‖έχουν‖ήδη‖υιοθετήσει‖οι‖αρχές‖στη‖Μασαχουσέτη‖

και‖στη‖Βρετανική‖Κολομβία.‖*‖Ενημέρωση‖της‖κοινής‖γνώμης.‖Οι‖σχετικές‖πληροφορίες‖δεν‖θα‖έπρεπε‖να‖είναι‖εμπιστευτικές‖

αλλά‖ να‖ κοινοποιούνται‖ μέσω‖ δημοσιεύσεων‖ στον‖ Σύπο,‖ από‖ το‖ Internet‖ ή‖ κατόπιν‖ αίτησης‖ του‖ ρυθμιστή.‖ *‖ υσκευασία.‖

Τπάρχουν‖ μερικά‖ πρόσθετα‖ που‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ αναγράφονται‖ στη‖ συσκευασία‖ των‖ προϊόντων‖ καπνού.‖ Αυτή‖ είναι‖ μια‖

ξεχωριστή‖απόφαση‖στην‖αίτηση‖δημοσιοποίησης‖των‖πληροφοριών.‖ *‖Δημοσιοποίηση‖σκοπιμότητας.‖Οι‖καπνοβιομηχανίες‖

θα‖ έπρεπε‖ να‖ δημοσιοποιούν‖ τη‖ σκοπιμότητα‖ ενός‖ προσθέτου‖ καθώς‖ και‖ τις‖ δευτερεύουσες‖ επιπτώσεις‖ που‖ δημιουργεί‖ η‖

χρήση‖του‖ ασχέτως‖του‖αν‖είναι‖εσκεμμένες‖ή‖όχι.‖*‖Περιεχόμενο‖και‖δημοσιοποίηση‖των‖ερευνών.‖Οι‖καπνοβιομηχανίες‖θα‖

έπρεπε‖να‖αναλαμβάνουν‖την‖εκτενή‖τοξικολογική‖και‖φαρμακευτική‖ανάλυση‖όλων‖των‖προσθέτων‖που‖χρησιμοποιούν.‖*‖

Ρυθμιστικές‖προκλήσεις.‖Οι‖ρυθμιστές‖θα‖έπρεπε‖να‖έχουν‖τη‖δύναμη‖να‖απαγορεύσουν‖τη‖χρήση‖οποιουδήποτε‖από‖τα‖600‖

πρόσθετα‖ που‖ επιτρέπονται‖ ώσπου‖ οι‖ καπνοβιομηχανίες‖ να‖ αποδείξουν‖ ότι‖ οι‖ ουσίες‖ αυτές‖ δεν‖ προκαλούν‖ βλάβη‖ στους‖

καταναλωτές.‖Η‖συγκομιδή‖στοιχείων‖είναι‖δύσκολη‖επειδή‖απαγορεύονται‖οι‖δοκιμές‖σε‖ζώα.‖Ετσι‖για‖προληπτικούς‖λόγους‖

τα‖πρόσθετα‖θα‖έπρεπε‖να‖απαγορευθούν.‖*‖Σα‖φαρμακευτικώς‖ενεργά‖πρόσθετα.‖Σα‖πρόσθετα‖που‖έχουν‖άμεσες‖ή‖έμμεσες‖

φαρμακολογικές‖ επιδράσεις‖ θα‖ έπρεπε‖ να‖ απαγορευθούν‖ώσπου‖ να‖ αποδειχθεί‖ ότι‖ η‖ χρήση‖ τους‖ δεν‖ προκαλεί‖ βλάβες.‖ *‖

Πράσινο‖ φως‖ για‖ ορισμένα‖ πρόσθετα.‖ Σα‖ πρόσθετα‖ τα‖ οποία‖ είναι‖ αναγκαία‖ για‖ την‖ κατασκευή‖ και‖ για‖ τη‖ φύλαξη‖ των‖

προϊόντων‖καπνού‖θα‖έπρεπε‖να‖επιτρέπονται‖μόνο‖αν‖αποδειχθεί‖ότι‖η‖χρήση‖τους‖είναι‖ασφαλής‖και‖ότι‖δεν‖επηρεάζουν‖

την‖καπνιστική‖συμπεριφορά. 

Υτώχεια 

Η κατάσταση έχει περάσει προ πολλού το κατώφλι της κρίσης 

Λήδα‖Παπαδοπούλου,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖24/5/2008 

τις‖ αρχές‖ Μαρτίου,‖ ο‖ επικεφαλής‖ των‖ επιστημονικών‖ συμβούλων‖ της‖

βρετανικής‖ κυβέρνησης,‖ καθηγητής‖ Σζον‖ Μπέντινγκτον,‖ προειδοποιούσε‖ ότι‖ η‖

κρίση‖ των‖ τροφίμων‖ θα‖ πλήξει‖ τον‖ κόσμο‖ πολύ‖ νωρίτερα‖ από‖ τις‖ κλιματικές‖

αλλαγές.‖ Ενα‖ μήνα‖ μετά,‖ ο‖ ΟΗΕ‖ έστελνε‖ σήμα‖ συναγερμού:‖ η‖ κατακόρυφη‖

άνοδος‖στις‖τιμές‖των‖τροφίμων‖απειλεί‖την‖πολιτική‖σταθερότητα‖παγκοσμίως.‖

Μέσα‖ σε‖ μερικές‖ εβδομάδες‖ οι‖ λαϊκές‖ διαμαρτυρίες‖ και‖ οι‖ ταραχές‖ πήραν‖ τη‖

μορφή‖ τσουνάμι‖ που‖ σαρώνει‖ τον‖ πλανήτη.Σο‖ πρόβλημα‖ βεβαίως‖ δεν‖

εμφανίστηκε‖ξαφνικά‖και‖υπήρχε‖πολύ‖πριν‖το‖φωτίσουν‖τα‖μέσα‖ενημέρωσης.‖

Σώρα‖όμως‖οι‖κατά‖τόπους‖ελλείψεις,‖που‖γίνονται‖περισσότερες‖και‖συχνότερες,‖

σκιαγραφούν‖με‖σαφήνεια‖ένα‖παγκόσμιο‖φαινόμενο‖και‖η‖κατάσταση‖έχει‖περάσει‖προ‖πολλού‖το‖κατώφλι‖της‖κρίσης.‖Αρκεί‖

μια‖παράθεση‖αριθμών:‖σύμφωνα‖με‖στοιχεία‖της‖Παγκόσμιας‖Σράπεζας‖(Π.Σ.)‖και‖του‖ΟΗΕ,‖μέσα‖σε‖λιγότερο‖από‖ένα‖χρόνο‖

η‖τιμή‖του‖σιταριού‖έχει‖αυξηθεί‖κατά‖130%,‖της‖σόγιας‖87%,‖ενώ‖του‖ρυζιού‖75%‖σε‖μόλις‖ένα‖τρίμηνο.‖Ο‖μέσος‖όρος‖αύξησης‖

των‖τιμών‖στα‖βασικά‖διατροφικά‖προϊόντα‖την‖τελευταία‖τριετία‖τοποθετείται‖στο‖83%.‖Σα‖παγκόσμια‖αποθέματα‖σιτηρών‖

επαρκούν‖για‖ να‖καλύψουν‖κάπου‖ 12‖ εβδομάδες,‖ γεγονός‖που‖προμηνύει‖ακόμη‖μεγαλύτερες‖ ελλείψεις.‖Κι‖ όλα‖αυτά‖μαζί‖

μεταφράζονται‖σε‖μία‖μόνο‖λέξη:‖πείνα.‖Και‖η‖πείνα‖φέρνει‖απελπισία.‖Και‖οργή.‖Η‖οργή‖είναι‖πια‖απτή‖από‖τη‖μια‖άκρη‖του‖

κόσμου‖ στην‖ άλλη.‖Μπανγκλαντές,‖ Ινδονησία,‖ Βιετνάμ,‖ Τεμένη,‖ Αίγυπτος,‖Μαυριτανία,‖ Ακτή‖ Ελεφαντοστού,‖ Μοζαμβίκη,‖

ενεγάλη,‖Καμερούν,‖Ουζμπεκιστάν,‖ Βολιβία,‖Μεξικό,‖Αϊτή‖ έζησαν‖ το‖ τελευταίο‖ διάστημα‖από‖μαζικές‖

απεργίες‖ και‖ διαδηλώσεις‖ μέχρι‖ βίαιες‖ συγκρούσεις‖ κι‖ αναταραχές.‖ το‖ Καμερούν‖ σκοτώθηκαν‖ τον‖

Υεβρουάριο‖ 40‖ άνθρωποι,‖ ενώ‖ στην‖ Αϊτή‖ οι‖ ταραχές‖ της‖ πείνας‖ είχαν‖ αποτέλεσμα‖ τον‖ θάνατο‖

τουλάχιστον‖5‖ανθρώπων‖και‖την‖ανατροπή‖του‖πρωθυπουργού.‖«Σο‖βασικό‖ανθρώπινο‖ένστικτο»,‖λέει‖ο‖

Αρίφ‖ Φουσέιν,‖ αναλυτής‖ επισιτιστικής‖ ασφάλειας‖ στο‖ Παγκόσμιο‖ Επισιτιστικό‖ Πρόγραμμα‖ του‖ ΟΗΕ‖

(WFP),‖«είναι‖αυτό‖της‖επιβίωσης‖και‖οι‖άνθρωποι‖θα‖κάνουν‖οτιδήποτε‖για‖να‖επιβιώσουν.‖Κι‖όταν‖είσαι‖

πεινασμένος,‖θυμώνεις‖ευκολότερα».‖Εάν‖οι‖τιμές‖συνεχίσουν‖να‖ανεβαίνουν,‖όλο‖και‖περισσότεροι‖δεν‖θα‖

μπορούν‖ να‖ πληρώσουν‖ τα‖ βασικά‖ τρόφιμα‖ που‖ χρειάζονται‖ για‖ να‖ μείνουν‖ ζωντανοί‖ και‖ είναι‖

http://www.enet.gr/online/online_print?id=68180904,76063016,90388136,98278440,3978440,9902664
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αναπόφευκτο‖να‖κατεβούν‖στο‖δρόμους.‖Θα‖ξεσπάσουν‖περισσότερες‖ταραχές,‖κυβερνήσεις‖θα‖κλονιστούν‖και‖εκατομμύρια‖

άνθρωποι‖μπορεί‖να‖χάσουν‖τη‖ζωή‖τους. 

Από‖τις‖36‖χώρες‖που‖περιλαμβάνονται‖στη‖λίστα‖του‖Οργανισμού‖Σροφίμων‖και‖Γεωργίας‖(FAO)‖ως‖εξαρτώμενες‖κατά‖κύριο‖

λόγο‖από‖την‖εξωτερική‖βοήθεια‖για‖την‖επιβίωσή‖τους,‖οι‖21‖βρίσκονται‖στην‖Αφρική,‖οι‖10‖στην‖Ασία‖και‖οι‖5‖στη‖Ν.‖Αμερική.‖

τη‖ λίστα‖ προστέθηκε‖ προσφάτως‖ ως‖ μερικώς‖ εξαρτώμενη‖ και‖ η‖ Μολδαβία.‖ Ο‖ συνολικός‖

πληθυσμός‖τους‖ανέρχεται‖σήμερα‖σε‖1,1‖δισ.‖κατοίκους‖κι‖αναμένεται‖να‖φτάσει‖το‖1,5‖δισ.‖ώς‖το‖

2025‖και‖τα‖2‖δισ.‖ώς‖το‖2050.‖Κατά‖την‖Π.Σ.,‖ τουλάχιστον‖33‖χώρες‖κινδυνεύουν‖αυτή‖τη‖στιγμή‖

από‖ πολιτική‖ αποσταθεροποίηση‖ και‖ εσωτερική‖ σύγκρουση‖ εξαιτίας‖ της‖ ακρίβειας‖ των‖

τροφίμων.‖Η‖έλλειψη‖δεν‖γίνεται‖πλέον‖αισθητή‖μόνο‖στους‖πολύ‖φτωχούς,‖αλλά‖διαβρώνει‖το‖

εισόδημα‖της‖εργατικής‖και‖μεσαίας‖τάξης‖υποθάλποντας‖τη‖λαϊκή‖δυσφορία‖και‖ασκώντας‖νέες‖

πιέσεις‖ στις‖ εύθραυστες‖ κυβερνήσεις.‖ Η‖ άνιση‖ κατανομή‖ των‖ διατροφικών‖ αγαθών‖ και‖ οι‖

διαμάχες‖για‖ τον‖ έλεγχο‖ των‖συρρικνούμενων‖φυσικών‖πόρων‖αποτελούν‖για‖ τις‖ κυβερνήσεις‖

μείζονα‖ πολιτική‖ και‖ κοινωνική‖ πρόκληση‖ που‖ κινδυνεύει‖ να‖ εξελιχθεί‖ σε‖ γενικευμένη‖ κρίση‖

καθώς‖οι‖κλιματικές‖αλλαγές‖θα‖προχωρούν‖και‖ο‖πληθυσμός‖της‖Γης‖θα‖αυξάνεται‖από‖6,7‖δισ.‖

σε‖ 9,2‖ δισ.‖μέχρι‖ το‖ 2050.‖Καλώντας‖ τις‖πλούσιες‖ χώρες‖να‖προσφέρουν‖στο‖Παγκόσμιο‖Επισιτιστικό‖Πρόγραμμα‖ 500 εκατ.‖

δολάρια‖επιπλέον‖ως‖επείγουσα‖βοήθεια,‖ο‖πρόεδρος‖της‖Π.Σ.‖Ρόμπερτ‖Ζέλικ‖έδωσε‖το‖στίγμα‖των‖επιπτώσεων‖της‖τρέχουσας‖

κρίσης:‖Δεν‖μιλάμε‖μόνο‖για‖τα‖γεύματα‖που‖χάνονται‖σήμερα,‖δεν‖μιλάμε‖μόνο‖για‖την‖εντεινόμενη‖κοινωνική‖αναταραχή‖

αλλά‖ για‖ μια‖ γενικότερη‖ οπισθοδρόμηση‖ στη‖ φυσική‖ και‖ πνευματική‖ ανάπτυξη‖ της‖ επόμενης‖ γενιάς.‖ Η‖ μάχη‖ για‖ την‖

καταπολέμηση‖της‖παγκόσμιας‖φτώχειας‖έχει‖ήδη‖αρχίσει‖να‖χάνει‖κατακτημένο‖έδαφος. 

(Πηγές:‖www.un.org,‖www.guardian.co.uk,‖www.nytimes.com,‖www.sundayherald.com, www.nationalpost.com) 

Σο υψηλότερο κόστος το πληρώνουν οι φτωχότεροι 

Κατερίνα‖Σζαβάρα,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖24/5/2008 

Η‖κλασική‖ εικόνα‖ της‖φτώχειας‖ έχει‖ανάγκη‖από‖υγρά‖ παιδικά‖μάτια,‖πρησμένες‖κοιλίτσες‖ και‖απόγνωση‖ εξαθλίωσης‖σε‖

χώρες‖του‖λεγόμενου‖μη‖αναπτυγμένου‖κόσμου,‖αλλά‖το‖σημερινό‖της‖πρόσωπο‖αλλάζει‖και‖χαμογελά‖πικρά‖στο‖περιθώριο‖

ακόμη‖ και‖ αναπτυγμένων‖ χωρών,‖ στην‖ κάθε‖ γωνιά‖ που‖ θα‖ πετύχει‖ μη‖ προνομιούχους‖ πολίτες,‖ θύματα‖ μιας‖ αστικής‖

κοινωνικοποίησης‖ χωρίς‖ πραγματικά‖ ερείσματα‖ ανάπτυξης.‖ Ενα‖ «σιωπηλό‖ τσουνάμι»,‖ όπως‖ χαρακτηριστικά‖ είπε‖ η‖

επικεφαλής‖του‖Παγκόσμιου‖Επισιτιστικού‖Προγράμματος‖του‖ΟΗΕ,‖Ζοζέτ‖ιράν,‖που‖απειλεί‖να‖παρασύρει‖στην‖πείνα‖100‖

εκατομμύρια‖ανθρώπους‖σε‖ολόκληρο‖τον‖κόσμο.‖υνήθως‖οι‖κρίσεις‖τροφίμων‖είναι‖ξεκάθαρες‖και‖απολύτως‖εντοπισμένες‖

σε‖συγκεκριμένες‖περιοχές.‖χεδόν‖αποκλειστικά‖συνδέονται‖με‖πολέμους‖ή‖διαμάχες‖και‖το‖υψηλότερο‖κόστος‖το‖πληρώνουν‖

οι‖φτωχότεροι.‖Αυτή‖η‖νέα‖κρίση‖όμως‖είναι‖διαφορετική.‖υμβαίνει‖ταυτόχρονα‖σε‖δεκάδες‖χώρες‖και‖επηρεάζει‖ανθρώπους‖

που‖ δεν‖ πλήττονται‖ συχνά‖ από‖ κρίσεις.‖ «Για‖ τους‖ πολίτες‖ της‖ μεσαίας‖ τάξης»,‖

εξήγησε‖ η‖ κυρία‖ ιράν,‖ «σημαίνει‖ ότι‖ δεν‖ θα‖

έχουν‖ υγειονομική‖ περίθαλψη.‖ Για‖ κείνους‖ που‖

έχουν‖εισόδημα‖2‖δολάρια‖την‖ημέρα‖σημαίνει‖ότι‖

θα‖ κόψουν‖ το‖ κρέας‖ και‖ θα‖ σταματήσουν‖ τα‖

παιδιά‖ τους‖από‖ το‖σχολείο.‖ Για‖ κείνους‖με‖ το‖ 1‖

δολάριο,‖ σημαίνει‖ ότι‖ θα‖ κόψουν‖ το‖ κρέας,‖ τα‖

λαχανικά‖και‖θα‖τρώνε‖μόνο‖δημητριακά‖και‖για‖

όσους‖ έχουν‖ εισόδημα‖ κάτω‖ των‖ 50‖ σεντς‖

σημαίνει‖ την‖ απόλυτη‖ καταστροφή».‖ ‖ Σο‖ νέο‖

πρόσωπο‖της‖πείνας‖αφορά‖εκατομμύρια‖ανθρώπους‖που‖δεν‖λιμοκτονούσαν‖πριν‖από‖έξι‖

μήνες,‖τόνισε‖η‖αξιωματούχος‖των‖Ηνωμένων‖Εθνών,‖ομολογώντας‖πως‖η‖υπηρεσία‖της‖αντιμετωπίζει‖τη‖μεγαλύτερη‖κρίση‖

στη‖45χρονη‖ιστορία‖της.‖το‖πλαίσιο‖διεθνούς‖διάσκεψης‖για‖την‖κρίση‖των‖τροφίμων,‖που‖έγινε‖στο‖Λονδίνο,‖η‖Ζοζέτ‖ιράν‖

είπε‖χαρακτηριστικά‖ότι‖«μεγάλο‖μέρος‖του‖πλανήτη‖συνειδητοποιεί‖σιγά‖σιγά‖ότι‖δεν‖θα‖βρίσκει‖αυτομάτως‖γεμάτα ράφια»‖

και‖παραδέχτηκε‖ότι‖οι‖σοβαρές‖ελλείψεις‖σε‖τρόφιμα,‖σε‖συνδυασμό‖με‖την‖άνοδο‖της‖τιμής‖του‖πετρελαίου,‖υποχρέωσαν‖τον‖

ΟΗΕ‖να‖περικόψει‖τα‖γεύματα‖λιμοκτονούντων‖παιδιών‖στην‖Κένυα,‖την‖Καμπότζη‖και‖το‖Σατζικιστάν.‖Μάλιστα‖η‖κρίση‖έχει‖

προχωρήσει‖σε‖τέτοιο‖βαθμό,‖ώστε,‖όπως‖ομολόγησε,‖ακόμη‖κι‖αν‖οι‖πλούσιες‖χώρες‖χορηγήσουν‖αμέσως‖επιδοτήσεις‖για‖την‖

αγορά‖ρυζιού,‖σιτηρών‖και‖δημητριακών,‖περίπου‖20‖εκατομμύρια‖παιδιά‖θα‖λάβουν‖μειωμένες‖μερίδες‖το‖επόμενο‖διάστημα.‖‖

Ομως‖όπως‖κι‖αν‖επιλέξει‖να‖το χαρακτηρίσει‖κανείς,‖το‖σίγουρο‖είναι‖ότι‖το‖σαρωτικό‖κύμα‖των‖φουσκωμένων‖τιμών‖των‖

τροφίμων‖περνάει‖από‖ολόκληρο‖τον‖κόσμο,‖χωρίς‖ιδιαίτερες‖διακρίσεις‖μεταξύ‖αναπτυγμένων‖και‖αναπτυσσόμενων‖χωρών,‖

ξεσηκώνοντας‖ταραχές,‖ταρακουνώντας‖κυβερνήσεις‖και‖δημιουργώντας‖μια‖παγκόσμια‖ανισορροπία.‖Για‖πρώτη‖φορά‖στη‖

διάρκεια‖ των‖ τελευταίων‖ 30‖ ετών‖ διαμαρτυρίες‖ για‖ την‖ κρίση‖ των‖ τροφίμων‖ ξεσπούν‖ ταυτόχρονα‖ σε‖ διάφορες‖ γωνιές‖ του‖

πλανήτη.‖‖Η‖αύξηση‖της‖τιμής‖των‖τροφίμων‖έχει‖προκαλέσει‖κρίση‖σε‖36‖χώρες,‖σύμφωνα‖με‖τον‖Οργανισμό‖Σροφίμων‖και‖

Γεωργίας‖του‖ΟΗΕ.‖Σο‖Παγκόσμιο‖Επισιτιστικό‖Πρόγραμμα‖κάνει‖περικοπές‖στα‖γεύματα‖που‖χορηγούσε‖σε‖73‖εκατομμύρια‖

ανθρώπους‖σε‖78‖χώρες.‖Η‖απειλή‖του‖υποσιτισμού‖σε‖μαζική‖κλίμακα‖είναι‖ορατή.‖‖Ο‖αντίκτυπος‖φαίνεται‖και‖στις‖πλούσιες‖

χώρες.‖Η‖αύξηση‖της‖τιμής‖των‖σιτηρών‖προκάλεσε‖μεγάλη‖αύξηση‖της‖τιμής‖των‖ζυμαρικών‖και‖του‖ψωμιού‖στην‖ Ιταλία,‖

http://www.enet.gr/online/online_print?id=68180904,76063016,90388136,98278440,3978440,9902664
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όπου‖ οργανώσεις‖ καταναλωτών‖ αντέδρασαν‖ με‖ διαμαρτυρίες.‖ την‖ Ιαπωνία‖ αυξήθηκε‖κατακόρυφα‖ η‖ τιμή‖ του‖miso,‖ ενός‖

μίγματος‖ ρυζιού‖ και‖ κριθαριού‖ ευρείας‖ κατανάλωσης.‖ τη‖ Γαλλία‖ και‖ την‖ Αυστραλία‖ γίνονται‖ έρευνες‖ για‖ τις‖ συνθήκες‖

αύξησης‖των‖τιμών‖και‖ασκούνται‖ισχυρές‖πιέσεις‖σε‖παραγωγούς‖και‖προμηθευτές‖να‖συγκρατήσουν‖κατά‖το‖δυνατόν‖την‖

άνοδό‖ τους.‖Κυβερνήσεις‖ διαπραγματεύονται‖ συμφωνίες ανταλλαγής,‖ καθώς‖ οι‖ τιμές‖ αγροτικών‖ αγαθών‖ έχουν‖ φτάσει‖ σε‖

ύψη-ρεκόρ.‖Ουκρανία‖και‖Λιβύη‖βρίσκονται‖κοντά‖στην‖επίτευξη‖συμφωνίας‖για‖τα‖σιτηρά.‖Αίγυπτος‖και‖υρία‖υπέγραψαν‖

ήδη‖συμφωνία‖ ανταλλαγής‖ ρυζιού-σιτηρών.‖Υιλιππίνες‖ και‖ Βιετνάμ‖ δεν‖ κατάφεραν‖να‖ τα‖βρουν‖σε‖ ανάλογη‖προσπάθεια.‖‖

Κάτι‖ που‖ επίσης‖ αξίζει‖ να‖ επισημανθεί‖ είναι‖ ότι‖ η‖ μεγάλη‖ κρίση‖ των‖ τροφίμων‖ είναι‖ σύμπτωμα‖ ενός‖ πολύ‖ ευρύτερου‖

προβλήματος.‖Η‖θεαματική‖άνοδος‖των‖τιμών‖σε‖βασικά‖είδη‖έβαλε‖τέλος‖σε‖μια‖περίοδο‖τριάντα‖χρόνων,‖στη‖διάρκεια των‖

οποίων‖ οι‖ τιμές‖ ήταν‖ χαμηλές.‖ «Η‖ εποχή‖ των‖ φθηνών‖ τροφίμων‖ είναι‖ παρελθόν»,‖ προφήτευσε‖ ο‖ γενικός‖ γραμματέας‖ της‖

Ασιατικής‖Σράπεζας‖Ανάπτυξης,‖ Ρατζάτ‖Ναγκ,‖και‖ κάλεσε‖ ταυτόχρονα‖ τις‖ κυβερνήσεις‖ της‖Σαϊλάνδης,‖ της‖ Ινδίας‖ και‖ του‖

Βιετνάμ‖ να‖ άρουν‖ τους‖ περιορισμούς‖ στις‖ εξαγωγές‖ ρυζιού.‖ Δεν‖ είναι‖ τυχαίο‖ που‖ σε‖ πρόσφατη‖ διάσκεψη‖ στο‖ Βερολίνο,‖ ο‖

γενικός‖γραμματέας‖του‖ΟΗΕ,‖Μπαν‖Κι‖Μουν,‖εξέφρασε‖την‖αγωνία‖του‖για‖ένα‖πιθανό‖πισωγύρισμα‖στη‖μάχη‖κατά‖της‖

φτώχειας‖και‖για‖μια‖μεγάλη‖απειλή‖για‖την‖παγκόσμια‖ασφάλεια.‖ 

(Πηγές: Economist, Time, www.washingtonpost.com) 

  

Οι νεόπτωχοι της διπλανής πόρτας 

Γιάννης‖Ελαφρός,‖εφ.‖Καθημερινή,‖6/1/2008 

Μια νέα κοινωνική τάξη διαμορφώνεται από ιδιωτικούς υπαλλήλους, συμβασιούχους, γυναίκες, συνταξιούχους και 

ανέργους  

Αν‖ στις‖ βιτρίνες‖ καθρεφτίζεται‖ ο‖ νέος‖ πλούτος‖ που‖ παράγεται‖ και‖ συγκεντρώνεται‖ στη‖ χώρα,‖ πίσω‖ απ’‖ αυτές‖ (ή‖ και‖

διστακτικά‖στεκάμενη‖εμπρός‖τους)‖απλώνεται‖η‖νέα‖φτώχεια.‖Εκατοντάδες‖χιλιάδες‖νέοι‖άνθρωποι,‖ακούσιοι‖«ταξιδευτές»‖

της‖ εργασιακής‖περιπλάνησης,‖ κάποιοι‖ ακόμα‖και‖με‖πτυχία‖ τριτοβάθμιας‖ εκπαίδευσης,‖ άλλοι‖που‖ έφυγαν‖ από‖ το‖ χωριό,‖

εργαζόμενοι‖ που‖ έχασαν‖ τη‖ δουλειά‖ τους‖ σε‖ ώριμη‖ ηλικία,‖ γυναίκες,‖ μέλη‖ μονογονεϊκών‖ ή‖ πολύτεκνων‖ οικογενειών‖ και‖

πολλοί‖συνταξιούχοι,‖που‖αναζητούν‖μάταια‖τα‖«περήφανα‖γηρατειά»,‖απαρτίζουν‖τη‖στρατιά‖των‖νέων‖φτωχών.‖‖ύμφωνα‖

με‖τους‖επίσημους‖υπολογισμούς,‖οι‖φτωχοί‖στην‖Ελλάδα‖είναι‖γύρω‖στο‖20%‖του‖πληθυσμού,‖αν‖και‖με‖βάση‖τη‖δυνατότητα‖

(καλύτερα‖την‖αδυναμία)‖κάλυψης‖βασικών‖σύγχρονων‖αναγκών‖είναι‖πολύ‖περισσότεροι.‖Μεταξύ‖αυτού‖του‖20%,‖αλλά‖και‖

όσων‖ τείνουν‖ να‖ περιπέσουν‖ σε‖ κατάσταση‖ φτώχειας,‖ όλο‖ και‖ περισσότερο‖ συναντάμε‖ νέες‖ κοινωνικές‖ κατηγορίες,‖ τους‖

νεόπτωχους.‖ Δεν‖ πρόκειται‖ για‖ την‖ παραδοσιακή‖ εικόνα‖ της‖ φτώχειας:‖ κάποιες‖ περιθωριακές‖ ομάδες‖ των‖ πόλεων‖ ή‖ οι‖

ξεχασμένοι‖της‖υπαίθρου.‖ήμερα‖η‖φτώχεια‖απειλεί‖ακόμα‖κι‖εκείνους‖που‖κατείχαν‖το‖πάλαι‖ποτέ‖βασικό‖αντίδοτο‖εναντίον‖

της:‖μια‖θέση‖εργασίας.‖φίγγει‖στην‖αποκρουστική‖αγκαλιά‖της‖εργαζόμενους,‖κυρίως‖μισθωτούς‖του‖ ιδιωτικού‖τομέα‖και‖

των‖ ελαστικών‖ εργασιακών‖ σχέσεων.‖ «Η‖ συμμετοχή‖ στην‖ απασχόληση‖ δεν‖ είναι‖ πάντοτε‖ η‖ επαρκής‖ συνθήκη‖ για‖ την‖

αποφυγή‖ της‖ φτώχειας,‖ θέτοντας‖ έτσι‖ το‖ σημαντικό‖ ζήτημα‖ της‖ ‚φτώχειας‖ εντός‖ της‖ εργασίας‛‖ και‖ των‖ ‚εργαζόμενων‖

φτωχών‛»,‖υπογραμμίζει‖ο‖κ.‖Ηλίας‖Κικίλιας,‖ερευνητής‖του‖Εθνικού‖Κέντρου‖Κοινωνικών‖Ερευνών.‖«Οι‖οικογένειες‖με‖έναν‖

εργαζόμενο,‖ οι‖ χαμηλές‖ αποδοχές,‖ ως‖ αποτέλεσμα‖ είτε‖ θέσεων‖ εργασίας‖ κακής‖ ποιότητας‖ είτε‖ και‖ διαστημάτων‖

επαναλαμβανόμενης‖ ανεργίας,‖ η‖ αδυναμία‖ εξεύρεσης‖ πλήρους‖ απασχόλησης,‖ είναι‖ μερικές‖ από‖ τις‖ συνιστώσες‖ του‖

φαινομένου‖‚φτώχειας‖εντός‖της‖εργασίας‛»,‖συμπληρώνει.‖Ακόμη,‖η‖ανάπτυξη‖της‖νέας‖φτώχειας‖συνδέεται‖με‖τη‖διάλυση‖

του‖ παραδοσιακού‖ προτύπου‖ της‖ οικογενειακής‖ στήριξης,‖ αλλά‖ και‖ της‖ οικογενειακής‖ επιχείρησης.‖ «Παλιότερα,‖ μεγάλο‖

κομμάτι‖της‖απασχόλησης‖κατευθυνόταν‖σε‖μικρές‖οικογενειακές‖επιχειρήσεις‖της‖πόλης‖ή‖της‖υπαίθρου.‖Μετά‖τη‖δεκαετία‖

του‖’90‖οι‖επιχειρήσεις‖αυτές‖μπορούν‖να‖επιβιώσουν‖όλο‖και‖πιο‖δύσκολα,‖με‖αποτέλεσμα‖οι‖νέοι‖να‖στρέφονται‖απευθείας‖

στη‖μισθωτή‖εργασία»,‖σημειώνει‖ο‖κ.‖Κικίλιας.‖«Ομως‖το‖όποιο‖κοινωνικό‖κράτος‖στην‖Ελλάδα‖δεν‖είναι‖προσανατολισμένο‖

σε‖μια‖κοινωνία‖της‖μισθωτής‖εργασίας,‖με‖αποτέλεσμα‖να‖είναι‖τελείως‖αναποτελεσματικό.‖Για‖παράδειγμα,‖ενώ‖οι‖δημόσιες‖

κοινωνικές‖δαπάνες‖στην‖Ελλάδα‖είναι‖27%,‖περίπου‖όσο‖και‖στην‖Ε.Ε.,‖μειώνουν‖τη‖φτώχεια‖μόλις‖κατά‖3%,‖όταν‖στην‖Ε.Ε.‖τη‖

μειώνουν‖κατά‖9%»,‖σχολιάζει‖ο‖ερευνητής‖του‖ΕΚΚΕ.‖‖Σην‖κρίση‖της‖μικρής‖επιχείρησης‖φωτίζουν‖τα‖στοιχεία:‖Σο‖81%‖όσων‖

μπήκαν‖στη‖δουλειά‖το‖2006‖κατευθύνθηκαν‖στη‖μισθωτή‖εργασία.‖Αλλά‖με‖τι‖όρους;‖χεδόν‖ο‖ένας‖στους‖δύο‖(46%)‖των‖νέων‖

μισθωτών‖εντάχθηκε‖με‖τη‖μορφή‖της‖προσωρινής‖απασχόλησης,‖η‖οποία‖στο‖Δημόσιο‖έφτασε‖το‖66%.‖ ‖Μια‖τρίτη‖ μεγάλη‖

αιτία‖για‖την‖εμφάνιση‖της‖νέας‖φτώχειας‖είναι‖η‖ραγδαία‖εγκατάλειψη‖του‖αγροτικού‖επαγγέλματος‖και‖της‖υπαίθρου,‖με‖

αποτέλεσμα‖ τη‖ συγκέντρωση‖ της‖ εναπομείνασας‖ νεολαίας‖ της‖ υπαίθρου‖ στα‖ αστικά‖ κέντρα.‖ Η‖ σύγχρονη‖ φτώχεια‖

εμφανίζεται‖κυρίως‖σε‖Αθήνα‖και‖Θεσσαλονίκη,‖όπου‖το‖κόστος‖ζωής‖είναι‖υψηλότερο,‖με‖αποτέλεσμα‖να‖αποδεικνύονται‖

ακόμα‖πιο‖ανεπαρκείς‖οι‖αμοιβές‖των‖νεόπτωχων.‖ 

Δύσκολοι καιροί για νέους  

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_05/01/2008_254490
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Καταρχήν‖ νέοι‖ άνθρωποι,‖ ηλικίας‖ 16‖ - 24‖ ετών,‖ όπου‖ τα‖ ποσοστά‖ της‖ επίσημης‖ φτώχειας‖ υπερβαίνουν‖ τον‖ μέσο‖ όρο‖ και‖

φτάνουν‖το‖23%.‖Δυστυχώς‖δεν‖πρόκειται‖για‖μια‖περίοδο‖προσωρινή,‖όπως‖λίγο‖πολύ‖συνέβαινε‖

παλιότερα,‖ αλλά‖ αποκτά‖ στοιχεία‖ σταθερότητας,‖ λόγω‖ της‖ καθήλωσης‖ των‖ μισθών‖ και‖ της‖

επέκτασης‖ των‖ νέων‖ μορφών‖ εργασιακών‖ σχέσεων‖ (προσωρινής,‖ μερικής,‖ με‖ σύμβαση,‖ με‖

Δελτίο‖ Παροχής‖ Τπηρεσιών).‖ ύμφωνα‖ με‖ τα‖ στοιχεία‖ της‖ Εθνικής‖ τατιστικής‖ Τπηρεσίας‖

(ΕΤΕ),‖ για‖ το‖ β΄‖ τρίμηνο‖ του‖ 2006,‖ το‖ 41%‖ των‖ μισθωτών‖ στον‖ ιδιωτικό‖ τομέα‖ έχει‖ μηνιαίες‖

καθαρές‖ αποδοχές‖ χαμηλότερες‖ των‖ 750‖ ευρώ,‖ ενώ‖ το‖ 77%‖ χαμηλότερες‖ των‖ 1.000‖ ευρώ.‖ Για‖

όσους‖εργάζονται‖με‖συμβάσεις‖προσωρινής‖απασχόλησης,‖το‖61,8%‖βρίσκεται‖κάτω‖των‖750‖και‖

το‖89%‖κάτω‖των‖1.000‖ευρώ.‖τη‖μερική‖απασχόληση‖τα‖πράγματα‖είναι‖ακόμα‖χειρότερα:‖δύο‖

στους‖ τρεις‖ έχουν‖ καθαρό‖ μηνιαίο‖ εισόδημα‖ που‖ δεν‖ υπερβαίνει‖ τα‖ 500‖ ευρώ.‖ Η‖ μεγάλη‖ πλειονότητα‖ (8‖ σους‖ 10)‖ είναι‖

γυναίκες!‖Και‖δεν‖μιλάμε‖για‖τη‖«μαύρη‖εργασία»‖και‖την‖υπερεκμετάλλευση‖των‖μεταναστών.‖ 

Με 850 ευρώ  

Οταν‖το‖επίσημο‖όριο‖φτώχειας‖(το‖οποίο‖θεωρείται‖εξαιρετικά‖χαμηλό),‖βρίσκεται‖στα‖850‖ευρώ‖τον‖μήνα‖(καθαρά‖και‖επί‖14‖

μισθούς)‖ για‖ μια‖ τετραμελή‖ οικογένεια,‖ είναι‖ εύκολο‖ να‖ καταλάβουμε‖ ότι‖ οικογένειες‖ με‖ ένα‖ εργαζόμενο‖ ή‖ με‖ μερική‖

απασχόληση,‖ πέφτουν‖ σε‖ κατάσταση‖ απόλυτης‖ φτώχειας.‖ «Σο‖ ένα‖ στα‖ τρία‖ νοικοκυριά‖ στα‖ οποία‖ εργάζεται‖ μόνο‖ ένας‖

ενήλικος,‖ βρίσκεται‖ κάτω‖από‖ το‖ όριο‖φτώχειας»,‖ λέει‖ ο‖ κ.‖Κικίλιας.‖ «Παλιότερα‖ ένας‖ εργαζόμενος‖ έθρεφε‖μια‖ οικογένεια,‖

τώρα‖ δεν‖ μπορεί‖ να‖ συντηρήσει‖ ούτε‖ τον‖ εαυτό‖ του»,‖ τονίζει‖ ο‖ οικονομολόγος‖ κ.‖Δημήτρης‖ Καζάκης.‖Οι‖ νέοι‖ εργαζόμενοι‖

μπαίνουν‖στην‖παραγωγή‖με‖υπεραναπτυγμένες‖τις‖νέες‖μορφές‖εργασίας,‖άτυπες‖και‖πιο‖ελαστικές,‖οι‖οποίες‖δημιουργούν‖

αυξημένες‖ανισότητες‖μεταξύ‖των‖εργαζομένων,‖τόσο‖ως‖προς‖την‖αμοιβή‖όσο‖και‖προς‖την‖κοινωνική‖ασφάλιση,‖σημείωσε‖η‖

η‖ κ.‖ Αλίκη‖ Γιωτοπούλου‖ - Μαραγκοπούλου,‖ παρουσιάζοντας‖ πρόσφατη‖ έρευνα‖ του‖ Ιδρύματος‖ Μαραγκοπούλου‖ για‖ τα‖

Δικαιώματα‖του‖Ανθρώπου.‖Αξιοσημείωτο‖είναι‖το‖εύρημα‖της‖ΕΤΕ‖ότι‖το‖43%‖όσων‖απασχολούνται‖με‖μερική‖απασχόληση‖

στην‖Ελλάδα‖δεν‖το‖επιθυμεί‖(στην‖Ε.Ε.‖των‖15,‖το‖17%).‖ 

Απειλή  

Η‖φτώχεια‖σήμερα‖πλήττει‖και‖τις‖πιο‖τρυφερές‖ηλικίες,‖τα‖παιδιά.‖Σο‖19%‖των‖ατόμων‖κάτω‖των‖16‖ετών‖βρίσκεται‖επίσημα‖

σε‖κατάσταση‖φτώχειας.‖Οι‖οικογένειες‖με‖παιδιά‖αντιμετωπίζουν‖πιο‖έντονα‖την‖απειλή‖της‖φτώχειας‖(20,4%).‖Οι‖οικογένειες‖

με‖τρία‖ή‖περισσότερα‖παιδιά‖είναι φτωχές‖σε‖ποσοστό‖31,8%‖(πολύ‖πάνω‖από‖τον‖μέσο‖όρο),‖άρα‖καμιά‖ουσιαστική‖βοήθεια‖

δεν‖ δίνεται‖ στις‖ οικογένειες‖ αυτές,‖παρά‖ την‖ «ανησυχία»‖για‖ την‖ υπογεννητικότητα.‖ ‖ Σεράστιο‖ και‖ αυξανόμενο‖ πρόβλημα‖

αντιμετωπίζουν‖οι‖μονογονεϊκές‖οικογένειες‖ (37,6%‖σε‖φτώχεια‖το‖2004,‖40,7%‖το‖2005),‖μια‖κατάσταση‖που‖πληθαίνει‖στην‖

εποχή‖μας.‖ 

Οι ηλικιωμένοι  

Οι‖συνταξιούχοι‖ και‖ οι‖ ηλικιωμένοι‖ είναι‖ ίσως‖η‖πιο‖μεγάλη‖κατηγορία‖φτωχών,‖με‖ποσοστό‖ 28%.‖Θα‖πείτε,‖ δεν‖είναι‖ κάτι‖

καινούργιο.‖Η‖διαφορά‖στις‖μέρες‖μας‖είναι‖ότι‖δεν‖πρόκειται‖κυρίως‖για‖ηλικιωμένους‖που‖ζουν‖στο‖χωριό‖(και‖όπου‖ακόμα‖

και‖με‖χαμηλά‖εισοδήματα‖μπορεί‖να‖υπάρξει‖ένα‖ανεκτό‖επίπεδο‖διαβίωσης),‖αλλά‖για‖μάζες‖συνταξιούχων‖που‖κατοικούν‖

στις‖ πόλεις.‖ Σο‖ απαράδεκτα‖ χαμηλό‖ ύψος‖ των‖ συντάξεων,‖ σε‖ συνδυασμό‖ με‖ τη‖ χαλάρωση‖ των‖ οικογενειακών‖ δεσμών‖

αλληλοβοήθειας,‖έχουν‖επιδεινώσει‖σημαντικά‖τη‖θέση‖της‖τρίτης‖ηλικίας.‖ 

Πνιγμένοι‖σε‖δάνεια,‖κάρτες‖ 

Η‖νέα‖φτώχεια‖είναι‖πλέον‖φανερή‖στην‖καθημερινότητα.‖Η‖ανάπτυξη‖μιας‖αγοράς‖για‖νεόπτωχους‖(φτηνά‖σούπερ‖μάρκετ,‖

μαγαζιά‖ ευκαιρίας,‖ αλυσίδες‖ ρούχων‖για‖ νεανικό‖ κοινό‖ χωρίς‖ γερό‖ πορτοφόλι),‖ η‖ επιστροφή‖ της‖ αγοράς‖ μεταχειρισμένων‖

(που‖για‖πολλά‖χρόνια‖είχε‖ατονήσει),‖η‖νέα‖άνθhση‖καταστημάτων‖επιδιορθώσεων‖αποτελούν‖ ίχνη‖του‖νέου‖φαινομένου.‖‖

Αλλά‖η‖πιο‖χαρακτηριστική‖εικόνα‖είναι‖η‖νέα‖γενιά‖των‖«καρτοκυνηγών»,‖όλων‖αυτών‖που‖ζουν‖με‖δανεικό‖πλαστικό‖χρήμα,‖

ακροβατώντας‖επιδέξια‖στις‖«ευκαιρίες»‖- παγίδες‖της‖μεταφοράς‖χρεών‖από‖κάρτα‖σε‖κάρτα‖και‖από‖δάνειο‖σε‖δάνειο,‖μέχρι‖

να‖ βουλιάξουν‖ ανεπανόρθωτα‖ στην‖ κινούμενη‖ άμμο‖ της‖ «δανεικής‖ γενιάς».‖ Σα‖ χρέη‖ των‖ νοικοκυριών‖ σε‖ στεγαστικά‖ και‖

καταναλωτικά‖ δάνεια‖ το‖ πρώτο‖ τετράμηνο‖ του‖ 2007‖ ανήλθαν‖ σε‖ 91,4‖ δισ.‖ ευρώ.‖ Από‖ τα‖ 2.000.000‖ νοικοκυριά‖ που‖ έχουν‖

δανειοδοτηθεί,‖τα‖170.000‖αδυνατούν‖να‖πληρώσουν‖τις‖δόσεις‖τους,‖καθυστερώντας‖πληρωμές‖για‖πάνω‖από‖τρεις‖μήνες.‖Από‖

τον‖Μάιο‖2006‖έως‖τον‖Μάιο‖2007‖τέσσερα‖στα‖δέκα‖ευρώ‖που‖δανείστηκαν‖τα‖νοικοκυριά‖από‖τις‖τράπεζες‖πήγαν‖για‖κάλυψη‖

οφειλών‖ παλιότερων‖ δανείων!‖ ‖ υνολικά,‖ η‖ νέα‖ φτώχεια‖ βιώνεται‖ από‖ όλη‖ την‖ κοινωνία‖ και‖ όχι‖ μόνο‖ από‖ αυτούς‖ που‖

βρίσκονται‖στις‖δαγκάνες‖της.‖Σο‖60%‖των‖Ελλήνων‖φοβούνται‖ότι‖μπορούν‖να‖πέσουν‖σε‖κατάσταση‖φτώχειας‖τα‖επόμενα‖

χρόνια,‖ εξαιτίας‖ ενός‖ απρόβλεπτου‖ τυχαίου‖ γεγονότος,‖ σύμφωνα‖ με‖ μεγάλη‖ πρόσφατη‖ έρευνα‖ της‖ Κάπα‖ Research.‖ Σο‖

αποτέλεσμα‖ είναι να‖ αυξάνεται‖ το‖ άγχος‖ των‖ εργαζομένων‖και‖ να‖πιέζονται‖ για‖ υποβάθμιση‖ της‖ποιότητας‖ της‖ εργασίας‖

τους.‖ 
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Με πόσα ζει ένας φτωχός;  

Ποια‖ άτομα‖ όμως‖ εντάσσονται‖ στην‖ κατηγορία‖ του‖ «φτωχού»;‖ Δύο‖ μέθοδοι‖ ακολουθούνται‖

σήμερα.‖ Η‖ πρώτη,‖ που‖ έχει‖ υιοθετηθεί‖ από‖ την‖ Ευρωπαϊκή‖ Ενωση‖ και‖ υλοποιείται‖ και‖ στις‖

επίσημες‖ ελληνικές‖ στατιστικές,‖ θεωρεί‖ φτωχούς‖ όσους‖ δαπανούν‖ λιγότερα‖ από‖ το‖ 60%‖ της‖

μέσης‖κατά‖ άτομο‖κατανάλωσης‖στη‖χώρα.‖Με‖βάση‖αυτήν‖ την‖ εκτίμηση,‖ στην‖Ελλάδα‖ έχει‖

διαμορφωθεί‖ το‖ όριο‖ των‖ 850‖ ευρώ‖ για‖ τετραμελή‖ οικογένεια‖ (καθαρά‖ εισοδήματα‖ επί‖ 14‖

μισθούς),‖όριο‖που‖οδηγεί‖το‖20%‖περίπου‖των‖Ελλήνων‖κάτω‖από‖το‖όριο‖φτώχειας!‖‖Η‖δεύτερη‖

μέθοδος‖συγκρίνει‖τις‖αποδοχές‖και‖τις‖δαπάνες‖των‖νοικοκυριών‖με‖ένα‖σύνολο‖δαπανών‖ου‖

μπορούν‖ να‖ καλύψουν‖ τις‖ βασικές‖ ανάγκες‖ ενός‖ νοικοκυριού.‖ Η‖ διαμόρφωση‖ αυτού‖ του‖

«πλαφόν»‖είναι‖σε‖κάθε‖περίπτωση‖ζητούμενο‖και‖αποτέλεσμα‖μιας‖επιστημονικής‖επεξεργασίας‖ανά‖έτος.‖Η‖μέθοδος‖αυτή‖

δίνει‖πιο‖πραγματικά‖αποτελέσματα,‖αφού‖η‖φτώχεια‖δεν‖διαμορφώνεται‖σε‖σχέση‖με‖κάποιον‖άλλον,  αλλά‖σε‖σχέση‖με‖την‖

ικανοποίηση‖των‖αναγκών.‖ ‖«ήμερα‖μια‖τριμελής‖οικογένεια‖σε‖αστικό‖κέντρο‖χρειάζεται‖για‖να‖καλύψει‖με‖επάρκεια‖τις‖

βασικές‖ της‖ ανάγκες‖ το‖ ποσό‖ των‖ 1.600‖ ευρώ.‖ ε‖ ημιαστική‖ περιοχή‖ το‖ ποσό‖ αυτό‖ πέφτει‖ στα‖ 1.300‖ ευρώ.‖ Κάθε‖ παιδί‖

δημιουργεί‖ επιβάρυνση‖περίπου‖300‖ ευρώ»,‖ τονίζει‖ ο‖ οικονομολόγος‖ και‖ συγγραφέας‖Δημήτρης‖Καζάκης.‖ «Αυτό‖προκύπτει‖

από‖ την‖ επεξεργασία‖ των‖ οικογενειακών‖προϋπολογισμών,‖από‖ την‖ΕΤΕ.‖ Σα‖ δύο‖ τρίτα‖ των‖οικογενειών‖ δεν‖μπορούν‖να‖

καλύψουν‖αυτές‖τις‖ανάγκες»,‖τονίζει.‖ ‖ύμφωνα‖με‖τους‖ ίδιους‖τους‖φτωχούς,‖απαντώντας‖σε‖σχετική‖έρευνα‖του‖2005,‖το‖

ελάχιστο‖μηνιαίο‖καθαρό‖εισόδημα,‖το‖οποίο‖απαιτείται‖για‖την‖κάλυψη‖των‖αναγκών‖ενός‖νοικοκυριού,‖ήταν‖1.339‖ευρώ‖τον‖

μήνα‖(ας‖σημειωθεί‖ότι‖οι‖μη‖φτωχοί‖χρειάζονταν‖2.099‖ευρώ).‖«Αν‖το‖στατιστικό‖όριο‖φτώχειας‖αντιστοιχούσε‖στα‖παραπάνω‖

ποσά,‖τα‖ποσοστά‖φτώχειας‖θα‖προσέγγιζαν‖το‖50%!»,‖σχολιάζει‖ο‖κ.‖Κικίλιας.‖ε‖κάθε‖περίπτωση‖είναι‖πολύ‖μεγαλύτερα‖από‖

το‖20%‖της‖επίσημης‖στατιστικής.‖ 

Ήρωες της καθημερινότητας  

Δεν‖ είναι‖ εύκολο‖να‖μιλήσει‖ κάποιος‖για‖ τη‖φτώχεια‖ του,‖καθώς‖η‖φτώχεια‖στην‖ εποχή‖μας‖

είναι‖ντροπή,‖ένδειξη‖ενοχής,‖παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖διαδίδεται‖όλο‖και‖περισσότερο.‖Γι’‖αυτό‖και‖

οι‖μαρτυρίες‖δόθηκαν‖υπό‖το‖πέπλο‖της‖ανωνυμίας.‖ 

Ελένη,‖29‖ετών.‖«Δεν‖έχω‖πει‖στους‖γονείς‖μου‖πόσο‖λίγα‖λεφτά‖παίρνω‖από‖τη‖δουλειά‖μου»,‖

μας‖λέει‖η‖Ελένη.‖ «Εχω‖να‖πάω‖σε‖συναυλία‖ τρία‖χρόνια,‖ θέατρο‖και‖μουσικά‖μαγαζιά‖ είναι‖

απαγορευμένα‖για‖μένα‖και‖τους‖φίλους‖μου,‖ενώ‖ακόμα‖και‖σινεμαδάκι‖δεν‖επιτρέπεται‖πιο‖

συχνά‖ από‖ μια‖ φορά‖ στο‖ δίμηνο»!‖Μπορεί‖ ένα‖ κορίτσι‖ να‖ ζει,‖ το‖ 2007‖ στην‖ Αθήνα,‖ σε‖ τόσο‖

ακραίες‖συνθήκες‖στέρησης;‖Και‖όμως,‖η‖Ελένη‖ήρθε‖στην‖Αθήνα‖από‖την‖Αρτα‖σε‖ηλικία‖20‖ετών,‖γιατί‖εκεί‖δεν‖υπήρχαν‖

δουλειές.‖ Σέλειωσε‖ ένα‖ δημόσιο‖ ΙΕΚ‖ και‖ έπιασε‖ δουλειά‖ σε‖ μια‖ εταιρεία‖ που‖ επενοικιάζει‖ εργαζόμενους‖ σε‖ τηλεφωνικά‖

κέντρα.‖ «Μετά‖ από‖ εφτά‖χρόνια‖ δουλειά‖παίρνω‖ 690‖ ευρώ.‖Πέρυσι‖ έπαιρνα‖ 620.‖ Σα‖ έξοδα‖για‖ νοίκι,‖ κοινόχρηστα,‖πάγιους‖

λογαριασμούς,‖κινητό‖τηλέφωνο‖και‖κάρτα‖διαδρομών‖πλησιάζουν‖τα‖520‖ευρώ.‖Σι‖να‖κάνεις‖με‖τα‖υπόλοιπα;»‖Η‖Ελένη‖δεν‖

βγαίνει‖ σχεδόν‖ καθόλου‖ έξω.‖ «Η‖ διασκέδασή‖ μας‖ είναι‖ οι‖ επισκέψεις‖ σε‖ σπίτια‖ φίλων».‖ Δεν‖ βλέπει‖ φως‖ στην‖ άκρη‖ του‖

τούνελ...‖‖Δέσποινα,‖45‖ετών.‖Εξασκεί‖με‖θαυμαστή‖μέχρι‖στιγμής‖ακρίβεια‖το‖άθλημα‖της‖«σκυταλοδρομίας‖χρεών‖από‖κάρτα‖

σε‖ κάρτα».‖ Περνάει‖ ώρες‖ ολόκληρες‖ στη‖ μελέτη‖ των‖ προσφορών‖ των‖ τραπεζών‖ για‖ τη‖ «μεταφορά‖ βαρών»‖ και‖ έχει‖ ένα‖

ημερολόγιο‖ με‖ τις‖ κρίσιμες‖ ημερομηνίες‖ πληρωμής‖ σημαδεμένες‖ με‖ κόκκινο.‖ Δυναμική‖ γυναίκα,‖ μπήκε‖ στον‖ στίβο‖ της‖

επιχειρηματικής‖ανέλιξης‖και‖τα‖έδωσε‖όλα‖για‖τη‖διαφημιστική‖εταιρεία‖στην‖οποία‖δούλευε.‖Κάποια‖στιγμή‖αποφάσισε‖να‖

παντρευτεί‖ και‖ να‖ κάνει‖ παιδί.‖ Επρόκειτο‖ για‖ επιλογή‖ μη‖ ανεκτή.‖ «Δέχθηκα‖ να‖ φύγω,‖ συναινετικά,‖ γιατί‖ πίστευα‖ στις‖

ικανότητές‖μου‖και‖ότι‖θα‖βρω‖αλλού‖δουλειά».‖Δυστυχώς,‖στον‖ ιδιωτικό‖τομέα‖είναι‖ δύσκολο‖να‖βρεις‖δουλειά‖μετά‖τα‖40.‖

Λίγο‖αργότερα‖χώρισε‖κιόλας.‖«Σο‖να‖μεγαλώνεις‖ένα‖παιδί‖μόνη‖σου‖και‖μάλιστα‖με‖παρτ‖τάιμ‖δουλειά,‖είναι‖πάρα‖πολύ‖

δύσκολο»,‖μας‖λέει.‖Ση‖ρωτούμε‖τι‖βοήθεια‖παίρνει‖από‖το‖κράτος.‖Γελάει‖πικρά:‖«Απολύτως‖καμία.‖Σα‖βγάζω‖πέρα‖μόνη‖μου.‖

Προσπαθώ‖να‖μη‖λείψει‖τίποτα‖από‖το‖παιδί,‖έχοντας‖περιορίσει‖τα‖δικά‖μου‖έξοδα‖στο‖μηδέν.‖Πριν‖από‖μερικά‖χρόνια‖νόμιζα‖

ότι‖η‖φτώχεια‖είναι‖κάτι‖τόσο‖μακρινό».‖‖Μπαρμπα-Γιώργος,‖συνταξιούχος‖του‖ΙΚΑ.‖Έχει‖σύνταξη‖μόλις‖500‖ευρώ.‖Έχοντας‖το‖

δικό‖ του‖ σπιτάκι,‖ αλλά‖ έχοντας‖ χάσει‖ την‖ κυρά‖ Αργυρώ,‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ τα‖ φέρει‖ βόλτα,‖ έστω‖ δύσκολα.‖ «Αυτό‖ που‖ με‖

στενοχωρεί‖ είναι‖ ότι‖ το‖ παιδί‖ μου‖ είναι‖ άνεργο‖ (ο‖ γιος‖ του‖ μπαρμπα‖ – Γιώργου‖ δούλευε‖ αποθηκάριος‖ σε‖ εταιρεία‖ που‖

«μετακόμισε»),‖η‖νύφη‖μου‖δουλεύει‖σε‖σούπερ‖μάρκετ‖και‖παίρνει‖μόλις‖750‖ευρώ,‖με‖αποτέλεσμα‖να‖πρέπει‖να‖τους‖βοηθάω.‖

Όχι‖μόνο‖δεν‖μου‖δίνουν,‖αλλά‖προσφέρω‖εγώ.‖Αλλά‖δεν‖θέλουν‖χρήματα,‖καταλαβαίνεις.‖Σι‖κάνω;‖

Χωνίζω‖ό,τι‖μπορώ‖για‖το‖εγγονάκι‖μου,‖μαγειρεύω‖στο‖σπίτι και‖τους‖δίνω‖φαγητό». 

Νεόπτωχοι 

Ηλίας‖Γεωργάκης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖27/12/2007 

Η‖ ΑΝΙΟΚΑΣΑΝΟΜΗ‖ του‖ εισοδήματος‖ και‖ η‖ άνιση‖ φορολογική‖ επιβάρυνση‖ εις‖ βάρος‖ των‖

μισθωτών‖ και‖ των‖ συνταξιούχων‖ έχουν‖ καταστεί‖ το‖ σοβαρότερο‖ διαρθρωτικό‖ πρόβλημα‖ της‖

ελληνικής‖ οικονομίας.‖ Όπως‖ αποδεικνύεται‖ από‖ την‖ ανάλυση‖ των‖ στοιχείων‖ του‖ κρατικού‖

προϋπολογισμού‖ του‖ 2008,‖ το‖ αντικειμενικά‖ φτωχότερο‖ τμήμα‖ του‖ πληθυσμού‖ (μισθωτοί‖ και‖ συνταξιούχοι) χρηματοδοτεί,‖
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κατά‖ κύριο‖ λόγο,‖ μέσω‖ του‖ φορολογικού‖ συστήματος‖ και‖ του‖ κρατικού‖ προϋπολογισμού,‖ τα‖ πλουσιότερα‖ τμήματα‖ του‖

πληθυσμού‖ και‖ τη‖ δημοσιονομική‖ λειτουργία‖ της‖ ελληνικής‖ οικονομίας.‖ Φαρακτηριστικό‖ είναι‖ το‖ στοιχείο‖ ότι‖ ο‖ νέος‖

προϋπολογισμός‖ επιβάλλει‖ θεαματική‖ αύξηση‖ εσόδων‖ από‖ φόρους‖ (άμεσους‖ και‖ έμμεσους):‖ κατά‖ 12,9‖ %,‖ δηλαδή‖ 6,2‖ δισ.‖

ευρώ!ήμερα,‖ περίπου‖ ένα‖ εκατομμύριο‖ νοικοκυριά‖ επιβιώνουν‖ με‖ μηνιαίο‖ εισόδημα‖ κάτω‖ από‖ 1.000‖ ευρώ‖ όταν‖ για‖ να‖

καλυφθούν‖οι‖βασικές‖ανάγκες‖απαιτούνται‖τα‖διπλάσια.‖χεδόν‖δύο‖εκατομμύρια‖οικονομικά‖ενεργά‖άτομα‖δεν‖καλύπτουν‖

το‖όριο‖μιας‖ελάχιστης‖αξιοπρεπούς‖διαβίωσης.‖τα‖τέσσερα‖τελευταία‖χρόνια‖σημειώθηκε‖αύξηση‖της‖άμεσης‖φορολογίας‖

στα‖ εισοδήματα‖ φυσικών‖ προσώπων‖ κατά‖ τρία‖ δισεκατομμύρια‖ ευρώ,‖ ενώ‖ αντίθετα‖ ο‖ φόρος‖ εισοδήματος‖ για‖ τα‖ νομικά‖

πρόσωπα,‖τις‖επιχειρήσεις‖παρέμεινε‖σταθερός.‖Ακόμη‖και‖τα‖ψίχουλα- αυξήσεις‖σε‖μισθούς‖και‖συντάξεις‖η‖κυβέρνηση‖τα‖

παίρνει‖πίσω‖μέσω‖της‖φορολογίας,‖την‖αύξηση‖των‖τιμών‖των‖καυσίμων‖και‖τον‖πληθωρισμό.‖Οι‖απώλειες‖στα‖πραγματικά‖

εισοδήματα‖τη‖διετία‖2007-2008‖κυμαίνονται‖κατά‖μέσον‖όσο‖στα‖670‖ευρώ.‖Παράλληλα‖ο‖υπερδανεισμός‖και‖οι‖κατασχέσεις‖

(λόγω‖αδυναμίας‖εξόφλησης‖οφειλών)‖έχουν‖φέρει‖σε‖απόγνωση‖εκατοντάδες‖χιλιάδες‖πολίτες.‖το‖ποσό‖ρεκόρ‖των‖207,2‖δισ.‖

ευρώ‖ανήλθαν οι‖οφειλές‖νοικοκυριών‖και‖επιχειρήσεων‖προς‖τις‖τράπεζες‖στο‖τέλος‖Οκτωβρίου,‖ποσό‖που‖αντιστοιχεί‖στο‖

90,3%‖ του‖αναθεωρημένου‖ΑΕΠ!Παράλληλα‖η‖ανεργία‖ (κυρίως‖στους‖ νέους)‖ διογκώνεται,‖ ενώ‖η‖γενιά‖ των‖ 700‖ ευρώ‖και‖ η‖

απορρύθμιση‖ των‖ εργασιακών‖ σχέσεων‖ κυριαρχούν‖ σήμερα‖ στην‖ αγορά‖ εργασίας.‖ Οι‖ νέοι‖ βρίσκονται‖ στο‖ περιθώριο‖ και‖

έχουν‖πλέον‖αντιληφθεί‖ότι‖θα‖μεγαλώσουν‖με‖ανασφάλεια‖και‖οικονομική‖εξαθλίωση.‖Η‖ζωή‖μας‖πλέον‖είναι‖συνυφασμένη‖

με‖την‖ανεξέλεγκτη‖ακρίβεια,‖τη‖σκληρή‖λιτότητα‖και‖την‖ανασφάλεια.‖Μέσα‖μας‖όλοι‖πιστεύουμε‖ότι‖έρχονται‖ χειρότερες‖

μέρες.‖Και‖γύρω‖μας‖δημιουργείται‖η‖νέα‖τάξη‖φτωχών.‖Οι‖νεόπτωχοι.‖Θύματα‖της‖οικονομικής‖κυβερνητικής‖πολιτικής. 

Έντεκα χιλιάδες σκιές στη λαμπερή Αθήνα 

Έλληνες και αλλοδαποί, γυναίκες και άντρες, άνεργοι ή οικονομικά κατεστραμμένοι, 

αποφυλακισμένοι και χρήστες ναρκωτικών – όλοι άστεγοι 

Γιάννης‖Ελαφρός,‖εφ.‖Καθημερινή,‖29/1/2006 

 «Δεν‖ θέλουμε‖ ελεημοσύνη!‖ Μια‖ δουλειά‖ θέλουμε‖ και‖ μέχρι‖ τότε‖ μια‖ κάρτα‖ απόρου,‖ για‖ να‖

μπορούμε‖ να‖ κάνουμε‖ μερικά‖ πράγματα‖ χωρίς‖ να‖ μας‖ εξευτελίζουν.‖ Να‖ μπαίνουμε‖ στο‖

λεωφορείο‖και‖να‖αγοράζουμε‖εφημερίδα»,‖μας‖λέει‖ο‖Κώστας,‖άστεγος‖χρόνια,‖που‖έχει‖την‖«καβάντζα»‖του‖στο‖αράφειο.‖‖

«Όποιος‖θέλει‖να‖βρει‖ένα‖πιάτο‖φαΐ‖στην‖Αθήνα‖βρίσκει.‖Αλλά‖εμείς‖θέλουμε‖δουλειά».‖O‖Mισέλ‖είναι‖Γάλλος,‖αλλά‖ζει‖22‖

χρόνια‖ στην‖ Ελλάδα.‖ «Δεν‖ είμαστε‖ πρεζόνια»,‖ συμπληρώνει.‖ το‖ πρόχειρο‖ κατάλυμά‖ του,‖ στην‖ Kλαυθμώνος,‖ φυλάει‖ τα‖

εργαλεία‖ του.‖O‖Mισέλ‖ κάνει‖ μεροκάματα,‖ σηκώνει‖ μεγάλες‖ διαφημιστικές‖πινακίδες,‖ αλλά‖ δεν‖ φτάνουν‖ τα‖ χρήματα‖ για‖

σπίτι.‖‖«Δεν‖θέλω‖να‖δακρύσω‖μπροστά‖σας.‖Αλλά‖χρειάζομαι‖βοήθεια».‖Ο‖Φάρης‖τσακώθηκε‖με‖τη‖γυναίκα‖του,‖πέρασε‖από‖

τη‖φυλακή‖και‖τώρα‖προσπαθεί‖να‖ξανασταθεί‖στα‖πόδια‖ του‖κάνοντας‖μεροκάματα,‖αφού‖ξέρει‖την‖τέχνη‖του‖μπογιατζή.‖‖

Οδοιπορικό‖στην‖Αθήνα,‖ στη‖ νύχτα‖ των‖αστέγων,‖ ένα‖ από‖ τα‖βράδια‖που‖προηγήθηκαν‖ του‖χιονιά.‖ Εκεί‖ συναντήσαμε‖ τις‖

σκιές‖ της‖ πόλης.‖ Παράξενες‖ σκιές,‖ που‖ φαίνονται‖ κυρίως‖ τη‖ νύχτα.‖ Σο‖ πρωί‖ χάνονται μέσα‖ στη‖ βουή‖ του‖ πλήθους,‖ στις‖

μαγικές‖βιτρίνες‖του‖απαστράπτοντος‖εκσυγχρονισμού‖και‖σε‖μια‖κυβερνητική‖εικόνα‖που‖θέλει‖να‖πιστεύει‖ότι‖δεν‖υπάρχει‖

πρόβλημα‖ αστέγων‖ στην‖ Αθήνα.‖ Κι‖ όμως,‖ όσο‖ κι‖ αν‖ τους‖ έκρυψαν‖ «κάτω‖ από‖ το‖ χαλί»‖ πριν‖ και‖ κατά‖ τη‖ διάρκεια‖ των‖

Oλυμπιακών‖Aγώνων,‖ οι‖ άστεγοι‖ εξακολουθούν‖ να‖ «μένουν»‖ στη‖ δική‖μας‖ πόλη...‖ ‖ «Οι‖ άστεγοι‖ αυξάνονται‖ διαρκώς.‖ Δεν‖

πρόκειται‖μόνο‖για‖αλλοδαπούς,‖αλλά‖και‖για‖Ελληνες‖που‖δεν‖τα‖καταφέρνουν»,‖λέει‖στην‖«K»‖ο‖αντιδήμαρχος‖του‖Δήμου‖

Αθηναίων‖ και‖ πρόεδρος του‖ Ιδρύματος‖ Αστέγων‖ κ.‖ Ελευθέριος‖ κιαδάς.‖ «Σο‖ πρόβλημα‖ των‖ αστέγων‖ τώρα‖ αρχίζει‖ να‖

εμφανίζεται‖στην‖Aθήνα.‖Προσπαθούμε‖να‖δράσουμε‖προληπτικά».‖‖Oι‖άστεγοι‖και‖όσοι‖ζουν‖σε‖προσωρινά‖καταφύγια‖στην‖

Aθήνα‖ υπολογίζονται‖ περίπου‖ σε‖ 11.000‖ (3.000‖ Ελληνες‖ και‖ 8.000‖ αλλοδαποί)‖ από‖ το‖ Eυρωπαϊκό‖ Παρατηρητήριο‖ για‖ την‖

Ελλειψη‖ τέγης,‖ που‖ παραδέχεται‖ όμως‖ ότι‖ υπάρχει‖ έλλειψη‖ αξιόπιστων‖ επίσημων‖ στοιχείων.‖ Για‖ την‖ κ.‖ Διαμαντούλα‖

Βλαντώνη,‖ κοινωνιολόγο‖ εργαζόμενη‖ στις‖ υπηρεσίες‖ στήριξης‖ αστέγων‖ της‖ μη‖ κερδοσκοπικής εταιρείας‖ «Κλίμακα»,‖ «η‖

έλλειψη‖κρατικών‖ερευνών‖δεν‖είναι‖τυχαία,‖καθώς‖για‖τις‖κυβερνητικές‖υπηρεσίες‖δεν‖υφίσταται‖ουσιαστικό‖πρόβλημα».‖Κι‖

όμως,‖η‖κατάσταση‖είναι‖ δραματική.‖«Σο‖60%‖των‖αστέγων,‖από‖τους‖οποίους‖πήραμε‖συνεντεύξεις‖στο‖πλαίσιο‖ δικής‖μας‖

έρευνας,‖ απαντά‖ ότι‖ έχει‖ φάει‖ από‖ σκουπίδια,‖ χωματερές‖ και‖ το‖ δρόμο»,‖ μας‖ λέει‖ η‖ κ.‖ Βλαντώνη.‖ «Ενα‖ μικρό,‖ αλλά‖ όχι‖

αμελητέο,‖ποσοστό‖μας‖απάντησε‖ότι‖είναι‖ικανό‖να‖κάνει‖μια‖αξιόποινη‖πράξη‖ή‖να‖αυτοτραυματιστεί‖για‖να‖περάσει‖ένα‖

βράδυ‖στο‖κρατητήριο‖ή‖στο‖νοσοκομείο»,‖συμπληρώνει.‖ 

Ποιοι είναι άστεγοι  

Αστεγοι‖ όμως‖ δεν‖ είναι‖ μόνον‖ όσοι‖ είναι‖ στο‖ δρόμο.‖ Οπως‖ τονίζει‖ η‖ κ.‖ Αρτεμις‖ Καλαβάνου,‖

κοινωνιολόγος‖από‖το‖Eλληνικό‖Δίκτυο‖για‖το‖Δικαίωμα‖στη‖τέγη‖

και‖στην‖Kατοικία‖««άστεγος»‖σημαίνει‖να‖μην‖έχεις‖πρόσβαση‖σε‖

αξιοπρεπή‖και‖ασφαλή‖στέγαση.‖Τπάρχουν‖άνθρωποι‖που‖μένουν‖

σε‖ καταλύματα‖ που‖ δεν‖ έχουν‖ ηλεκτρικό,‖ ζεστό‖ νερό,‖ θέρμανση,‖

τουαλέτα,‖μετανάστες‖που‖μένουν‖δέκα‖σε‖ένα‖δυάρι,‖κόσμος‖που‖

μένει‖ σε‖ εγκαταλελειμμένα‖ σπίτια,‖ άλλοι‖ που‖ φιλοξενούνται‖ σε 

άσχημες‖συνθήκες‖από‖συγγενείς‖ή‖προσωρινά‖σε‖ξενώνες».‖Ποιοι‖

όμως‖ καταλήγουν‖ στο‖ δρόμο;‖ Ενα‖ πολύ‖ μεγάλο‖ ποσοστό‖ προέρχεται‖ από‖ τα‖ ψυχιατρικά‖
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ιδρύματα,‖ αφού‖ τους‖ δίνουν‖ εξιτήριο‖ χωρίς‖ καμία‖ πρόνοια‖ για‖ τη‖ συνέχεια.‖ Πολλοί‖ είναι‖ αποφυλακισμένοι,‖ απόκληροι‖

χρήστες‖ ναρκωτικών,‖ ενώ‖ πληθαίνουν‖ τα‖ άμεσα‖ θύματα‖ του‖ «κοινωνικού‖ πολέμου»‖ της‖ οικονομικής‖ ανάπτυξης:‖

κατεστραμμένοι‖ από‖ δάνεια‖ και‖ κάρτες,‖ απολυμένοι‖ λίγο‖ πριν‖ από‖ τη‖ συνταξιοδότηση,‖ χαμηλοσυνταξιούχοι.‖ Οι‖ γυναίκες‖

πληρώνουν‖βαρύ‖τίμημα.‖Πολλές‖κακοποιημένες‖από‖τους‖άνδρες‖τους,‖άλλες‖μοναχές‖τους‖με‖τα‖παιδιά...‖‖Όσο‖κι‖αν‖μοιάζει‖

άλμα‖στο‖κενό,‖το‖πέρασμα‖από‖την‖κανονική‖στέγη‖στο‖δρόμο‖δεν‖είναι‖και‖τόσο‖απίθανο.‖Παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖η‖Eλλάδα‖

έχει‖πολύ‖μεγάλο‖ποσοστό‖ ιδιοκατοίκησης‖(74%)‖και‖η‖οικογένεια‖προφυλάσσει‖από‖τα‖χειρότερα,‖οι‖σύγχρονες‖κοινωνικές‖

καταστάσεις‖διαρρηγνύουν‖επώδυνα‖τα‖προστατευτικά‖δίχτυα.‖ 

Κράτος και Δήμοι  

Απέναντι‖σε‖αυτή‖την‖αυξανόμενη‖απειλή‖η‖ελληνική‖πολιτεία‖και‖οι‖υπόλοιποι‖φορείς‖μάλλον‖

χρησιμοποιούν‖ασπιρίνες‖για‖τη...‖γρίπη‖των‖φτωχών.‖Δομές‖αποκατάστασης‖και‖επανένταξης,‖

αντιμετώπισης‖ των‖ ειδικών‖ προβλημάτων‖ που‖ αντιμετωπίζουν‖ (π.χ.‖ χρήστες‖ ναρκωτικών,‖

πάσχοντες‖από‖κατάθλιψη),‖παραμένουν‖ζητούμενο.‖‖Όπως‖και‖η‖υλοποίηση‖της‖υποχρέωσης‖

του‖Δημοσίου‖να‖καλύψει‖το‖συνταγματικά‖κατοχυρωμένο‖δικαίωμα‖στη‖στέγη.‖ήμερα‖στην‖

Ελλάδα‖δεν‖υπάρχει‖ο‖θεσμός‖της‖κοινωνικής‖κατοικίας‖ (που‖ευδοκιμεί‖σε‖πολλές‖χώρες‖της‖

Eυρώπης),‖ που‖ θα‖ κατασκευάζεται‖ με‖ έξοδα‖ του‖ κράτους‖ ή‖ των‖ δήμων‖ και‖ στις‖ οποίες‖ θα‖

στεγάζονται‖άνθρωποι‖που‖έχουν‖ανάγκη.‖«Xρειάζεται‖άμεσα‖νομοθετική‖παρέμβαση‖για‖τη‖

θέσπιση‖της‖κοινωνικής‖κατοικίας,‖για‖επιδότηση‖τέτοιων‖κατασκευών‖ή‖για‖τη‖δέσμευση‖ορισμένων‖διαμερισμάτων‖από‖τις‖

καινούργιες‖που‖γίνονται»,‖λέει‖ο‖κ.‖πύρος‖Χύχας,‖από‖την‖μη‖κυβερνητική‖οργάνωση Αρσις.‖«Και‖στην‖Αθήνα‖υπάρχουν‖

πολλά‖εγκαταλελειμμένα‖κτίρια,‖που‖θα‖μπορούσαν‖να‖μετατραπούν‖σε‖κοινωνική‖κατοικία»,‖λέει‖η‖κ.‖Kαλαβάνου. 

Οι πιο φτωχοί της Ευρώπης  

Κώστας‖Μοσχονάς,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖19/1/2006 

Μπορεί‖η‖φτώχεια‖να‖φέρνει‖τη‖στέρηση,‖αλλά‖η‖στέρηση‖δεν‖σημαίνει‖απαραιτήτως‖ότι‖κάποιος‖είναι‖φτωχός.‖την‖Ελλάδα,‖

όμως,‖τα‖έχουμε‖και‖τα‖δύο.‖Είμαστε‖πρώτοι‖σε‖ποσοστό‖πληθυσμού‖που‖πλήττεται‖από‖τη‖φτώχεια‖και‖δεύτεροι‖σε‖στερήσεις‖

βασικών‖ανέσεων‖της‖εποχής‖μας,‖τουλάχιστον‖με‖βάση‖τα‖στοιχεία‖της‖Ευρωπαϊκής‖τατιστικής‖Τπηρεσίας‖(Eurostat)‖που‖

δόθηκαν‖χθες‖στη‖δημοσιότητα.‖Όπως‖προκύπτει,‖λοιπόν,‖από‖τα‖κοινοτικά‖στοιχεία,‖ένας‖στους‖πέντε‖Έλληνες‖βρίσκεται‖στα‖

πρόθυρα‖της‖φτώχειας.‖Σα‖νοικοκυριά‖στη‖χώρα‖μας‖των‖οποίων‖τα‖εισοδήματα‖δεν‖υπερβαίνουν‖το‖60%‖του‖μέσου‖εθνικού‖

όρου‖εισοδημάτων‖αντιστοιχούν‖στο‖21%‖του‖πληθυσμού.‖Πρόκειται‖για‖το‖υψηλότερο‖ποσοστό‖στην‖Ευρώπη‖των‖«25»,‖παρέα‖

με‖ τη‖λοβακία‖και‖ την‖ Ιρλανδία.‖Δεύτερη‖ είναι‖ η‖Πορτογαλία‖με‖ποσοστό‖ 20%‖και‖ τρίτη‖η‖ Ιταλία‖με‖ 19%.‖ ‖Από‖πλευράς‖

στοιχειωδών‖ανέσεων,‖ένας‖στους‖τρεις‖Έλληνες‖τις‖στερείται.‖υγκεκριμένα,‖μόνο‖το‖38%‖του‖πληθυσμού‖έχει‖τη‖δυνατότητα‖

να‖πάει‖μία‖εβδομάδα‖διακοπές‖σε‖ξενοδοχείο‖κάθε‖χρόνο,‖να‖πληρώσει‖το‖ενοίκιο‖του‖σπιτιού‖ή‖τη‖δόση‖του‖δανείου‖χωρίς‖

καθυστερήσεις,‖να‖μπορεί‖να‖έχει‖ως‖γεύμα‖κάθε‖δύο‖ημέρες‖κοτόπουλο,‖κρέας‖ή‖ψάρι‖και‖να‖έχει‖επαρκή‖θέρμανση‖στο‖σπίτι‖

του.‖Πρόκειται‖για‖το‖χαμηλότερο‖ποσοστό‖με‖εξαίρεση‖την‖Πορτογαλία.‖Σο‖26%‖του‖ελληνικού‖πληθυσμού‖δεν‖μπορεί‖να‖

καλύψει‖οικονομικά‖τουλάχιστον‖μία‖από‖τις‖προαναφερθείσες‖«ανέσεις»,‖το‖21%‖έχει‖τη‖δυνατότητα‖να‖καλύψει‖δύο‖και‖το‖

9%‖τρεις.‖‖Επίσης,‖το‖12%‖των‖Ελλήνων‖αδυνατεί‖να‖αγοράσει‖αυτοκίνητο,‖δεύτερο‖χαμηλότερο‖ποσοστό‖μετά‖την‖Πορτογαλία‖

(17%).‖Όσον‖αφορά‖«ανέσεις»‖που‖έχουν‖σχέση‖με‖την‖κατοικία‖(έλλειψη‖υγρασίας,‖ηλιοφάνειας,‖εσωτερικής‖τουαλέτας...),‖το‖

27%‖δηλώνει‖ότι‖τις‖στερείται.‖Σο‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖των‖Πορτογάλων‖είναι‖39%.‖Από‖την‖άλλη‖πλευρά,‖άλλο‖φτωχός‖στη‖

ουηδία‖ή‖στη‖Δανία‖και‖άλλο‖στην‖Ελλάδα.‖τις‖χώρες‖του‖ευρωπαϊκού‖Βορρά‖το‖20%‖αντιμετωπίζει‖επίσης‖το‖φάσμα‖των‖

στερήσεων,‖ενώ‖στη‖χώρα‖μας‖το‖ποσοστό‖φτάνει‖στο‖60%... 

  

«Πρωταθλητές» και στη φτώχεια 

Ηλίας‖Γεωργάκης,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖27/9/2005 

Ένας στους πέντε Έλληνες (21%) ζει κάτω από το όριο  

Πρωταθλητές‖ και‖ στη‖ φτώχεια‖ αποδεικνύονται‖ οι‖ Έλληνες.‖ Μετά‖ την‖ πρωτιά‖ στην‖

ανεργία,‖τους‖χαμηλούς‖μισθούς,‖τον‖πληθωρισμό‖και‖το‖δημοσιονομικό‖έλλειμμα,‖και‖

στη‖ φτώχεια‖ η‖ χώρα‖ μας‖ κατατάσσεται‖ -όπως‖ και‖ η‖ Πορτογαλία‖ -σταθερά‖ στις‖

χαμηλότερες‖ θέσεις.‖ ‖ H‖ Ελλάδα‖ και‖ η‖ Πορτογαλία,‖ μεταξύ‖ των‖ χωρών‖ της‖ E.E., 

εμφανίζουν‖ υψηλά‖ ποσοστά‖ φτωχών‖ αφού‖ το‖ 21%‖ των‖ Ελλήνων‖ -περίπου‖ 2,2‖

εκατομμύρια‖άτομα‖-ζει‖κάτω‖από‖το‖όριο‖της‖φτώχειας.‖‖ύμφωνα‖με‖τα‖στοιχεία‖που‖

παρατίθενται‖ στην‖ έκδοση‖ του‖ Ινστιτούτου‖ Κοινωνικής‖ Πολιτικής‖ (ΙΝΚΠΟ)‖ του‖

Εθνικού‖Κέντρου‖Κοινωνικών‖Ερευνών‖-με‖τον‖τίτλο‖«Κοινωνικό‖πορτρέτο‖της‖Ελλάδας‖

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=31413376
http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=18350&m=N61&aa=1
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2003-2004»‖ -η‖ οποία‖ παρουσιάστηκε‖ χθες:‖ *‖ Οι‖ «εργαζόμενοι‖ φτωχοί»‖ είναι‖ 640.000‖ άτομα.‖ Σο‖ όριο‖ της‖ φτώχειας‖ ενός‖

μονομελούς‖νοικοκυριού‖αντιστοιχεί‖σε‖ετήσιο‖εισόδημα‖4.800‖ευρώ,‖ενώ‖για‖ένα‖τετραμελές‖νοικοκυριό‖ανέρχεται‖σε‖10.800‖

ευρώ‖(τιμές‖2002).‖H‖φτώχεια‖βέβαια‖σχετίζεται‖άμεσα‖με‖την‖ανεργία,‖καθώς‖όσοι‖εργάζονται‖είναι‖«λιγότερο»‖φτωχοί‖(μόνο‖

15,7%‖ των‖ εργαζομένων‖ εμφανίζεται‖ ως‖ φτωχό),‖ ενώ‖ στους‖ ανέργους‖ το‖ ποσοστό‖ σχεδόν‖ διπλασιάζεται‖ 28,10%.‖ Ευπαθείς‖

κατηγορίες‖ είναι‖ οι‖ συνταξιούχοι‖ (26,30%‖ φτωχοί),‖ αλλά‖ και‖ οι‖ ηλικιωμένοι‖ άνω‖ των‖ 65‖ ετών‖ (28,10%)‖ και‖ τα‖ πολυμελή‖

νοικοκυριά‖(από‖5-7‖και‖άνω‖μέλη,‖σε‖ποσοστά‖από‖25%-55%).‖*‖Σο‖2001‖το‖19,6%‖του‖πληθυσμού‖της‖Ελλάδας‖είχε‖εισόδημα‖

μικρότερο‖ του‖ 60%‖ του‖ συνολικού‖ διαμέσου,‖ ισοδύναμου,‖ εισοδήματος.‖ *‖ ε‖ ό,τι‖ αφορά‖ τη‖ δυνατότητα‖ πληρωμής‖

ικανοποιητικής‖θέρμανσης‖στην‖κατοικία,‖το‖40%‖των‖«φτωχών»‖νοικοκυριών‖δηλώνει‖ότι‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖ανταποκριθεί,‖

σε‖αντίθεση‖με‖τα‖«μη‖φτωχά»‖όπου‖το‖ποσοστό‖είναι‖μόνο‖14%.‖*‖χετικά‖με‖τη‖δυνατότητα‖αντιμετώπισης‖έκτακτων‖αλλά‖

αναγκαίων‖δαπανών,‖το‖66%‖των‖φτωχών‖απαντά‖αρνητικά,‖σε‖αντίθεση‖με‖τους‖«μη‖φτωχούς»‖όπου‖το‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖

είναι‖μόλις‖19,6%.‖*‖Σα‖«φτωχά»‖νοικοκυριά‖στη‖συντριπτική‖τους‖πλειονότητα‖(79,3%)‖δεν‖προβαίνουν‖στη‖σύναψη‖δανείων‖

(π.χ.‖ για‖ αγορά‖ αυτοκινήτου,‖ οικοσκευής,‖ διακοπών,‖ τοκετού).‖ H‖ αντίστοιχη‖ αναλογία‖ των‖ «μη‖ φτωχών»‖ είναι‖ σαφώς‖

μικρότερη‖(43,4%).‖ 

Διευρύνονται‖ οι‖ ανισότητες‖ ΠΡΙΝ‖ από‖ 20‖ χρόνια,‖ το‖ ακαδημαϊκό‖ έτος‖ 1984-1985‖ οι‖ πρωτοετείς‖ φοιτήτριες‖ κατάγονταν‖ σε‖

ποσοστό‖56,55%‖από‖οικογένειες‖όπου‖ο‖πατέρας‖ασκούσε‖μη‖χειρωνακτικό‖επάγγελμα,‖σε‖ποσοστό‖22,95%‖από‖οικογένειες‖

όπου‖ο‖πατέρας‖ήταν‖εργατοτεχνίτης,‖σε‖ποσοστό‖13,77%‖από‖οικογένειες‖με‖πατέρα‖αγρότη‖και‖σε‖ποσοστό‖μόλις‖0,21%‖από‖

οικογένειες‖με‖πατέρα‖άνεργο.‖H‖κατάσταση‖το‖1999-2000‖όχι‖μόνο‖δεν‖έχει‖βελτιωθεί,‖αλλά‖οι‖ανισότητες‖έχουν‖διευρυνθεί,‖

καθώς‖το‖62,73%‖των‖πρωτοετών‖φοιτητριών‖προέρχεται‖από‖οικογένειες‖με‖πατέρα‖μη‖χειρωνάκτη,‖το‖24,75%‖από‖οικογένειες‖

με‖πατέρα‖εργατοτεχνίτη,‖το‖5,88%‖από‖οικογένειες‖με‖πατέρα‖αγρότη‖και‖το‖1,01%‖από‖οικογένειες‖με‖πατέρα‖άνεργο. 

H Eλλάδα πρώτη στη φτώχεια του συνόλου του πληθυσμού στην E.E.-15 

Mανόλης‖Γ.‖Δρεττάκης,‖εφ.‖Καθημερινή,‖7/8/2005 

Mε‖ βάση‖ τα‖ τελευταία‖ διαθέσιμα‖ στοιχεία‖ της‖ τατιστικής‖ Yπηρεσίας‖ της‖ Eυρωπαϊκής‖

Eνωσης‖ (E.E.)‖ –της‖Eurostat– η‖Eλλάδα‖μαζί‖με‖ την‖ Iρλανδία‖κατείχε‖ το‖ 2003‖ την‖πρώτη‖

θέση‖ ανάμεσα‖ στα‖ κράτη-παλαιά‖ μέλη‖ της‖ E.E.‖ (E.E.-15)‖ στη‖ φτώχεια‖ του‖ συνολικού‖

πληθυσμού‖ μετά‖ τις‖ κοινωνικές‖ παροχές.‖Mε‖ βάση‖ τα‖ ίδια‖ στοιχεία‖ την‖ τελευταία‖ (την‖

καλύτερη)‖θέση‖κατείχε‖η‖Δανία‖(ο‖σχετικός‖δείκτης‖είναι‖το‖ποσοστό‖του‖πληθυσμού‖που‖

έχει‖κατά‖κεφαλήν εισόδημα‖μετά‖τις‖κοινωνικές‖παροχές‖μικρότερο‖από‖το‖60%‖του‖μέσου‖

κατά‖κεφαλήν‖εισοδήματος‖σε‖καθεμιά‖χώρα).‖‖H‖Eurostat,‖εκτός‖από‖τα‖στοιχεία‖για‖τον‖

συνολικό‖πληθυσμό,‖έδωσε‖στα‖τέλη‖Aπριλίου‖και‖τα‖ποσοστά‖φτώχειας‖κατά‖φύλο‖για‖

τους‖απασχολουμένους,‖τους‖ανέργους‖και‖τους‖συνταξιούχους‖το‖έτος‖2001.‖το‖παρόν‖άρθρο‖εξετάζουμε‖τα‖ποσοστά‖αυτά‖

για‖τα‖κράτη-μέλη‖και‖την‖E.E.-15‖ως‖σύνολο‖για‖τους‖άνδρες‖και‖γυναίκες‖μαζί,‖προκειμένου‖να‖εντοπίσουμε‖σε‖ποιες‖από‖τις‖

τρεις‖ αυτές‖ ομάδες‖ οφείλεται‖ η‖ «πρωτιά»‖ της‖ χώρας‖ μας‖ στη‖ φτώχεια.‖ τα‖ σχετικά‖ σχόλιά‖ μας‖ θα‖ αναφερθούμε‖και‖ στις‖

διαφορές‖που‖υπάρχουν‖ανάμεσα‖στους‖άνδρες‖και‖στις‖γυναίκες,‖δεδομένου‖ότι‖ο‖χώρος‖του‖άρθρου‖αυτού‖δεν‖επιτρέπει‖την‖

παράθεση‖όλων‖των‖σχετικών‖στοιχείων.‖ 

Tα στοιχεία της Eurostat  

τον‖πίνακα‖που‖ακολουθεί‖δίνονται‖τα‖ποσοστά‖φτώχειας‖στους‖απασχολουμένους‖(1η‖στήλη),‖στους‖ανέργους‖(2η‖στήλη)‖

και‖στους‖συνταξιούχους‖(3η‖στήλη)‖στα‖κράτη-μέλη‖και‖στην‖E.E.-15‖ώς‖σύνολο‖το‖έτος‖2001.‖‖Aπό‖τον‖πίνακα‖αυτόν‖φαίνεται‖

ότι‖ανάμεσα‖στα‖κράτη-μέλη‖της‖E.E.-15‖το‖έτος‖2001:‖ 

- τους‖απασχολουμένους‖η‖Eλλάδα‖είχε‖το‖υψηλότερο‖ποσοστό‖φτώχειας‖και‖η‖Δανία‖το‖χαμηλότερο.‖ε‖εννιά‖κράτη-μέλη‖

και‖ στην‖E.E.-15‖ως‖σύνολο‖ το‖ποσοστό‖ αυτό‖ήταν‖υψηλότερο‖στους‖ άνδρες‖ απ’‖ ό,τι‖ στις‖ γυναίκες,‖ σε‖ τρία‖ ίσο‖ και‖ σε‖ τρία‖

χαμηλότερο.‖H‖Eλλάδα‖είχε‖το‖υψηλότερο‖ποσοστό‖φτώχειας‖στους‖άνδρες‖και‖στις‖γυναίκες‖χωριστά‖(στις‖γυναίκες‖ελαφρά‖

υψηλότερο‖απ’‖ό,τι‖στους‖άνδρες).‖ 

- τους‖ ανέργους‖ η‖ Iρλανδία‖ είχε‖ το‖ υψηλότερο‖ ποσοστό‖ φτώχειας‖ και‖ η‖ ουηδία‖ το‖ χαμηλότερο‖ (η‖ Eλλάδα‖ κατείχε‖ την‖

πέμπτη‖θέση).‖ε‖12‖κράτη-μέλη‖το‖ποσοστό‖αυτό‖ήταν‖υψηλότερο‖στους‖άνδρες‖απ’‖ό,τι‖στις‖γυναίκες‖και‖σε‖δύο‖χαμηλότερο‖

(δεν‖ υπάρχουν‖ στοιχεία‖ κατά‖ φύλο‖ για‖ το‖ Λουξεμβούργο).‖ Tο‖ υψηλότερο‖ ποσοστό‖ στους‖ άνδρες‖ είχε‖ η‖ Iρλανδία‖ και‖ το‖

χαμηλότερο‖η‖Oλλανδία,‖ ενώ‖στις‖ γυναίκες‖ το‖ υψηλότερο‖ποσοστό‖ είχε‖ η‖ Iταλία‖και‖ το‖ χαμηλότερο‖η‖ουηδία‖ (η‖Eλλάδα‖

κατείχε‖την‖έκτη‖θέση‖στους‖άνδρες‖και‖την‖τέταρτη‖στις‖γυναίκες).‖ 

- τους‖συνταξιούχους‖η‖Iρλανδία‖είχε‖το‖υψηλότερο‖ποσοστό‖φτώχειας‖και η‖Oλλανδία‖το‖χαμηλότερο‖(η‖Eλλάδα‖κατείχε‖τη‖

δεύτερη‖θέση).‖ε‖12‖κράτη-μέλη‖το‖ποσοστό‖φτώχειας‖ήταν‖χαμηλότερο‖στους‖άνδρες‖απ’‖ό,τι‖στις‖γυναίκες‖και‖σε‖τέσσερα‖

χαμηλότερο.‖τους‖άνδρες‖και‖γυναίκες‖χωριστά‖την‖πρώτη‖θέση‖κατείχε‖η‖Iρλανδία‖και‖τη‖δεύτερη‖η‖Eλλάδα.‖ 

http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_7071447756_07/08/2005__152751
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Aπό‖τη‖σύγκριση‖των‖τριών‖στηλών‖του‖πίνακα‖φαίνονται‖τα‖ποσοστά‖φτώχειας:‖ 

- Tων‖ανέργων‖ήταν‖πολύ‖πιο‖υψηλά‖από‖εκείνα‖των‖απασχολουμένων‖σε‖όλα‖τα‖κράτη-μέλη‖και‖στην‖E.E.-15‖ως‖σύνολο.‖H‖

μεγαλύτερη‖διαφορά‖στα‖ποσοστά‖ανέργων-απασχολουμένων‖υπήρχε‖στην‖Iρλανδία‖και‖η‖μικρότερη‖στη‖ουηδία‖(η‖Eλλάδα‖

βρισκόταν‖στην‖όγδοη‖θέση).‖ 

- Tων‖συνταξιούχων‖ήταν‖πιο‖υψηλά‖από‖εκείνα‖των‖απασχολουμένων‖σε‖13‖από‖τα‖15‖κράτη-μέλη‖(εξαίρεση‖αποτελούν‖το‖

Λουξεμβούργο,‖ στο‖ οποίο‖ τα‖ποσοστά‖ήταν‖ ίσα,‖ και‖ η‖Oλλανδία,‖ στην‖ οποία‖ τα‖ποσοστά‖φτώχειας‖ήταν‖υψηλότερα‖στους‖

απασχολουμένους‖απ’‖ό,τι‖στους‖συνταξιούχους.‖Aνάμεσα‖στα‖13‖κράτη‖η‖μεγαλύτερη‖διαφορά‖υπήρχε‖στην‖Iρλανδία‖και‖η‖

μικρότερη‖στην‖Iταλία‖(η‖Eλλάδα‖βρισκόταν‖στην‖τρίτη‖θέση).‖ 

- Tων‖ανέργων‖ήταν‖πιο‖υψηλά‖από‖εκείνα‖των‖συνταξιούχων‖σε‖14‖από‖τα‖15‖κράτη-μέλη‖(εξαίρεση‖αποτελεί‖η‖Δανία,‖στην‖

οποία‖τα‖ποσοστά‖ήταν‖ίσα).‖Aνάμεσα‖στα‖14‖κράτη‖η‖μεγαλύτερη‖διαφορά‖στα‖ποσοστά‖ανέργων-συνταξιούχων‖υπήρχε‖στο‖

Λουξεμβούργο‖και‖η‖μικρότερη‖στη‖Υινλανδία‖(η‖Eλλάδα‖βρισκόταν‖στην‖11η‖θέση).‖ 

H‖πρώτη‖θέση‖ανάμεσα‖στα‖κράτη-μέλη‖της‖E.E.-15,‖την‖οποία‖κατείχε‖η‖χώρα‖μας‖(μαζί‖με‖την‖Iρλανδία)‖το‖2003‖στη‖φτώχεια‖

του‖ συνολικού‖ πληθυσμού‖ μετά‖ τις‖ κοινωνικές‖ παροχές,‖ εξηγείται‖ από‖ το‖ γεγονός‖ ότι‖ –όπως‖ φάνηκε‖ από‖ τα‖ όσα‖

προαναφέρθηκαν– κατείχε‖ το‖ 2001‖ την‖ πρώτη‖ θέση‖ στο‖ ποσοστό‖ φτώχειας‖ στους‖ απασχολουμένους,‖ δηλαδή‖ στην‖

πολυπληθέστερη‖ομάδα‖του‖πληθυσμού,‖και‖τη‖δεύτερη‖θέση‖στους‖συνταξιούχους,‖την‖αμέσως‖επόμενη.‖ 

Oι αιτίες  

Tο‖πολύ‖υψηλό‖ποσοστό‖φτώχειας‖στη χώρα‖μας‖οφείλεται‖στο‖ότι:‖ 

α)‖ H‖ μεγάλη‖ πλειονότητα‖ των‖ απασχολουμένων‖ έχει‖ πολύ‖ χαμηλούς‖ μισθούς‖ και‖ ημερομίσθια,‖ καθώς‖ και‖ στο‖ ότι‖ ένα‖

σημαντικό‖ποσοστό‖των‖εργαζομένων‖είναι‖αλλοδαποί,‖οι‖οποίοι‖δεν‖έχουν‖πλήρη‖απασχόληση‖και‖τα‖ημερομίσθια‖πολλών‖

από αυτούς‖ είναι‖ πολύ‖ χαμηλά.‖ β)‖ H‖ ακόμη‖ μεγαλύτερη‖ πλειονότητα‖ των‖ συνταξιούχων‖ (κυρίως‖ του‖OΓA‖ και‖ η‖ μεγάλη‖

πλειονότητα‖των‖συνταξιούχων‖του‖IKA)‖έχει‖πάρα‖πολύ‖χαμηλές‖συντάξεις,‖και‖κυρίως‖στο‖ότι:‖γ)‖Oι‖κοινωνικές‖παροχές‖

(στους‖ανέργους,‖στους‖χαμηλοσυνταξιούχους,‖στους‖πολύτεκνους,‖στα‖άτομα‖με‖ειδικές‖ανάγκες‖κ.λπ.)‖είναι‖ελάχιστες‖και‖

ανεπαρκείς.‖Aπόδειξη‖το‖γεγονός‖ότι‖το‖2001,‖με‖βάση‖τα‖στοιχεία‖της‖Eurostat,‖η‖Eλλάδα‖κατείχε‖την‖όγδοη‖θέση‖στη‖φτώχεια‖

πριν‖από‖τις‖κοινωνικές‖παροχές,‖ενώ‖μετά‖τις‖γλίσχρες‖κοινωνικές‖παροχές‖«ανέβαινε»‖στη‖δεύτερη‖θέση.‖Aντίθετα,‖χώρες‖

που‖κατείχαν‖ορισμένες‖από‖τις‖πρώτες‖θέσεις‖στη‖φτώχεια‖πριν‖από‖τις‖κοινωνικές‖παροχές,‖βελτίωναν‖τη‖θέση‖τους‖έπειτα‖

από‖αυτές‖και‖καταλάμβαναν‖μια‖από‖τις‖τελευταίες‖ (τις‖καλύτερες).‖Tο‖πιο‖ακραίο‖παράδειγμα‖είναι‖εκείνο‖της‖Δανίας,‖η‖

οποία‖ το‖ 2001‖ βρισκόταν‖ στη‖ δεύτερη‖ θέση‖ στη‖ φτώχεια‖ πριν‖ από‖ τις‖ κοινωνικές‖ παροχές,‖ ενώ‖ –χάρη‖ στις‖ γενναιόδωρες‖

κοινωνικές‖παροχές‖της– καταλάμβανε,‖όπως‖προαναφέρθηκε,‖την‖τελευταία‖(την‖καλύτερη)‖θέση‖έπειτα‖από‖αυτές.‖ 

Γενναία μέτρα  

Tα‖ υψηλά‖ ποσοστά‖ φτώχειας‖ είναι‖ ένα‖ από‖ τα‖ σοβαρότερα‖ κοινωνικά‖ προβλήματα‖ της‖ χώρας‖

μας,‖ του‖ οποίου‖ τη‖σημασία,‖ δυστυχώς,‖ δεν‖ την‖ έχουμε,‖ως‖ κοινωνία,‖ συνειδητοποιήσει‖πλήρως‖

και‖οι‖μέχρι‖σήμερα‖κυβερνήσεις‖δεν‖το‖έχουν‖τοποθετήσει‖ανάμεσα‖στις‖προτεραιότητές‖τους.‖Oι‖

δυσμενείς,‖όμως,‖κοινωνικές,‖οικονομικές‖κ.λπ.‖επιπτώσεις‖του‖προβλήματος‖αυτού‖είναι‖πολλές‖

και‖ορατές.‖Mια‖από‖αυτές‖είναι‖το‖γεγονός‖ότι‖η‖φτώχεια‖είναι‖ένας‖από‖τους‖σημαντικότερους‖

παράγοντες‖στους οποίους‖οφείλεται‖η‖υπογεννητικότητα‖στη‖χώρα‖μας.‖‖H‖ριζική‖αντιμετώπιση‖

της‖φτώχειας‖στη‖χώρα‖μας‖απαιτεί‖πολύπλευρους‖χειρισμούς,‖που‖πρέπει‖να‖στηριχθούν‖σε‖μια‖

αυτοτροφοδοτούμενη‖ ανάπτυξη‖ της‖ οικονομίας‖ τα‖ επόμενα‖ χρόνια‖ με‖ ρυθμούς‖ τουλάχιστον‖

διπλάσιους‖εκείνους‖της‖E.E.-15‖ως‖συνόλου.‖Xάρη‖σε‖μια‖τέτοια‖ανάπτυξη‖θα‖δημιουργηθούν‖νέες‖θέσεις‖εργασίας‖και‖μείωση‖

της‖ ανεργίας,‖ καθώς‖ και‖ βελτίωση‖ των‖ αποδοχών‖ των‖ εργαζομένων.‖Mια‖ τέτοια‖ ανάπτυξη,‖ σε‖ συνδυασμό‖ με‖ μια‖ σωστή‖

δημοσιονομική‖ πολιτική,‖ θα‖ δώσει‖ τη‖ δυνατότητα‖ ουσιαστικής‖ βελτίωσης‖ και‖ των‖ συντάξεων.‖ Παράλληλα,‖ θα‖ πρέπει‖ να‖

ληφθούν‖ όλα‖ τα‖ αναγκαία‖ (νομοθετικά,‖ διοικητικά‖ κ.λπ.)‖ μέτρα‖ (π.χ.‖ καθιέρωση‖ νέων‖ κοινωνικών‖ παροχών,‖ αύξηση‖ των‖

σημερινών‖κ.λπ.‖με‖ανάλογες‖προβλέψεις‖στον‖κρατικό‖προϋπολογισμό‖για‖τη‖χρηματοδότησή‖τους).‖Mόνο‖με‖τον‖συνδυασμό‖

των‖ παραπάνω‖ μέτρων‖ θα‖ πάψει‖ η‖ χώρα‖ μας‖ να‖ έχει‖ τη‖ θλιβερή‖ «πρωτιά»‖ στην‖ E.E.-15‖ στη‖ φτώχεια‖ μετά‖ τις‖ κοινωνικές‖

παροχές. 

Πιο πολλή φτώχεια στον πλανήτη Γη 

Μιχάλης‖Μητσός,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖10/9/2005 

Πώς‖ακριβώς‖πρέπει‖να‖μετριέται‖η‖φτώχεια;‖Σι‖νόημα‖έχει‖να‖θεωρούμε‖φτωχό‖κάποιον‖που‖ζει‖με‖λιγότερο‖από‖ένα‖δολάριο‖

την‖ ημέρα‖ και‖ όχι‖ κάποιον‖ που‖ ζει‖ με‖ ενάμισι‖ δολάριο‖ την‖ ημέρα;‖ Είναι‖ ένα‖ από‖ τα‖ ερωτήματα‖ που‖ απασχολούν‖ τους‖

http://ta-nea.dolnet.gr/print.php?e=A&f=18336&m=N29&aa=2
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ακαδημαϊκούς‖την‖ώρα‖που‖οι‖παγκόσμιοι‖ηγέτες‖ετοιμάζονται,‖μετ'‖εμποδίων‖και‖καβγάδων,‖για‖τη‖σύνοδο‖του‖ΟΗΕ‖που‖θα‖

πραγματοποιηθεί‖ την‖ ερχόμενη‖ εβδομάδα‖ στη‖ Νέα‖ Τόρκη.‖ «Σο‖ θεμελιώδες‖ ερώτημα»,‖ λέει‖ ο‖ Καναδός‖ φιλόσοφος‖ Σζον‖

Ράλστον‖ολ‖στο‖ «Σέλος‖ της‖Παγκοσμιοποίησης»,‖ το‖ βιβλίο‖που‖κυκλοφόρησε‖πρόσφατα,‖ «είναι‖ αν‖παρόμοιες‖στατιστικές‖

θεωρήσεις,‖ όπως‖ το‖ όριο‖ του‖ ενός‖ δολαρίου‖ την‖ ημέρα,‖ αντικατοπτρίζουν‖ την‖ πραγματικότητα‖ μέσα‖ στην‖ οποία‖ ζουν‖ οι‖

πραγματικοί‖άνθρωποι.‖το‖κάτω-κάτω,‖ένας‖άνθρωπος‖που‖ζει‖με‖τρία‖δολάρια‖την‖ημέρα‖σε‖μια‖φτωχογειτονιά‖του‖Λάγος‖

που‖ανθεί‖η‖βία,‖μπορεί‖να‖τα‖βγάζει‖πέρα‖πολύ‖πιο‖δύσκολα‖από‖κάποιον‖που‖ζει‖με‖ένα‖δολάριο‖την‖ημέρα‖σε‖μια‖ήρεμη‖

φτωχογειτονιά‖όπως‖το‖Κλονγκ‖Σόι της‖Μπανγκόκ».‖‖Ένας‖από‖τους‖οκτώ‖Αναπτυξιακούς‖τόχους‖της‖Φιλιετίας,‖που‖έθεσε‖ο‖

ΟΗΕ‖το‖2000,‖είναι‖να‖μειωθεί‖στο‖ήμισυ‖έως‖το‖2015‖ο‖αριθμός‖των‖ανθρώπων‖που‖ζουν‖με‖λιγότερο‖από‖ένα‖δολάριο‖την‖

ημέρα.‖ ύμφωνα‖ με‖ την‖ Παγκόσμια‖ Σράπεζα,‖ ο‖ αριθμός‖ αυτός‖ μειώθηκε‖ από‖ 1,5‖ δισεκατομμύριο‖ το‖ 1981‖ σε‖ 1,1‖

δισεκατομμύριο‖ το‖ 2001‖ - τάση‖που‖αντανακλά‖κατά‖κύριο‖λόγο‖ την‖ οικονομική‖άνοδο‖ της‖Κίνας‖ και‖ της‖ Ινδίας.‖την‖ ίδια‖

έκθεση‖όμως,‖η‖Παγκόσμια‖Σράπεζα‖προσθέτει‖πως‖ο‖αριθμός‖των‖ανθρώπων‖που‖ζουν‖με‖λιγότερο από‖δύο‖δολάρια‖ την‖

ημέρα‖ αυξήθηκε‖ από‖ 2,4‖ δισεκατομμύρια‖ το‖ 1981‖ στα‖ 2,7‖ δισεκατομμύρια‖ το‖ 2001.‖ «Οι‖ 1,6‖ δισεκατομμύρια‖ άνθρωποι‖ στο‖

ενδιάμεσο,‖ ανάμεσα‖ στα‖ όρια‖ του‖ ενός‖ και‖ των‖ δύο‖ δολαρίων,‖ εξακολουθούν‖ να‖ είναι‖ πολύ‖ φτωχοί‖ και‖ παραμένουν‖

ευάλωτοι»,‖αναφέρει.‖Αν‖λοιπόν‖δεχθούμε‖ως‖«όριο‖της‖φτώχειας»‖τα‖δύο‖αντί‖για‖το‖ένα‖δολάριο‖την‖ημέρα,‖όπως‖άλλωστε‖

επιθυμούν‖ πολλοί‖ αναλυτές,‖ τότε‖ πρέπει‖ παράλληλα‖ να‖ δεχθούμε‖ πως‖ η‖ παγκόσμια‖ φτώχεια‖ αυξάνεται:‖ στην‖

πραγματικότητα,‖σε‖έκθεση‖που‖δημοσίευσε‖την‖Σετάρτη‖το‖Αναπτυξιακό‖Πρόγραμμα‖του‖ΟΗΕ‖εκτίμησε‖πως‖αν‖συνεχιστεί‖η‖

παρούσα‖τάση,‖τότε‖έως‖το‖2015‖θα‖ζουν‖με‖δύο‖δολάρια‖την‖ημέρα‖1,7‖δισεκατομμύρια‖περισσότεροι‖άνθρωποι.‖‖Πάντως‖ένα‖

πράγμα‖είναι‖βέβαιο:‖σε‖ό,τι‖αφορά‖την‖Αφρική,‖ο‖φιλόδοξος‖στόχος‖του‖ΟΗΕ με‖ορίζοντα‖το‖2015‖είναι‖ήδη‖καταδικασμένος.‖

Από‖164‖εκατομμύρια‖που‖ήταν‖το‖1981,‖ο‖αριθμός‖των‖Αφρικανών‖που‖ζουν‖σε‖συνθήκες‖ακραίας‖ένδειας‖έφθασε‖το‖2001‖τα‖

313‖εκατομμύρια.‖Και‖αυτό,‖όπως‖και‖να‖μετρήσει‖κανείς‖τη‖φτώχεια,‖δεν‖μπορεί‖παρά‖να‖είναι‖δυσοίωνο.‖ 

2.000.000 Έλληνες κάτω από το όριο της φτώχειας  

Κώστας‖Σσουπαρόπουλος,‖εφ.‖Ελευθεροτυπία,‖13/10/2004 

Ο χάρτης της κοινωνικής ανισότητας στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δίνεται με την έρευνα για τη φτώχεια, τον 

αποκλεισμό και τις κοινωνικές ανισότητες.  

Σην‖παρουσίασαν‖από‖κοινού‖χθες‖η‖Εθνική‖τατιστική‖Τπηρεσία‖και‖το‖Εθνικό‖Κέντρο‖Κοινωνικών‖Ερευνών,‖στην‖αίθουσα‖

συνεδρίων‖ της‖ ΕΗΕΑ,‖ με‖ παρόντα‖ έναν‖ μόνο‖ βουλευτή‖ εκ‖ των‖ 300,‖ τον‖ Γιάννη‖ Δραγασάκη‖ (ΤΝ).‖ Ο‖ χάρτης‖ αυτός‖

συμπληρώνεται‖με‖άλλη‖έρευνα‖που‖δείχνει‖ ότι‖στελέχη‖μεγάλων‖επιχειρήσεων‖στην‖Ελλάδα‖εισπράττουν‖ετησίως‖700.000‖

ευρώ‖ως‖αμοιβή.‖Κατά‖την‖έρευνα‖της‖ΕΤΕ‖και‖του‖ΕΚΚΕ,‖2‖εκατ.‖Ελληνες‖ζουν‖κάτω‖από‖το‖όριο‖της‖φτώχειας,‖που‖είναι‖

4.800‖ευρώ‖το‖χρόνο.‖ 

τοιχεία του 2002  

Σα‖στοιχεία‖της‖έρευνας‖για‖τη‖φτώχεια‖παρουσίασαν‖χθες‖ο‖γεν.‖γραμματέας‖της‖ΕΤΕ‖Μ.‖Κοντοπυράκης,‖ο‖διευθυντής‖του‖

Ινστιτούτου‖ Κοινωνικής‖ Πολιτικής‖ του‖ ΕΚΚΕ,‖ καθηγητής‖ Ι.‖ ακέλλης,‖ και‖ οι‖ ερευνητές‖ της‖ ΕΤΕ‖ Γ.‖ Ντούρος‖ και‖ Ειρήνη‖

αράντη.‖‖υνταρακτικό‖και‖επίκαιρο‖στοιχείο‖της‖έρευνας‖(η‖οποία,‖μάλιστα,‖αναφέρεται‖σε‖εισοδήματα‖του‖2002)‖είναι‖ότι‖το‖

40%‖των‖φτωχών‖«νοικοκυριών»‖δηλώνει‖ότι‖δεν‖είναι‖σε‖θέση‖να‖ανταποκριθεί‖στις‖δαπάνες‖για‖ικανοποιητική‖θέρμανση‖της‖

κατοικίας‖του,‖σε‖αντίθεση‖με‖τα‖«μη‖φτωχά»‖όπου‖το‖ποσοστό‖που‖δεν‖μπορεί‖να‖ανταποκριθεί‖είναι‖μόνο‖14%.‖ 

Η φτώχεια θέλει τηλεόραση  

Από‖την‖άλλη‖πλευρά,‖είναι‖πασιφανές‖ότι‖όσο‖περισσότερο‖ανεπτυγμένη‖είναι‖η‖οικονομία‖τόσο καλύτερο‖είναι‖το‖επίπεδο‖

«ευημερίας»‖ ακόμη‖ και‖ για‖ τα‖ «φτωχά»‖ νοικοκυρά.‖ Ετσι,‖ στην‖ Ελλάδα‖ το‖ 45,76%‖ των‖ «φτωχών»‖ νοικοκυριών‖ διαθέτει‖ Ι.Φ.‖

επιβατικό‖ ή‖ Ι.Φ.‖ φορτηγό‖ αυτοκίνητο‖ (το‖ 65%‖ του‖ συνόλου‖ το‖ διαθέτει‖ επίσης).‖ Επίσης‖ το‖ σύνολο‖ σχεδόν‖ των‖ «φτωχών»‖

νοικοκυριών‖(95%)‖διαθέτει‖έγχρωμη‖τηλεόραση‖και‖σταθερό‖ή‖κινητό‖τηλέφωνο.‖‖τοιχείο‖που‖δείχνει‖τη‖μεγάλη‖κοινωνική‖

ανισότητα‖ είναι‖ ότι‖ το‖ υψηλότερο‖ εισοδηματικό‖ κλιμάκιο‖ του‖ πληθυσμού‖ έχει‖ το‖ 26,87%‖ του‖ συνολικού‖ διαθέσιμου‖

εισοδήματος,‖ενώ‖το‖χαμηλότερο‖(φτωχότερο)‖κλιμάκιο‖έχει‖μόλις‖το‖1,67%‖του‖εισοδήματος.‖ 

Σα άλλα ευρήματα της έρευνας είναι:  

*‖Σο‖όριο‖φτώχειας‖για‖νοικοκυριό‖με‖δύο‖ενήλικες‖και‖δύο‖παιδιά‖αντιστοιχεί‖σε‖ετήσιο‖εισόδημα‖10.080‖ευρώ‖(σε‖τιμές‖2002).‖

Σο‖ίδιο‖όριο‖για‖μονομελές‖νοικοκυριό‖αντιστοιχεί‖σε‖ετήσιο‖εισόδημα‖4.800‖ευρώ.‖ 

*‖Μόλις‖το‖15,7%‖από‖το‖συνολικό‖πληθυσμό‖απασχολουμένων‖εμφανίζεται‖ως‖φτωχό.‖ 

Θύματα‖άνεργοι,‖συνταξιούχοι‖ 

http://www.enet.gr/online/online_print.jsp?id=51580900


Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

237 

*‖ Η‖ αντίστοιχη‖ αναλογία‖ στην‖ κατηγορία‖ των‖ ανέργων‖ υπολογίζεται‖ σε‖ 28,10%.‖ Ανάμεσα‖ στις‖ ομάδες‖ υψηλού‖ κινδύνου‖

φτώχειας,‖ συμπεριλαμβάνεται‖ και‖ η‖περίπτωση‖ των‖συνταξιούχων‖ (26,30%)‖ και‖ κυρίως‖ των‖ηλικιωμένων‖άνω‖ των‖ 65‖ ετών‖

(28,10%).  

Σο‖υψηλό‖επίπεδο‖εκπαίδευσης‖φαίνεται‖να‖αποτελεί‖ένα‖δίχτυ‖προστασίας.‖ 

*‖το‖σύνολο‖των‖φτωχών‖νοικοκυριών‖οι‖περιπτώσεις‖των‖υπευθύνων‖με‖μεταπτυχιακό‖τίτλο‖ή‖διδακτορικό‖καλύπτει‖μόλις‖

το‖0,20%‖της‖συνολικής‖φτώχειας.‖ 

*‖Αντιθέτως,‖μεταξύ‖των‖νοικοκυριών‖με‖υπεύθυνο‖ο‖οποίος‖δεν‖πήγε‖καθόλου‖σχολείο,‖περισσότερο‖βάρος‖εμφανίζεται‖στην‖

κατηγορία‖των‖φτωχών‖με‖αναλογία‖6,70%‖(από‖το‖σύνολο‖των‖φτωχών),‖ενώ‖το‖αντίστοιχο‖ποσοστό‖στην‖κατηγορία‖των‖μη‖

φτωχών‖είναι‖μόλις‖1,60%.‖ 

Υτωχοί οι πολύτεκνοι  

Ιδιαίτερα‖ευπαθή‖φαίνεται‖να‖είναι‖και‖τα‖πολυμελή‖νοικοκυριά:‖*‖Με‖5‖μέλη‖(ποσοστό‖φτώχειας‖25,40%)‖*‖Με‖6‖μέλη‖(ποσοστό‖

φτώχειας‖36,6%)‖*‖Με‖7‖και‖άνω‖μέλη‖(ποσοστό‖φτώχειας‖55,2%).‖ 

Από‖τα‖στοιχεία‖της‖έρευνας‖υπολογίζεται‖και‖μια‖σειρά‖από‖μη‖οικονομικούς‖δείκτες‖αποστέρησης,‖στοιχεία‖αποκλεισμού‖

από‖ το‖ κοινωνικό‖ κράτος‖ (χρήση‖κοινωνικών‖υπηρεσιών):‖ *‖Μεγάλη‖αναλογία‖φτωχών‖ (22,06%)‖φαίνεται‖ να‖ αντιμετωπίζει‖

οικονομική‖ δυσκολία‖ απόκτησης‖ διαρκών‖καταναλωτικών‖αγαθών,‖ όπως‖π.χ.‖ Ι.Φ.‖ επιβατικό‖ή‖ Ι.Φ.‖φορτηγό‖ *‖Η‖αντίστοιχη‖

δυσκολία‖εμφανίζεται‖στο‖12,57%‖των‖μη‖φτωχών‖νοικοκυριών.‖*‖Αντιθέτως,‖δεν‖φαίνεται‖να‖υπάρχουν‖δυσκολίες απόκτησης‖

τηλεφώνου‖ή‖έγχρωμης‖τηλεόρασης‖και‖στις‖δύο‖ομάδες‖(φτωχοί‖- μη‖φτωχοί).‖ 

Δεν αντέχουμε τα... έκτακτα  

Ένα‖ιδιαίτερα‖χαρακτηριστικό‖είναι‖η‖υψηλή‖αναλογία‖φτωχών‖νοικοκυριών‖(79,3%)‖τα‖οποία‖δεν‖επιλέγουν‖τη‖λήψη‖δανείου‖

για‖την‖απόκτηση‖αγαθών,‖καθώς‖η‖αντίστοιχη‖αναλογία‖στην‖περίπτωση‖των‖μη‖φτωχών‖είναι‖43,40%.‖Ακόμη‖φαίνεται‖ότι‖οι‖

φτωχοί‖ σε‖ μεγαλύτερη‖ αναλογία‖ (66,4%)‖ από‖ ό,τι‖ οι‖ μη‖ φτωχοί‖ (42%)‖ δηλώνουν‖ αδυναμία‖ αντιμετώπισης‖ έκτακτων‖ αλλά‖

αναγκαίων‖δαπανών.‖ 

Με‖εξαίρεση‖το‖νοσοκομείο‖ή‖το‖Κέντρο‖Τγείας‖όπου‖έγινε‖χρήση‖από‖το‖51,55%‖των‖φτωχών‖και‖το‖41,78%‖των‖μη‖φτωχών,‖

δεν‖γίνεται‖άλλη‖ουσιαστική‖χρήση‖κοινωνικών‖υπηρεσιών.‖Ψς‖κύριος‖λόγος‖μη‖χρήσης‖υπηρεσιών‖προβάλλεται‖η‖υπερβολική‖

γραφειοκρατία‖τόσο‖στην‖περίπτωση‖των‖μη‖φτωχών‖(26,50%)‖όσο‖και‖στην‖περίπτωση‖των‖φτωχών‖ (20,84%)‖και‖η‖έλλειψη‖

πληροφόρησης.‖Μεγάλο‖ποσοστό‖φτωχών‖νοικοκυριών‖δηλώνει‖ότι‖αντιμετωπίζει‖τις‖συνήθεις‖ανάγκες‖με‖μεγάλη‖δυσκολία‖

(32,86%)‖ ή‖ με‖ δυσκολία‖ (37,06%),‖ όταν‖ μόνο‖ το‖ 13,57%‖ από‖ το‖ σύνολο‖ των‖ μη‖ φτωχών δηλώνει‖ για‖ τον‖ ίδιο‖ λόγο‖ ότι‖

αντιμετωπίζει‖μεγάλη‖δυσκολία‖ή‖δυσκολία‖(28,67%).‖Η‖παροχή‖κοινωνικής‖βοήθειας‖από‖το‖κράτος‖αφορά‖αναλογία‖2,7%‖των‖

μη‖φτωχών‖και‖3,25%‖των‖φτωχών.‖Αντιθέτως‖οι‖οικονομικές‖μεταβιβάσεις‖από‖άλλα‖νοικοκυριά‖εμφανίζονται‖σε‖αναλογία‖

9,82%‖στους‖μη‖φτωχούς‖και‖σχετικά‖υψηλότερη‖στους‖φτωχούς‖(12,18%).‖ 

Η φτώχεια απειλεί 1 στους 5 Έλληνες , Μπάμπης Μιχάλης, εφ. Ελευθεροτυπία, 18/12/2003 

Παρά‖το‖γεγονός‖ότι‖η‖φτώχεια‖μειώθηκε‖στην‖Ελλάδα‖κατά‖δύο‖ποσοστιαίες‖μονάδες‖από‖το‖1995,‖ στα‖τέλη‖του‖2001‖ένας‖

στους‖πέντε‖Ελληνες‖ζούσε‖με‖αυτήν‖την‖απειλή.‖ 

ύμφωνα‖με‖τις‖διαπιστώσεις‖της‖κοινής‖έκθεσης‖για‖την‖κοινωνική‖ενσωμάτωση‖της‖Ευρωπαϊκής‖Επιτροπής,‖η‖χώρα‖μας‖

κάνει‖σοβαρή‖προσπάθεια‖για‖την‖επέκταση‖και‖τη‖βελτίωση‖του‖κοινωνικού‖συστήματος‖προστασίας‖τα‖τελευταία‖χρόνια.‖

Κάτι‖το‖οποίο‖αντανακλάται‖από‖την‖αύξηση‖των‖δαπανών‖για‖κοινωνική‖πρόνοια‖ως‖ποσοστό‖του‖ΑΕΠ‖από‖22,9%‖το‖1991‖σε‖

26,4%‖ το‖ 2000.‖ ‖ Ψστόσο‖ στα‖ τέλη‖ του‖ 2001‖ το‖ ύψος‖ της‖ φτώχειας‖ (20%)‖ παρέμενε‖ πολύ‖ υψηλότερα‖ από‖ το‖ μέσο‖ όρο‖ της‖

Ευρωπαϊκής‖ Ένωσης‖ (15%)‖ και‖ ήταν‖ το‖ τρίτο‖ υψηλότερο‖ επίπεδο‖ μεταξύ‖ των‖ 15‖ χωρών‖ μετά‖ τις‖ Ιρλανδία‖ (21%)‖ και‖

Πορτογαλία‖ (20%).‖ Σα‖ στοιχεία‖ της‖ έκθεσης‖ για‖ το‖ 2001‖ αποκαλύπτουν‖ ότι‖ η‖ επίδραση‖ των‖ συντάξεων‖ και‖ των‖ άλλων‖

κοινωνικών‖ παροχών‖ στη‖ μείωση‖ του‖ κινδύνου‖ φτώχειας‖ ήταν‖ καθοριστική‖ για‖ το‖ 19%‖ του‖ πληθυσμού.‖ Φωρίς‖ αυτές,‖ ο‖

κίνδυνος‖της‖φτώχειας‖θα‖είχε‖αυξηθεί‖στο‖39%‖του‖πληθυσμού.‖Ψστόσο‖η‖επίδραση‖αυτή‖είναι‖πολύ‖μικρότερη‖από‖το‖μέσο‖

όρο‖ επίδρασης‖ των‖ αντίστοιχων‖ παροχών‖ στην‖ Ε.Ε.‖ (24%).‖ Επιπλέον,‖ η‖ επίδραση‖ κοινωνικών‖ παροχών‖ άλλων‖ εκτός‖ των‖

συντάξεων‖ στη‖ μείωση‖ του‖ κινδύνου‖ της‖ φτώχειας‖ ήταν‖ μόνο‖ 3%‖ στην‖ Ελλάδα,‖ έναντι‖ του‖ μέσου‖ όρου‖ 9%‖ στην‖ Ε.Ε.‖ ‖ Η‖

Επιτροπή‖αναμένει‖ότι‖οι‖υψηλότεροι‖ρυθμοί‖ανάπτυξης‖των‖τελευταίων‖ετών‖στην‖Ελλάδα‖σε‖συνδυασμό‖με‖την‖αύξηση‖των‖

δαπανών‖ για‖ κοινωνική‖ πολιτική‖ όπως‖ και‖ η‖ συνεχιζόμενη‖ δημιουργία‖ θέσεων‖ εργασίας‖ θα‖ δημιουργήσει‖ ένα‖ καλύτερο‖

περιβάλλον‖για‖την‖αντιμετώπιση‖της‖φτώχειας‖και‖του‖κοινωνικού‖αποκλεισμού.‖ 



Ο δοκιμιακός λόγος  
στην Έκφραση – Έκθεση, Α΄ Λυκείου                                                                                         Ιωαννίδης  Άρης 
 

238 

Σο Εθνικό χέδιο Δράσης  

Σα‖ μέτρα‖ που‖ περιλαμβάνονται‖ στο‖ Εθνικό‖ χέδιο‖ Δράσης‖ για‖ τη‖ φτώχεια‖ και‖ τον‖ κοινωνικό‖

αποκλεισμό‖ 2001-2003‖ βρίσκονται‖ σε‖ εφαρμογή,‖ όμως‖ το‖ επίπεδο‖ επιτυχίας‖ τους‖ δεν‖ έχει‖

διαπιστωθεί‖ακόμη.‖Οι‖πρώτες‖ενδείξεις‖είναι‖πάντως‖ότι‖η‖αποτελεσματικότητά‖τους‖βελτιώνεται.‖

Σο‖χέδιο‖Δράσης‖2003-2005,‖που‖αποτελεί‖μέρος‖της‖στρατηγικής‖σύγκλισης‖της‖Ελλάδας‖με‖την‖

Ε.Ε.,‖ στηρίζεται‖ σε‖ α)‖ γενικές‖ πολιτικές,‖ ειδικά‖ στο‖ χώρο‖ της‖ οικονομικής‖ ανάπτυξης‖ και‖ των‖

διαρθρωτικών‖ αλλαγών‖ προκειμένου‖ να‖ διατηρηθεί‖ η‖ αύξηση‖ των‖ κοινωνικών‖ δαπανών‖ και‖

αναδιανομής,‖ β)‖ ειδικές‖ πολιτικές‖ για‖ την‖ αντιμετώπιση‖ της‖ φτώχειας‖ και‖ του‖ κοινωνικού‖

αποκλεισμού.‖Παρεμβάσεις‖προτείνονται‖στην‖ύπαιθρο,‖τους‖ηλικιωμένους,‖το‖χώρο‖πρόσβασης‖στην‖απασχόληση‖και‖την‖

ποιότητα‖ της‖ διαχείρισης.‖ Αυτά‖ τα‖ μέτρα‖ αντανακλούν‖ τη‖ συνέχεια‖ της‖ προσπάθειας‖ για‖ την‖ ενίσχυση‖ του‖ κοινωνικού‖

συστήματος‖προστασίας,‖διαπιστώνει‖η‖Επιτροπή.‖Η‖Κομισιόν‖προειδοποιεί‖όλες‖τις‖χώρες‖ότι‖η‖αντιμετώπιση‖της‖φτώχειας‖

και‖του‖κοινωνικού‖αποκλεισμού‖εξακολουθεί‖να‖αποτελεί‖επείγουσα‖προτεραιότητα‖για‖την‖Ε.Ε.‖σήμερα.‖Σονίζει‖ότι‖55‖εκατ.‖

Ευρωπαίοι‖και‖ένα‖στα‖πέντε‖παιδιά‖κινδυνεύουν‖σήμερα‖από‖τη‖φτώχεια. 

H ευημερία... της φτώχειας  

Φρήστος‖Κάτσικας,‖εφ.‖Σα‖Νέα,‖8/1/2004 

την‖τελική‖διακήρυξη‖του‖«Γύρου‖της‖Ουρουγουάης»‖που‖υπογράφηκε‖στο‖Μαρακές‖πριν‖από‖δέκα‖ακριβώς‖χρόνια‖και‖που‖

επικύρωνε‖ τους‖ καινούργιους‖ κανόνες‖ του‖ παγκοσμίου‖ εμπορίου‖ (στην‖ καλούμενη‖ «εποχή‖ της‖ παγκοσμιοποίησης»),‖ οι‖

υπογράφοντες‖ χαιρέτιζαν‖ την‖ αρχή‖ μιας‖ «νέας εποχής οικονομικής συνεργασίας... ένα αποτέλεσμα ιστορικό... που θα 

ενδυναμώσει την παγκόσμια οικονομία και θα συμβάλει σε μιαν αύξηση των συναλλαγών, των επενδύσεων, της απασχόλησης και 

του πλούτου σε όλο τον κόσμο». Μόλις‖ δέκα‖ χρόνια‖ μετά,‖ σήμερα,‖ απανωτές‖ εκθέσεις‖ διεθνών‖ οργανισμών‖ έρχονται‖ με‖

τραγικό‖ τρόπο να‖ διαψεύσουν‖ την‖παραπάνω‖πρόβλεψη.‖ύμφωνα‖με‖ την‖Έκθεση‖ του‖ΟΗΕ,‖ τα‖ τελευταία‖ 4‖ χρόνια‖ οι‖ 200‖

πλουσιότεροι‖ του‖ κόσμου‖ έχουν‖ αποκτήσει‖ περιουσίες‖ αξίας‖ περίπου‖ 1.000‖ δισ.‖ δολαρίων,‖ ενώ‖ 1,3‖ δισ.‖ άνθρωποι‖ ζουν‖ με‖

λιγότερο‖από‖1‖δολάριο‖την‖ημέρα.‖‖Η‖απόκλιση‖γίνεται‖ακόμη‖πιο‖φανερή‖αν‖σκεφτεί‖κανείς‖ότι‖το‖άθροισμα‖της‖περιουσίας‖

των‖3‖πλουσιοτέρων‖ανθρώπων‖της‖γης‖ του‖Μπιλ‖Γκέιτς,‖του‖σουλτάνου‖του‖Μπρουνέι‖και‖του‖κατόχου‖των‖σούπερ‖μάρκετ‖

Robert Walton  είναι‖μεγαλύτερο‖απ'‖ τα‖ εισοδήματα‖συνολικά‖ 600‖ εκατομμυρίων‖κατοίκων‖ των‖ 43‖φτωχότερων‖χωρών‖ του‖

πλανήτη.‖ ‖ H‖ Έκθεση‖ της‖ Διεθνούς‖ Οργάνωσης‖ Καταναλωτών‖ που‖ δόθηκε‖ στη‖ δημοσιότητα‖ δεν‖ αφήνει‖ περιθώρια‖

αμφισβήτησης.‖ Φαρακτηριστική‖ είναι‖ η‖ ακόλουθη‖ παράγραφος:‖ «Κάτω από συνθήκες φτώχειας ζουν 1,3 δισεκατομμύρια 

άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτούς το να πιουν ένα ποτήρι νερό που δεν είναι μολυσμένο, να φάνε περισσότερο από ένα 

γεύμα την ημέρα, να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο για να διανύσουν μια μικρή απόσταση στην πόλη τους και να έχουν στη 

διάθεσή τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες αποτελούν περισσότερο πολυτέλεια παρά κάτι το συνηθισμένο και κοινό»...   

Δραματική‖ είναι‖ η‖ κατάσταση‖ σε‖ πολλές‖ περιοχές‖ της‖ Ασίας,‖ αρχίζοντας‖ απ'‖ την‖ Ινδία‖ όπου‖ οι‖ φτωχοί‖ ενώ‖ ήταν‖ 300‖

εκατομμύρια‖στα‖τέλη‖της‖δεκαετίας‖του‖ '80‖αυξήθηκαν‖σε‖350‖εκατομμύρια‖το‖2001.‖την‖Αφρική‖συνεχίζεται‖η‖πτώση‖του‖

κατά‖κεφαλήν‖εισοδήματος,‖δείκτης‖βέβαιης‖αύξησης‖της‖δυστυχίας‖και‖της‖πείνας.‖Μεγαλώνουν‖οι‖ανισότητες‖στη‖Λατινική‖

Αμερική‖και‖στην‖Καραϊβική‖και‖στην‖πιο‖μαύρη‖δυστυχία‖είναι καταδικασμένοι‖οι‖λαοί‖της‖Ανατολικής‖Ευρώπης,‖των‖οποίων‖

οι‖οικονομίες‖στραγγαλίστηκαν‖από‖τις‖«μεταρρυθμίσεις»‖της‖άγριας‖απελευθέρωσης‖που‖επιβλήθηκε‖από‖την‖Παγκόσμια‖

Σράπεζα‖ και‖ το‖ Διεθνές‖ Νομισματικό‖ Σαμείο.‖ H‖ φτώχεια‖ δεν‖ είναι‖ μόνο‖ χαρακτηριστικό‖ του‖ Σρίτου‖ Κόσμου.‖ Εξαθλίωση,‖

περιθωριοποίηση,‖ αποκλεισμός‖ από‖ κάθε‖ μηχανισμό‖ παραγωγής‖ ή‖ κατανομής‖ πόρων‖ και‖ υπηρεσιών‖ και‖ εξοστρακισμός‖

συγκροτούν‖μόνιμα‖έξω‖από‖τα‖«όρια»‖της‖«επίσημης»‖κοινωνίας‖έναν‖«τέταρτο‖κόσμο»,‖έναν‖«αντίκοσμο»,‖ο‖οποίος,‖καθώς‖

βιώνει‖το‖έσχατο‖στάδιο‖του‖αποκλεισμού,‖δεν‖παρουσιάζεται‖ ούτε‖καν‖στις‖στατιστικές...‖Σο‖ποσοστό‖των‖Ευρωπαίων‖που‖

ζουν‖κάτω‖από‖το‖κατώφλι‖της‖φτώχειας‖αυξήθηκε‖τα‖ τελευταία‖20‖χρόνια‖κατά‖40%.‖Σα‖38‖εκατομμύρια‖φτωχών‖το‖1975‖

έγιναν‖44‖το‖1985‖και‖αγγίζουν‖τα‖60‖σήμερα.‖Πίσω‖από‖τη‖βιτρίνα‖των‖δισ.‖δολαρίων‖ή‖ευρώ‖που‖ήδη‖έχουν‖ξοδευτεί‖για‖να‖

στολιστούν‖οι‖πόλεις‖των‖πλουσίων‖χωρών,‖λίγα‖μέτρα‖πιο‖πέρα‖από‖τα‖εκθαμβωτικά‖φώτα‖και‖τις‖

ευχές‖για‖«χρόνια‖πολλά,‖χαρούμενα‖και‖ευτυχισμένα»,‖ο‖αριθμός‖των‖αστέγων‖έχει‖πάρει‖τραγικές‖

διαστάσεις.‖Μόνο‖στις‖ΗΠΑ,‖ την‖αυγή‖ της‖ νέας‖χρονιάς‖πάνω‖από‖ 100.000‖άστεγοι‖αναμένεται‖ να‖

ξαγρυπνήσουν‖στους‖δρόμους,‖κάτω‖από‖γέφυρες‖ή‖μέσα‖σε‖χαρτόκουτες.‖ ‖Ακόμη‖και‖η‖τεχνολογία‖

είναι‖παράγοντας‖που‖συμβάλλει‖στο‖ να‖ τονίσει‖ την‖αντίθεση‖ανάμεσα‖στις‖φτωχές‖ και‖πλούσιες‖

χώρες‖αρχίζοντας‖απ'‖το‖ Internet.‖Σο‖88%‖όσων‖επικοινωνούν‖online‖ζουν‖στις‖βιομηχανοποιημένες‖

χώρες‖που‖φιλοξενούν‖μόλις‖το‖5%‖της‖ανθρωπότητας.‖Ακόμη‖για‖να‖συνδεθεί‖κάποιος‖στο‖Internet‖

χρειάζεται‖ πριν‖ απ'‖ όλα να‖ έχει‖ τηλέφωνο,‖ ένα‖ αγαθό‖ ακόμη‖ πολύ‖ σπάνιο‖ για‖ πολλά‖ μέρη‖ του‖

κόσμου.‖ Σα‖ στοιχεία‖ της‖ Έκθεσης‖ της‖ Διεθνούς‖ Ένωσης‖ Σηλεπικοινωνιών‖ στο‖ σημείο‖ αυτό‖ είναι‖

εντυπωσιακά:‖H‖ τηλεπικοινωνιακή‖πυκνότητα,‖ δηλαδή‖ ο‖αριθμός‖ των‖γραμμών‖ανά‖ 100‖ κατοίκους,‖ διαμορφώνεται‖ σε‖ ένα‖

εύρος‖από‖0,1‖στην‖Καμπότζη‖έως‖99‖στο‖Μονακό.‖χεδόν‖800‖εκατ.‖άνθρωποι‖σε‖43‖χώρες‖έχουν‖τηλεπικοινωνιακή‖πυκνότητα‖

κάτω‖ του‖ 1,‖ που‖ θεωρείται‖ ο‖ χαμηλότερος‖ αριθμός‖ ο‖ οποίος‖ αντιπροσωπεύει‖ στοιχειώδη‖ πρόσβαση‖ σε‖ τηλεπικοινωνιακές‖

υπηρεσίες.‖ τα‖ οικονομικά‖ σύνορα‖ προστίθενται‖ και‖ τα‖ πολιτιστικά.‖ Πράγματι,‖ ακόμη‖ κι‖ εκεί‖ που‖ υπάρχουν‖ τηλέφωνα,‖

υπάρχει‖το‖ανυπέρβλητο‖φράγμα‖του‖αναλφαβητισμού.‖Ακόμη‖το‖Internet‖είναι‖στ'‖αγγλικά,‖γλώσσα‖που‖υιοθετείται‖από‖το‖

80%‖των‖συνδεδεμένων‖στο‖δίκτυο,‖αλλά‖γνωστή‖στον‖κόσμο‖μόνο‖από‖έναν‖στους‖10‖ανθρώπους. 
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Επιφυλλίδες, (Γ. Μπαμπινιώτης, εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ) 

Σα εννιά κακά της Παιδείας μας. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, 05/07/2009  

 

     Ασχολούμενος‖πολλά‖χρόνια‖με‖την‖Παιδεία‖μας‖σε‖όλες‖τις‖βαθμίδες,‖τελευταία‖δε- λόγω τού‖Εθνικού‖Διαλόγου- 

περισσότερο‖εντατικά‖και‖σε‖μεγαλύτερη‖έκταση‖και‖βάθος,‖διαπιστώνω- όχι‖για‖πρώτη‖φορά‖ούτε‖καν‖πρώτος- ορισμένες‖

έκδηλες‖αδυναμίες,‖που‖αν‖δεν‖αρθούν‖δεν‖θα‖μπορέσει‖ποτέ‖να‖ορθοποδήσει‖η‖Εκπαίδευσή‖μας.‖Θα‖αναφερθώ‖

επιγραμματικά‖σ΄‖αυτές,‖σε‖ό,τι‖θα‖μπορούσε‖να‖ονομασθεί‖«τα‖εννιά‖κακά‖τής‖Παιδείας‖μας»,‖αφήνοντας‖για‖επόμενο‖

κείμενό‖μου‖τους‖τρόπους‖αντιμετώπισής‖τους. 

1   Εχουμε‖ένα‖εκπαιδευτικό‖σύστημα‖που‖δεν‖αξιολογείται!‖Δεν‖γνωρίζουμε‖δηλαδή‖με‖υπεύθυνο,‖επιστημονικό,‖συστηματικό‖

και‖επαναλαμβανόμενο‖τρόπο‖τις‖αδυναμίες‖και‖τις‖δυνάμεις‖τού‖συστήματος‖με‖το‖οποίο‖μορφώνουμε‖τα‖παιδιά‖μας.‖Ετσι‖

δεν‖μπορούμε‖να‖παρεμβαίνουμε‖διορθωτικά‖και‖να‖το‖βελτιώνουμε.‖Λειτουργούμε,‖κατά‖κανόνα,‖εμπειρικά.‖Σο‖εκπαιδευτικό‖

μας‖σύστημα‖βαδίζει‖από‖χρόνια‖σχεδόν‖με‖αυτόματο‖πιλότο!2   Εχουμε‖τους‖εκπαιδευτικούς‖μας‖ανεπαρκώς‖καταρτιζομένους‖

στα‖Πανεπιστήμιά‖μας‖και‖σπανίως‖επιμορφούμενους‖στην‖Εκπαίδευση.‖Δεν‖τους‖ετοιμάζουμε‖δηλαδή‖όσο‖και‖όπως‖πρέπει‖

για‖εκπαιδευτικούς‖στα‖πανεπιστήμιά‖μας‖κι‖αφού‖μπουν‖στην‖Εκπαίδευση‖δεν‖υπάρχει‖τακτική,‖περιοδική,‖υποχρεωτική‖

επιμόρφωση,‖κατάλληλα‖οργανωμένη‖και‖με‖παροχή‖κινήτρων.‖Ακατάρτιστος‖και‖ανεπιμόρφωτος‖εκπαιδευτικός‖(σε‖

συνδυασμό‖με‖τις‖αδυναμίες‖τού‖εκπαιδευτικού‖μας‖συστήματος)‖δεν‖εγγυάται‖καμιά‖ποιότητα‖στην‖Παιδεία‖μας...3   Εχουμε‖

μια‖Σεχνική- Επαγγελματική‖Εκπαίδευση‖εκπαιδευτικά‖και‖κοινωνικά‖απαξιωμένη.‖Υαίνεται‖σαν‖να‖τη‖θεωρούμε‖κατάλληλη‖

μόνο‖για‖παιδιά‖ενός‖κατώτερου‖Θεού!‖Αποτέλεσμα:‖η‖συσσώρευση‖υποψηφίων‖για‖σπουδές‖στα‖Πανεπιστήμια‖και,‖κατ΄‖

επέκταση,‖οι‖στρατιές‖ανέργων,‖υποαπασχολουμένων‖και‖υπαμειβομένων‖πτυχιούχων.4    Εχουμε‖«πετύχει»‖μια‖γενικότερη‖

κοινωνική‖απαξίωση‖τού‖δασκάλου.‖Η‖ελληνική‖κοινωνία‖δεν‖εμπιστεύεται‖τον‖δάσκαλο,‖όπως‖άλλωστε‖δεν‖εμπιστεύεται‖τον‖

δικαστή,‖τον‖παπά,‖τον‖γιατρό,‖τον‖δημόσιο‖υπάλληλο‖κ.ά.‖Η‖αναξιοπιστία‖αυτή‖οδηγεί‖στην‖αναζήτηση‖όλο‖και‖

περισσότερων‖δικλίδων‖ασφαλείας.‖Ετσι‖φτάσαμε‖σ΄‖ένα‖αδιάβλητο‖μεν‖αλλά‖αναξιόπιστο‖και‖απάνθρωπο‖σύστημα‖

εξετάσεων‖για‖τα‖πανεπιστήμια‖που‖από‖τη‖μια‖υπονόμευσε‖την‖έγκυρη‖φυσική‖αξιολόγηση‖τού‖μαθητή‖από‖τους‖δασκάλους‖

του‖μέσα‖στο‖σχολείο‖κι‖από‖την‖άλλη‖μετέτρεψε‖το‖Λύκειο‖σε‖φροντιστήριο,‖χωρίς‖μάλιστα‖να‖εμπιστεύεται‖τη‖δουλειά‖που‖

γίνεται‖σ΄‖αυτό.5    Εχουμε‖το‖φροντιστήριο‖να‖παίζει‖τον‖ρόλο‖τού‖Λυκείου‖και,‖στην‖πράξη,‖να‖υποκαθιστά‖το‖χολείο‖σε‖

βαρύτητα,‖αξιοπιστία‖και‖φοίτηση.‖Από‖τη‖στιγμή‖που‖μια‖καίρια‖αυτοτελή‖μορφωτική‖βαθμίδα‖που‖ήταν‖το‖Λύκειο‖τη‖

μετατρέψαμε‖σε‖προπαρασκευαστικό‖για‖τα‖Πανεπιστήμια‖σχολείο‖(χωρίς‖όμως‖να‖μετράει‖η‖φοίτηση‖και‖η‖επίδοση‖των‖

μαθητών‖σ΄‖αυτό!..),‖στρέψαμε‖τους‖μαθητές‖σ΄‖ένα‖άλλο‖προπαρασκευαστικό‖«σχολείο»,‖το‖φροντιστήριο,‖το‖οποίο- με‖όρους‖

ιδιωτικής‖οικονομίας- λειτουργεί‖καλύτερα‖από‖το‖δημόσιο‖σχολείο‖και‖κατάφερε‖μάλιστα‖να‖γίνει‖και‖θεσμός!6    Εχουμε‖ένα‖

ξεπερασμένο‖εκπαιδευτικό‖σύστημα‖σχολείου,‖το‖οποίο‖απωθεί‖τους‖μαθητές‖(σχετική‖έρευνα‖έχει‖δείξει‖ότι‖οι‖μαθητές‖μας‖

αισθάνονται‖αδιαφορία,‖καταπίεση,‖πλήξη‖έως‖απογοήτευση‖από‖το‖σχολείο!).‖Δεν‖αγαπούν‖οι‖μαθητές‖μας‖το‖σχολείο‖ούτε‖

θέλουν‖να‖βρίσκονται‖σ΄‖αυτό,‖γιατί‖πιστεύουν‖ότι‖όπως‖λειτουργεί‖δεν‖τους‖προσφέρει‖τίποτε‖ενδιαφέρον‖και‖σημαντικό‖για‖

τη‖ζωή‖τους.7    Εχουμε‖μεγάλες‖εκπαιδευτικές‖ανισότητες‖στη‖σχολική‖μας‖εκπαίδευση.‖χολεία‖χωρίς‖ή‖με‖εναλλασσόμενους‖

δασκάλους,‖με‖εξαιρετικά‖ανόμοιες‖και αβοήθητες‖μαθητικές‖ομάδες,‖σχολεία‖διοικητικώς‖ανοργάνωτα‖και‖εκπαιδευτικώς‖

ανυποστήρικτα.‖χολεία‖στο‖έλεος‖τού‖Θεού‖που‖λειτουργούν‖με‖τον‖πατριωτισμό‖κάποιων‖δασκάλων.8    Εχουμε‖μια‖

Πολιτεία‖που‖διαχρονικά‖στην‖Παιδεία‖και‖στον‖πολιτισμό‖δεν‖δίνει‖καμιά‖προτεραιότητα,‖όπως‖φαίνεται‖και‖από‖τα‖

οικονομικά‖μεγέθη‖που‖διαθέτει‖στον‖Προϋπολογισμό.‖Παιδεία‖και‖πολιτισμός‖όχι‖μόνο‖έχουν‖διαχωρισθεί‖στη‖συνείδησή‖

μας,‖αλλά‖έχουν‖υποβαθμισθεί‖θεσμικά,‖οικονομικά‖και‖κοινωνικά,‖με‖αποτέλεσμα‖να‖έχουν‖συσσωρευθεί‖με‖τον‖καιρό‖όγκοι‖

προβλημάτων,‖τα‖οποία‖έχουν‖τελικά‖καταστεί‖και‖δυσεπίλυτα.9    Εχουμε‖μια‖Παιδεία‖που,‖σε‖πολιτικό-κομματικό‖επίπεδο,‖

είναι‖«πεδίο‖συγκρούσεων»‖αντί‖να‖αποτελεί‖«πεδίο‖συγκλίσεων».‖ε‖όλες‖τις‖προηγμένες‖χώρες,‖αν‖υπάρχει‖ένα‖πεδίο‖που‖

προχωρεί‖με‖σύγκλιση‖απόψεων,‖με‖συμπληρωματικότητα‖και‖με‖αμοιβαίες‖υποχωρήσεις,‖είναι‖η‖Παιδεία.‖τη‖χώρα‖μας‖

αποτελεί‖αντιθέτως‖πεδίο‖τεχνητού‖και‖αδικαιολόγητου‖κομματικού‖ανταγωνισμού,‖με‖ανυπολόγιστο‖κόστος‖για‖την‖

ανάπτυξη‖τού‖τόπου‖σε‖όλα‖τα‖επίπεδα‖(κοινωνικό,‖οικονομικό,‖εθνικό).‖Οι‖στρεβλώσεις,‖που‖πολύ‖αδρομερώς‖περιέγραψα,‖

έχουν‖τόσο‖εδραιωθεί‖στη‖συνείδηση‖τού‖κόσμου,‖ώστε‖όταν‖μιλάς‖για‖μια‖δραστική‖συνολική‖αντιμετώπισή‖τους,‖σε‖κοιτούν‖

ανήσυχα,‖ενίοτε‖τρομαγμένα,‖άλλοτε‖δύσπιστα,‖συχνά‖συγκαταβατικά,‖συμφωνώντας‖ωστόσο‖όλοι‖ανεξαιρέτως- να‖το‖πούμε‖

κι‖αυτό- ότι‖είναι‖ανάγκη‖να‖γίνουν.‖Ενοχλεί‖ίσως‖όλους‖μας‖το‖ξεβόλεμα...‖Αλλά‖έχουμε‖άλλη‖διέξοδο‖ή‖άλλα‖περιθώρια;  

  

Αρσάκεια δίγλωσσα σχολεία στα Βαλκάνια. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, 05/04/2009 

  Πρόσφατη‖τηλεοπτική‖εκπομπή‖(τής‖κ.‖Άννας‖Παναγιωταρέα,‖στη‖ΝΕΣ)‖ανέδειξε‖το‖έργο‖παιδείας‖που‖επιτελείται‖στα‖

Σίρανα‖από‖το‖Ελληνοαλβανικό‖Αρσάκειο‖Κολλέγιο‖Σιράνων‖που‖ίδρυσε‖και‖έθεσε‖σε‖λειτουργία‖το‖1998‖η‖Υιλεκπαιδευτική‖

Εταιρεία‖(ένα‖μη‖κερδοσκοπικό‖εκπαιδευτικό‖και‖μορφωτικό‖Ίδρυμα,‖που‖λειτουργεί‖από‖το‖1836‖με‖δύο‖μεγάλα‖σχολεία‖στην‖

Αθήνα,‖ένα‖στη‖Θεσσαλονίκη,‖ένα‖στην‖Πάτρα‖και,‖από‖τον‖επτέμβριο‖τού‖2009,‖ένα‖νέο‖Αρσάκειο‖στα‖Ιωάννινα‖–σύνολο‖
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μαθητών‖8.500‖αγόρια‖και‖κορίτσια).‖το‖Αρσάκειο‖Σιράνων‖φοιτούν‖500‖παιδιά,‖με‖πολύ‖χαμηλά‖δίδακτρα,‖κι‖εφέτος‖βγαίνουν‖

και‖οι‖πρώτοι‖25‖απόφοιτοι‖τού‖Αρσακείου‖Σιράνων‖για‖να‖ακολουθήσουν‖πανεπιστημιακές‖σπουδές‖στην‖Αλβανία,‖στην‖

Ελλάδα‖και‖σε‖άλλες‖ευρωπαϊκές‖χώρες.‖Σο‖Αρσάκειο‖Σιράνων‖ξεκίνησε‖ως‖ιδέα‖τού‖σημερινού‖Προέδρου‖τής‖Δημοκρατίας‖

(τότε‖υπουργού‖Εξωτερικών)‖κ.‖Κάρολου‖Παπούλια‖και‖τού‖γράφοντος‖και‖στηρίχθηκε‖από‖όλη‖την‖πολιτική‖ηγεσία‖τού‖

Τπουργείου‖Εξωτερικών‖τής‖προηγούμενης‖και‖τής‖σημερινής‖Κυβερνήσεως.‖Κτίσθηκε‖με‖τρεις‖πηγές‖χρηματοδότησης:‖

Πρόγραμμα‖ΤΔΑ‖για‖τα‖Βαλκάνια‖τού‖Τπουργείου‖Εξωτερικών‖(κύρια‖πηγή),‖Φορηγοί‖(Μαρτίνος,‖Λάτσης,‖Θεοχαράκης,‖

Κανελλόπουλος,‖Καλ.‖Λαιμού)‖και‖Υιλεκπαιδευτική‖Εταιρεία.  

   Πρόκειται‖για‖ένα‖«γερό»‖δίγλωσσο‖σχολείο,‖μ’‖ένα‖πολύ‖καλό‖αλβανικό‖πρόγραμμα (τού‖Τπουργείου‖Παιδείας‖τής‖

Αλβανίας)‖κι‖ένα‖πολύ‖καλό‖ελληνικό‖πρόγραμμα‖(γλώσσα‖και‖μαθήματα‖σε‖ελληνική‖γλώσσα)‖με‖τρίτη‖γλώσσα‖την‖

Αγγλική.‖Οι‖μαθητές‖αποκτούν‖μια‖πολύ‖καλή‖μόρφωση‖τόσο‖ως‖προς‖τις‖απαιτήσεις‖τού‖αλβανικού‖προγράμματος‖όσο‖και‖

τού‖ελληνικού‖(μαθαίνουν‖άριστα‖την‖ελληνική‖γλώσσα‖κι‖έρχονται‖σε‖ουσιαστική‖επαφή‖με‖την‖ελληνική‖παιδεία).‖Έμφαση‖

δίνεται‖στις‖πολιτιστικές‖παραδόσεις‖των‖δύο‖λαών‖και‖στην‖ευρωπαϊκή‖διάσταση.‖Σο‖διδακτικό‖προσωπικό‖επιλέγεται‖με‖

αυστηρά‖κριτήρια,‖τα‖δε‖Ελληνικά‖διδάσκονται‖από‖επιλεγμένους‖Έλληνες‖εκπαιδευτικούς‖που‖στέλνει‖η‖Υιλεκπαιδευτική‖

Εταιρεία‖στα‖Σίρανα,‖παρέχοντας‖κατάλληλα‖κίνητρα.‖Σων‖χολείων‖προΐστανται‖δύο‖πρώην‖διευθύντριες‖των‖Αρσακείων‖

χολείων‖που‖μεταφέρουν‖εκεί‖το‖πνεύμα,‖την‖ποιότητα‖και τις‖μεθόδους‖διδασκαλίας‖των‖Αρσακείων‖χολείων‖τής‖Ελλάδος.‖

υχνές‖επισκέψεις‖των‖μαθητών‖τού‖Αρσακείου‖Σιράνων‖στην‖Ελλάδα‖και‖επαφές‖με‖μαθητές‖των‖ελληνικών‖Αρσακείων‖

μαζί‖με‖διάφορες‖ευκαιρίες‖ενημέρωσης‖και‖επιμόρφωσης‖των‖εκπαιδευτικών‖τού‖Ελληνοαλβανικού‖Αρσακείου‖βοηθούν‖στην‖

ποιοτική‖αναβάθμιση‖τού‖εκπαιδευτικού‖έργου‖τους. 

   Σέλος,‖σ’‖έναν‖χώρο‖που‖προσέφερε‖η‖Υιλεκπαιδευτική‖Εταιρεία‖μέσα‖στο‖Αρσάκειο‖στεγάζεται‖πλέον‖η‖Εστία‖Ελληνικού‖

Πολιτισμού‖τού‖Ελληνικού‖Ιδρύματος‖Πολιτισμού,‖όχι‖μόνο‖για‖εξοικονόμηση‖χρημάτων‖τού‖ελληνικού‖δημοσίου‖αλλά‖και‖για‖

ενίσχυση‖των‖πολιτισμικών‖στόχων‖που‖επιτελούν‖τόσο‖το‖Αρσάκειο‖όσο‖και‖η‖Εστία‖Ελληνικού‖Πολιτισμού,‖σε‖συνεργασία‖

με‖φορείς‖και‖πρόσωπα‖τού‖επιτόπιου‖πολιτισμού.‖ 

   Σο‖Ελληνοαλβανικό‖Αρσάκειο‖Κολλέγιο‖Σιράνων‖αποτελεί,‖στην‖πράξη,‖μια‖γέφυρα‖παιδείας‖ανάμεσα‖στις‖δύο‖χώρες.‖’‖

αυτήν‖ήλθε‖να‖προστεθεί‖και‖μια‖γέφυρα‖πολιτισμού‖με‖την‖Εστία‖που‖εγκαινίασε‖το‖Ελληνικό‖Ίδρυμα‖Πολιτισμού‖στα‖

Σίρανα‖(τα‖τελευταία‖δύο‖χρόνια‖ιδρύθηκαν‖και‖λειτουργούν‖στα‖Βαλκάνια,‖Εστίες‖Ελληνικού‖Πολιτισμού‖στο‖Βουκουρέστι,‖

στη‖όφια‖και‖στο‖Βελιγράδι).‖Και‖οι‖δύο‖αυτές‖γέφυρες,‖ως‖συνδετικοί‖κρίκοι‖μάς‖ενώνουν‖με‖την‖παιδεία‖και‖τον‖πολιτισμό‖

τής‖γειτονικής‖χώρας.‖Αναδεικνύονται‖κοινά‖στοιχεία‖των‖δύο‖παραδόσεων,‖προάγεται‖η‖γνώση‖και‖καλλιεργείται‖ο‖σεβασμός‖

σε‖διαφορετικές‖θεωρήσεις‖τού‖κόσμου‖και‖διαφορετικά‖συστήματα‖αξιών,‖δηλ.‖σε‖διαφορετικούς‖πολιτισμούς.‖ 

   Κι‖έρχομαι‖σ’‖ένα‖ανοιχτό‖και‖επανερχόμενο‖θέμα.‖Η‖πιο‖συχνή‖ερώτηση-απορία-παρατήρηση‖που‖μού‖τίθεται‖από‖όσους‖–

άμεσα‖ή‖έμμεσα– γνωρίζουν‖τη‖λειτουργία‖τού‖Αρσακείου‖Σιράνων‖είναι:‖Γιατί δεν ιδρύονται αντίστοιχα δίγλωσσα 

Αρσάκεια στις πρωτεύουσες και των άλλων χωρών των Βαλκανίων αλλά και σε επιλεγμένες χώρες τού εξωτερικού, 

ιδίως όπου υπάρχει ισχυρή παρουσία τής ελληνικής Ομογένειας και φθίνουσα πορεία τής εκεί ελληνικής εκπαίδευσης; 

Η‖απάντηση‖είναι‖απλή,‖ειλικρινής,‖ευθεία.‖Διότι‖η‖ελληνική‖Πολιτεία‖δεν‖έχει‖ποτέ‖ασχοληθεί‖μ’‖έναν‖τέτοιο‖ουσιαστικό,‖

σοβαρό,‖μακροπρόθεσμο,‖δημιουργικό‖στρατηγικό‖σχεδιασμό.‖Η‖ελληνική‖Πολιτεία,‖και‖με‖ίδια‖μέσα‖και‖με‖κινητοποίηση‖

οικονομικών‖παραγόντων‖(ιδίως‖αυτών‖που‖δραστηριοποιούνται‖σ’‖αυτές‖τις‖χώρες),‖θα‖μπορούσε‖εύκολα‖να‖στηρίξει‖μη‖

κερδοσκοπικά‖Εκπαιδευτικά‖Ιδρύματα,‖όπως‖π.χ.‖η‖Υιλεκπαιδευτική‖Εταιρεία‖(Αρσάκεια-Σοσίτσεια‖χολεία),‖η‖οποία‖έχει‖

ανάλογη‖τεχνογνωσία‖και‖υψηλό‖κύρος,‖να‖αναλάβουν‖αυτή‖τη‖δραστηριότητα‖(ίδρυση‖και‖λειτουργία‖δίγλωσσων‖χολείων‖

υψηλής‖ποιότητας‖στα‖Βαλκάνια‖και‖αλλού,‖με‖δεύτερο‖πρόγραμμα‖στα‖Ελληνικά). 

   Σι‖θα‖επιτυγχάναμε‖με‖τέτοια χολεία‖είναι‖αυτονόητο:‖Να‖στήσουμε‖γέφυρες‖παιδείας‖και‖πολιτισμού,‖γέφυρες‖φιλίας‖με‖

τις‖γειτονικές‖χώρες‖με‖προφανή‖αμοιβαία‖οφέλη‖(πολιτιστικά,‖παιδευτικά,‖οικονομικά,‖κοινωνικά,‖πολιτικά).‖Τπάρχει‖άλλος‖

πιο‖πρακτικός,‖αποτελεσματικός‖και‖δημιουργικός‖τρόπος‖με‖μεγάλες‖δυνατότητες‖προοπτικής,‖για‖να‖περάσει‖κανείς‖προς‖τα‖

έξω‖και‖να‖συγκεντρώσει‖έντιμα,‖ουσιαστικά,‖ελκυστικά‖νέους‖ανθρώπους‖να‖«μετάσχουν‖τής‖ελληνικής‖παιδείας»; 

 

Σο «Κέντρο Ελληνικών πουδών» τού Harvard. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, 01/02/2009 

 

  Σο‖«Κέντρο‖Ελληνικών‖πουδών»‖(εφεξής‖ΚΕ)‖τού‖Πανεπιστημίου‖τού‖Harvard‖στην‖Ουάσινγκτον‖ιδρύθηκε‖το‖1961‖από‖

έναν‖πλούσιο‖Αμερικανό‖ευπατρίδη,‖που‖είχε‖σπουδάσει‖στα‖Πανεπιστήμια‖Yale‖και‖Cambridge,‖τον‖Paul‖Mellon.‖τα‖χρόνια‖

μετά‖τον‖Β’‖Παγκόσμιο‖Πόλεμο,‖οπότε‖είχε‖σημειωθεί‖μια‖πτώση‖των‖ανθρωπιστικών‖σπουδών‖στην‖Αμερική,‖ο‖Paul‖Mellon‖

θέλησε‖να‖βοηθήσει‖στην‖αναζωογόνηση‖των‖ελληνικών‖σπουδών‖στις‖ΗΠΑ,‖πιστεύοντας‖ότι‖οι‖αρχές‖και‖οι‖αξίες‖των‖

Ελληνικών‖Γραμμάτων‖μπορούσαν‖να‖βοηθήσουν‖ουσιαστικά‖τη‖μεταπολεμική‖Αμερική.‖Οραματίστηκε,‖λοιπόν,‖τη‖

λειτουργία‖ενός‖«Κέντρου‖Ελληνικών‖πουδών»‖τού‖Harvard‖στην‖πρωτεύουσα‖των‖ΗΠΑ‖,‖όπου‖θα‖φιλοξενούνταν‖και‖θα‖

ζούσαν‖επί‖ένα‖έτος‖επιστήμονες-ερευνητές‖τού‖αρχαίου‖ελληνικού‖κόσμου‖από‖την‖Αμερική‖και‖την‖Ευρώπη,‖ώστε‖σε‖μια‖

μοναδικού‖πλούτου‖βιβλιοθήκη‖και‖σ’‖ένα‖έξοχο‖περιβάλλον‖με‖ευκαιρίες‖ιδεώδους‖επιστημονικής‖έρευνας‖και‖

διεπιστημονικών‖συζητήσεων‖να‖δημιουργούνται‖ικανοί‖επιστήμονες‖των‖ελληνικών‖σπουδών‖και‖πρωτοποριακά‖

επιστημονικά‖δημοσιεύματα.‖Σο‖Κέντρο‖ιδρύθηκε‖και‖λειτουργεί‖έκτοτε‖και‖μέχρι‖σήμερα,‖σε‖μια‖έκταση‖που‖συνορεύει‖με‖το‖

περίφημο‖Κέντρο‖Βυζαντινών‖πουδών,‖το‖Dumbarton‖Oaks,‖έχει‖δε‖φιλοξενήσει‖μεγάλο‖αριθμό‖επιστημόνων‖των‖κλασικών‖

γραμμάτων.‖Διευθυντές‖τού‖Κέντρου‖υπήρξαν‖παλαιότερα‖μεν‖ο‖διάσημος‖καθηγητής‖τού‖Yale‖Bernard‖Knox‖και‖από‖το‖2000‖

μέχρι‖σήμερα‖μια‖προσωπικότητα‖των‖Ελληνικών‖Γραμμάτων,‖ο‖Gregory‖Nagy,‖καθηγητής‖τού‖Harvard. 
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   Είχα‖την‖εξαιρετική‖τιμή‖να‖με‖καλέσει‖το‖Πανεπιστήμιο‖τού‖Harvard‖να‖είμαι‖ένα‖από‖τα‖τρία‖μέλη‖τής‖Επιτροπής‖

Αξιολόγησης‖τού‖ΚΕ‖(τα‖άλλα‖δύο‖ήταν‖Αμερικανοί‖καθηγητές),‖που‖θα‖καθορίσει‖την‖εφεξής‖πορεία‖του.‖Έτσι,‖γνώρισα‖από‖

κοντά,‖σε‖πολύωρες‖συζητήσεις,‖ακροάσεις,‖συσκέψεις‖και‖τηλεδιασκέψεις‖με‖πλήθος‖παραγόντων‖τού‖ΚΕ,‖τού‖Harvard‖και‖

ερευνητών‖άλλων‖Πανεπιστημίων,‖τις‖προσπάθειες,‖τους‖προβληματισμούς‖και‖τις‖τάσεις‖που‖επικρατούν‖στην‖έρευνα,‖στη‖

σπουδή‖και‖στη‖διδασκαλία‖των‖κλασικών‖γραμμάτων‖καθώς‖και‖τη‖μεγάλη‖δραστηριότητα‖τού‖Κέντρου‖για‖να‖

αντιμετωπίσει‖τα‖θέματα.‖ 

   Η‖γενικότερη‖τάση,‖που‖αποτελεί‖κοινό‖τόπο‖για‖τις‖κλασικές‖σπουδές‖στην‖Αμερική,‖είναι‖η‖ευρεία,‖σχεδόν‖καθολική,‖χρήση‖

των‖ηλεκτρονικών‖υπολογιστών,‖τής‖Σεχνολογίας‖των‖Πληροφοριών,‖Information‖Technology‖όπως‖λέγεται.‖Η‖συλλογή‖πηγών‖

των‖κλασικών‖γραμμάτων‖για‖τη‖σπουδή,‖τη‖διδασκαλία‖και‖την‖έρευνα,‖η‖σύνταξη‖τραπεζών‖δεδομένων,‖πλούσιων,‖

αξιόπιστων‖και‖προσβάσιμων‖στους‖ενδιαφερομένους,‖είναι‖πλέον‖το‖ζητούμενο‖ως‖προσφορά‖εκ‖μέρους‖των‖αρμόδιων‖

φορέων‖και‖ως‖αξιοποίηση‖από‖τους‖ασχολούμενους‖με‖τις‖ανθρωπιστικές‖σπουδές. 

   Έτσι‖π.χ.‖το‖ΚΕ‖τού‖Harvard‖στην‖Ουάσινγκτον‖με‖μια‖ομάδα‖κλασικών‖φιλολόγων‖πανεπιστημιακών‖καθηγητών‖(Gregory‖

Nagy,‖Kenneth‖Morrell,‖Leonard‖Muellner)‖προγραμματίζει‖μια‖Σράπεζα‖Κειμένων‖που‖θα‖παρέχει‖τα‖αρχαία‖ελληνικά‖κείμενα‖

από‖των‖χρόνων‖τής‖ελληνικής‖«αλφαβητικής‖γραφής»‖(8ος‖αι.‖π.Φ.)‖μέχρι‖τον‖3ο‖αι.‖μ.Φ.‖υπό‖τον‖τίτλο‖«Σα‖πρώτα‖χίλια‖

χρόνια‖τής‖Ελληνικής»‖(«First‖Thousand‖Years‖of‖Greek»),‖όπου‖πιο‖έγκυρα‖και‖πιο‖συστηματικά,‖με‖περισσότερες‖δυνατότητες‖

αναζήτησης‖και‖σύνδεσης από‖άλλες‖συλλογές‖(όπως‖αυτή‖λ.χ.‖τού‖Θησαυρού‖τής‖Ελληνικής‖Γλώσσας‖/Thesaurus‖Linguae‖

Graecae/‖TLG),‖θα‖μπορεί‖κανείς‖να‖βρει‖και‖να‖εργασθεί‖με‖τις‖πιο‖αξιόπιστες‖εκδόσεις‖ελληνικών‖κειμένων.‖Σο‖επόμενο‖βήμα‖

είναι‖να‖συνδεθούν‖τα‖κείμενα‖με‖πληροφορίες‖προσώπων‖και‖πραγμάτων‖(realia),‖με‖επιλεγμένες‖μελέτες‖που‖συνδέονται‖με‖

αυτά‖ακόμη‖και‖με‖δυνατότητα‖παρέμβασης‖τού‖μελετητή,‖για‖να‖εκφράσει‖τη‖δική‖του‖επιστημονική‖συμβολή‖(παρατηρήσεις,‖

κριτική,‖συμπληρώσεις),‖σαν‖ένα‖είδος‖ιστολογίου‖*We+blog!‖Καταλαβαίνουμε‖όλοι‖πόσο‖μεγάλη‖και‖ουσιαστική‖μπορεί‖να‖

είναι‖αυτή‖η‖προσφορά‖σε‖μια‖επιστήμη,‖όπου‖η‖ενασχόληση‖με‖κείμενα,‖συναφείς‖πηγές‖και‖αχανή‖βιβλιογραφία‖(είναι‖

ασύλληπτο‖το‖τι‖έχει‖γραφεί‖για‖τον‖Όμηρο‖διεθνώς,‖σε‖ποικιλία‖γλωσσών,‖σε‖αριθμούς‖ερευνητών‖και‖σε‖τεράστια‖έκταση‖

χρόνου!)‖είναι‖εξαιρετικά‖δύσκολη‖για‖υπεύθυνους‖ερευνητές.‖Βεβαίως‖η‖ύπαρξη‖ηλεκτρονικών‖Σραπεζών‖Δεδομένων,‖όπως‖ο‖

TLG‖ή‖ο‖Perseus‖ή‖η‖ηλεκτρονική‖μορφή‖τού‖Λεξικού‖τής‖Αρχαίας‖των‖Liddell-Scott-Jones‖(9η‖έκδ.‖τού‖1940,‖επανέκδοση‖τού‖1996‖

με‖προσθήκες‖– παρατηρήσεις‖– διορθώσεις)‖κ.ά.‖έχουν‖ήδη‖διευκολύνει‖την‖έρευνα‖και‖τη‖διδασκαλία‖των‖κλασικών‖

γραμμάτων. 

   Κοντά‖σ’‖αυτή‖την‖προσφορά‖με‖πλήρη‖αξιοποίηση‖τής‖Tεχνολογίας‖των‖Πληροφοριών,‖το‖ΚΕ‖τού‖Harvard‖(το‖οποίο,‖ας‖

σημειωθεί,‖διαθέτει‖την‖πλουσιότερη‖βιβλιοθήκη‖για‖τη‖μελέτη‖των‖Κλασικών‖Γραμμάτων,‖πάνω‖από‖60.000‖τόμους)‖έχει‖

αναπτύξει‖μια‖ενδιαφέρουσα‖και‖ιδιαιτέρως‖σημαντική‖δραστηριότητα‖ανανέωσης‖των‖Διδακτικών‖Προγραμμάτων‖(Curricula)‖

των‖Κολεγίων‖και‖των‖Πανεπιστημίων‖τής‖Αμερικής,‖με‖προτάσεις‖και‖σεμινάρια‖εισαγωγής‖στα‖Προγράμματά‖τους‖

ελληνικών‖μαθημάτων‖σύγχρονου‖ενδιαφέροντος‖και‖με‖εκτεταμένη‖χρήση‖τής‖τεχνολογίας‖των‖πληροφοριών.‖Η‖

επανεισαγωγή‖των‖ελληνικών‖γραμμάτων‖σε‖κολεγιακά‖και‖πανεπιστημιακά‖προγράμματα‖με‖σύγχρονες‖διαδραστικές‖και‖

διεπιστημονικές‖μεθόδους‖μπορεί‖να‖αποτελέσει‖ένα‖καλό‖παράδειγμα‖και‖για‖μάς‖προς‖τα‖πού‖θα‖πρέπει‖πια‖να‖κινηθούμε‖

για‖να‖ανανεώσουμε‖το‖ενδιαφέρον‖για‖τα‖«παλαιότερα‖Ελληνικά‖μας».‖ 

  

Γλωσσικές παραχαράξεις. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ.16, 3/8/2008 

 

Η «Μακεδονική» των κοπίων και τα περί λαβομακεδονικής μειονότητας , Η γλωσσική πλευρά τού κοπιανού 

   Είναι‖αληθινά‖άξιο‖περιεργείας‖(και‖μελέτης)‖πώς‖μια‖τόσο‖μικρή‖χώρα,‖τα‖κόπια,‖μπορεί‖να‖έχει‖τόσο‖μεγάλες‖φιλοδοξίες‖

(και‖απαιτήσεις)‖αλλά‖και‖τόσο‖μικρή‖επαφή‖με‖την‖πραγματικότητα.‖Επειδή‖μάλιστα‖τις‖τελευταίες‖εβδομάδες‖στην‖(έξωθεν‖

υπαγορευόμενη)‖πολιτική‖των‖κοπίων‖«παίζει»‖και‖το‖θέμα‖τής‖γλώσσας,‖τής‖(ψευδώνυμης)‖«μακεδονικής»‖γλώσσας‖των‖

κοπίων‖και‖τής‖(επινοηθείσης)‖«μειονότητας»‖που‖μιλάει‖δήθεν‖επίσης‖τη‖«Μακεδονική»‖των‖κοπίων,‖αξίζει‖να‖πούμε‖τα‖

πράγματα‖με‖το‖«επιστημονικό»‖όνομά‖τους,‖όπως‖το‖έχουμε‖κάνει‖ήδη‖από‖το‖1992‖με‖τον‖συλλογικό‖τόμο‖που‖εκδώσαμε‖με‖

τίτλο‖«Η‖γλώσσα‖τής‖Μακεδονίας:‖Η‖αρχαία‖Μακεδονική‖και‖η‖ψευδώνυμη‖γλώσσα‖των‖κοπίων»1 (Ας‖σημειωθεί‖ότι‖η‖

Ελληνική‖Πολιτεία‖δεν‖έστερξε‖ποτέ‖–μολονότι‖ζητήθηκε– να‖προβεί‖σε‖μια‖έκδοση‖τού‖βιβλίου‖στην‖αγγλική‖γλώσσα,‖ώστε‖

να‖γίνουν‖ευρύτερα‖γνωστές‖οι‖ελληνικές‖επιστημονικές‖θέσεις‖επί‖τού‖θέματος). 

   Όσο‖ενδιαφέρει‖το‖θέμα‖μας‖και‖για‖να‖καταλάβει‖ο‖αναγνώστης‖τι‖πράγματι‖συμβαίνει,‖εξηγούμε‖ότι‖έχουμε‖τρεις‖γλώσσες‖

που‖είτε‖διαφέρουν‖τελείως‖μεταξύ‖τους‖(η‖Ελληνική‖τής‖Μακεδονίας‖από‖τη‖σερβοβουλγαρική‖γλώσσα‖των‖κοπίων‖καθώς‖

και‖από‖τη‖βουλγαρικής‖προελεύσεως‖διάλεκτο‖που‖είναι‖γνωστή‖ως‖λαβομακεδόνικα)‖είτε‖διαφέρουν‖μερικώς‖(η‖

ερβοβουλγαρική‖των‖κοπίων‖από‖το‖βουλγαρικό‖ιδίωμα‖που‖μιλήθηκε‖–σε‖περιορισμένη‖έκταση– σε‖συνοριακές‖περιοχές‖

τής‖Ελλάδος‖από‖Έλληνες‖ομιλητές,‖οι‖οποίοι‖μαζί‖με‖την Ελληνική‖γνώριζαν‖–οι‖μεγαλύτερες‖ηλικίες– και‖τα‖λεγόμενα‖

λαβομακεδόνικα). 

Η Ελληνική τής Μακεδονίας 

   Είναι‖η‖κατεξοχήν‖Μακεδονική,‖δηλ.‖η‖Ελληνική‖που‖μιλούσαν‖οι‖Έλληνες‖τής‖Μακεδονίας‖από‖την‖αρχαιότητα‖και‖–στην‖

εξέλιξή‖της– μέχρι‖σήμερα.‖Πρόκειται‖για‖τη‖γλώσσα‖τού‖Υιλίππου,‖τού‖Μεγάλου‖Αλεξάνδρου‖και‖των‖άλλων‖Ελλήνων‖τής‖

αρχαίας‖Μακεδονίας,‖για‖μια‖αρχαία‖δηλ.‖ελληνική‖διάλεκτο‖δωρικού‖περισσότερο‖χαρακτήρα2,‖που‖χρησιμοποιήθηκε‖κυρίως‖

στον‖προφορικό‖λόγο,‖αφού‖στον‖γραπτό‖λόγο‖και‖στον‖επίσημο‖προφορικό‖λόγο‖υιοθετήθηκε‖νωρίς,‖για‖πολιτικούς‖λόγους,‖η‖

αττική‖διάλεκτος‖στην‖οποία‖σώζονται‖χιλιάδες‖επιγραφών‖από‖τη‖Μακεδονία. 
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Η ερβοβουλγαρική των κοπίων 

   Είναι‖η‖πρόσφατη‖–μέσα‖τού‖20ού‖αιώνα– γλώσσα‖τού‖κράτους‖των‖κοπίων‖(το‖οποίο‖ιδρύθηκε,‖ως‖γνωστόν,‖επί‖Σίτο‖το‖

1944).‖Πρόκειται‖για‖μια‖βουλγαρική‖γλώσσα‖(ο‖αρχικός‖πληθυσμός‖τής‖περιοχής‖ήταν‖βουλγαρικός‖και‖πάντοτε‖οι‖Βούλγαροι‖

διεκδικούσαν‖αυτή‖την‖περιοχή‖που‖θεωρούσαν‖δική‖τους‖–άλλωστε‖οι‖κάτοικοι‖τής‖περιοχής‖ονομάζονταν‖Bugari3 

«Βούλγαροι»!).‖Η‖γλώσσα‖αυτή,‖με‖τεχνητό‖καθαρώς‖τρόπο,‖από‖ομάδα‖γλωσσολόγων‖που‖συγκροτήθηκε‖επί‖τούτω‖

«εκσερβίστηκε»‖(!),‖εισήχθησαν‖δηλ.‖σ’‖αυτήν‖λεξιλόγιο‖και‖γραμματικά‖στοιχεία‖από‖τις‖γύρω‖περιοχές‖που‖μιλούσαν‖

ερβικά,‖ώστε‖να‖μειωθεί‖ο‖βουλγαρικός‖γλωσσικός‖χαρακτήρας‖της‖και‖να‖αποκτήσει‖σερβική‖γλωσσική‖μορφή,‖που‖ήταν‖

απαίτηση‖τής‖Ενωμένης‖ερβίας‖τού‖Σίτο,‖τής‖Γιουγκοσλαβικής‖δηλαδή‖Δημοκρατίας.‖ 

   Άρα,‖η‖γλώσσα‖των‖κοπίων‖είναι‖μια‖σερβοβουλγαρική‖γλώσσα4,‖μια‖τεχνητά‖εκσερβισμένη‖Βουλγαρική,‖που‖επιβλήθηκε‖

ως‖επίσημη‖γλώσσα‖για‖προφανείς‖λόγους‖και‖που‖οι‖Βούλγαροι‖την‖ονόμασαν‖«κολισεφσκική»‖γλώσσα‖(ως‖επινόηση‖και‖

εκτέλεση‖τού‖κοπιανού‖πολιτικού‖Κολισέφσκι‖!).‖Από‖μόνοι‖τους‖οι‖κοπιανοί‖έδωσαν‖σ’‖αυτή‖τη‖γλώσσα,‖τη‖

ερβοβουλγαρική,‖την‖παραπλανητική‖και‖ψευδώνυμη‖ονομασία‖«Μακεδονική»‖(!),‖ώστε‖να‖αποφύγουν‖τις‖βουλγαρικές‖

διεκδικήσεις‖και‖να‖αποκρύψουν‖μαζί‖τη‖βουλγαρική‖προέλευση‖τής‖γλώσσας‖τους.‖Περαιτέρω,‖για‖να‖ιδιοποιηθούν‖με‖τον‖

τρόπο‖αυτόν‖μιαν‖ονομασία‖(Μακεδονική)‖που‖τους‖προσέδιδε‖κύρος‖και‖ιστορικό‖βάθος‖(μέσω‖τής‖πλαστής‖ταύτισής‖τους‖με‖

το‖ένδοξο‖και‖παγκοσμίως‖γνωστό‖όνομα‖τής‖Μακεδονίας‖τού‖Μ.‖Αλεξάνδρου)‖και,‖τέλος,‖–επειδή‖το‖θράσος‖τους‖δεν‖έχει‖

όρια<(ας‖θυμηθούμε‖το‖αεροδρόμιο‖"Μ.‖Αλέξανδρος"‖των‖κοπίων‖(!)‖και‖τους‖κοπιανούς‖στρατιώτες‖με‖αρχαιοελληνική‖

ενδυμασία‖και‖σάριζα‖(!)‖που‖υποδέχτηκαν‖στα‖κόπια‖τον‖αρχηγό‖τής‖φυλής‖των‖Φούνζα‖στο‖Πακιστάν‖ως‖απογόνους‖τού‖Μ.‖

Αλεξάνδρου‖(!)– για‖να‖προβούν‖σε‖πιθανές‖διεκδικήσεις‖οψέποτε‖θα‖δινόταν‖ευκαιρία‖αλλαγής‖των‖συνόρων‖στα‖Βαλκάνια.‖ 

   Με‖την‖ανοχή‖και‖την‖αβελτηρία‖τής‖επίσημης‖Ελληνικής‖Πολιτείας‖(μη‖ξεχνάμε‖ότι‖στις‖δεκαετίες‖’70‖και‖’80‖εθεωρείτο‖

«εθνικιστικό»‖να‖μιλάς‖για‖τις‖παραχαράξεις‖των‖κοπιανών,‖στην‖εποχή‖δε‖τού‖Σίτο,‖για‖άλλους‖λόγους‖η‖αναφορά‖σε‖τέτοια‖

θέματα‖εθεωρείτο‖ταμπού!)‖η‖ονομασία‖«Μακεδονία»‖για‖τα‖κόπια‖και‖«μακεδονική‖γλώσσα»‖για‖τη‖ερβοβουλγαρική‖των‖

κοπίων‖διαδόθηκαν‖ευρύτερα‖και‖σχεδόν‖καθιερώθηκαν‖διεθνώς,‖δίνοντας‖έτσι‖το‖μοναδικό‖επιχείρημα‖που,‖με‖κάποια‖δόση‖

αληθείας,‖υπερχρησιμοποιούν‖οι‖κοπιανοί. 

Σα λαβομακεδόνικα 

   Είναι‖μια‖διάλεκτος‖ελάχιστων‖ελληνοβουλγαρικών‖συνοριακών‖περιοχών,‖όπου‖ένας‖μικρός‖αριθμός‖Ελλήνων‖παράλληλα‖

με‖την‖Ελληνική‖γνώριζαν‖(οι‖παλαιότεροι)‖και‖μια‖βουλγαρικής‖προελεύσεως‖διάλεκτο,‖όπως‖συμβαίνει‖ανέκαθεν‖και‖

παγκοσμίως‖με‖μερικές‖συνοριακές‖ομάδες‖τού‖πληθυσμού‖πλείστων‖χωρών.‖Ας‖σημειωθεί‖ότι‖λόγω‖τού‖δίγλωσσου‖

χαρακτήρα‖των‖ομιλητών‖και‖λόγω‖τής‖διαφορετικής‖βουλγαρικής‖διαλεκτικής‖προέλευσής‖της‖και,‖βεβαίως,‖λόγω‖τού‖ότι‖

αυτή‖η‖(αποκλειστικά‖προφορική)‖διάλεκτος‖δεν‖εκσερβίστηκε,‖όπως‖η‖Βουλγαρική‖των‖κοπίων,‖τα‖λαβομακεδόνικα‖δεν‖

ταυτίζονται‖με‖τη‖ερβοβουλγαρική‖των‖κοπίων.‖Σα‖κόπια,‖βεβαίως,‖με‖(αμερικανικής‖εμπνεύσεως;)‖Γκρουεφσκική‖

επινόηση‖άρχισαν‖πρόσφατα‖να‖προκαλούν,‖ισχυριζόμενα‖ότι‖τα λαβομακεδόνικα‖είναι‖η‖ίδια‖δήθεν‖γλώσσα‖με‖την‖

ψευδώνυμη‖«Μακεδονική»‖των‖κοπίων‖και‖άρα‖στην‖Ελλάδα‖υπάρχει‖λόγω‖τής‖γλώσσας‖σκοπιανή‖μειονότητα,‖που‖πρέπει‖

να‖αναγνωρίσει‖η‖Ελλάδα!...‖Πρόκειται‖για‖παρανοϊκή‖σύλληψη,‖που‖προσφέρεται‖για‖ευφάνταστη‖θεατρική‖παράσταση‖με‖

πιθανό‖τίτλο‖«Από‖τον‖Κολισέφσκι‖στον‖Γκρουέφσκι»! 

Οι τρεις γλωσσικές παραχαράξεις 

   Από‖τη‖σύντομη‖αυτή‖προσέγγιση‖ενός‖πολύ‖μεγάλου‖στη‖σημασία‖του‖θέματος‖με‖ποικίλες‖προεκτάσεις‖(εθνικές,‖

πολιτικές,‖ιστορικές,‖πολιτισμικές‖κ.ά.)‖φαίνονται,‖νομίζω,‖οι‖γλωσσικές‖παραχαράξεις‖που‖έχουν‖διαπραχθεί‖από‖πολιτικά,‖

κυρίως,‖πρόσωπα‖μιας‖μικρής‖χώρας‖που‖δεν‖τη‖χωρίζει,‖στην‖πραγματικότητα,‖τίποτε‖από‖την‖Ελλάδα.‖Πρώτη‖γλωσσική‖

παραχάραξη‖είναι‖εκείνη‖τού‖ονόματος‖των‖κοπίων,‖που‖ανεχτήκαμε‖–είναι‖αλήθεια‖και‖είναι‖δική‖μας‖ασυγχώρητη‖

ιστορική‖ευθύνη– να‖ονομασθεί‖Μακεδονία‖ό,τι‖προηγουμένως‖αποκαλείτο‖«περιοχή‖τού‖Βαρδάρη»‖(Vardarska‖Banovina).‖

Δεύτερη‖γλωσσική‖παραχάραξη‖τής‖Βουλγαρικής‖ή‖ερβοβουλγαρικής‖γλώσσας‖των‖κοπίων‖ως‖Μακεδονικής‖(με‖προφανείς‖

συνειρμικές‖συνδέσεις‖και‖σκόπιμες‖συγχύσεις‖με‖την‖Ελληνική‖τής‖Μακεδονίας).‖Σρίτη‖γλωσσική‖παραχάραξη‖–εξίσου‖

απύθμενης‖θρασύτητας– είναι‖η‖προσπάθεια‖δημιουργίας‖σλαβομακεδονικής‖μειονότητας‖στην‖Ελλάδα‖με‖βάση‖τη‖δήθεν‖

ταυτότητα‖τής‖γλώσσας‖μικρής‖ομάδας‖Ελλήνων‖με‖την‖ψευδώνυμη‖Μακεδονική‖των‖κοπίων‖και‖το‖ψευδεπίγραφο‖

Μακεδονικό‖κράτος‖των‖κοπίων. 

   Η‖όλη‖υπόθεση‖θα‖ήταν‖για‖γέλια,‖αν‖είχαμε‖μόνο‖δείξει‖εγκαίρως‖στη‖διεθνή‖Κοινότητα‖πόσο‖γελοία‖είναι.‖Σώρα‖έχει‖γίνει‖

και‖προκλητική‖και‖ίσως‖έξωθεν‖πολλαπλώς‖εκμεταλλεύσιμη‖καθ’‖εαυτήν‖και‖στις‖προεκτάσεις‖της.‖ 

 

Η μαγεία τής Γραμματικής. ΣΟ ΒΗΜΑ: Επιφυλλίδες, σ.51, 4/5/2008 την‖αντίληψη‖των‖περισσοτέρων‖η‖έννοια‖τής‖

Γραμματικής‖έχει‖συνδεθεί‖με‖μια‖κυμαινόμενη‖απέχθεια.‖Άλλοι‖περισσότερο‖κι‖άλλοι‖λιγότερο‖με‖«τραυματικές‖εμπειρίες»‖

από‖τον‖τρόπο‖που‖διδάχτηκαν‖τη‖Γραμματική‖στο‖σχολείο,‖την‖θεωρούν‖ως‖ένα‖σύνολο‖πληκτικών‖έως‖άχρηστων‖

πληροφοριών‖για‖καταλήξεις,‖για‖κλίσεις‖ρημάτων‖και‖ονομάτων,‖για‖γένη,‖για‖ανώμαλους‖τύπους‖ρημάτων,‖για‖ονόματα‖

που‖δεν‖έχουν‖ενικό‖ή‖πληθυντικό,‖για‖ατέλειωτους‖πίνακες‖τύπων,‖για‖κατηγορίες‖επιρρημάτων,‖για‖παραθετικά‖επιθέτων‖

κ.λπ.‖Γενικά‖πολλοί‖είναι‖αυτοί‖που‖πιστεύουν‖πως‖ανάλωσαν‖στο‖σχολείο‖χρόνο‖για‖έναν‖αχανή‖φορμαλισμό,‖για‖μια‖

τυποκρατία‖και‖τυπολατρία,‖που‖επινόησαν,‖επέβαλαν‖και‖εφαρμόζουν‖οι‖εκπαιδευτικοί‖(δάσκαλοι‖και,‖κυρίως,‖φιλόλογοι)‖για‖

να‖καταξιώσουν‖το‖επάγγελμά‖τους‖και‖να‖δικαιολογήσουν‖μέρος‖τής‖δουλειάς‖τους,‖ασκώντας‖μάλιστα‖μια‖μορφή‖

καταπίεσης‖που‖σκορπίζει‖άγχος‖και‖απέχθεια. Είναι‖πολύ‖λιγότεροι‖αυτοί‖που‖αναπολούν‖την‖ενασχόληση‖με‖τη‖
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Γραμματική,‖την‖απομνημόνευση‖τύπων‖και‖την‖αναγνώριση‖γραμματικών‖δομών‖ή‖τη‖λύση‖γραμματικών‖ασκήσεων‖και‖

σεμνύνονται‖για‖τις‖γραμματικές‖τους‖γνώσεις‖και‖ικανότητες‖τότε‖και‖τώρα.  

   Αλήθεια,‖δικαιολογείται‖αυτή‖η‖αρνητική‖τοποθέτηση‖πολλών‖έναντι‖τής‖Γραμματικής;‖Μήπως‖φταίει‖η‖ίδια‖η‖υφή‖τού‖

μαθήματος;‖Μήπως‖φταίμε‖εμείς‖οι‖δάσκαλοι‖με‖τον‖τρόπο‖που‖την‖διδάσκουμε;‖Μήπως‖θυσιάσαμε‖την‖ουσία‖στους‖τύπους‖

και‖χάσαμε‖μαζί‖–ναι!– τη‖γοητεία και τη‖μαγεία τής‖Γραμματικής;‖Θα‖επιχειρήσουμε‖μερικές‖νύξεις‖για‖το‖θέμα‖αυτό. 

   Σι‖είναι,‖πρώτα-πρώτα,‖η‖Γραμματική‖μιας‖γλώσσας;‖Σι‖χρειάζεται;‖Ε‖λοιπόν,‖Γραμματική‖είναι‖ο‖τρόπος‖που‖έχει‖επινοήσει‖ο‖

άνθρωπος‖στη‖γλώσσα‖για‖να‖δηλώνει‖τις‖σχέσεις‖που‖συνδέουν‖τις‖λέξεις‖μεταξύ‖τους‖ώστε‖να‖δίνουν‖νόημα,‖να‖εκφράζουν‖

τα‖νοήματα‖που‖θέλουμε‖να‖«κοινωνήσουμε»‖στους‖άλλους.‖Ο‖λόγος‖μας‖δεν‖μπορεί‖να‖είναι‖μεμονωμένες,‖αποκομμένες,‖

σκόρπιες‖λέξεις.‖Οι‖λέξεις‖δηλώνουν‖πληροφορίες‖(«σημασίες»)‖και‖εξ‖ορισμού‖υποχρεούνται‖να‖συν-τάσσονται,‖να‖

συνδέονται‖ώστε‖να‖προκύπτει‖νόημα.‖Φρειάζεται‖λ.χ.‖ένα‖υποκείμενο‖για‖να‖ενεργοποιεί‖ένα‖ρήμα‖(«το‖υποκείμενο‖τού‖

ρήματος»)‖και‖ένα‖ή‖περισσότερα‖συμπληρώματα‖τής‖ίδιας‖τής‖σημασίας‖κάθε‖ρήματος‖(«τα‖αντικείμενα‖τού‖ρήματος»).‖Σο‖

ίδιο‖το‖ρήμα‖ως‖ενέργεια‖ή‖κατάσταση‖δεν‖μπορεί‖να‖υπάρξει‖«στον‖αέρα»!‖Φρειάζεται‖πρόσωπο (υποκείμενο)‖που‖το‖«κινεί»,‖

βαθμίδα‖χρόνου στον‖οποίο‖τοποθετείται‖η‖ενέργειά‖του‖(παρελθόν-παρόν-μέλλον),‖ποιότητα‖χρόνου‖(διάρκεια,‖επανάληψη,‖

στιγμιαίο),‖χρειάζεται‖δήλωση‖τού‖βαθμού‖βεβαιότητας‖(εγκλίσεις‖ή‖«τροπικότητα»‖τού‖ρήματος).‖Όλα‖αυτά‖είναι‖σχέσεις.‖

Αλλά‖για‖να‖πάρουν‖«σάρκα‖και‖οστά»,‖για‖να‖δηλωθούν‖στην‖επικοινωνία,‖χρειάζεται‖να‖μορφοποιηθούν,‖να‖εκφραστούν‖

δηλ.‖με‖τύπους,‖χρειάζονται‖Γραμματική.‖Είναι‖φανερό,‖λοιπόν,‖ότι‖η‖Γραμματική‖είναι‖ένα‖σύστημα‖μορφών‖που‖έχουν‖

επινοηθεί‖σε‖κάθε‖γλώσσα‖για‖να‖δηλώσουν‖τις‖σχέσεις‖που‖συνδέουν‖τις‖λέξεις‖μεταξύ‖τους,‖τις‖συντακτικές‖σχέσεις.‖Άρα‖

χωρίς‖σύνταξη‖δεν‖υπάρχει‖γλώσσα‖και‖χωρίς‖γραμματική‖(τύπους‖που‖να‖δηλώνουν‖τις‖συντακτικές‖σχέσεις)‖δεν‖υπάρχει‖

σύνταξη,‖άρα‖και‖γλώσσα.‖Σελικά,‖χωρίς‖τη‖διπλή‖αυτή‖δόμηση‖τής‖γλώσσας,‖τη‖σύνταξη και‖τη‖γραμματική,‖δεν‖νοείται‖

γλώσσα.‖ 

   Όταν,‖λοιπόν,‖μιλώ‖για‖τις‖πτώσεις λ.χ.‖των‖ουσιαστικών‖μιλώ‖–αυτό‖πρέπει να‖γίνει‖φανερό– για‖τον‖μηχανισμό‖που‖έχει‖

επινοήσει‖η‖Ελληνική‖για‖να‖δηλώσει‖το‖υποκείμενο‖(η‖πτώση‖τής‖ονομαστικής)‖και‖τα‖αντικείμενα/συμπληρώματα‖(η‖πτώση‖

τής‖αιτιατικής‖και‖τής‖γενικής)‖τού‖ρήματος.‖Όταν‖μιλώ‖για‖τον‖αριθμό των‖ουσιαστικών,‖μιλώ‖για‖τον‖μηχανισμό‖που‖έχει‖

πάλι‖επινοήσει‖μια‖γλώσσα,‖η‖Ελληνική,‖για‖να‖δηλώνει‖την‖πολύ‖σημαντική‖πληροφορία‖στην‖επικοινωνία‖αν‖μιλάμε‖για‖ένα‖

ή‖περισσότερα‖από‖ένα‖πρόσωπα‖ή‖πράγματα‖(ενικός-πληθυντικός).‖Σο‖ότι‖η‖πτώση‖τού‖υποκειμένου‖στην‖Ελληνική‖

δηλώνεται‖με‖μια‖σειρά‖καταλήξεων‖(«μορφημάτων»‖δηλ.‖ή‖μορφών:‖άνθρωπο-ς,‖εργάτη-ς,‖παππού-ς,‖χειμώνα-ς,‖αεροσυνοδό-

ς,‖κόρη-Ø‖(χωρίς‖ς),‖εργάτρια-Ø,‖αλεπού-Ø,‖εικόνα-Ø‖κ.λπ.)‖είναι‖απλώς‖μια‖συμβατική‖τυπολογία‖που‖ποικίλλει‖από‖γλώσσα‖

σε‖γλώσσα.‖Όπως‖ποικίλλει‖λ.χ.‖ότι‖στην‖Ελληνική‖το‖υποκείμενο‖τού‖ρήματος‖το‖εκφράζει‖μια‖κατάληξη‖(ένα‖μόρφημα)‖που‖

έχει‖ενταχθεί‖στο‖ρήμα‖γράφ-ω,‖γράφ-εις<,‖ενώ‖στη‖Γραμματική‖άλλων‖γλωσσών‖εκφράζεται‖έξω‖από‖το‖ρήμα‖με‖αντωνυμία‖

ή‖με‖αντωνυμία‖μαζί‖και‖κατάληξη:‖I write, you write<, ich schreibe, du schreibst<, j’ écri, tu écriς<  

   Η‖μελέτη‖των‖γραμματικών‖δομών‖και‖μηχανισμών‖τής‖γλώσσας‖είναι‖στην‖πραγματικότητα‖η‖μελέτη‖τού‖διανοητικού‖

αγώνα‖τού‖ανθρώπου‖να‖εκφράσει‖μέσα‖από‖ένα‖σύστημα‖που‖επινοεί‖και‖συνεχώς‖καλλιεργεί‖και‖μεταβάλλει‖το‖πολύ‖

σύνθετο‖πλέγμα‖λεπτών‖νοητικών‖σχέσεων‖που‖συνιστά‖τον‖ανθρώπινο‖λόγο‖ως‖έκφραση‖τού‖βασικού‖προνομίου‖τού‖

ανθρώπου,‖τού‖πνεύματος;‖Σο‖ότι‖οι‖ομιλητές‖τής‖Ελληνικής‖αισθάνθηκαν‖κάποια‖στιγμή‖την‖ανάγκη‖να‖δηλώσουν‖μορφικά‖

(με‖γραμματικό‖τύπο)‖τη‖λεπτή‖συντακτική‖σχέση‖τής‖μειωμένης‖βεβαιότητας‖τού‖ομιλητή‖όταν‖αναφέρεται‖σε‖μια‖ενέργεια‖ή‖

κατάσταση‖που‖συναρτάται‖προς‖το‖παρελθόν‖και‖το‖ότι‖έπλασαν‖γι’‖αυτή‖τη‖σχέση‖τη‖(γνωστή‖από‖το‖σχολείο)‖«Ευκτική‖τού‖

Πλαγίου‖Λόγου»,‖δείχνει‖ότι‖η Γραμματική‖ως‖σύστημα‖δεν‖είναι‖προϊόν‖τυχαιότητας‖αλλά‖συνειδητών‖επιλογών,‖ώστε‖να‖

αποκτήσει‖μια‖γλώσσα‖τύπους‖διακριτούς‖και‖δηλωτικούς‖τού‖πλούτου‖των‖συντακτικών‖σχέσεων. 

   Είναι‖δε‖συνειδητή‖η‖επιλογή‖«τής‖γραμματικοποίησης»‖μιας‖γλωσσικής‖σχέσης‖γιατί‖πάντοτε‖υπάρχει‖ανοιχτή‖–και‖

ευκολότερη– η‖άλλη‖λύση:‖η‖έκφραση‖τής‖σχέσης‖με‖λέξεις,‖η‖«λεξικοποίηση». 

  

 

Ονομάτων επίσκεψις. Σο Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 56, 20/4/200 Αυτές‖τις‖ημέρες‖χρειάστηκε‖να‖μιλήσω‖για‖τη‖γλώσσα‖σε‖

παιδιά.‖ε‖μαθητές‖τής‖Α´‖Λυκείου.‖Αφησα‖την‖επιλογή‖τού‖θέματος‖σ'‖αυτούς.‖Η‖συζήτηση‖μαζί‖τους‖μ'‖έφερε‖στις‖απαρχές‖

τής‖γραμματικής‖τής‖γλώσσας.‖τα‖μέρη‖τού‖λόγου.‖Γιατί‖μιλάμε‖για‖ουσιαστικά‖και‖ρήματα‖και‖επίθετα‖και‖επιρρήματα;‖Σι‖

ρόλο‖παίζουν‖οι‖αντωνυμίες‖κι‖εκείνα‖τα‖«περίεργα»‖πλάσματα,‖οι‖προθέσεις‖και‖οι‖σύνδεσμοι;‖Σι‖χρειάζονται‖στη‖γλώσσα;‖

Γιατί‖τα‖ονομάσαμε‖έτσι;‖Περάσαμε,‖λοιπόν,‖σε‖μια‖«ονομάτων‖επίσκεψη»‖των‖μερών‖τού‖λόγου.‖Η‖συζήτηση,‖τελικά,‖είχε‖

ενδιαφέρον.‖Κατάλαβαν‖οι‖μαθητές‖πόσο‖σημαντικά‖είναι‖τα‖ονόματα‖που‖έδωσε‖στις‖γραμματικές‖οντότητες‖ο‖παππούς‖τής‖

γραμματικής‖μας,‖ο‖Διονύσιος‖ο‖γραμματικός‖από‖τη‖Θράκη‖(«Σέχνη‖Γραμματική»‖Διονυσίου‖τού‖Θρακός,‖1ου‖αιώνα‖π.Φ.).‖Και‖

πριν‖απ'‖αυτόν‖ο‖Πλάτων‖και‖ο‖Αριστοτέλης‖και‖οι‖τωικοί‖φιλόσοφοι,‖«οι‖φιλόσοφοι‖τής‖γλώσσας».‖Αυτών‖τις‖ονομασίες‖και‖

τη‖γλωσσική-γραμματική‖ανάλυση‖ακολουθούμε‖μέχρι‖σήμερα. Βάση‖τής‖γλωσσικής‖επικοινωνίας‖τού‖ανθρώπου‖είναι‖το‖

ρήμα,‖η‖πληροφορία‖που‖δίνουμε‖για‖μια‖πράξη,‖μια‖ενέργεια‖ή‖μια‖κατάσταση.‖Οφείλει‖την‖ονομασία‖του‖στο‖ότι‖θεωρήθηκε‖

αρχικά‖πως‖είναι‖«ό,τι‖λέμε»‖(«ρήμα»)‖για‖το‖υποκείμενο τής‖προτάσεως,‖«ό,τι‖κατηγορούμε»‖(«κατηγόρημα»)‖για‖αυτό.‖Πολύ‖

αργότερα‖καταλάβαμε‖ότι‖το‖υποκείμενο,‖αυτό‖που‖θεωρούσαμε‖ότι‖«υπόκειται»‖στον‖λόγο‖μας,‖όχι‖μόνο‖δεν‖είναι‖το‖σημείο‖

εκκίνησης‖αλλά το‖ίδιο‖εξειδικεύει‖τη‖ρηματική‖πληροφορία,‖είναι‖ο‖απαραίτητος‖όρος‖για‖να‖καταλάβουμε‖την‖πηγή‖τής‖

πράξης.‖υνιστά‖τον‖«ενεργοποιητή»‖τής‖πράξης,‖λέμε‖σήμερα.‖την‖πληροφορία‖που‖δηλώνει‖λ.χ.‖το‖στέλνω‖ο‖ενεργοποιητής‖

τής‖πράξης‖είναι‖ο‖ομιλητής‖(«εγώ»),‖στο‖στέλνεις‖ενεργοποιητής‖τής‖πράξης‖είναι‖ο‖ακροατής/αναγνώστης‖(«εσύ»)‖κ.ο.κ. 
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Βεβαίως,‖η‖γλωσσική‖επικοινωνία‖δεν‖επιτελείται‖«εν‖κενώ».‖Οι‖πράξεις,‖οι‖ενέργειες,‖οι‖καταστάσεις‖αφορούν‖σε‖οντότητες‖

τού‖κόσμου‖που‖μάς‖περιβάλλει.‖Αναφέρονται,‖όπως‖λέμε,‖«στον‖κόσμο‖τής‖πραγματικότητας»,‖σε‖πρόσωπα‖δηλαδή‖ή‖

πράγματα.‖Αναφέρονται‖σε‖οντότητες‖ή,‖αλλιώς,‖σε‖ουσίες,‖στα‖ουσιαστικά (substantiva).‖Αυτές‖οι‖οντότητες,‖τα‖ουσιαστικά‖

εξειδικεύουν‖την‖πληροφορία‖τού‖ρήματος‖ως‖ενεργοποιητές‖(υποκείμενο)‖αλλά‖-όπου‖χρειάζεται- και‖ως‖συμπληρώματα‖τής‖

ρηματικής‖πληροφορίας‖(αντικείμενο).‖Αν‖τα‖υποκείμενα‖«υπόκεινται»‖στο‖ρήμα,‖τα‖αντικείμενα (objectiva)‖«αντίκεινται»‖στο‖

ρήμα.‖Παρατίθενται‖δηλαδή‖στο‖ρήμα‖και‖συμπληρώνουν‖την‖πληροφορία‖που‖δίνει.‖Ας‖σημειωθεί‖ότι‖και‖τα‖δύο‖δεν‖

υπάρχουν‖ανεξάρτητα‖από‖το‖ρήμα,‖αλλά‖ως‖σχέσεις,‖ως‖εξαρτήματα‖τού‖ρήματος‖(ο‖πλήρης‖όρος‖είναι‖«υποκείμενο‖τού‖

ρήματος»‖και‖«αντικείμενο‖τού‖ρήματος»).‖Σα‖ουσιαστικά‖που‖ορίζουν‖(ως‖υποκείμενο‖και‖ως‖αντικείμενο/αντικείμενα)‖την‖

πληροφορία τού‖ρήματος,‖τα‖ορίσματά του,‖όπως‖λέγονται,‖συγχρόνως‖περι-ορίζουν‖τη‖σημασία‖του,‖την‖εξειδικεύουν.‖Σο‖ίδιο‖

μπορούν‖να‖κάνουν‖και‖όσα‖στοιχεία‖έχουν‖επινοήσει‖οι‖ομιλητές‖τής‖γλώσσας‖για‖να‖αντικαθιστούν‖τα‖ουσιαστικά.‖Σα‖

στοιχεία‖που‖αντικαθιστούν‖τα‖ονόματα‖είναι‖οι‖αντωνυμίες («αντί‖τού‖ονόματος»). Σα‖στοιχεία‖με‖τα‖οποία‖αναφερόμαστε‖

στον‖κόσμο‖τής‖πραγματικότητας,‖τα‖ουσιαστικά,‖μπορούν‖να‖εξειδικευτούν‖κι‖αυτά‖για‖λόγους‖ακρίβειας,‖σαφήνειας,‖

εμπλουτισμού‖κ.λπ.‖τής‖πληροφορίας‖που‖δηλώνουν.‖Αυτόν‖τον‖ρόλο‖επιτελούν‖πρωτοτυπικά‖στη‖γλώσσα‖τα‖στοιχεία‖που‖

επι-τίθενται‖(«τίθενται‖επί‖των‖ουσιαστικών»),‖τα‖επίθετα.‖Σα‖επίθετα‖είναι,‖στην‖πράξη,‖«το‖άλας‖τού‖λόγου»!‖Καλύπτουν‖

ένα‖μεγάλο‖φάσμα‖εννοιολογικών‖δηλώσεων‖υψηλής‖ευκρίνειας‖και‖διανοητικής‖λεπτότητας.‖Αν‖τα‖επίθετα‖χαρακτηρίζουν‖

τα‖ουσιαστικά,‖υπάρχει‖μια‖άλλη‖τάξη‖λεκτικών‖στοιχείων‖που‖τα‖καθορίζουν‖σε‖επίπεδο‖οριστικότητας‖ή‖(εσκεμμένης)‖

αοριστίας,‖γενικεύοντας‖ή‖και‖ειδικεύοντάς‖τα.‖Αυτόν‖τον‖ρόλο‖επιτελούν‖τα‖άρθρα (ένα‖είδος‖αρμών‖ή‖αρθρώσεων‖των‖

ουσιαστικών). Σο‖εννοιολογικό‖και‖επικοινωνιακό‖φάσμα‖τής‖εξειδίκευσης‖τού‖ρήματος,‖από‖πλευράς‖των‖αναγκαίων‖λογικών‖

κατηγοριών‖χρόνου,‖τόπου,‖τρόπου,‖αιτίας‖- αποτελέσματος‖και‖ποσού,‖η‖γλώσσα‖το‖καλύπτει‖πρωτοτυπικά‖με‖τα‖

επιρρήματα (αυτά‖που‖«τίθενται‖επί‖των‖ρημάτων»).‖Πρόκειται‖για‖μια‖άλλη‖γλωσσική‖επινόηση‖και‖«διανοητική‖λεπτότητα»‖

που‖ανταγωνίζεται‖σε‖ποικιλία‖το‖επίθετο,‖αφού‖επιτελεί‖αντίστοιχο‖εξειδικευτικό‖ρόλο. Λεκτικές‖πληροφορίες‖τού‖τύπου‖«με‖

το‖πλοίο»‖- «από‖φόβο»‖- «για‖τρόφιμα»‖- «όταν‖φύγει»‖- «αφού‖έφυγε»‖- «ενώ‖έφευγε»‖- «για‖να‖καταφέρει»‖- «όπως‖είπε»‖κ.τ.ό.‖

αναδεικνύουν‖δύο‖άλλους,‖μεγάλης‖χρήσεως,‖μηχανισμούς‖εξειδίκευσης‖τής‖πληροφορίας‖στη‖γλώσσα.‖Πρόκειται‖για‖τα‖

στοιχεία‖που‖«τίθενται‖προ»‖των‖ουσιαστικών‖(προθέσεις)‖και‖στοιχεία‖που‖«συνδέουν»‖(σύνδεσμοι)‖μια‖ρηματική‖

πληροφορία‖με‖μια‖άλλη‖ενώ‖συγχρόνως‖την‖εξειδικεύουν.‖Προθέσεις‖και‖σύνδεσμοι‖δηλώνουν‖βασικά‖συστατικά‖τής‖σκέψης‖

και‖τής‖επικοινωνίας‖μας. Οπως‖φάνηκε,‖ελπίζω,‖από‖τα‖ελάχιστα‖ενδεικτικά‖στοιχεία‖που‖δόθηκαν,‖οι‖ομιλητές‖κάθε‖

γλώσσας‖έχουν‖επινοήσει‖κατηγορίες‖γλωσσικών‖στοιχείων,‖ό,τι‖ονόμασαν‖οι‖έλληνες‖γραμματικοί‖«μέρη τού λόγου» (και‖

μετέφρασαν‖οι‖Ρωμαίοι‖ως‖«partes‖orationis»),‖για‖να‖εκφράσουν‖όλα‖τα‖νοήματα‖τής‖σκέψης‖τους,‖τόσο‖ως‖βασικές‖

πληροφορίες‖όσο‖και‖ως‖τρόπους‖υψηλού‖βαθμού‖εξειδίκευσης‖των‖βασικών‖πληροφοριών.‖Αυτό‖επιτελείται‖με‖το‖λεξιλόγιο‖

κάθε‖γλώσσας,‖γραμματικά‖και‖συντακτικά‖οργανωμένο‖σε‖κατηγορίες‖και‖σχέσεις. 

Η πρόκληση της γλώσσας. Σο Βήμα: Επιφυλλίδες, σ. 66, 30/3/2008 Πρακτικές‖υποδείξεις‖και‖εφαρμογές 

 το‖ πλαίσιο‖ τού‖ έτους‖ τού‖ διαπολιτισμικού‖ διαλόγου‖ που‖ είναι‖ το‖ 2008‖ για‖ την‖ Ευρώπη‖ υποβλήθηκε‖ για‖ την‖ προσεχή‖

υνάντηση‖ των‖ Τπουργών‖ Πολιτισμού‖ ένα‖ πολύ‖ σημαντικό‖ πόρισμα‖ «Ομάδας‖ Διανοουμένων‖ για‖ τον‖ Διαπολιτισμικό‖

Διάλογο»‖που‖συγκροτήθηκε‖από‖ τον‖Πρόεδρο‖ τής‖Ευρωπαϊκής‖Επιτροπής‖ José‖Barroso‖και‖ τον‖Ρουμάνο‖ επίτροπο‖Leonard‖

Orban,‖ αρμόδιο‖ για‖ την‖ πολυγλωσσία.‖ Αντικείμενο‖ τού‖ πορίσματος‖ υπήρξε‖ η‖ διατήρηση‖ και‖ προαγωγή‖ τής‖ γλωσσικής‖

πολυμορφίας‖σε‖σχέση‖με‖τον‖πολιτισμό‖τής‖Ευρώπης.‖Σο‖πόρισμα‖τής‖Επιτροπής‖φέρει‖τον‖τίτλο‖«Μια θετική πρόκληση» (Α‖

rewarding‖ challenge)‖ και‖ τον‖ χαρακτηριστικό‖ υπότιτλο‖ «Πώς η πολυγλωσσία (multiplicity of languages) μπορεί να 

ενδυναμώσει την Ευρώπη».   Η‖Ομάδα‖ των‖Ευρωπαίων‖Διανοουμένων,‖χωρίς‖ να‖ παραγνωρίζει‖ τα‖πρακτικά‖ εμπόδια‖που‖

προκαλεί‖η‖γλωσσική‖πολλαπλότητα‖στην‖Ευρώπη‖ («επιβαρύνει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων και έχει κόστος από 

άποψη χρήματος και χρόνου») και‖χωρίς‖να‖υποτιμά‖τον‖πειρασμό‖«να αφήσουμε να παγιωθεί μια εκ των πραγμάτων κατάσταση 

όπου μία μόνον γλώσσα, τα Αγγλικά, θα αποκτούσε υπεροχή στις εργασίες των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ενώ δύο ή τρεις 

άλλες γλώσσες θα κατάφερναν να διατηρήσουν για λίγο καιρό ακόμα μια φθίνουσα παρουσία», διατυπώνει‖συγκεκριμένες‖θέσεις‖

και πρακτικές‖προτάσεις. 

* Σο στοίχημα της πολυγλωσσίας  

 Η‖βασική‖θέση‖που‖υποστηρίζεται‖ είναι‖ ότι‖ «ο σεβασμός τής γλωσσικής μας πολυμορφίας *...+ είναι το ίδιο το θεμέλιο τής 

ευρωπαϊκής ιδέας, έτσι όπως αναδύθηκε από τα ερείπια των συγκρούσεων που σημάδεψαν τον 19ο και το α´ ήμισυ τού 20ού αιώνα. 

Εφόσον τα ευρωπαϊκά έθνη οικοδομήθηκαν με θεμέλιο τη γλώσσα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής ταυτότητάς τους, η 

Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί παρά να θεμελιωθεί στη γλωσσική της πολυμορφία». Και‖ το‖ πιο‖ σημαντικό:‖ «Πιστεύουμε ότι 

προσεγγίζοντας *η Ευρώπη+ σε βάθος τη γλωσσική πολυμορφία της, μπορεί να προσεγγίσει το ευαίσθητο θέμα τής 

ταυτότητάς της με έναν όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικό, πιο ψύχραιμο και πιο υγιή τρόπο».   Πώς‖όμως‖μπορεί‖να‖επιτευχθεί‖

στην‖ πράξη‖ η πολυγλωσσία;‖ Η‖ ομάδα‖ των‖ Διανοουμένων,‖ έχοντας‖ συνείδηση‖ ότι‖ επιδιώκει‖ έναν‖ πολύ‖ φιλόδοξο‖ στόχο,‖

προσπαθεί‖ να‖ αντιμετωπίσει‖ το‖ θέμα‖ ρεαλιστικά‖ και‖ πρακτικά.‖ Προτείνει‖ να καθιερωθεί στις διμερείς σχέσεις των 

Ευρωπαίων η χρήση κατά προτεραιότητα των δύο γλωσσών των αντιστοίχων λαών «και όχι μια τρίτη γλώσσα».‖Αυτό‖θα‖

οδηγήσει‖να‖υπάρχουν‖σε‖κάθε‖χώρα‖ τής‖Ευρώπης‖καλοί‖γνώστες‖των‖διαφόρων‖ευρωπαϊκών‖γλωσσών‖σε‖αρκετά‖μεγάλο‖

αριθμό‖«ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με όλες τις πτυχές - οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές κ.τ.λ. - των διμερών σχέσεων 

ανάμεσα στις δύο ενδιαφερόμενες χώρες». Αυτό‖πάλι‖προϋποθέτει‖ότι‖σε‖κάθε‖χώρα‖θα‖προωθηθεί‖η‖έννοια‖τής‖προσωπικής 
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γλωσσικής επιλογής (personal‖adoptive‖language).‖υγκεκριμένα‖«κάθε Ευρωπαίος θα ενθαρρύνεται να επιλέξει ελεύθερα μια 

συγκεκριμένη γλώσσα, διαφορετική από την εθνική του γλώσσα, αλλά και από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί για τη διεθνή 

επικοινωνία» (δηλ.‖διαφορετική‖από‖την‖Αγγλική‖κυρίως‖που‖χρησιμοποιείται‖ευρύτερα‖ως‖lingua‖franca,‖ως‖γλώσσα‖πρακτικής‖

επικοινωνίας).‖Ση‖γλώσσα‖επιλογής‖θα‖πρέπει‖να‖τού‖δοθεί‖η‖δυνατότητα‖να‖την‖μάθει‖τόσο‖καλά,‖ώστε‖να‖του‖χρησιμεύει‖ - 

έτσι‖ορίζεται‖- ως‖«μια δεύτερη μητρική γλώσσα».  

* Εργαλείο ανταγωνισμού  

 Οπως‖γίνεται‖φανερό,‖με‖την‖καθιέρωση‖των‖γλωσσών‖επιλογής‖- εφόσον‖υιοθετηθεί,‖ενισχυθεί‖και‖επικρατήσει‖- διευρύνεται‖

αυτομάτως‖ ο‖ αριθμός‖ των‖ γλωσσών‖που‖ θα‖ χρησιμοποιούνται‖ στην‖ επικοινωνία,‖ χωρίς‖ αυτό‖ να‖ σημαίνει‖ ότι‖ εξαλείφεται‖

αυτομάτως‖ και‖ η‖ χρήση‖ μιας‖ γλώσσας‖ ως‖ γλώσσας‖ διεθνούς‖ επικοινωνίας.‖ Αυτό‖ που‖ θα‖ συμβεί‖ σταδιακώς‖ είναι‖ ότι‖ θα‖

μειωθεί‖η‖ανάγκη‖για‖αποκλειστική‖χρήση‖μίας‖και‖μόνο‖διεθνούς‖γλώσσας,‖αφού‖η‖συνεννόηση‖θα‖μπορεί‖να‖αναβαθμιστεί‖

σε‖βαθύτερη‖κατανόηση‖από‖την‖επικοινωνία‖λ.χ.‖ενός‖Ελληνα‖κι‖ενός‖Πορτογάλου‖όχι‖σε‖μια‖ξένη‖και‖για‖τους‖δύο‖γλώσσα,‖

την‖Αγγλική‖λ.χ.,‖αλλά‖σε‖μία‖από‖τις‖δύο‖γλώσσες‖τους‖είτε‖ως‖εθνικής‖είτε‖ως‖γλώσσας‖προσωπικής‖επιλογής‖για‖ομάδες‖

Ελλήνων‖ ή‖ Πορτογάλων‖ που‖ θα‖ έχουν‖ κάνει‖ αντίστοιχες‖ επιλογές‖ (ο‖ Ελληνας‖ τής‖ Πορτογαλικής‖ ή‖ ο‖ Πορτογάλος‖ τής‖

Ελληνικής).‖ Βεβαίως‖αυτό‖προϋποθέτει‖ότι‖θα‖πρέπει‖να‖παρασχεθούν‖οι‖δυνατότητες‖εκμάθησης‖των‖γλωσσών‖προσωπικής‖

επιλογής‖στις‖διάφορες‖χώρες‖και‖να‖ενθαρρυνθούν‖νέοι‖κυρίως‖άνθρωποι‖να‖τις‖μάθουν.‖Αυτό‖πάλι,‖με‖τη‖σειρά‖του,‖οδηγεί‖

σε‖μια‖καλλιέργεια‖τής‖πολυγλωσσίας‖στην‖πράξη. Κάποια‖σχολεία,‖κάποια‖Πανεπιστήμια,‖κάποια‖εκπαιδευτικά‖ή‖γλωσσικά‖

κέντρα,‖ακόμη‖και‖κάποιες‖περιοχές‖τής‖Σοπικής‖Αυτοδιοίκησης‖θα‖ενθαρρυνθούν‖να‖ασχοληθούν‖με‖περισσότερες‖γλώσσες,‖

ανταποκρινόμενα‖ στη‖ ζήτηση.‖ Ετσι‖ θα‖ δημιουργηθούν‖ αριθμοί‖ ομιλητών‖ διαφόρων‖ γλωσσών‖ με‖ παράλληλη‖ ανάπτυξη‖

ενδιαφέροντος‖ για‖ τον‖ πολιτισμό,‖ τη‖ ζωή,‖ την‖ ιστορία,‖ τους‖ κατοίκους‖ μιας‖ χώρας‖ που‖ έχει‖ αυτή‖ ή‖ εκείνη‖ τη‖γλώσσα‖ως‖

μητρική.‖Ετσι‖η‖γλώσσα‖γίνεται‖- ξαναγίνεται,‖για‖την‖ακρίβεια‖- όχημα‖γνωριμίας,‖συνάντησης,‖γνώσης,‖πολιτισμού.‖Οπότε‖

μπορεί‖να‖συμβεί‖και‖το‖καταπληκτικό:‖«Η άπταιστη γνώση μιας σχετικά σπάνιας γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα ανάλογο 

με μια σπάνια εξειδίκευση σ' έναν κλάδο αιχμής». Μπορεί‖ μάλιστα‖ υπ'‖ αυτές‖ τις‖ συνθήκες‖ να‖ συμβεί‖ και‖ το‖ αντίθετο:‖ ο‖

Βρετανός λ.χ.‖ που‖ δεν‖ θα‖ προσχωρήσει‖ τυχόν‖ σε‖ μια‖ γλώσσα‖ προσωπικής‖ επιλογής‖ θα‖ εγκλωβιστεί‖ στον‖ κλοιό‖ μιας‖

μονογλωσσίας!‖Ετσι,‖«το πλεονέκτημα που διαθέτουν σήμερα όσοι μιλούν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα θα χάσει γρήγορα τη 

σημασία του και η παγκοσμιοποίηση τής μητρικής τους γλώσσας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην - ατομική και συλλογική - 

ανταγωνιστικότητά τους. Αυτή η παράδοξη εξέλιξη υπογραμμίστηκε με αξιοσημείωτο τρόπο σε πρόσφατη μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα τού British Council».   Η‖«Ομάδα των‖Διανοουμένων»‖περνάει,‖προς‖ τιμήν‖της,‖ και‖ σε‖

πρακτικές‖ υποδείξεις‖ και‖ εφαρμογές‖ για‖ το‖ πώς‖ θα‖ μπορούσε‖ να‖ προχωρήσει‖ στις‖ διάφορες‖ γλώσσες‖ η‖ πολυγλωσσία.‖ Ο‖

περιορισμένος‖χώρος‖δεν‖μας‖επιτρέπει‖να‖αναφερθούμε‖στις‖ιδέες-προτάσεις‖που‖διατυπώνονται.‖Δεν‖μπορούμε‖όμως‖να‖μη‖

σταθούμε‖σε‖ορισμένες‖διαπιστώσεις,‖διατυπωμένες‖με‖ασυνήθιστη‖τόλμη‖και‖διορατικότητα:‖ «Η Ευρώπη έχει συμφέρον να 

διαθέτει μεγάλες ομάδες ατόμων που να γνωρίζουν όλες τις γλώσσες του κόσμου *...+ Καμιά γλώσσα δεν πρέπει να 

παραμεληθεί γιατί καθεμιά ανοίγει επαγγελματικούς, πολιτιστικούς ή άλλους ορίζοντες στους πολίτες, στις χώρες, αλλά και 

στην Ευρώπη στο σύνολό της».‖ Με‖ κορύφωμα‖ τη‖ διακήρυξη:‖ «Η διατήρηση όλων των γλωσσών της κληρονομιάς μας, 

συμπεριλαμβανομένων των προγονικών ευρωπαϊκών γλωσσών, όπως τα Λατινικά ή τα Αρχαία Ελληνικά, η προώθηση - ακόμα 

και για τις γλώσσες μας που ομιλούνται από πολύ λίγους - μιας κάποιας ανάπτυξης στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο είναι 

αδιαχώριστες από την ίδια την ιδέα τής Ευρώπης ειρήνης, πολιτισμού, παγκοσμιοποίησης και ευημερίας».  Οι‖ Ελληνες‖ που‖

μάθαιναν‖και‖μαθαίνουν‖εύκολα‖και‖καλά‖ξένες‖γλώσσες‖θα‖ωφεληθούν‖σημαντικά‖από‖μια‖ευρωπαϊκή‖πολιτική‖προώθησης‖

τής‖πολυγλωσσίας,‖όπως‖θα‖ωφεληθεί‖σημαντικά‖και‖η‖ελληνική‖γλώσσα‖που‖- με‖το‖κύρος‖και‖την‖αίγλη‖της‖- είναι‖βέβαιο‖

ότι‖θα‖προσελκύσει‖το‖ενδιαφέρον‖πολλών‖Ευρωπαίων‖ως‖γλώσσα‖προσωπικής‖επιλογής. 

 Η ελληνική γλώσσα στην Αμερική. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 61, 7/10/2007  

* Τποτιμούν συχνά οι γονείς τής Αμερικής τη σημασία τού να μάθουν τα παιδιά τους Ελληνικά  

Κάποιοι‖αυτοδίδακτοι‖ή‖και‖σπουδαγμένοι‖δάσκαλοι‖στις‖μεγάλες‖πόλεις‖ή‖και‖σε‖κοινότητες‖που‖βρίσκονται‖στις‖εσχατιές‖τής‖

Αμερικής‖διδάσκουν‖την‖ελληνική‖γλώσσα‖στα‖λίγα‖ημερήσια‖και‖στα‖πολλά‖εβδομαδιαία‖(«αββατιανά»)‖προγράμματα‖τής‖

Εκκλησίας‖τής‖Αμερικής.‖Κάποιοι‖άλλοι,‖πανεπιστημιακοί‖αυτοί,‖διδάσκουν‖ελληνική‖γλώσσα‖σε‖μερικά‖Πανεπιστήμια‖τής‖

Αμερικής.‖Ηρωες‖και‖οι‖μεν‖και‖οι‖δε.‖Παίρνουν‖οι‖δάσκαλοι‖κουρασμένα‖από‖το‖καθημερινό‖αμερικανικό‖σχολικό‖πρόγραμμά‖

τους‖παιδιά‖τής‖ελληνικής‖Ομογένειας,‖τα‖οποία‖στο‖σπίτι‖τους‖δεν‖ακούνε‖πια‖Ελληνικά,‖και‖προσπαθούν‖να‖τους‖διδάξουν‖

την‖Ελληνική.‖Αυτό‖αγωνίζονται‖να‖κάνουν‖αμερικανογεννημένοι‖δάσκαλοι‖και‖δασκάλες,‖συχνά‖αυτοδίδακτοι,‖και‖μερικοί‖

Ελληνες‖ εκπαιδευτικοί‖ αποσπασμένοι‖ από‖ την‖ Ελλάδα.‖ ε‖ άλλο‖ επίπεδο‖ και‖ με‖ άλλες‖ συνθήκες‖ - τις‖περισσότερες‖ φορές‖

αντίξοες‖ - προσπαθούν‖ να‖ κάνουν‖ το‖ ίδιο‖ και‖ οι‖ πανεπιστημιακοί,‖ όπου‖ σε‖ Σμήματα‖ Ελληνικών‖ πουδών‖ ή‖ σε‖ απλά‖

προγράμματα‖διδάσκεται‖η‖ελληνική‖γλώσσα,‖συνήθως‖πια‖σε‖Αμερικανούς‖φοιτητές‖μη‖ελληνικής‖καταγωγής‖και‖σε‖λίγους‖

ομογενείς‖ . Μια‖πρωτοβουλία‖τού‖Ψνασείου‖τής‖Αμερικής‖να‖συγκεντρώσει‖τους‖πανεπιστημιακούς‖τής‖Βόρειας‖ και‖Νότιας‖

Αμερικής‖ και‖ τού‖ Καναδά‖ να‖ συζητήσουμε‖ σε‖ μια‖ ημερίδα‖ τα‖ προβλήματα‖ και‖ το‖ μέλλον‖ τής‖ διδασκαλίας‖ τής‖ ελληνικής‖

γλώσσας‖ στα‖ Πανεπιστήμια‖ και‖ μια‖ παράλληλη‖ φιλόδοξη‖ πρωτοβουλία‖ τού‖ Αρχιεπισκόπου‖ Αμερικής‖ κ.‖ Δημητρίου,‖ μιας‖

επιφανούς‖ πνευματικής‖ προσωπικότητας‖ τής‖ Ορθόδοξης‖ Εκκλησίας,‖ να‖ βελτιώσουμε‖ τη‖ διδασκαλία‖ τής‖ γλώσσας‖ στα‖

σχολικά‖προγράμματα‖τής‖Εκκλησίας‖τής‖Αμερικής‖με‖έφεραν‖στη‖Νέα‖Τόρκη,‖ενώ‖μια‖σειρά‖σεμιναρίων‖στους‖δασκάλους‖

τής‖γλώσσας‖με‖έφεραν‖εκτός‖τής‖Νέας‖Τόρκης‖στο‖Πίττσμπουργκ,‖στην‖Ατλάντα,‖στη‖Βοστώνη,‖στη‖Υιλαδέλφεια‖και‖στο‖
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ικάγο.‖Δίδαξα‖και‖μίλησα‖σε‖μερικές‖εκατοντάδες‖δασκάλων‖τής‖γλώσσας,‖επισκέφθηκα‖σχολεία‖και‖έζησα‖τα‖προβλήματα,‖

συζήτησα‖ εκτενώς‖ μαζί‖ τους‖ και‖ προβληματίστηκα‖ κι‖ ο‖ ίδιος‖ για‖ την‖ πορεία‖ και‖ το‖ μέλλον‖ τής‖ ελληνικής‖γλώσσας‖ στην‖

Αμερική.‖ Θα‖ αναφερθώ‖ ακροθιγώς‖ σε‖ μερικά‖ από‖ αυτά‖ τα‖ ζητήματα.‖ Βασική‖ προϋπόθεση‖ για‖ να‖ επιβιώσει‖ η‖ ελληνική‖

γλώσσα‖στην‖Αμερική‖και‖να‖συνεχισθεί‖η‖διδασκαλία‖της‖είναι‖να‖πεισθούν‖οι‖γονείς‖να‖στέλνουν‖τα‖παιδιά‖τους‖να‖μάθουν‖

Ελληνικά.‖Αυτό‖που‖πρέπει‖να‖καταλάβουν‖οι‖γονείς‖είναι‖ότι‖η‖γνώση‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας‖για‖τα‖παιδιά‖τους‖δεν‖είναι  

απλώς‖θέμα‖μιας‖στοιχειώδους‖γλωσσικής‖επικοινωνίας‖στα‖Ελληνικά,‖αλλά‖αίσθηση‖ταυτότητας‖(να‖συνειδητοποιήσουν‖την‖

καταγωγή‖ τους),‖ θέμα‖ γνώσης‖ μιας‖ καλλιεργημένης‖ ευρωπαϊκής‖ γλώσσας‖ που‖ η‖ κατάκτησή‖ της‖ προάγει‖ τη‖ σκέψη‖ τους,‖

αποτελώντας‖ένα‖είδος‖«γυμναστικής‖τού‖μυαλού»‖τους‖και‖συγχρόνως‖- αν‖διδαχθεί‖σωστά‖- και‖μια‖σημαντική‖στήριξη‖για‖

τα‖Αγγλικά‖τους.‖Τποτιμούν‖συχνά‖οι‖γονείς‖τής‖Αμερικής‖- από‖άγνοια‖φυσικά‖ή‖έλλειψη‖σωστής‖ενημέρωσης‖- τη‖σημασία‖

τού‖ να‖μάθουν‖ τα‖παιδιά‖ τους‖Ελληνικά.‖Η‖χρησιμοθηρική‖αφελής‖ ερώτηση‖ των‖παιδιών‖ «γιατί‖ να‖μάθω‖Ελληνικά»‖ είναι‖

δυστυχώς‖ τις‖ περισσότερες‖ φορές‖ και‖ απορία‖ των‖ γονέων‖ τους.‖ Κι‖ από‖ την‖ άλλη‖ μεριά,‖ η‖ ποιότητα‖ τής‖ διδασκαλίας‖ τής‖

γλώσσας,‖ως‖έχει,‖δεν‖είναι‖τέτοια‖που‖θα‖προσελκύσει‖τα‖παιδιά.‖Απαιτείται,‖λοιπόν,‖χωρίς‖άλλη‖καθυστέρηση‖μια‖ριζική‖

ανανέωση‖και‖αναβάθμιση‖τής‖διδασκαλίας.‖Αυτή‖είναι‖και‖η‖προσπάθεια‖τού‖Αρχιεπισκόπου‖Δημητρίου‖σε‖συνεργασία‖με‖

τους‖επισκόπους‖τής‖Αμερικής.‖Αυτό‖προϋποθέτει‖εκσυγχρονισμό‖τής‖μεθόδου‖διδασκαλίας‖τής‖Ελληνικής‖ως‖ξένης‖γλώσσας,‖

βιβλία‖ κατάλληλα‖ για‖ την‖ Ομογένεια‖ τής‖ Αμερικής,‖ σωστά‖ καταρτισμένους‖ ή‖ τουλάχιστον‖ καλά‖ ενημερωμένους‖ και‖

επιμορφωμένους‖ δασκάλους.‖ Μια‖ προσπάθεια‖ που‖ ξεκίνησε‖ ήδη‖ με‖ σειρά‖ σεμιναρίων‖ επιμόρφωσης,‖ τα‖ οποία‖ δίδαξα‖ σε‖

ολοήμερη‖βάση,‖ θα‖συνεχισθεί‖ σε‖συνδυασμό‖με‖ τη‖σύνταξη‖κατάλληλων‖βιβλίων‖και‖με‖στόχο‖ την‖προετοιμασία‖ ικανών‖

δασκάλων.‖το‖τελευταίο‖αυτό‖τα‖Ελληνικά‖Σμήματα‖των‖Πανεπιστημίων‖τής‖Αμερικής‖μπορούν‖να‖παίξουν‖σημαντικό‖ρόλο.‖

Αλλά‖ και‖ η‖ Ελλάδα‖ πρέπει‖ να‖ βοηθήσει‖ κατάλληλα,‖ βελτιώνοντας‖ αυτό‖ που‖ ήδη‖ κάνει.‖ τέλνει‖ - με‖ οικονομική‖ θυσία‖ - 

αποσπασμένους‖ δασκάλους.‖ Η‖ επιλογή‖ αυτών‖ των‖ δασκάλων‖ πρέπει‖ να‖ γίνεται‖ με‖ αυστηρά‖ και‖ καθαρώς‖ εκπαιδευτικά‖

κριτήρια,‖ βάσει‖ ειδικών‖προσόντων‖και,‖ κυρίως,‖με‖ ειδική‖και‖ επαρκή‖ (σε‖ χρόνο‖και‖μέθοδο)‖προετοιμασία‖γι'‖ αυτό‖που‖θα‖

κάνουν.‖Ξοδεύει‖που‖ ξοδεύει‖πολλά‖η‖ ελληνική‖Πολιτεία,‖ ας‖ το‖ κάνει‖ και‖ σωστά‖κι‖ας‖αξιοποιηθούν‖συμπληρωματικά‖και‖

ελληνικής‖ καταγωγής‖ δάσκαλοι‖ που‖ σπουδάζουν‖ Ελληνικά‖ στην‖ Αμερική,‖ πράγμα‖ που‖ θα‖ τονώσει‖ τις‖ πανεπιστημιακές‖

σπουδές‖και‖τελικά‖θα‖κοστίσει‖λιγότερο‖. Ψστόσο,‖σίγουρο‖κίνητρο‖για‖τα‖Ελληνόπουλα‖τής‖Ομογένειας‖να‖μάθουν‖Ελληνικά‖

έχει‖αποδειχθεί‖ότι‖αποτελούν‖οι‖οργανωμένες‖επισκέψεις‖στην‖Ελλάδα‖(μαθήματα‖- γνωριμία‖με‖Ελληνόπουλα‖- επισκέψεις‖

πολιτιστικές‖- διασκέδαση),‖που‖ξεδιπλώνουν‖στα‖μάτια‖των‖παιδιών‖τη‖σύγχρονη‖ζωντανή‖ευρωπαϊκή‖Ελλάδα,‖αυτή‖που‖τα‖

κάνει‖ να‖ νιώθουν‖ περήφανα.‖ Η‖ ελληνική‖ Πολιτεία,‖ οι‖ πλούσιοι‖ Ομογενείς‖ τής‖ Αμερικής‖ αλλά‖ και‖ όσοι‖ μπορούν‖

(Πανεπιστήμια,‖ φορείς,‖ άτομα)‖ πρέπει‖ να‖ αγκαλιάσουν‖ και‖ να‖ βοηθήσουν‖ αυτή‖ την‖ πρωτοβουλία‖ τού‖ Αρχιεπισκόπου‖

Αμερικής.‖Η‖διατήρηση‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας‖στην‖Ομογένεια‖είναι‖υψίστης‖εθνικής‖σημασίας‖θέμα‖με‖προεκτάσεις‖που‖δεν‖

χρειάζονται‖ανάλυση.‖Δεν‖ξέρω‖πιο‖δυνατό,‖πιο‖βαθιά‖αισθητό‖και‖ευρύτερα‖αναγνωρίσιμο‖ χαρακτηριστικό‖ελληνικότητας‖

στην‖Ομογένεια‖από‖τη‖γνώση‖και‖τη‖χρήση‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας. 
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 Σώρα‖το‖καλοκαίρι‖που‖πολλοί‖γονείς‖βρίσκονται‖περισσότερο‖χρόνο‖με‖τα‖παιδιά‖τους,‖που‖θέλουν‖να‖τα‖απασχολήσουν‖με‖

κάτι‖χρήσιμο‖και‖δημιουργικό‖διερωτώνται‖και‖ρωτούν‖τι‖θα‖έπρεπε‖να‖κάνουν.‖Ρωτούν‖ιδίως‖πώς‖μπορούν‖να‖βοηθήσουν‖τα‖

παιδιά‖τής‖σχολικής‖ηλικίας‖στη‖γλώσσα,‖να‖βελτιώσουν‖τις‖γνώσεις‖τους‖στα‖Ελληνικά.‖Η‖πείρα‖μου‖στον‖τομέα‖αυτόν‖ίσως‖

φανεί‖χρήσιμη‖σε‖γονείς‖που‖έχουν‖τέτοιες‖ανησυχίες‖μέσα‖από‖μερικές‖πρακτικές‖υποδείξεις‖που‖προτείνω.‖Μιλώντας‖για‖

βελτίωση‖των‖γνώσεων‖τής‖Ελληνικής‖για‖παιδιά‖που‖φοιτούν‖ακόμη‖στο‖σχολείο,‖στην‖πραγματικότητα‖αποσκοπούμε‖στους‖

εξής‖στόχους:‖α)‖εμπλουτισμό‖τού‖λεξιλογίου‖τους‖(επαφή‖με‖νέες‖λέξεις‖αλλά‖και‖με‖νέες‖σημασίες‖και‖νέες‖χρήσεις‖γνωστών‖

ήδη‖ λέξεων),‖ β)‖ εμπέδωση‖ τής‖ γνώσης‖ (που‖ ήδη‖ έχουν)‖ των‖ γραμματικών‖ δομών‖ και‖ των‖ συντακτικών‖ λειτουργιών‖ τής‖

γλώσσας‖από‖τη‖χρήση‖τους‖σε‖κείμενα,‖γ)‖εξοικείωση‖με‖την‖ορθή‖γραφή‖των‖λέξεων,‖δ)‖καλύτερη‖γνωριμία‖με‖τους‖τρόπους‖

οργάνωσης‖και‖σύνθεσης‖κειμένων‖και‖ε)‖τόνωση‖τού‖ενδιαφέροντός‖τους‖για‖τη‖γλώσσα.‖Η‖επίτευξη‖αυτών‖των‖στόχων‖ -

περισσότερο‖ή‖λιγότερο‖ανάλογα‖με‖το‖παιδί,‖αλλά‖αποδεδειγμένο‖ερευνητικά‖και‖μακροπρόθεσμα‖λειτουργικό- συνίσταται‖

κυρίως‖σε‖μία‖και‖μόνη‖διαδικασία:‖στο‖να‖φέρουμε‖το‖παιδί‖σε‖επαφή‖με‖κείμενα·‖στο‖να‖διαβάσει‖το‖παιδί‖βιβλία.  Αμέσως‖

γεννάται‖ το‖ ερώτημα‖ τι‖ είδους‖ βιβλία‖ πρέπει‖ να‖ διαβάσει.‖ Πρώτα-πρώτα,‖ εξωσχολικά‖ βιβλία. Τπάρχει‖ πληθώρα‖ τέτοιων‖

βιβλίων,‖με‖προσεγμένη‖χρήση‖τής‖γλώσσας‖παράλληλα‖με‖ένα‖ενδιαφέρον‖περιεχόμενο‖για‖παιδιά‖διαφόρων‖ηλικιών.‖Βιβλία‖

ελληνικά‖ή‖και‖μεταφρασμένα‖από‖άλλες‖γλώσσες‖σε‖καλές‖μεταφράσεις‖και‖καλά‖Ελληνικά.‖Σέτοια‖βιβλία‖ανταποκρίνονται‖

και‖στους‖πέντε‖στόχους‖βελτίωσης‖τής‖γλωσσικής‖συγκρότησης‖που‖θέσαμε‖πριν. Σο‖δεύτερο‖που‖πρέπει‖να‖επιδιωχθεί‖είναι‖

η‖ επαφή‖ των‖ παιδιών‖ με‖ τον‖ ημερήσιο‖ και‖ περιοδικό‖ Σύπο·‖ το‖ διάβασμα‖ εφημερίδων‖ και‖ περιοδικών.‖ Η‖ ζωντανή‖

πραγματικότητα‖ που‖ καλείται‖ να εκφράσει‖ η‖ γλώσσα‖ περνάει‖ αναγκαστικά‖ μέσα‖ από‖ τα‖ καθημερινά‖ γεγονότα‖ που‖

περιγράφει‖ ο‖ Σύπος.‖ Εδώ‖ η‖ έκφραση‖ και‖ η‖ όλη‖ επιλογή‖ λέξεων‖ και‖ δομών‖ (γραμματικών‖ και‖ συντακτικών)‖ έχει‖ μια‖

παραστατικότητα‖που‖εντυπώνεται‖στη‖γλωσσική‖μνήμη.‖Η‖ποικιλία‖των‖κειμένων‖που‖περιέχονται‖σε‖μια‖εφημερίδα‖αφήνει‖

στον‖ αναγνώστη-μαθητή‖ περιθώρια‖ για‖ ποικίλες‖ επιλογές.‖ Σο‖ ίδιο‖ και‖ τα‖ περιοδικά. Ο,τι‖ διαβάζεις‖ χωρίς‖ το‖ άγχος‖ των‖

εξετάσεων‖παίρνει‖άλλη‖μορφή‖και‖λειτουργεί‖διαφορετικά.‖Σο‖απολαμβάνεις,‖γιατί‖είναι‖επιλογή‖σου‖να‖το‖διαβάσεις.‖Αξίζει‖

να‖ενθαρρυνθεί‖ο‖μαθητής‖να‖διαβάσει‖διάφορα‖σχολικά‖βιβλία,‖που‖είτε‖τα‖διάβασε‖πρόχειρα‖και‖βιαστικά‖με‖το‖άγχος‖των‖

εξετάσεων‖είτε‖ανήκουν‖σε‖επόμενες‖τάξεις.‖Σα‖βιβλία‖αυτά,‖γραμμένα‖για‖μαθητές,‖έχουν‖ιδιαίτερα‖προσεγμένη‖γλώσσα‖και‖

η‖ανάγνωσή‖ τους‖σε‖ «ανύποπτο‖χρόνο»‖προσφέρει‖πολλά‖και‖ στη‖γλώσσα,‖αφού‖ είναι‖αρχή‖ ότι‖ η‖γλώσσα‖μαθαίνεται‖ και‖

προάγεται‖ μέσα‖ από‖ όλα‖ τα‖ διδασκόμενα‖ μαθήματα,‖ όχι‖ μόνο‖ από‖ τα‖ βιβλία‖ τής‖ γλώσσας.‖ Μερικά‖ δε‖ αντικείμενα‖ των‖

θετικών‖ ιδίως‖ επιστημών‖ (μαθηματικά,‖ φυσική,‖ βιολογία)‖ με‖ τον‖ ορισμό‖ και‖ τη‖ δέσμευση‖ στην‖ ακριβή‖ έννοια‖ των‖ όρων‖
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διδάσκουν‖πολύ‖δημιουργικά‖τη‖γλώσσα.‖Ετσι,‖λοιπόν,‖το‖να‖διαβάσει‖ένας‖μαθητής‖ένα‖ή‖δύο‖βιβλία‖ιστορίας‖λ.χ.‖έχοντας‖

συνολική‖εικόνα‖και‖την‖ιστορία‖θα‖αγαπήσει‖και‖θα‖κατανοήσει‖και‖τη‖γνώση‖τής‖γλώσσας‖θα‖καλλιεργήσει‖σε‖εύρος‖και‖

βάθος.Γονέας‖που‖θα‖καταφέρει‖με‖διάφορες‖τεχνικές‖και‖κίνητρα‖(ακόμη‖και‖παίζοντας‖με‖τα‖παιδιά‖του‖γλωσσικά‖παιχνίδια‖

ή‖δίνοντας‖διάφορες‖επιβραβεύσεις)‖να‖μάθει‖το‖παιδί‖του‖να‖ανοίγει,‖να‖ψάχνει‖και‖να‖εντρυφεί‖σε‖λεξικά,‖θα‖έχει‖προσφέρει‖

στο‖παιδί‖του‖ανυπολόγιστη‖γλωσσική‖βοήθεια‖- και‖απόλαυση.‖Γιατί‖δεν‖είναι‖μόνο‖η‖σημασία‖μιας‖λέξης‖την‖οποία‖θα‖βρει‖

στο‖λεξικό.‖Θα‖βρει‖ συγχρόνως‖και‖ άλλες‖ δυο-τρεις‖ σημασίες‖που‖ δεν‖γνωρίζει.‖Θα‖ δει‖ ένα‖παράδειγμα‖χρήσεως.‖ Ισως‖ το‖

τραβήξει‖η‖ετυμολογία‖μιας‖λέξης,‖με‖την‖έκπληξη‖που‖θα‖του‖προκαλέσει.‖ Ισως‖προσέξει‖έναν‖γραμματικό‖ τύπο‖που‖δεν‖

θυμάται‖ καλά.‖ Ισως,‖ ίσως...‖ Είναι‖ απρόβλεπτες‖ και‖ ποικίλες‖ οι‖ χρήσιμες‖ γλωσσικές‖ πληροφορίες‖ που‖ μπορούν‖ να‖

προσληφθούν‖από‖τον‖μαθητή-αναγνώστη‖ενός‖λεξικού‖και‖να‖τον‖βοηθήσουν‖στο‖γλωσσικό‖του‖αίσθημα.‖«Παίζοντας»‖με‖

γονείς‖ή‖συμμαθητές‖για‖το‖πόσες‖σημασίες‖έχει‖αυτή‖ή‖εκείνη‖η‖λέξη‖ή‖πόσες‖ (παγιωμένες)‖φράσεις‖χρησιμοποιούνται‖μ'‖

αυτήν‖στη‖γλώσσα‖μας‖ή‖πόσες λέξεις‖συγγενεύουν‖μ'‖αυτήν‖(ομόρριζα)‖ή‖από‖πού‖προέρχεται‖η‖λέξη‖(ελληνική‖ή‖ξένη)‖και‖τι‖

σήμαινε‖ αρχικά‖ κ.λπ.‖ κ.λπ.‖ θα‖ δοθούν‖ στο‖ παιδί‖ εναύσματα‖ και‖ για‖ δικές‖ του‖ γλωσσικές‖ αναζητήσεις‖ που‖ είναι‖ η‖ πιο‖

δημιουργική‖σχέση‖με‖τη‖γλώσσα.Σέλος,‖αν‖πείσεις‖το‖παιδί‖να‖αντιγράφει‖καθημερινώς‖μία,‖δύο,‖μακάρι‖και‖τρεις‖σελίδες‖

τετραδίου‖ από‖ όποιο‖ κείμενο‖ θέλει‖ (βιβλίο,‖ εφημερίδα,‖ περιοδικό),‖ θα‖ το‖ εισαγάγεις‖ χωρίς‖ να‖ το‖ πολυκαταλάβει‖ σε‖ μια‖

κιναισθητική‖εξοικείωση‖με‖την‖ορθογραφία‖των‖λέξεων‖που‖θα‖έλθει‖να‖ενισχύσει‖τις‖«οπτικές‖εικόνες»‖που‖έχει‖καταγράψει‖

ασυναίσθητα‖το‖μυαλό‖του‖κατά‖την‖ανάγνωση‖των‖διαφόρων‖κειμένων. Γενικότερα,‖η‖ανάγνωση‖και‖η‖επαφή‖τού‖παιδιού‖με‖

κείμενα‖ οδηγεί‖ σε‖ ποικίλες‖ εγγραφές‖ στη‖ γλωσσική‖ του‖ μνήμη‖ (λέξεων,‖ φράσεων,‖ σημασιών,‖ γραμματικοσυντακτικών‖

δομών),‖ την‖ καλλιεργούν‖ και‖ την‖ εμπλουτίζουν.‖ Γι'‖ αυτό‖ πάντοτε‖ ας‖ ακούει‖ από‖ το‖ στόμα‖ μας‖ συχνά‖ τη‖ φράση‖ και‖ την‖

προτροπή‖«Μάθε,‖παιδί‖μου,‖Ελληνικά...».‖Για‖την‖ταυτότητα,‖την‖ποιότητα‖τής‖σκέψης‖του‖και‖την‖υπόστασή‖του‖μιλάμε‖στο‖

παιδί‖όταν‖το‖ενθαρρύνουμε‖να‖μάθει‖καλύτερα‖τη‖μητρική‖του‖γλώσσα.‖Μην‖το‖ξεχνάμε.  

Ο γλωσσικός μας πολιτισμός. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 55, 1/4/2007  

* Η ενασχόληση με τις λέξεις είναι μια συνάντηση και γνωριμία με τις έννοιες τής γλώσσας  

 Κάθε‖πολιτισμός‖είναι,‖από‖τη‖φύση‖του,‖πολυσχιδής.‖Δεν‖είναι‖μόνο‖ότι‖περιλαμβάνει‖δύο‖άξονες‖- τον‖υλικοτεχνικό‖και‖τον‖

πνευματικό‖ - αλλά‖ και‖ γύρω‖ από‖ αυτούς‖ αναπτύσσει‖ ποικίλες‖ μορφές.‖ Ετσι,‖ εντός‖ και‖ παράλληλα‖ προς‖ τον‖ υλικοτεχνικό‖

πολιτισμό‖ (Civilization)‖ και‖ τον‖ πνευματικό‖ (Culture)‖ αναπτύσσονται‖ ομόκεντροι‖ κύκλοι‖ που,‖ ως‖ προς‖ τον‖ πνευματικό‖

πολιτισμό,‖ περιλαμβάνουν‖ γλώσσα,‖ ιστορία,‖ θρησκεία,‖ παιδεία,‖ τέχνες‖ και‖ επιστήμες.‖ Αυτό‖ επιτρέπει‖ να‖ μιλάμε‖ για‖ τον‖

χριστιανικό‖ πολιτισμό‖ και‖ τον‖ πολιτισμό‖ τού‖ Ισλάμ,‖ λ.χ.,‖ για‖ τον‖ πολιτισμό‖ σε‖ έργα‖ αρχιτεκτονικής,‖ για‖ τον‖ εικαστικό‖

πολιτισμό‖μιας‖χώρας,‖για‖τον‖νομικό‖ή‖τον‖πολιτικό‖μας‖πολιτισμό‖κ.ο.κ.‖Επομένως,‖κατ'‖εξοχήν‖δικαιούται‖κανείς‖να‖μιλάει‖

και‖για‖γλωσσικό πολιτισμό:‖την‖ιστορία,‖τις‖επιδράσεις,‖τις‖μορφές‖που‖πήρε‖η‖γλώσσα‖μας‖και‖το‖μέγεθος‖τής‖συμβολής‖

της‖στην‖παιδεία‖ και‖ στην‖ όλη‖καλλιέργεια‖ τής‖ χώρας. Ο‖γλωσσικός‖πολιτισμός‖ τής‖Ελλάδας‖ ειδικότερα‖ ευτύχησε‖σε‖ τρία‖

πεδία:‖ α)‖ Γεννήθηκαν‖ στον‖ τόπο‖ μας‖ μεγάλα‖ πνεύματα‖ που‖ μαζί‖ με‖ τον‖ δυνατό‖ στοχασμό‖ τους‖ ανέπτυξαν‖ και μια‖

καλλιεργημένη γλώσσα που‖να‖τον‖εκφράζει,‖β)‖Επινοήθηκε‖και‖αναπτύχθηκε‖ένα‖εξαιρετικά‖οικονομικό‖και‖λειτουργικό‖

σύστημα γραφής (ελληνικό‖ αλφάβητο)‖ με‖ το‖ οποίο‖ καταγράφηκε‖ και‖ διασώθηκε‖ σε‖ γραπτά‖ κείμενα‖ μεγάλο‖ μέρος‖ τής‖

ελληνικής‖πνευματικής‖παραγωγής,‖γ)‖Γνώρισε‖σπουδαία‖(αν‖όχι‖μοναδική)‖συνέχεια αφού‖η‖ίδια‖η‖γλώσσα,‖η‖Ελληνική,‖στον‖

ίδιο‖(για‖μερικούς‖αιώνες‖και‖σε‖πολύ‖ευρύτερο)‖χώρο,‖την‖Ελλάδα,‖από‖τον‖ίδιο‖λαό,‖τους‖Ελληνες,‖μιλήθηκε‖χωρίς‖διακοπή‖

επί‖40‖αιώνες‖και‖γράφτηκε‖επί‖32‖αιώνες‖(με‖μοναδικό‖χάσμα‖την‖περίοδο‖12ο-8ο‖αι.‖π.Φ.).‖Και‖τα‖τρία‖αυτά‖χαρακτηριστικά‖

(ποιότητα‖σκέψης‖ - γραπτή‖παράδοση‖ - συνέχεια)‖ εξασφάλισαν‖για‖ τον‖γλωσσικό‖πολιτισμό‖μας‖μια‖ ξεχωριστή‖θέση‖που‖

είναι‖μαζί‖η‖δύναμη‖και‖η‖αδυναμία‖μας.‖Δύναμη‖λόγω‖τού‖γλωσσικού‖ πλούτου‖που‖μας‖προσπορίζει,‖αδυναμία‖λόγω‖τής‖

υποχρέωσής‖μας‖να‖κατακτήσουμε‖και‖να‖αξιοποιήσουμε‖αυτόν‖τον‖πολιτισμό. Πόσο‖γνωρίζουμε,‖λοιπόν,‖πόσο‖αξιοποιούμε‖

και‖πόσο‖προάγουμε‖αυτή‖τη‖διάσταση‖τού‖πολιτισμού‖μας;‖Διδάσκουμε‖σωστά‖ - που‖θα‖πει‖δημιουργικά‖- στο‖σχολείο‖τον‖

γλωσσικό‖ μας‖ πολιτισμό;‖ Εχουν‖ μια‖ εξοικείωση‖ οι‖ μαθητές‖ μας‖ με‖ τον‖ αρχαίο‖ λόγο‖ (πεζογραφία),‖ με‖ την‖

«παγκοσμιοποιημένη»‖ (για‖την‖εποχή‖της)‖Αλεξανδρινή‖Κοινή,‖με‖τη‖γλώσσα‖τού‖Ευαγγελίου,‖τα‖κείμενα‖των‖Βυζαντινών‖

(χρονογράφων,‖υμνογράφων‖κ.λπ.)‖και‖τη‖νεότερη‖λόγια‖παράδοσή‖μας‖και,‖βεβαίως,‖με‖τα‖δημώδη‖κείμενά‖μας‖(τραγούδια,‖

λογοτεχνία);‖ Γενικότερα,‖ βιώνουν‖ μέσα‖ από‖ τα‖ κείμενα‖ - και‖ όχι‖ πληροφοριακά‖ - τη‖ γλωσσική‖ διαχρονία‖ τής‖ Ελληνικής;‖

Κατανοούν‖ την‖ εξέλιξή‖ της‖ και‖ τη‖ σχέση‖ των‖ παλιότερων‖ και‖ των‖ σύγχρονων‖ Ελληνικών‖ και‖ σε‖ δομικό‖ (φωνολογικό,‖

γραμματικό‖ και‖ συντακτικό)‖ επίπεδο;‖ Εχουν‖ από‖ μόνοι‖ τους,‖ ανευρετικά‖ και‖ ανακαλυπτικά,‖ την‖ ευκαιρία‖ να‖ βιώσουν‖ τις‖

ομοιότητες‖και‖τις‖διαφορές‖στα‖διάφορα‖χρονικά‖επίπεδα‖τής‖γλώσσας‖μας;‖Και μια‖που‖μαθαίνουν‖(ευτυχώς)‖τόσες‖ξένες‖

γλώσσες‖και‖μάλιστα‖Αγγλικά‖τούς‖δίνουμε‖την‖ευκαιρία‖να‖νιώσουν‖ποια‖είναι,‖λ.χ.,‖η‖παρουσία‖τής‖Ελληνικής‖στη‖γλώσσα‖

αυτή;Γιατί,‖θα‖το‖πω‖και‖μ'‖αυτή‖την‖ευκαιρία,‖η‖ενασχόληση‖(ιδίως‖των‖νέων)‖με‖τις‖λέξεις‖δεν‖είναι‖ένα‖παιχνίδι‖με‖τις‖λέξεις‖

για‖ τις‖ λέξεις,‖ αλλά‖ μια‖ συνάντηση‖ και‖ γνωριμία‖ με‖ τις‖ έννοιες‖ τής‖ γλώσσας,‖ αυτές‖ που‖ συνιστούν‖ τα‖ νοήματα‖ και‖

συγκροτούν,‖ τελικά,‖ τη‖ σκέψη‖ μας‖ και‖ την‖ όλη‖ νοητική‖ μας‖ λειτουργία.‖ Οσο‖ καλύτερα,‖ δηλαδή‖ ευρύτερα,‖ βαθύτερα‖ και‖

πληρέστερα,‖γνωρίζουμε‖τον‖γλωσσικό‖πολιτισμό‖μας,‖τον‖κόσμο‖τής‖γλώσσας‖μας‖ανά‖τους‖αιώνες‖στις‖πολλαπλές‖δηλώσεις‖

και‖σχέσεις‖του‖(κοινωνικές,‖πολιτικές,‖πνευματικές,‖επιστημονικές,‖παιδευτικές)‖τόσο‖περισσότερο‖ακονίζουμε‖το‖μυαλό‖μας,‖

καλλιεργούμε‖ τη‖ γλωσσική‖ μας‖ ικανότητα‖ και‖ ευαισθητοποιούμαστε‖ απέναντι‖ στην‖ αξιακή‖ λειτουργία‖ τής‖ γλώσσας.‖ Με‖

άλλα‖λόγια,‖δεν‖μελετούμε‖τη‖γλώσσα‖για‖τη‖γλώσσα,‖αλλά‖για‖ν'‖ανακαλύπτουμε‖με‖αυτή‖και‖μέσα‖απ'‖αυτήν‖έναν‖άλλο,‖

πολύ‖ευρύτερο‖κόσμο,‖τον‖πνευματικό‖πολιτισμό‖ενός‖λαού‖στην‖ιστορική‖του‖διαδρομή‖που‖μέσα‖από‖τη‖γλώσσα‖- τις‖λέξεις,‖

τις‖φράσεις,‖τις‖λεκτικές‖δυνατότητες‖από‖την‖ποικιλία‖των‖γραμματικοσυντακτικών‖δομών‖ - και‖συγχρόνως‖μέσα‖από‖την‖
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πραγμάτωσή‖της‖σε‖κείμενα‖πάσης‖μορφής‖μάς‖αποκαλύπτεται‖με‖τον‖πιο‖ουσιαστικό,‖άμεσο‖και‖ανάγλυφο‖τρόπο. Σέλος,‖η‖

οικείωση‖τού‖γλωσσικού‖πολιτισμού,‖όπως‖κάθε‖γνώση‖των‖μορφών‖ενός‖πολιτισμού‖ - και‖περισσότερο‖ίσως‖από‖τη‖γνώση‖

άλλων‖μορφών‖πολιτισμού‖λόγω‖τού‖ιδιάζοντος‖χαρακτήρα‖τής‖γλώσσας‖-,‖οδηγεί‖σε‖αυτογνωσία‖και συνείδηση‖πολιτισμικής‖

καταγωγής,‖αφού‖η‖γλώσσα‖είναι‖κύριο‖συστατικό‖ταυτότητας,‖χωρίς‖να‖είναι‖και‖το‖μόνο.‖Ετσι‖η‖γνώση‖και‖η‖συνείδηση‖τού‖

γλωσσικού‖πολιτισμού‖γίνεται‖ ισχυρή‖ εσωτερική‖ δύναμη‖για‖ να‖ αντιπαλέψει‖ κανείς‖ όψεις‖ αλλοτρίωσης,‖ όπως‖ είναι‖ λ.χ.‖ η‖

γλωσσική‖παγκοσμιοποίηση‖με‖την‖κυριαρχία‖μιάς‖και‖μόνης‖ξένης‖επικοινωνιακής‖γλώσσας.‖Γιατί‖αυτομάτως‖η‖γνώση‖και‖ο‖

σεβασμός‖κάθε‖γλωσσικού‖πολιτισμού‖οδηγούν‖και‖ενισχύουν‖τη‖γλωσσική‖πολυμορφία,‖τη‖γλωσσική‖διαφορετικότητα‖και‖

διαφοροποίηση,‖σέβονται‖δηλαδή‖την‖οικολογία‖τής‖γλώσσας,‖εξίσου‖σεβαστή‖και‖σημαντική‖όπως‖η‖οικολογία‖τής‖φύσης‖ή‖η‖

οικολογία‖τού‖ανθρώπου.‖Η‖γλώσσα‖ήταν‖και‖είναι‖όχημα‖αλλά‖συγχρόνως‖και‖φορέας‖και‖δημιουργός‖πολιτισμού. 

  

Γλωσσική διδασκαλία μέσα από τις ρίζες των λέξεων. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 62, 4/3/2007 

 

* Η ετυμολογία, μπορεί να αποδειχθεί μια αποτελεσματική μέθοδος για καλύτερη γνώση τής γλώσσας μας  

Απαραίτητη‖προϋπόθεση‖για‖να‖κάνεις‖ένα‖μάθημα‖ενδιαφέρον‖είναι‖να‖κινήσεις‖την‖περιέργεια‖των‖μαθητών‖και‖να‖τους‖

βάλεις‖να‖σκεφθούν‖και‖να‖ανακαλύψουν‖από‖μόνοι‖τους‖- με‖τη‖βοήθεια‖πάντοτε‖τού‖δασκάλου‖- τη‖γοητεία‖τής‖ετυμολογίας‖

των‖λέξεων,‖τής‖αρχικής‖βασικής‖σημασίας‖μιας‖λέξης‖και‖τους‖αρμούς‖που‖συνδέουν‖τις‖λέξεις‖μιας‖οικογένειας‖ομορρίζων,‖

αφού‖οι‖λέξεις‖κάθε γλώσσας‖οργανώνονται‖και‖λειτουργούν‖γύρω‖από‖βασικούς‖πυρήνες‖με‖συγκεκριμένη‖σημασία‖και‖

συγκεκριμένη‖μορφή.‖ Ετσι,‖ο‖δάσκαλος‖στην‖τάξη‖(σε‖παιδιά‖τής‖δευτεροβάθμιας‖Εκπαίδευσης)‖είναι‖βέβαιο‖ότι‖θα‖κινήσει‖το‖

ενδιαφέρον‖των‖μαθητών‖πιο‖εύκολα‖και‖πιο‖δημιουργικά,‖αν‖ρωτήσει‖λ.χ.‖τι‖σχέση‖μπορούν‖να‖έχουν‖το‖εισιτήριο και‖ο‖

προσιτός με‖τον‖ανεξίτηλο,‖τον‖ιταμό και‖τον‖ισθμό!‖Κατάλληλα‖καθοδηγούμενος‖ο‖μαθητής,‖με‖τη‖βοήθεια‖λεξικών‖που‖

πρέπει‖να‖χρησιμοποιούνται‖μέσα‖στην‖τάξη‖από‖τους‖ίδιους‖τους‖μαθητές,‖θ'‖ανακαλύψει‖ότι‖όλες‖αυτές‖οι‖λέξεις‖έχουν‖την‖

ίδια‖ρίζα‖(είναι‖ομόρριζα)‖τού‖αρχαίου‖ρήματος‖είμι που‖δήλωνε‖κίνηση‖«έρχομαι‖/‖πηγαίνω».‖Αλλη‖βαθμίδα‖τής‖ρίζας‖ει- είναι‖

η‖ασθενής‖βαθμίδα‖ι- («ίτε‖παίδες‖Ελλήνων...»)‖που‖υπάρχει‖στη‖λέξη‖εισ-ι-τήριο (ό,τι‖χρησιμοποιώ‖για‖να‖εισέλθω‖κάπου,‖ή‖

για‖να‖βγω‖από‖κάπου,‖εξ-ι-τήριο),‖στη‖λέξη‖προσ-ι-τός‖(αυτός‖στον‖οποίο‖μπορείς‖να‖προσέλθεις‖ελεύθερα,‖εκτός‖αν‖είναι‖α-

πρόσ-ι-τος),‖στη‖λέξη‖εξ-ί-τηλος‖(αυτός‖που‖μπορεί‖να‖βγει,‖εκτός‖αν‖είναι‖αν-εξ-ί-τηλος),‖στη‖λέξη‖ι-ταμός‖(αυτός‖που‖βγαίνει‖

μπροστά‖προκαλώντας,‖αυθάδης),‖στη‖λέξη‖ι-σθμός‖(η‖λωρίδα‖γης‖που‖μπαίνει‖ανάμεσα‖σε‖δύο‖στεριές‖και‖δύο‖θάλασσες‖και‖

τις‖χωρίζει).‖Θα‖μπορούσε‖μάλιστα‖ο‖δάσκαλος‖- με‖τη‖«διαθεματική‖προσέγγιση»‖- να‖οδηγήσει‖τους‖μαθητές‖να‖

ανακαλύψουν‖ότι‖αυτά‖που‖μαθαίνουν‖στη‖Υυσική‖ως‖ιόντα και‖ως‖ανιόντα και κατιόντα δεν‖είναι‖παρά‖η‖μετοχή‖τού‖

ρήματος‖είμι (ιών,‖ιούσα)‖ιόν,‖τού‖ιόντος,‖το‖θετικά‖(αν-ι-όν)‖ή‖αρνητικά‖(κατ-ι-όν)‖φορτισμένο‖άτομο‖που‖κινείται‖προς‖το‖

ηλεκτρόδιο‖το‖αντίθετα‖φορτισμένο‖(η‖λέξη‖πλάστηκε‖στην‖Αγγλική‖από‖τα‖Ελληνικά‖το‖1834).‖Και‖βεβαίως‖από‖την‖ίδια‖

μετοχή‖οι‖ανιόντες‖και‖κατιόντες‖συγγενείς‖Μια‖τέτοια‖γλωσσική‖προσέγγιση,‖με‖τους‖μαθητές‖να‖ψάχνουν‖οι‖ίδιοι‖στα‖λεξικά‖

(ελληνικά‖και‖ξένα,‖ετυμολογικά‖κι‖ερμηνευτικά,‖αρχαία,‖μεσαιωνικά‖και‖νέα),‖δεν‖είναι‖φανερό‖ότι‖θα‖τους‖έδινε‖ξεχωριστή‖

ικανοποίηση,‖αυτή‖τής‖ανακάλυψης,‖και‖ότι‖θα‖τους‖ευαισθητοποιούσε‖για‖τη‖σχέση‖των‖σημασιών‖που‖αναπτύσσεται‖στα‖

ομόρριζα;‖Δεν‖θα‖τους‖έδειχνε‖ακόμη‖ότι‖υπάρχει‖ένα‖νήμα‖ιστορικό‖που‖συνδέει‖τα‖παλιά,‖τα‖αρχαία‖ήδη,‖με‖τα‖νέα,‖τα‖

σύγχρονα‖Ελληνικά‖μας;‖Και‖ότι‖οι‖λέξεις‖τής‖γλώσσας‖συνδέονται‖μεταξύ‖τους‖με‖διάφορες‖σχέσεις‖(ετυμολογικές,‖

σημασιολογικές,‖μορφολογικές‖κ.ά.)‖που‖κάνουν‖ώστε‖ο‖ανθρώπινος‖νους‖να‖μπορεί‖να‖τις‖ταξινομεί‖και‖να‖τις‖ανακαλεί‖στην‖

επικοινωνία‖του‖.‖Αν‖ο‖δάσκαλος‖πάλι‖προκαλέσει‖τη‖σκέψη‖των‖μαθητών‖να‖αναζητήσουν‖ποιες‖λέξεις‖τής‖Ελληνικής‖

συνδέονται‖με‖τη‖ρώμη,‖τη‖σωματική‖δύναμη,‖δεν‖θα‖ανακαλύψουν‖ότι‖μ'‖αυτήν‖συνδέονται‖όχι‖μόνο‖ο‖ρωμ-αλέος‖αλλά‖και‖ο‖

άρ-ρω-στος‖και‖ο‖εύ-ρω-στος‖και‖το‖αναρ-ρώ-νω‖και‖η‖ανάρρωση‖και‖το‖αναρρωτικός‖και‖το‖αναρρωτήριο;‖Ακόμη‖και‖το‖

επιρρωνύω‖και‖τη‖φράση‖εις‖επίρρωσιν‖(προς‖ενίσχυση,‖για‖στήριξη)‖μπορεί‖να‖βρει‖στα‖Λεξικά.‖Ισως‖μάλιστα‖ο‖

(υποψιασμένος)‖δάσκαλος‖βρει‖την‖ευκαιρία‖να‖πει‖ότι‖η‖Ρώμη,‖η‖ιταλική‖πρωτεύουσα,‖δεν‖έχει‖σχέση‖με‖την‖ελληνική‖λέξη‖

ρώμη‖αλλά‖είναι‖μια‖παμπάλαια‖ονομασία‖τόπου‖(τοπωνύμιο)‖που‖την‖βρήκαν‖οι‖Ιταλοί‖από‖τους‖ιθαγενείς‖Ετρούσκους.‖Και‖

δεν‖θα‖είναι‖έκπληξη‖για‖τους‖μαθητές‖ν'‖ανακαλύψουν‖ότι‖οι‖Ρωμαίοι,‖οι‖κάτοικοι‖τής‖Ρώμης,‖και‖οι‖πολίτες‖τής‖Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας‖έδωσαν‖το‖όνομά‖τους‖στους‖Ελληνες‖τής‖Ανατολικής‖Ρωμαϊκής‖Αυτοκρατορίας,‖τού‖μετέπειτα‖Βυζαντίου,‖που‖

αποκλήθηκαν‖αρχικά‖Ρωμαίοι και‖αργότερα‖Ρωμιοί.‖Κι‖ότι‖η‖ρωμιοσύνη μας‖προήλθε‖από‖το‖Ρωμιός.‖Και‖ότι‖παράλληλα‖το‖

Romanicus από‖το‖Roma έδωσε‖στην‖εξέλιξή‖του‖το‖ρομαντικός και‖το‖ρομάντζο (ερωτικό‖αφήγημα).‖Μέσα‖απ'‖αυτή‖την‖

ιχνηλάτηση‖των‖ετυμολογικών‖σχέσεων‖των‖λέξεων‖δεν‖θα‖αντιληφθεί‖ο‖μαθητής‖τις‖σχέσεις‖που‖δηλώνουν‖οι‖ονομασίες‖

στην‖ιστορική‖πορεία‖των‖λαών‖(Ρωμαίοι>Ρωμιοί)‖αλλά‖και‖τού‖πολιτισμού‖(Ρώμη >ρομανικός >ρομαντικός - ρομάντζο);‖Σο‖

ίδιο‖δεν‖θα‖αισθανθεί,‖αν‖- πάντοτε‖με‖τον‖δάσκαλο‖να‖καθοδηγεί‖και‖με‖τα‖λεξικά‖ανοιχτά‖- ανακαλύψει‖ότι‖το‖ρήμα‖δρώ 

έδωσε‖το‖δράμα και‖τη‖δράση,‖απ'‖όπου‖το‖δραστικός και‖το‖δραστήριος,‖ενώ‖ο‖ιωνικός‖τύπος‖τού‖δρώ,‖ο‖τύπος‖δραίνω έδωσε‖

το‖αδρανής;‖Και‖ότι‖το‖δρω στα‖σύνθετά‖του‖(αντιδρώ,‖επιδρώ)‖έδωσε‖τόσες‖άλλες‖λέξεις αντίδραση, επίδραση,‖πρόσφατα‖

και‖ανάδραση.‖Και‖ότι οι‖ξένοι‖άντλησαν‖από‖το‖ίδιο‖ρήμα,‖για‖να‖πλάσουν‖δύο‖λέξεις,‖τα‖αγγλικά‖dramatic (1589)‖και‖drastic 

(1691),‖που‖επέστρεψαν‖στην‖Ελληνική‖με‖νέο‖σημασιολογικό‖περιεχόμενο‖(δραματικές εξελίξεις - δραστική αντιμετώπιση). 

Μήπως,‖λοιπόν,‖η‖πιο‖παλιά‖ενασχόληση‖με‖τη‖γλώσσα,‖η‖ετυμολογία,‖μπορεί‖να‖αποδειχθεί‖μια‖πολύ‖σύγχρονη‖και‖πολύ‖

αποτελεσματική‖μέθοδος‖στο‖σχολείο‖για‖καλύτερη‖γνώση‖τής‖γλώσσας‖μας;‖ 
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Όχι μόνον Αγγλικά. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 34, 31/12/2006 

Μπορεί‖να‖μιλάει‖κανείς‖για‖Ενωση‖των‖χωρών‖τής‖Ευρώπης‖σε‖ισότιμη‖βάση‖χωρίς‖η‖γλώσσα‖κάθε‖κράτους-μέλους‖να‖έχει,‖

στην‖πράξη,‖τον‖σεβασμό‖που‖αρμόζει‖στον‖λαό‖τής‖χώρας,‖ο‖οποίος‖εκφράζεται‖μέσα‖απ'‖αυτήν;     Σον‖Ιανουάριο‖τού‖2006,‖με‖

πρωτοβουλία‖τού‖«Megaron‖Plus»,‖είχαμε‖μια‖πολύ‖ενδιαφέρουσα‖συζήτηση‖με‖τον‖κορυφαίο‖Γάλλο‖γλωσσολόγο‖Claude‖

Hagège‖για‖τον‖θάνατο‖των‖γλωσσών‖και‖τους‖τρόπους‖που‖μπορούμε‖να‖βοηθήσουμε‖στο‖να‖σωθούν‖αφενός‖γλώσσες‖που‖

χάνονται‖και‖να‖στηριχθούν‖αφετέρου‖γλώσσες‖που‖πλήττονται‖σε‖μεγαλύτερο‖ή‖μικρότερο‖βαθμό,‖καθώς‖και‖γλώσσες‖που‖

κινδυνεύουν.‖τις‖τελευταίες‖αυτές‖γλώσσες‖ανήκουν,‖με‖τον‖έναν‖ή‖τον‖άλλο‖τρόπο,‖και‖οι‖γλώσσες‖τής‖Ενωμένης‖Ευρώπης.  

 Θα‖ξεκινήσω‖μ’‖ένα‖αφελές‖έως‖και‖προκλητικό‖ερώτημα:‖Μπορεί‖να‖μιλάει‖κανείς‖για‖Ένωση‖των‖χωρών‖τής‖Ευρώπης‖σε‖

ισότιμη‖βάση‖χωρίς‖η‖γλώσσα‖κάθε‖κράτους-μέλους‖να‖έχει,‖στην‖πράξη,‖τον‖σεβασμό‖που‖αρμόζει‖στον‖λαό‖τής‖χώρας,‖ο‖

οποίος‖εκφράζεται‖μέσα‖απ’‖αυτήν;‖Μπορεί‖λ.χ.‖–για‖να‖γίνει‖πιο‖προκλητικό‖το‖ερώτημα– να‖πει‖η‖Ε.Ε.‖στη‖Βουλγαρία‖ή‖στη‖

Ρουμανία‖ότι‖γίνονται‖μεν‖δεκτές‖ως‖ισότιμα‖κράτη-μέλη,‖αλλά‖πρέπει‖να‖αφήσουν‖έξω‖την‖εθνική-μητρική-παραδοσιακή‖

γλώσσα‖τους;‖Θα‖δεχθούν‖το‖ράπισμα‖να‖ξεπουλήσουν‖ό,τι‖κουβαλάει‖μια‖εθνική‖γλώσσα‖–την‖ιστορία,‖τον‖πολιτισμό,‖τη‖

νοοτροπία,‖τη‖σκέψη,‖την‖αντίληψη‖για‖τον‖κόσμο,‖την‖παιδεία–,‖να‖απαρνηθούν‖με‖άλλα‖λόγια‖ένα‖βασικό‖χαρακτηριστικό‖

τής‖ταυτότητάς‖τους,‖αναλαμβάνοντας‖την‖υποχρέωση‖εφεξής‖να‖μιλούν‖μόνο‖Αγγλικά,‖όταν‖θα‖βρίσκονται‖στα‖όργανα‖τής‖

Κοινότητας;‖Κι‖αυτό‖–όπως‖θα‖τους‖εξηγηθεί‖από‖κάποιον‖μανδαρίνο‖τής‖Ε.Ε.‖με‖παχυλό‖μισθό!– διότι‖η‖διερμηνεία‖στοιχίζει‖

πολύ,‖διότι‖στοιχίζει‖πολύ‖η‖μετάφραση,‖όσο‖πληθαίνουν‖τα‖κράτη-μέλη‖τής‖Ε.Ε.!‖Θα‖συμμερίζονταν‖ποτέ‖οι‖οραματιστές‖τής‖

Ε.Ε.‖ότι‖το‖μεγαλειώδες‖όραμα‖τής‖Ε.Ε.‖θα‖σκάλωνε‖σε‖μια‖οικονομικίστικη‖αντίληψη‖ότι‖τάχα η‖γλωσσική‖επικοινωνία‖των‖

λαών‖που‖απαρτίζουν‖την‖Ε.Ε.‖κοστίζει‖πολύ,‖τόσο‖που‖να‖τινάξει‖στον‖αέρα‖τη‖βάση‖τής‖συμφωνίας‖τής‖Ρώμης,‖η‖οποία‖

θεσπίζει‖την‖ισότιμη‖συμμετοχή‖σε‖όλα‖τα‖επίπεδα; 

   Τπάρχουν‖ζητήματα‖που‖είναι‖πραγματικώς‖μείζονα‖ζητήματα,‖θέματα‖αρχής‖δηλ.‖που‖ξεπερνούν,‖από‖τη‖φύση‖τους,‖κάθε‖

πρακτικίστικη‖ή‖οικονομικίστικη‖επιχειρηματολογία,‖η‖οποία‖–έτσι‖όπως‖προβάλλεται‖εκ‖των‖υστέρων– θέτει‖εν‖αμφιβόλω‖τη‖

σοβαρότητα‖και‖τη‖βαρύτητα‖τής‖μεγαλεπίβολης‖και‖αληθινά‖φιλόδοξης‖σύλληψης‖μιας‖πολιτικά,‖οικονομικά‖και‖πολιτιστικά‖

Ενωμένης‖Ευρώπης.‖υγκεκριμένα,‖κάθε‖σκέψη,‖πρόθεση‖ή‖μεθόδευση‖–φανερή‖ή‖συγκεκαλυμμένη– να‖περιορισθούν‖οι‖

γλώσσες‖επικοινωνίας‖στα‖Όργανα‖τής‖Κοινότητας‖σε‖μία (την‖Αγγλική)‖ή‖σε‖δύο (Αγγλική‖και‖Γαλλική)‖ή‖σε‖τρεις (Αγγλική-

Γαλλική-Γερμανική)‖ή,‖το‖πολύ,‖σε‖τέσσερεις γλώσσες‖(Αγγλική-Γαλλική-Γερμανική‖και‖Ιταλική)‖δεν‖αποτελεί‖απλώς‖

παραβίαση‖τής‖συμφωνίας‖τής‖Ρώμης,‖αλλά‖συνιστά‖πράξη‖αποκλεισμού των‖περισσοτέρων‖κρατών-μελών‖από‖την‖ισότιμη‖

επικοινωνία‖σε‖πολιτικό‖επίπεδο‖και‖συγχρόνως‖πράξη‖αμφισβήτησης‖σε‖πολιτιστικό‖επίπεδο‖τής‖αξίας‖τού‖εμφανέστερου‖

χαρακτηριστικού‖κάθε‖λαού-μέλους‖τής‖Ε.Ε.,‖τής‖γλώσσας‖του.‖Γιατί‖η‖γλώσσα‖ενός‖λαού,‖πέρα‖από‖βασικό‖στοιχείο‖

ταυτότητας,‖είναι‖συγχρόνως‖και‖αναπόσπαστο‖τμήμα‖τής‖πολιτιστικής‖κληρονομιάς‖του,‖που‖ως‖ιστορία‖των‖λέξεων,‖ως‖

γλώσσα‖τής‖λογοτεχνίας,‖ως‖γλωσσική‖παράδοση,‖τού‖τραγουδιού,‖των‖λαϊκών‖αφηγήσεων,‖τού‖θεάτρου,‖τής‖επιστήμης,‖τής‖

διανόησης‖και‖γενικότερα‖τής‖έκφρασης‖ενός‖λαού‖δεν‖επιτρέπεται‖να‖απαξιωθεί‖ούτε‖να‖τεθεί‖εις‖ήσσονα‖μοίρα‖έναντι‖τής‖

γλωσσικής‖έκφρασης‖άλλων‖λαών. 

 Ποιος‖νομιμοποιείται‖να‖υποχρεώσει‖λ.χ.‖τον‖Έλληνα‖πολίτη,‖τον‖Ισπανό,‖τον‖Νορβηγό,‖τον‖Ολλανδό,‖τον‖Πορτογάλο,‖τον‖

Υινλανδό,‖τον‖ουηδό,‖τον‖Βούλγαρο,‖τον‖Ρουμάνο,‖τον‖Πολωνό,‖τον‖Σσέχο, αύριο‖ίσως‖τον‖Ρώσο‖κ.ά.,‖να‖μιλάει‖στα‖Όργανα‖

τής‖Ε.Ε.‖και‖να‖διαπραγματεύεται‖για‖σημαντικά‖θέματα‖σε‖άλλη‖από‖τη‖μητρική-εθνική‖του‖γλώσσα;‖Κι‖αν‖αυτό‖δεν‖είναι‖

μείωση‖τότε‖πώς‖αλλιώς‖μπορεί‖να‖χαρακτηρισθεί‖η‖υποβάθμιση‖των‖πολιτών‖μιας‖χώρας‖που‖συμβαίνει‖να‖χρησιμοποιούν‖

μια‖ολιγότερο‖ομιλούμενη‖γλώσσα;‖Και‖γιατί‖–σε‖μια‖τέτοια‖μηχανιστική-οικονομικίστικη‖αντίληψη‖τής‖Ε.Ε.– θα‖σταθεί‖κανείς‖

στις‖τέσσερις‖και‖όχι‖στις‖τρεις,‖στις‖δύο‖ή‖στη‖μία‖γλώσσα;‖Όταν‖παραβιασθεί‖η‖αρχή‖τής‖ισοτιμίας‖των‖γλωσσών‖όλων των‖

κρατών-μελών‖τής‖Ε.Ε.,‖τότε‖παραφυλάει‖«η‖λογική‖τής‖κολοκυθιάς»:‖Γιατί‖τρεις‖και‖όχι‖δύο,‖γιατί‖δύο‖και‖όχι‖μία<‖Γιατί‖η‖

Γαλλική‖και‖η‖Γερμανική‖και‖γιατί‖όχι‖μόνο‖η‖Αγγλική<‖Σότε‖η‖τιμή‖τής‖γλώσσας‖και‖η‖τιμιότητα‖τής‖έκφρασης‖ενός‖λαού‖και,‖

δι’ αυτής,‖τής‖έκφρασης‖ενός‖πολιτισμού‖αμφισβητούνται‖και‖προσβάλλονται‖από‖εκείνους‖που‖–ως‖μέλη‖μιας‖κοινότητας– θα‖

έπρεπε‖να‖είναι‖οι‖φυσικοί‖υπερασπιστές‖της. 

 Σότε‖οδηγούμεθα,‖αργά‖ή‖γρήγορα,‖με‖δικές‖μας‖άστοχες,‖επιπόλαιες,‖κοντόφθαλμες‖και‖μικρόψυχες επιλογές‖σε‖έναν‖

γλωσσικό‖ηγεμονισμό‖τής‖Αγγλικής,‖που‖δεν‖ζήτησαν‖ποτέ‖ούτε‖θα‖επιθυμούσαν‖καν‖οι‖ίδιοι‖οι‖αγγλόφωνοι‖λαοί.‖Όχι‖γιατί‖

δεν‖τολμούν,‖αλλά‖διότι‖δεν‖αποτολμούν‖«την‖ύβριν»‖να‖προσβάλουν‖συλλήβδην‖την‖εθνική‖υπερηφάνια‖όλων‖των‖άλλων‖

λαών.‖Δεν‖είναι‖τυχαίο‖–θα‖το‖επαναλάβω‖και‖μ’‖αυτή‖την‖ευκαιρία– ότι‖ο‖Άγγλος‖γλωσσολόγος‖David‖Crystal,‖συγγραφέας‖

μάλιστα‖τού‖«English‖as‖a‖global‖language»,‖είναι‖αυτός‖που‖θαρραλέα‖υποστήριξε,‖μιλώντας‖στην‖εφημερίδα‖«Guardian»,‖ότι‖

«ίσως μια μέρα η Αγγλική να είναι η μόνη γλώσσα που θα έχει μείνει να μάθει κανείς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι η 

μεγαλύτερη πνευματική καταστροφή (the gratest intellectual disaster) που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης μας»! Μόνον‖οι‖οπαδοί‖

μιας‖αδίστακτα‖«εργαλειακής‖αντίληψης»‖τής‖γλώσσας‖–και‖βεβαίως‖ούτε‖ο‖Crystal‖ούτε‖κανείς‖άλλος‖γλωσσολόγος‖ή‖

σοβαρός‖μελετητής‖τής‖γλώσσας‖και‖τού‖πολιτισμού‖δεν‖υιοθέτησαν‖ποτέ‖μια‖τέτοια‖αντίληψη– θα‖μπορούσαν‖εν‖ονόματι‖

ενός‖αχρείαστου‖και‖προκλητικού‖χρησιμοθηρισμού‖να‖προτείνουν‖τη‖γενίκευση‖τής‖Αγγλικής‖ή‖έστω‖δύο‖ή‖τριών‖γλωσσών‖

ως‖επίσημων‖γλωσσών‖συνεννόησης‖των‖μελών‖τής‖Ε.Ε. .‖Ψστόσο,‖το‖«γλωσσικό μονοπώλιο» ή‖έστω‖και‖«το γλωσσικό 

ολιγοπώλιο» δεν‖είναι‖φυσικές‖καταστάσεις‖για‖την‖επικοινωνία‖των‖λαών,‖ιδίως‖εκείνων‖που‖θέλουν‖να‖αποτελούν μια‖

Ένωση,‖η‖οποία‖θα‖πρέπει‖να‖στηρίζεται‖στον‖σεβασμό‖τής‖ιδιοπροσωπίας‖κάθε‖κράτους-μέλους. 

Αντίθετα,‖φυσική‖κατάσταση‖που‖διέπει‖ιστορικά,‖διαχρονικά‖και‖πολιτισμικά‖όλους‖τους‖λαούς‖και‖όλες‖τις‖χώρες‖είναι‖η‖

γλωσσική πολυμορφία,‖η‖οποία‖συνιστά‖ό,τι θα‖μπορούσε‖να‖ονομαστεί‖γλωσσική οικολογία.‖Πρόκειται‖για‖τη‖φυσική‖

διαφοροποίηση‖των‖λαών‖ως‖προς‖τη‖γλώσσα‖που‖μιλούν,‖η‖οποία‖διαφέρει‖–όπως‖το‖περιβάλλον,‖οι‖άνθρωποι,‖οι‖αντιλήψεις,‖

τα‖φυσικά‖χαρακτηριστικά‖κ.λπ.– από‖τον‖έναν‖λαό‖στον‖άλλο.‖Διότι‖η γλώσσα‖κάθε‖λαού,‖κάθε‖εθνική‖γλώσσα,‖είναι‖μια‖

άλλη‖σύλληψη,‖οργάνωση‖και‖έκφραση‖τού‖κόσμου.‖Έτσι‖η‖γλωσσική‖διαφοροποίηση,‖η‖γλωσσική‖πολυμορφία‖είναι‖σύμφυτη‖

με‖τον‖ίδιο‖τον‖άνθρωπο‖και‖το‖περιβάλλον‖του.‖Αφύσικη‖κατάσταση‖είναι‖η επιβολή μίας γλώσσας σε όλους,‖μιας‖ενιαίας‖
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γλώσσας‖για‖όλους‖τους‖λαούς,‖πράγμα‖που‖ανάγεται‖μόνο‖στη‖σφαίρα‖τής‖μυθολογίας‖ή‖τής‖μεταφυσικής‖σύλληψης‖που‖

είναι‖λ.χ.‖τα‖περί‖τού‖Πύργου‖τής‖Βαβέλ.‖Όσο‖παλιά‖φθάνουν‖οι‖γνώσεις‖μας‖για‖τον‖κόσμο,‖τον‖άνθρωπο‖τον‖γνωρίζουμε‖

γλωσσικά‖διαφοροποιημένο.‖Κι‖ορισμένες‖επιστημονικές‖υποθέσεις‖για‖γλωσσικές‖ομογένειες,‖για‖πρωτογλώσσες ορισμένων‖

οικογενειών‖γλωσσών,‖όπως‖είναι‖λ.χ.‖η‖υπόθεση‖περί‖ινδοευρωπαϊκής πρωτογλώσσας,‖έχουν‖πολύ‖περιορισμένη‖έκταση‖σε‖

σχέση‖με‖το‖σύνολο‖των‖γλωσσών‖(που‖αρχικά‖υπολογίζονταν‖σε‖140.000‖γλώσσες,‖ενώ‖μέχρι‖τους‖χρόνους‖μας‖έχουν‖

επιβιώσει‖μόνο‖6.000!).‖Ας‖σημειωθεί‖ότι‖ακόμη‖και‖γλώσσες‖που‖ανάγονται‖στην‖ίδια‖οικογένεια‖διαφοροποιήθηκαν‖πολύ‖

μετέπειτα‖μεταξύ‖τους.  

 Αυτή‖τη‖γλωσσική‖πολυμορφία,‖που‖αποτελεί‖και‖τη‖μεγαλύτερη‖πολιτιστική‖πρόκληση‖τής‖Ε.Ε.,‖πρέπει‖να‖την‖διαφυλάξουμε‖

ως‖κόρην‖οφθαλμού‖και‖να‖την‖αξιοποιήσουμε‖επικοινωνιακά‖και‖πολιτιστικά‖για‖μια‖αμοιβαία‖ουσιαστική‖γνωριμία‖των‖

λαών‖τής‖Ε.Ε.‖που‖αναγκαστικά‖περνάει‖μέσα‖από‖τη‖γλώσσα.‖Σι‖πρέπει‖να‖γίνει;‖Να‖δοθούν‖ευκαιρίες‖(μ’‖έναν‖αριθμό‖

σχολείων‖σε‖κάθε‖χώρα,‖αλλά‖και‖στα‖Πανεπιστήμια‖και‖σε‖άλλους‖εκπαιδευτικούς‖φορείς)‖να‖μάθουν,‖ιδίως‖οι‖νέοι,‖

περισσότερες‖και‖διαφορετικές‖γλώσσες‖τής‖Ε.Ε.,‖μεταξύ‖των‖οποίων,‖αν‖θέλουν,‖και‖τις‖γνωστές‖ως‖«ολιγότερο‖ομιλούμενες»‖

γλώσσες,‖όπως‖είναι‖η‖Ελληνική,‖η‖Ολλανδική,‖η‖Νορβηγική,‖η‖Πορτογαλική‖κ.ά.‖Δεν‖υπάρχει‖συντομότερος‖και‖πιο‖

ουσιαστικός‖τρόπος‖να‖γνωρίσεις‖έναν‖πολιτισμό,‖έναν‖λαό,‖μια‖χώρα‖από‖το‖να‖μάθεις‖τη‖γλώσσα‖του,‖όπως‖δεν‖υπάρχει‖και‖

μεγαλύτερη‖διανοητική‖απόλαυση‖από‖το‖να‖γνωρίσεις‖τις‖ατραπούς‖των‖λέξεων‖και‖των‖γραμματικοσυντακτικών‖τρόπων‖με‖

τους‖οποίους‖οργάνωσε‖την‖έκφραση‖τού‖κόσμου‖ένας‖λαός,‖δημιουργώντας‖τη‖δική‖του‖γλώσσα.‖Υθάνει‖μόνο‖να‖μπορείς‖–ή‖

να‖μάθεις‖να‖μπορείς– να‖βλέπεις‖μέσα‖και‖πίσω‖από‖τις‖λέξεις,‖μπαίνοντας‖στα‖άδυτα‖τής‖γλωσσικής‖σκέψης‖κάθε‖λαού.‖ 

  

Η επιστημονική μελέτη τής ελληνικής γλώσσας. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 14-15, 31/10/1999 

  Αφορμή‖για‖το‖κείμενο‖αυτό‖δίνει‖η‖έκδοση‖των‖Πρακτικών‖δύο‖σημαντικών‖επιστημονικών‖συνεδρίων‖για‖την‖ελληνική‖

γλώσσα.‖Σο‖γεγονός‖ότι‖τα‖Πρακτικά‖αυτά‖εκδόθηκαν‖στα‖τέλη‖τού‖καλοκαιριού‖(Αύγουστο)‖δεν‖έδωσε‖την‖ευκαιρία‖να‖

γίνουν‖γνωστά‖και‖να‖αξιοποιηθούν‖κατάλληλα.‖Πρόκειται‖για‖δύο‖υνέδρια‖που‖οργανώθηκαν‖το‖1996‖και‖το‖1997‖στην‖

Αθήνα‖από‖τον‖Σομέα‖Γλωσσολογίας‖τού‖Σμήματος‖Υιλολογίας‖τού‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών‖και‖αφορούσαν‖το‖ένα‖στα‖

«Είκοσι‖χρόνια‖από‖την‖καθιέρωση‖τής‖Νεοελληνικής‖(Δημοτικής)‖ως‖επίσημης‖γλώσσας»‖και‖το‖άλλο‖στην‖«Ελληνική‖

Γλωσσολογία‖1997:‖Γ'‖Διεθνές‖Γλωσσολογικό‖υνέδριο‖για‖την‖ελληνική‖γλώσσα».‖Σο‖πρώτο‖περιλαμβάνει‖521‖σελίδες‖και‖

εκδόθηκε‖από‖τις‖Εκδόσεις‖Γ.‖Σσιβεριώτη,‖ενώ‖το‖δεύτερο‖περιλαμβάνει‖1.021‖σελίδες‖και‖εκδόθηκε‖από‖τα‖«Ελληνικά‖

Γράμματα».‖Και‖τα‖δύο‖κυκλοφορήθηκαν‖μόλις‖πριν‖από δύο‖μήνες.‖Ενα‖πλήθος‖από‖ουσιώδη‖ζητήματα‖και‖ποικίλες‖όψεις‖

τής‖γλώσσας‖συζητήθηκαν‖στο‖υνέδριο‖για‖τη‖δημοτική‖γλώσσα‖(ή‖τη‖«νεοελληνική»,‖όπως‖την‖ορίζει‖ο‖νόμος‖τού‖'76).‖

Τπήρξαν‖γενικές‖αποτιμήσεις‖και‖αναλύσεις‖τής‖μορφής,‖που‖πήρε‖η‖χρήση‖τής‖δημοτικής‖τα‖είκοσι‖χρόνια‖που‖πέρασαν‖από‖

την‖καθιέρωση‖τής‖νεοελληνικής‖ως‖επίσημης‖γλώσσας,‖και‖των‖ποικίλων‖δυσκολιών‖και‖προβλημάτων‖που‖προέκυψαν‖

(Υιλιππάκη‖- Warburton,‖Μπαμπινιώτης,‖Φρηστίδης,‖Υ.‖Κακριδής,‖Μερακλής,‖Πεσμαζόγλου,‖αμαράκης,‖Καργάκος,‖

Σζαννετάκος,‖Μπουκάλας).‖Πρακτικά‖ζητήματα‖τής‖χρήσης‖τής‖δημοτικής,‖τής‖γραμματικής,‖τής‖σύνταξης‖και‖τού‖λεξιλογίου‖

της,‖συζητήθηκαν‖εκτενώς‖και‖προτάθηκαν‖διάφορες‖λύσεις‖(Σσοπανάκης,‖Φαραλαμπάκης,‖Νάκας,‖Καβουκόπουλος,‖

Μάνεσης).‖Περισσότερο‖θεωρητικό‖ενδιαφέρον‖είχαν‖άλλες‖τοποθετήσεις‖(ετάτος,‖Θεοφανοπούλου-Κοντού,‖Αναστασιάδη-

υμεωνίδη,‖Αναπολιτάνος).‖Ειδικά‖θέματα‖(γλώσσα‖τού‖υντάγματος,‖τής‖Κύπρου,‖οι‖δυνατότητες‖τής‖γλωσσικής‖

τεχνολογίας,‖η‖γλώσσα‖σε‖σχέση‖με‖την‖ιδεολογία)‖απασχόλησαν‖άλλους‖μελετητές‖τής‖γλώσσας‖(Παναρέτου,‖Κατσιμαλή,‖

Παναγιώτου-Σριανταφυλλοπούλου,‖Καραγιάννης,‖Δημηρούλης,‖ταυρίδη-Πατρικίου).‖Σο‖ζήτημα‖τής‖δημοτικής‖σε‖σχέση‖με‖

τη‖λογοτεχνία‖ετέθη‖από‖άλλους‖ερευνητές‖(Μαρωνίτης,‖Κλαίρης,‖Μπελεζίνης,‖ταυροπούλου).‖Σο‖καίριο‖θέμα‖τής‖

διδασκαλίας‖τής‖γλώσσας‖στην‖Εκπαίδευση‖(βιβλία,‖μεθοδολογία,‖σχέση‖με‖τη‖διαχρονία‖τής‖γλώσσας‖μας)‖συγκέντρωσε‖το‖

ενδιαφέρον‖πολλών‖ειδικών‖μελετητών‖(Σομπαΐδης,‖Φαραλαμπόπουλος,‖Μήτσης,‖Κωστούλη,‖Κατσιμάνης,‖Ραγούσης,‖

τασινοπούλου-κιαδά,‖Μελάς). Σο‖ζήτημα‖των‖τόνων‖δεν‖έλειψε‖από‖τη‖θεματολογία‖τού‖υνεδρίου‖(Πετρούνιας,‖Σάσιος),‖

ενώ‖η‖Ελληνική‖σε‖σχέση‖με‖τις‖ξένες‖γλώσσες‖απασχόλησε‖άλλους‖ειδικούς‖μελετητές‖(ελλά,‖Αποστολοπούλου-Πανάρα,‖

Hesse,‖Poromanska).‖Ιδιαίτερο‖ενδιαφέρον‖έχουν‖επίσης‖οι εκτενείς‖συζητήσεις‖και‖αντιπαραθέσεις‖απόψεων‖που‖

αποτυπώνονται‖στον‖τόμο‖καθώς‖και‖οι‖προτάσεις‖των‖συνέδρων‖για‖πολλά‖θέματα‖τής‖γλώσσας‖μας.  Σα‖πορίσματα‖στα‖

οποία‖συνέκλιναν‖οι‖απόψεις‖των‖περισσοτέρων‖υνέδρων‖με‖ορισμένες‖σημαντικές‖ είναι‖η‖αλήθεια‖ διαφοροποιήσεις‖σε‖

επιμέρους‖θέματα‖είναι‖τα‖εξής:‖1)‖Η‖γλωσσική‖μεταρρύθμιση‖πέτυχε.‖Οι‖προοπτικές‖για‖τη‖γλώσσα‖είναι‖ευοίωνες.‖Εχει‖

σημειωθεί‖σημαντική‖πρόοδος‖στη‖χρήση‖τής‖Νεοελληνικής‖(δημοτικής)‖στα‖20‖χρόνια‖που‖πέρασαν‖από‖την‖καθιέρωσή‖της‖

ως‖επίσημης‖γλώσσας.‖2)‖Φρειάζεται‖ευρύτερη‖ενημέρωση‖και‖ευαισθητοποίηση‖τού‖κόσμου‖στα‖θέματα‖τής‖γλώσσας.‖3)‖

Απαιτείται‖να‖εξασφαλίζεται‖η‖απαραίτητη‖γλωσσική‖και‖γλωσσολογική‖κατάρτιση‖των‖διδασκόντων‖τη‖γλώσσα‖στην‖

Εκπαίδευση‖κατά‖τις‖σπουδές‖των‖δασκάλων‖και‖καθηγητών‖μέσα‖στα‖Πανεπιστήμια.‖Φρειάζεται‖επίσης‖συνεχής‖

γλωσσολογική‖επιμόρφωση‖των‖υπηρετούντων‖στην‖Εκπαίδευση.‖4)‖Ανανέωση‖των‖βιβλίων‖με‖τα‖οποία‖διδάσκεται‖η‖γλώσσα‖

στην‖πρωτοβάθμια‖και‖δευτεροβάθμια‖Εκπαίδευση,‖συνεχίζοντας‖τη‖μέθοδο‖και‖το‖πνεύμα‖διδασκαλίας‖που‖εισήχθησαν‖στο‖

χολείο‖τη‖δεκαετία‖του‖'80.‖5)‖ύνταξη‖σχολικών‖γραμματικών‖κατά‖κύκλους‖και‖σύμφωνα‖με‖τη‖μέθοδο‖διδασκαλίας‖που‖

εφαρμόζεται‖ήδη‖στο‖χολείο.‖6)‖Εφαρμογή‖συστήματος‖περιοδικής‖αξιολόγησης‖των‖βιβλίων‖διδασκαλίας‖τής‖γλώσσας‖στην‖

Εκπαίδευση.‖7)‖Διδασκαλία‖τής‖γλώσσας‖με‖πρότυπα‖κείμενα‖διαφόρων‖τύπων‖(επιστημονικού,‖δοκιμιογραφικού,‖πολιτικού‖

λόγου‖κ.λπ.)‖και‖όχι‖μόνο‖λογοτεχνικών.‖8)‖Δημιουργία‖Σράπεζας‖Γλωσσικού‖Τλικού‖για‖την‖επιστημονική‖σπουδή‖τής‖

γλώσσας.  Σα‖Πρακτικά‖τού‖ανά‖διετία‖διοργανουμένου‖διεθνούς‖υνεδρίου‖Ελληνικής‖Γλωσσολογίας‖(υπάρχουν‖τα‖Πρακτικά‖

των‖δύο‖προηγουμένων‖υνεδρίων,‖τού‖Reading‖1995‖και‖τού‖Salzburg‖1997)‖έχουν‖ιδιαίτερο‖επιστημονικό‖ενδιαφέρον‖και‖
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δείχνουν‖πόσο‖πολύ‖έχει‖προχωρήσει‖η‖επιστημονική‖έρευνα‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας‖τα‖τελευταία‖χρόνια.‖Σα‖Πρακτικά‖

περιλαμβάνουν‖108‖επιστημονικές‖ανακοινώσεις‖Ελλήνων‖και‖ξένων‖γλωσσολόγων‖για‖θέματα‖που‖αναφέρονται‖στη‖

σύνταξη,‖σημασιολογία,‖μορφολογία,‖φωνητική‖και‖φωνολογία‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας,‖για‖διάφορα‖ζητήματα‖τής‖ιστορικής‖

εξέλιξης‖(μεταβολών)‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας,‖για‖θέματα‖κοινωνιογλωσσικά‖και‖διαλεκτολογικά‖τής‖γλώσσας‖μας,‖για‖

θέματα‖που‖ανήκουν‖στους‖μοντέρνους‖χώρους‖τής‖ψυχογλωσσολογικής‖και‖κειμενολογικής‖μελέτης‖τής‖Ελληνικής,‖για‖

θέματα‖μετάφρασης‖και‖υπολογιστικής‖ανάλυσης‖τής‖Ελληνικής‖και,‖βεβαίως,‖για‖θέματα‖διδασκαλίας‖τής‖ελληνικής‖

γλώσσας.‖Κι‖ένα‖απλό‖ξεφύλλισμα‖τού‖τόμου‖δείχνει‖ανάγλυφα‖ποια‖είναι‖τα‖ζητήματα‖τα‖οποία‖απασχολούν‖την‖

επιστημονική‖έρευνα‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας,‖ζητήματα‖που‖συχνά‖βρίσκονται‖στο‖επίκεντρο‖τού‖ενδιαφέροντος‖στην‖

γλωσσολογική‖έρευνα‖άλλων‖συγχρόνων‖γλωσσών.‖Εκπλήσσει‖ακόμη‖και‖τον‖ειδικό‖το‖εύρος‖των‖θεμάτων‖και‖των‖

προβλημάτων‖που‖φέρει‖εις‖φως‖η‖επιστημονική‖έρευνα‖τής‖Ελληνικής,‖προϊδεάζοντας‖τον‖αναγνώστη‖ότι‖χρειάζεται‖ακόμη‖

πάρα‖πολλή‖δουλειά‖για‖να‖φτάσουμε‖σε‖μια‖καλύτερη‖επιστημονική‖γνώση‖τής‖ελληνικής‖γλώσσας.‖Σο‖παρήγορο‖και‖το‖

εξαιρετικά‖ευχάριστο‖για‖μας‖τους‖παλαιότερους‖πανεπιστημιακούς‖δασκάλους‖είναι‖να‖διαπιστώνουμε‖ότι‖ένας‖πολύ‖

μεγάλος‖αριθμός‖ικανών‖νέων‖γλωσσολόγων‖έχει‖πια‖εισέλθει‖επάξια‖στον‖στίβο‖τής‖γλωσσολογικής‖έρευνας‖τής‖Ελληνικής.‖

Αξίζει‖να‖διαβάσει‖κανείς‖τις‖απόψεις‖τους‖και‖να‖διδαχθεί‖από‖την‖έρευνά‖τους.‖Οπως‖αξίζει‖να‖προσεχθεί‖το‖ψήφισμα‖που‖

εξέδωσε‖το‖υνέδριο‖για‖το‖επίκαιρο‖(το‖1997)‖θέμα‖τής‖ισοτιμίας‖των‖γλωσσών‖στην‖Ευρωπαϊκή‖Ενωση:‖«Σο‖Γ'‖διεθνές‖

Γλωσσολογικό‖υνέδριο‖Ελληνικής‖Γλωσσολογίας‖θεωρεί‖ότι‖ο‖σεβασμός‖τής‖πολιτισμικής‖και‖γλωσσικής‖πολυμορφίας‖και‖

ισοτιμίας‖στον‖ευρωπαϊκό‖χώρο‖αποτελεί‖ σήμερα‖ίσως‖περισσότερο‖από‖κάθε‖άλλη‖φορά‖ αναγκαία‖προϋπόθεση‖για‖την‖

ανοικοδόμηση‖τής‖Ενωμένης‖Ευρώπης».  Κάθε‖φιλόλογος,‖κάθε‖εκπαιδευτικός‖που‖ασχολείται‖με‖τη‖γλώσσα,‖αλλά‖και‖κάθε‖

μορφωμένος‖Ελληνας‖που‖αγαπάει‖την‖Ελληνική‖θα‖μάθει‖πολλά‖για‖τη‖γλώσσα‖μας,‖θα‖συνειδητοποιήσει‖τα‖πραγματικά‖

της‖προβλήματα‖και‖θα‖οδηγηθεί‖μέσα‖από‖τη‖βιβλιογραφία‖που‖δίνεται‖για‖κάθε‖θέμα‖να‖μπει‖στον‖ελκυστικό‖χώρο‖τής‖

γλώσσας‖που‖αποκαλύπτεται‖από‖τους‖δύο‖τόμους‖των‖Πρακτικών,‖τον‖τόμο‖για‖τα‖20‖χρόνια‖από‖την επισημοποίηση‖τής‖

δημοτικής‖γλώσσας‖και‖τον‖τόμο‖για‖τη‖σημερινή‖γλωσσολογική‖έρευνα‖τής‖Ελληνικής. 

 Σο Ευαγγέλιο και η σύγχρονη γλώσσα. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 11, 18/10.1998 

Μια σημασιολογική αναδίφηση σε ορισμένες γνωστές λέξεις από το κείμενο της Καινής Διαθήκης που η σημασία τους διαφέρει 

από τη σημερινή χρήση τους  

  Εχει‖παρατηρηθεί‖ότι‖η‖ελληνική‖γλώσσα,‖λόγω‖της‖μακραίωνης‖ιστορίας‖της,‖προσφέρεται‖για‖τη‖μελέτη‖της‖εξέλιξης‖της‖

γλώσσας‖ στη‖ γραμματική‖ και‖ συντακτική‖ της‖ δομή‖ και‖ κατεξοχήν‖ στις‖ μεταβολές‖ της‖ σημασίας‖ των‖ λέξεων.Ιδιαίτερα‖

διδακτική‖είναι‖η‖αναδίφηση‖στη‖σημασία‖των‖λέξεων‖όπως‖εμφανίζεται‖σ'‖ένα‖από‖τα‖πιο‖βασικά‖κείμενα‖της‖ελληνιστικής‖

Κοινής,‖στο‖κείμενο‖της‖Καινής‖Διαθήκης.‖τη‖γλώσσα‖των‖Ευαγγελίων‖διαπιστώνει‖κανείς‖πόσο‖διαφορετική‖ήταν‖η‖σημασία‖

ορισμένων‖ λέξεων‖ που‖ χρησιμοποιούμε‖ σήμερα‖ στη‖ γλώσσα‖ μας‖ και‖ πώς‖ μεταβάλλονται‖ οι‖ σημασίες‖ των‖ λέξεων‖ της‖

γλώσσας‖ χωρίς‖ να‖ αλλάζει‖ η‖ μορφή‖ τους.‖ Σο‖ «σημαίνον»‖ της‖ λέξης‖ παραμένει‖ σχεδόν‖ αμετάβλητο,‖ ενώ‖ αλλάζει‖ το‖

«σημαινόμενον».‖ Αξίζει,‖ νομίζω,‖ να‖ παρακολουθήσουμε‖ το‖ φαινόμενο‖ ανατρέχοντας‖ στη‖ σημασιολογική‖ μεταβολή‖

ορισμένων‖γνωστών‖λέξεων.‖Ελληνιστής είναι‖ σήμερα‖ ο‖ (ξένος‖ κυρίως)‖ λόγιος‖που‖ασχολείται‖με‖ τα‖ ελληνικά‖γράμματα‖

(γλώσσα,‖λογοτεχνία,‖ ιστορία‖κ.λπ.),‖παλαιότερα‖ δε‖ ιδίως‖ο ασχολούμενος‖με‖την‖αρχαία‖ελληνική‖γλώσσα‖και‖φιλολογία.‖

Ψστόσο,‖στα‖χρόνια‖του‖Ευαγγελίου‖ελληνιστής‖ήταν‖«ο‖ελληνόφωνος‖Εβραίος»:‖«και‖παρρησιαζόμενος‖εν‖τω‖ονόματι‖του‖

Κυρίου‖ Ιησού,‖ ελάλει‖ τε‖ και‖ συνεζήτει‖προς‖ τους‖Ελληνιστάς»‖ (Πράξ.‖Αποστ.‖ 9.30).‖ Σο ρήμα‖συγκινώ που‖σήμερα‖κυρίως‖

σημαίνει‖ «προκαλώ‖ψυχική‖ διέγερση,‖ συναισθηματική‖ ένταση»‖βρίσκεται‖ στο‖Ευαγγέλιο‖με‖ την‖κυριολεκτική‖σημασία‖ του‖

«κάνω‖να‖κινηθούν‖όλοι‖μαζί»,‖άρα‖«ξεσηκώνω»:‖«(τινές‖εκ‖της‖συναγωγής)‖συνεκίνησάν τε‖τον‖λαόν‖και‖τους‖πρεσβυτέρους‖

και‖τους‖γραμματείς,‖και‖επιστάντες‖συνήρπασαν‖αυτόν‖ *τον‖τέφανον+‖και‖ήγαγον‖εις‖το‖συνέδριον».‖(Πράξ.‖6.12).‖ ‖Η‖λέξη‖

κρίμα χρησιμοποιείται‖σήμερα‖με‖τη‖σημασία‖«ευθύνη‖για‖μια‖αδικία‖που‖γίνεται‖εις‖βάρος‖κάποιου»‖(στη‖φράση‖«το‖κρίμα‖

στον‖λαιμό σου»)‖και‖επίσης‖όταν‖θέλουμε‖να‖δηλώσουμε‖έμμεσα‖τη‖συμπάθεια,‖τη‖λύπη‖του‖ομιλητή‖για‖κάτι‖που‖συμβαίνει‖

άδικα‖(«κρίμα‖/‖τι‖κρίμα‖να‖πάνε‖χαμένες‖προσπάθειες‖τόσων‖ετών»).‖την‖Κοινή‖του‖Ευαγγελίου,‖ωστόσο,‖βρίσκουμε‖τη‖λέξη‖

με‖ την‖ αρχική‖ σημασία‖ της‖ ως παραγώγου‖ του‖ ρήματος‖ κρίνω·‖ σημαίνει‖ το‖ αποτέλεσμα‖ του‖ κρίνω,‖ την‖ απόφαση‖και‖ την‖

πράξη‖του‖να‖κρίνει‖κανείς,‖την‖κρίση:‖«Ψ‖βάθος‖πλούτου‖και‖σοφίας‖και‖γνώσεως‖Θεού.‖ως‖ανεξερεύνητα‖τα‖κρίματα αυτού‖

και‖ανεξιχνίαστοι‖αι‖οδοί‖αυτού»‖(Επιστ.‖Ρωμ.‖11.33)‖και‖«και‖είπεν‖ο‖Ιησούς·‖εις‖κρίμα εγώ‖εις‖τον‖κόσμον‖τούτον‖ήλθον,‖ίνα‖οι‖

μη‖βλέποντες‖βλέπωσι‖και‖οι‖βλέποντες‖τυφλοί‖γένωνται».‖Η‖σημερινή‖σημασία‖της‖λέξης‖(«ευθύνη‖για‖αδικία»)‖προέρχεται‖

από‖χρήσεις,‖όπως‖«οι‖κατεσθίοντες‖*για‖τους‖γραμματείς+‖τας‖οικίας‖των‖χηρών‖και‖προφάσει‖μακρά‖προσευχόμενοι·‖ούτοι‖

λήψονται‖περισσότερον‖κρίμα».‖Η‖αρχαία‖λέξη‖επήρεια‖«προσβλητική‖μεταχείριση,‖κακομεταχείριση»‖(πιθ.‖από‖το‖ομηρικό‖

αρειή «κακομεταχείριση,‖ βλάβη»‖ ή‖ από‖ το‖ έρις «έριδα»)‖ έδωσε‖ το‖ αρχ.‖ επηρεάζω «φέρομαι‖ προσβλητικά,‖

κακομεταχειρίζομαι».‖Με‖αυτή‖τη‖σημασία‖βρίσκουμε‖τη‖λέξη‖και‖στο‖κείμενο‖της‖Καινής‖Διαθήκης:‖«αγαπάτε‖τους‖εχθρούς‖

υμών,‖ευλογείτε‖τους‖καταρωμένους‖υμάς,‖καλώς‖ποιείτε‖τοις‖μισούσιν‖υμάς‖και‖προσεύχεσθε‖υπέρ‖των‖επηρεαζόντων υμάς‖

και‖διωκόντων‖υμάς»‖(Ματθ.‖5.44).‖ήμερα‖η‖λέξη‖πέρασε‖στη‖σημασία‖«κατευθύνω‖έμμεσα,‖με‖τα‖λόγια‖ή‖τις‖πράξεις‖μου,‖τις‖

ενέργειες,‖τον‖τρόπο‖σκέψης,‖τις‖αποφάσεις‖κ.λπ.‖κάποιου».‖‖Η‖λ.‖καθηγητής,‖που‖σημαίνει‖σήμερα‖τον‖διδάσκοντα‖ένα‖ειδικό‖

γνωστικό‖αντικείμενο‖στην‖τριτοβάθμια‖ (ΑΕΙ-ΣΕΙ)‖ή‖στη‖δευτεροβάθμια‖εκπαίδευση,‖σήμαινε‖αρχικά‖ (από‖ το‖καθ-ηγούμαι)‖

«αυτόν‖που‖καθοδηγεί,‖που‖δείχνει‖τον‖δρόμο‖στους‖άλλους»‖και,‖γενικότερα,‖«τον‖οδηγητή,‖τον‖καθοδηγητή,‖τον‖διδάσκαλο»:‖

«μηδέ‖κληθήτε‖καθηγηταί.‖είς‖γαρ‖υμών‖εστιν‖ο‖καθηγητής,‖ο‖Φριστός»‖(Ματθ.‖23.10).‖Σο‖ρήμα‖καταγγέλλω χρησιμοποιείται‖

σήμερα‖με‖τη‖σημασία‖του‖«αναφέρω‖δημόσια‖παράνομες‖πράξεις,‖καταφεύγω‖στο‖δικαστήριο‖εναντίον‖κάποιου».‖Εχει‖δηλ.‖
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τη‖σημασία‖του‖«ψέγω,‖κατηγορώ».‖την‖αρχαία‖Ελληνική‖το‖καταγγέλλω‖σήμαινε‖«κηρύσσω»‖(πόλεμο),‖«αναγγέλλω»‖γενικά‖

και,‖ λιγότερο,‖ ό,τι‖ και‖ σήμερα‖ («καταγγέλλω‖ την‖ επιβουλήν,‖ τους‖ δεσπότας»‖ κ.λπ.).‖ τη‖ γλώσσα‖ του‖ Ευαγγελίου‖ το‖

καταγγέλλω‖χρησιμοποιείται‖ως‖εύσημη‖λέξη‖για‖να‖δηλώσει‖το‖«διακηρύσσω,‖ευαγγελίζομαι,‖φέρνω‖σημαντική‖είδηση».‖Ετσι‖

ο‖Παύλος‖στον‖λόγο‖του‖προς‖τους‖Αθηναίους‖στον‖Αρειο‖Πάγο‖λέει:‖«Διερχόμενος‖γαρ‖και‖αναθεωρών‖τα‖σεβάσματα‖υμών‖

εύρον‖και‖βωμόν‖εν‖ω‖επεγέγραπτο‖ "Αγνώστω‖Θεώ".‖ον‖ουν‖αγνοούντες‖ευσεβείτε,‖τούτον‖εγώ‖καταγγέλλω υμίν».‖ (Πράξ.‖

Αποστ. 17.23-24)‖και‖«ήλθον‖ου‖καθ'‖υπεροχήν‖λόγου‖ή‖σοφίας‖καταγγέλλων υμίν‖το‖μαρτύριον‖του‖Θεού»‖(Κορ.‖Α'‖2.1).‖‖το‖

τελευταίο‖ απόσπασμα‖βρίσκουμε‖ τη‖λ.‖μαρτύριον‖με‖ τη‖σημασία‖ της‖ «μαρτυρίας»‖ και,‖ κατ'‖ επέκταση,‖ της‖ «αλήθειας»‖ του‖

Θεού.‖Ομοίως‖στο‖απόσπασμα: «καθώς‖το‖μαρτύριον του‖Φριστού‖εβεβαιώθη‖εν‖υμίν,‖ώστε‖υμάς‖μη‖υστερείσθαι‖εν‖μηδενί‖

χαρίσματι»‖(Κορ.‖Α'‖2.7).‖Αργότερα‖η‖λ.‖μαρτύριο πέρασε‖στη‖δήλωση‖της‖σωματικής‖δοκιμασίας,‖των‖βασανιστηρίων‖και‖του‖

θανάτου‖ακόμη‖που‖υπέστησαν‖οι‖μάρτυρες‖για‖την‖πίστη‖τους,‖αργότερα‖και‖της‖ψυχικής‖δοκιμασίας,‖σημασίες‖με‖τις‖οποίες‖

χρησιμοποιείται‖η‖λέξη‖και‖σήμερα‖(σπανιότερα‖χρησιμοποιείται‖και‖με‖τη‖σημασία‖της‖μαρτυρίας,‖του‖τεκμηρίου).‖Αξίζει‖να‖

λεχθεί‖ ότι‖ και‖ η‖ ομόρριζη‖ λέξη‖ διαμαρτύρομαι, που‖ αρχικά‖ σήμαινε‖ «επικαλούμαι‖ τους‖ θεούς‖ και‖ τους‖ ανθρώπους‖ ως‖

μάρτυρες‖(για‖κάτι‖που‖λέω‖ή‖που‖υφίσταμαι)»‖και‖που‖ήδη‖στην‖αρχαία‖γλώσσα‖πέρασε‖στη‖σημασία‖που‖έχει‖και‖σήμερα,‖

στη‖γλώσσα‖του‖Ευαγγελίου‖βρίσκεται‖με‖διαφορετική‖σημασία,‖του‖«κηρύσσω,‖διακηρύσσω,‖αναγγέλλω,‖κάνω‖γνωστό»:‖«και‖

διδάξαι‖υμάς‖δημοσίως‖και‖κατ'‖οίκους,‖διαμαρτυρόμενος Ιουδαίοις‖τε‖και‖Ελλησι‖*=ειδωλολάτρες+‖την‖εις‖τον‖Θεόν‖μετάνοιαν‖

και‖πίστιν‖ την‖ εις‖ τον‖Κύριον‖ημών‖ Ιησούν‖Φριστόν»‖ (Πράξ.‖Αποστ.‖ 20.21)‖ .  Αναφέρθηκα‖ δι'‖ ολίγων‖σε‖μερικές‖λέξεις‖ της‖

Καινής‖Διαθήκης‖που‖η‖σημασία‖τους‖διαφέρει‖από‖τη‖σημερινή‖χρήση‖τους.‖Ψστόσο,‖οι‖περισσότερες‖λέξεις‖του‖Ευαγγελίου‖

σώζονται‖με‖την‖ίδια‖ή‖παραπλήσια‖σημασία.‖Ο‖πατέρας‖της‖γλωσσικής‖επιστήμης‖στην‖Ελλάδα,‖ο‖Γ.‖Φατζιδάκις,‖στη‖μελέτη‖

του‖«Περί‖της ενότητος‖της‖ελληνικής‖γλώσσης»‖(Επιστ.‖Επετηρίς‖Παν/μίου‖Αθηνών‖5,‖1908-9,‖σ.‖47-51)‖έδειξε‖ότι‖«εκ‖των‖4.900‖

περίπου‖λέξεων‖της‖Καινής‖Διαθήκης‖σχεδόν‖αι‖ημίσειαι,‖ήτοι‖λέξεις‖2.280,‖λέγονται‖και‖σήμερον‖έτι‖εν‖τη‖κοινή‖λαλιά·‖των‖δε‖

λοιπών‖αι‖πλείσται‖μεν,‖2.260,‖νοούνται‖καλώς‖υπό‖πάντων‖των‖Ελλήνων‖αναγιγνωσκόμεναι‖ή‖ακουόμεναι,‖ολίγαι‖δε‖μόνον,‖

περί‖τις‖400,‖είναι‖αληθώς‖ακατανόητοι‖υπό‖του‖ελληνικού‖λαού».‖Δεν‖είναι‖εκπληκτικό‖να‖μιλούν‖οι‖νέοι‖σήμερα‖για‖πώρωση 

και‖πωρωμένους,‖δηλώνοντας‖«την‖τυφλή προσήλωση‖σε‖κάτι‖χωρίς‖να‖βλέπει‖κανείς‖τίποτε‖άλλο»,‖και‖να‖διαβάζουμε‖στα‖

κείμενα‖ της‖ Κ.‖ Διαθήκης‖ «εσκοτισμένοι‖ τη‖ διανοία,‖ όντες‖ απηλλοτριωμένοι‖ της‖ ζωής‖ του‖Θεού‖ *...+‖ διά‖ την‖ πώρωσιν της‖

καρδίας‖ αυτών»‖και‖ «και‖ γνους‖ ο‖ Ιησούς‖λέγει‖αυτοίς·‖ τι‖ διαλογίζεσθε‖ ότι‖ άρτους‖ ουκ‖ έχετε;‖ ούπω‖νοείτε‖ ουδέ‖συνίετε;‖ ότι‖

πεπωρωμένην έχετε‖την‖καρδίαν‖υμών;‖οφθαλμούς‖έχετε‖και‖ου‖βλέπετε,‖και‖ώτα‖έχοντες‖ουκ‖ακούετε;»,‖να‖γίνεται‖λόγος‖

δηλ.‖για‖την‖τύφλωση‖και‖την‖αδυναμία‖να‖δει‖κανείς‖την‖πραγματικότητα‖ή‖κάτι‖άλλο‖από‖αυτό‖που‖έχει‖ήδη‖στο‖μυαλό‖του; 
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  Ο‖τρόπος‖που‖χρησιμοποιεί‖ένας‖λαός‖τις‖λέξεις‖της‖γλώσσας‖του‖καθορίζεται‖πρωτίστως‖από‖τις‖ανάγκες‖της‖επικοινωνίας‖

του,‖αλλά‖συνδέεται‖άμεσα‖με‖τη‖νοοτροπία‖και‖την‖παράδοση‖ενός‖λαού‖όσο‖και‖με‖ένα‖ήθος‖που‖διαμορφώνεται‖από‖τη‖

χρήση‖ή‖και‖την‖κατάχρηση‖των‖λέξεων‖από‖ορισμένες‖κοινωνικές‖ή‖και‖επαγγελματικές‖ομάδες.  Μερίδιο‖και‖«ευθύνη»‖στην‖

καταχρηστική‖χρήση‖ορισμένων‖λέξεων‖έχουμε‖όλοι,‖ωστόσο‖την‖πρωτοβουλία‖την‖παίρνουν‖ όπως‖συμβαίνει‖συνήθως‖στη‖

γλώσσα‖ μερικές‖ομάδες‖που‖πρωτοχρησιμοποιούν‖ή‖πολυχρησιμοποιούν‖τις‖αντίστοιχες‖λέξεις.‖Δείγματος‖χάριν‖θα‖

αναφερθώ‖στις‖γραμμές‖που‖ακολουθούν‖σε‖δύο‖γλωσσικές‖ομάδες‖καταχρηστικής‖χρήσης:‖στα‖μπάτσος‖- ράμπο‖- μπλακ-

άουτ‖καθώς‖και‖στα‖γράφω‖- πηδώ‖- το‖κάνω. 

ημασιολογικές συνυποδηλώσεις  

  Σα‖τελευταία‖χρόνια‖τείνουν‖να‖επικρατήσουν‖στη‖χρήση,‖ως‖πιο‖εκφραστικά‖και‖δηλωτικά‖των‖αντιστοίχων‖εννοιών,‖το‖

μπάτσος‖αντί‖του‖αστυνομικός,‖το‖ράμπο‖αντί‖του ελεγκτής‖και‖το‖μπλακ-άουτ‖αντί‖του‖συσκότιση.‖Μια‖ξένη‖λέξη‖έρχεται‖

στις‖περιπτώσεις‖αυτές‖να‖πάρει‖τη‖θέση‖μιας‖ελληνικής,‖μεταφέροντας‖μαζί‖μια‖σειρά‖από‖συνυποδηλώσεις‖που‖φορτίζουν‖

τη‖σημασία‖της‖λέξης‖συνήθως‖αρνητικά‖και‖αίρουν‖ουσιώδεις‖διαφορές‖στη‖δήλωση‖των‖εννοιών. 

 υγκεκριμένα,‖το‖μπάτσος‖(από‖το‖τουρκικό‖baç‖στη‖γλώσσα‖των‖προσεκτικών‖ομιλητών‖δηλώνει‖συνήθως‖τον‖αστυφύλακα,‖

το‖όργανο‖της‖τάξεως,‖αλλά‖με‖μια‖αρνητική‖χροιά‖που‖παραπέμπει‖στην‖άσκηση‖βίας‖πάνω‖σε‖αθώα‖θύματα,‖στην‖

αυταρχική‖εξουσία‖που‖ταλαιπωρεί‖αδύναμους‖πολίτες‖κ.τ.ό.‖τον‖λόγο‖των‖ίδιων‖ομιλητών‖η‖ουδέτερη‖λέξη‖για‖το‖όργανο‖

της‖τάξεως‖είναι‖η‖λέξη‖αστυνομικός‖(και‖αστυνόμος,‖πβ.‖«κλέφτες‖κι‖αστυνόμοι»‖που‖έλεγαν‖και‖λένε‖τα‖παιδιά‖παίζοντας‖

και‖αγγλ.‖cops‖and‖robbers),‖συνδεόμενη‖με‖εύσημες‖σημασιολογικές‖συνυποδηλώσεις‖(την‖προστασία‖του‖πολίτη‖από‖τους‖

κακοποιούς,‖την‖καταδίωξη‖των‖εγκληματιών,‖την‖εξασφάλιση‖της‖ζωής‖και‖της‖περιουσίας‖των‖πολιτών‖κ.τ.ό.).‖Αρα‖η‖

γενίκευση‖της‖λέξης‖μπάτσος,‖που‖βλέπουμε‖να‖κυριαρχεί‖λ.χ.‖στον‖μεταγλωττισμό‖των‖περισσότερων‖τηλεοπτικών‖έργων,‖σε‖

τηλεοπτικές‖σειρές‖κλπ.,‖για‖να‖αποδώσει‖το‖άχρωμο‖αγγλικό‖cop,‖και‖το‖σώμα‖των‖αστυνομικών‖μειώνει‖κοινωνικά‖και‖ηθικά‖

και‖αφαιρεί‖από‖την‖ελληνική‖γλώσσα‖τη‖δυνατότητα‖να‖διαφοροποιεί‖σημασιολογικά‖τη‖χρήση‖των‖δύο‖λέξεων,‖

επιβάλλοντας‖βαθμηδόν‖σε‖όλες‖τις‖περιπτώσεις‖τη‖μία‖από‖αυτές,‖το‖μπάτσος.‖Ενας‖ήρωας‖αμερικανικών‖ταινιών‖

υπεράνθρωπης‖δυνάμεως‖και‖εκπληκτικής‖αποτελεσματικότητας,‖ο‖Rabo,‖έδωσε‖πρόσφατα‖το‖όνομά‖του‖σε...‖ειδικό‖σώμα‖

ελεγκτών‖της‖Εφορίας,‖οι‖οποίοι‖θεωρήθηκαν‖μεταφορικά‖ότι‖διαθέτουν‖όχι‖ανάλογες‖ικανότητες,‖αλλά‖ανάλογες‖

αρμοδιότητες!‖ε‖πρωτοσέλιδα‖εφημερίδων‖και‖στη‖γλώσσα‖της‖έντυπης‖και‖ηλεκτρονικής‖δημοσιογραφίας‖η‖εκφραστική‖

δισύλλαβη‖λέξη‖ράμπο,‖ως‖δηλωτική‖μιας‖δυναμικής,‖άμεσης‖και‖αποτελεσματικής‖παρέμβασης,‖πέρασε‖μεταφορικά‖να‖

αντικαταστήσει‖την‖τυπική,‖άχρωμη‖και‖«κατεστημένη»‖χρήση‖του‖ελεγκτή.‖Ετσι‖η‖λέξη‖ράμπο,‖λέξη‖άκλιτη‖και‖έντονα‖

ξενική,‖χωρίς‖καμία‖ετυμολογική‖διαφάνεια,‖άγνωστη‖δηλαδή‖για‖τις‖χιλιάδες‖των‖Ελλήνων‖που‖δεν‖συμβαίνει‖να‖γνωρίζουν‖
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τον‖Rabo,‖υποσκελίζει‖σιγά‖σιγά‖τον‖όρο‖ελεγκτής,‖τον‖οποίο‖μπορούν‖να‖καταλάβουν‖οι‖πάντες.   Σο‖ίδιο‖συμβαίνει‖και‖με‖το‖

μπλακ-άουτ:‖λέξη‖εκφραστική,‖με‖σημασιακές‖αναφορές‖(για‖τους‖γνώστες‖της‖αγγλικής)‖στο‖μπλακ‖και‖στο‖άουτ‖και‖με‖το‖

«γόητρο»‖της‖ξένης‖λέξης.‖Ψστόσο‖και‖η‖λέξη‖αυτή‖δεν‖μπορεί‖να‖έχει‖τη‖σημασιολογική‖και‖ετυμολογική‖διαφάνεια‖που‖έχει‖

η‖λέξη‖συσκότιση‖(συν‖+‖σκοτίζω‖<‖σκότος),‖η‖πλήρης‖σκότιση,‖η‖καθολική‖επικράτηση‖σκότους,‖η‖παντελής‖έλλειψη φωτός‖

(πβ.‖σύνθετα‖όπως‖σύσκιο,‖συρροή,‖σύσφιγξη‖κ.τ.ό.).‖Ούτε‖το‖μπλακ‖ούτε‖το‖άουτ‖λέει‖τίποτε‖στη‖γλωσσική‖συνείδηση‖των‖

περισσότερων‖ομιλητών‖της‖ελληνικής‖γλώσσας. 

Ευφημιστική χρήση  

  Και‖περνάμε‖στην‖ομάδα‖ των‖ευφημιστικών‖ρημάτων‖ (γράφω‖ - πηδώ‖ - το‖κάνω)‖που‖χρησιμοποιούνται‖για‖να‖ δηλώσουν‖

περιφρόνηση‖ή‖απαξίωση‖ (το‖ρήμα‖γράφω)‖και‖την‖πράξη‖της‖συνουσίας‖ (τα‖ ρήματα‖πηδώ‖και‖κάνω).‖Από‖την‖περίφραση‖

γράφω‖(κάποιον‖ή‖κάτι)‖στα‖παλιά‖μου‖παπούτσια‖(ή,‖στην‖αργκό,‖γράφω‖στα‖γεννητικά‖μου‖όργανα),‖το‖γράφω‖σε‖χρήσεις‖

όπως‖ «με‖γράφεις»,‖ «τον‖ έγραψαν»‖κ.τ.ό.‖ έφτασε‖ να‖σημαίνει‖ «με‖αγνοείς,‖ δεν‖με‖λογαριάζεις,‖ δεν‖μου‖ δίνεις‖ σημασία,‖με‖

περιφρονείς‖ κλπ.».‖ Ετσι‖ με‖ το‖ άκουσμα‖ της‖ λέξης‖ γράφω‖ πολλοί‖ από‖ τους‖ νεότερης‖ ηλικίας‖ ομιλητές‖ της‖ ελληνικής‖

χαμογελούν αυθόρμητα‖ συνδέοντας‖ τη‖λέξη‖με‖ την‖ ευφημιστική‖περισσότερο‖ χρήση‖ της‖παρά‖ με‖ την‖κύρια‖ σημασία‖ της.‖

Αποτέλεσμα:‖ μία‖ από‖ τις‖ πιο‖ δηλωτικές‖ και‖ «πνευματικές»‖ λέξεις‖ της‖ ελληνικής‖ γλώσσας‖ τείνει‖ να‖ συνδέεται‖ όλο‖ και‖

περισσότερο‖με‖την‖καταχρηστική‖της‖σημασία‖και‖να‖περιορίζεται‖ως‖εκ‖τούτου‖η‖κύρια‖σημασία‖της.‖Οι‖λέξεις‖που‖δηλώνουν‖

συνουσία,‖ιδίως‖τα‖ρήματα,‖εμφανίζουν‖ για‖ευνόητους‖λόγους‖ κοινωνιογλωσσικές‖δυσκολίες‖στη‖χρήση‖τους.‖Σο‖«ρήμα‖με‖τα‖

τέσσερα‖ γράμματα»‖ λ.χ.‖ της‖ αγγλικής‖ (το‖ ρήμα‖ που‖ σημαίνει‖ τη‖ συνεύρεση,‖ το‖ fuck)‖ άργησε‖ σε‖παλιότερες‖ κοινωνίες‖ να‖

περάσει‖ στην‖ ευρύτερη‖ γραπτή‖ χρήση‖ (εκείθεν‖ και‖ στα‖ λεξικά),‖ όπως‖ και‖ το‖ αντίστοιχο‖ ελληνικό‖ (επίσης‖ με‖ τέσσερα‖

γράμματα,‖ γ...),‖ του‖ οποίου‖ η‖ ευγενής‖ ετυμολογική‖ προέλευση‖ (αρχική‖ σημασία«έρχομαι εις‖ γάμον»,‖ «παντρεύομαι»‖ για‖

γυναίκες‖ή‖«νυμφεύομαι»‖για‖άντρες)‖έσωσε‖για‖καιρό‖τα‖προσχήματα‖για‖όσους‖τουλάχιστον‖γνώριζαν‖την‖αρχαία‖και‖τη‖

λόγια‖ελληνική‖γλώσσα. 

Αίσθηση του μέτρου  

  τη‖σύγχρονη‖γλώσσα‖των‖τελευταίων‖ετών‖μια‖άλλη‖λέξη‖(με‖τέσσερα γράμματα‖κι‖αυτή...),‖το‖ρήμα‖πηδώ‖χρησιμοποιείται‖

σε‖ευρεία‖κλίμακα‖για‖να‖αναφερθεί‖η‖κακόσημη‖και‖ για‖λόγους‖ευγενείας‖ απαγορευμένη‖λέξη‖γ...‖Αποτέλεσμα:‖το‖«αθώο»‖

ρήμα‖πηδώ‖δεν‖μπορεί‖να‖αναφερθεί‖στη‖συνομιλία‖(ιδίως‖μεταξύ‖ατόμων‖νεότερης‖ηλικίας)‖χωρίς‖να‖προκαλέσει‖συνειρμούς‖

και‖αναφορές‖προς‖την‖ευφημιστική‖χρήση‖της‖λέξης‖με‖ανάλογα‖χαμόγελα‖και‖υπονοούμενα.‖Η‖καταχρηστική‖σημασία‖κι‖

εδώ‖τείνει‖να‖αποβάλει‖την‖κύρια‖σημασία‖της‖λέξης.‖ Σο‖ίδιο‖συμβαίνει‖και‖με‖τον‖ξενισμό‖το‖κάνει,‖που‖αποτελεί‖επίσης‖

ευφημιστική‖φράση,‖για‖να‖αποδοθεί‖η‖σημασία‖του‖«συνουσιάζεται».‖τον‖υποτιτλισμό‖ξένων‖(αγγλόφωνων)‖τηλεοπτικών‖

ταινιών‖η‖φράση‖εμφανίζεται‖συχνότατα‖(λόγω‖και‖της‖τολμηρότητας‖τέτοιων‖ταινιών).‖Και‖η‖φράση‖αυτή‖σε‖νεανικό‖

περιβάλλον‖προκαλεί‖θυμηδία‖και‖υπονοούμενα. 

 Με‖όσα‖είπαμε‖περιγράφουμε‖μια‖ευρεία‖μορφή‖γλωσσικής‖συμπεριφοράς,‖κατά‖την‖οποία‖με‖την‖αναζήτηση‖πιο‖

εκφραστικών,‖εντυπωσιακών‖και‖παραστατικών‖λέξεων‖(στην‖περίπτωση‖των‖μπάτσος,‖ράμπο‖και‖μπλακ-άουτ)‖ή‖με‖την‖

καταφυγή‖σε‖ευφημισμούς‖που‖εξυπηρετούν‖την‖αρκετά‖ελευθεριάζουσα‖σύγχρονη‖γλωσσική‖επικοινωνία‖(γράφω,‖πηδώ,‖το‖

κάνω),‖προβάλλεται‖η‖ξένη‖εις‖βάρος‖της‖ελληνικής‖λέξης.‖Πρόκειται‖για‖μια‖γλωσσική‖συμπεριφορά‖που‖οδηγεί‖βαθμηδόν‖σε‖

μείωση‖της‖χρήσης‖(λόγω‖των‖κακόσημων‖υπονοουμένων‖που‖προκαλούν)‖μερικών‖βασικών‖λέξεων.‖Μεγαλύτερη‖ευαισθησία‖

και‖προσοχή‖στη‖γλωσσική‖χρήση‖μπορεί‖και‖τον‖εκσυγχρονισμό‖να‖ικανοποιεί‖(αξιοποιώντας‖ορισμένες‖λέξεις‖σε‖ορισμένα‖  

περιορισμένα‖ γλωσσικά‖περιβάλλοντα)‖και‖τη‖γλωσσική‖ισχύ‖βασικών‖λέξεων‖να‖διατηρήσει.‖‖Η‖αίσθηση‖του‖μέτρου‖και‖στη‖

γλώσσα‖είναι‖ίσως‖ο‖μόνος‖πρακτικός‖κανόνας‖μιας‖ποιοτικής‖χρήσης‖της,‖χωρίς‖να‖ξεχνάμε‖από‖την‖άλλη‖μεριά‖ότι‖τίποτε‖

δεν‖μπορεί‖ και‖δεν‖πρέπει‖ να‖αναχαιτίσει‖τις‖αναπόφευκτες‖μεταβολές‖που‖διέπουν‖κάθε‖ανθρώπινη‖γλώσσα. 

Προκλητικές ορθογραφίες λέξεων. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 20/7/1997 

 

  Πολλοί,‖μιλώντας‖για‖την‖«κακοδαιμονία»‖ όπως‖την‖χαρακτηρίζουν‖ της‖σύγχρονης‖γλώσσας,‖της‖δημοτικής‖και‖συγχέοντας‖

γλώσσα‖και‖ορθογραφία‖(πράγμα‖που‖είναι‖φυσικό‖για‖έναν‖μη‖ειδικό),‖αναφέρουν‖ως‖δείγματα‖αυτής‖της‖«κακοδαιμονίας»‖

ορισμένες‖αδιανόητες‖ή‖εξωφρενικές,‖όπως‖τις‖χαρακτηρίζουν,‖ορθογραφίες‖λέξεων.‖«Σώρα‖στη‖δημοτική»,‖λέει‖ένας,‖

«γράφουν‖το‖αφτί με‖φ‖και‖το‖αβγό με‖β.‖Αντε‖να‖γράψεις‖σωστά!».‖«Εγώ είδα‖το‖εταιρεία με‖ει»,‖λέει‖άλλος,‖«και‖το‖αλλοιώς 

που‖το‖μαθαίναμε‖στο‖σχολείο‖με‖-οι- το‖είδα‖αλλιώς με‖-ι-.‖Δεν‖ξέρω‖πια‖τι‖είναι‖σωστό‖και‖τι‖δεν‖είναι‖στη‖δημοτική!».‖Αλλος‖

προσθέτει‖στη‖συζήτηση‖ως‖καινοφανές‖χαρακτηριστικό‖της‖ορθογραφίας‖της‖δημοτικής‖ότι‖είδε‖κάπου‖το‖παλιός με‖-ι- αντί‖

του‖παληός με‖-η- που‖μάθαινε‖στο‖σχολείο,‖το‖βρομώ με‖-ο- και‖το‖γλείφω με‖-ει- αντί‖για‖-υ-.‖«Εγώ»,‖δηλώνει,‖«δεν‖ξέρω‖να‖

γράψω‖τη‖δημοτική.‖Γράφω‖τις‖λέξεις‖όπως‖τις‖ήξερα‖στην‖καθαρεύουσα»!‖Ση‖χαριστική‖βολή‖στους‖απελπισμένους‖

συνομιλητές‖δίνει‖ένας‖αρχιτέκτονας:‖«Αμ‖το‖κτήριο που‖το‖γράφουν‖με‖-η-,‖ενώ‖το‖κτίζω γράφεται‖με‖ι;‖Ναι,‖όπως‖σας‖το‖

λέω!‖Ασε‖το‖πιρούνι που‖το‖έχω‖δει‖με‖-ι- και‖το‖καλύτερος με‖-υ- αντί‖του‖καλλίτερος που‖μαθαίναμε.‖Πρέπει‖να‖ξαναπάμε‖

στο‖σχολείο,‖να‖μάθουμε‖να‖γράφουμε‖στη‖δημοτική»!     Ολοι,‖ιδίως‖όσοι‖ασχολούμαστε‖επαγγελματικά‖με‖τη‖γλώσσα‖

(γλωσσολόγοι,‖φιλόλογοι,‖δάσκαλοι‖κ.ά.),‖ακούμε‖συχνά‖τέτοιες‖παρατηρήσεις-καταγγελίες,‖οι‖οποίες‖στηρίζονται‖σε‖μία‖

πλάνη:‖ότι‖αυτές‖οι‖ορθογραφήσεις‖οφείλονται‖στην‖καθιέρωση‖της‖νεοελληνικής‖ή‖δημοτικής.‖Πρόκειται‖για‖πλάνη,‖το‖

επαναλαμβάνω,‖αφού‖η‖ορθογραφία‖δεν‖είναι‖ζήτημα‖δημοτικής‖και‖(παλιότερα)‖καθαρεύουσας,‖αλλά‖ζήτημα‖ετυμολογικής‖
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προέλευσης‖των‖λέξεων,‖αυτής‖που‖καθορίζει‖σε‖μια‖γλώσσα‖με‖ιστορική‖ορθογραφία‖όπως‖η‖Ελληνική‖και‖την‖ορθή‖γραφή‖

κάθε‖λέξης.‖την‖Ελληνική‖δηλ.,‖όπως‖και‖στις‖περισσότερες‖άλλες‖εθνικές‖γλώσσες‖(Αγγλική,‖Γαλλική,‖Γερμανική,‖Κινεζική,‖

Ιαπωνική‖κ.ά.),‖γράφουμε‖τις‖λέξεις‖όχι‖ακριβώς‖όπως‖τις‖προφέρουμε‖σήμερα,‖αλλά‖όπως‖γράφονταν‖παραδοσιακά‖σύμφωνα‖

με‖την‖ιστορία‖κάθε‖λέξης‖και‖την‖ορθογραφία‖της‖από‖τότε‖που‖εμφανίζεται‖στην‖ιστορία‖μιας‖γλώσσας.‖τις‖περισσότερες‖

περιπτώσεις‖η‖ιστορική‖ορθογραφία‖συμπίπτει‖με‖αυτό‖που‖ονομάζουμε‖ετυμολογία της‖λέξης,‖δηλ. με‖«την‖αληθή‖

προέλευσή»‖της‖(έτυμος‖=‖αληθής).‖Ετσι‖όταν‖ο‖Αγγλος‖προφέρει‖«νάιτ»‖και‖γράφει‖knight‖«ιππότης»,‖είναι‖γιατί‖γράφει‖τη‖

λέξη‖με‖την‖ιστορική‖(και‖όχι‖τη‖φωνητική)‖ορθογραφία·‖την‖γράφει‖όπως‖προφερόταν‖παλιά‖(κνιχτ)‖στις‖γερμανικές‖γλώσσες‖

σύμφωνα‖με‖την‖(ετυμολογική)‖προέλευσή‖της.‖Η‖ιστορική,‖λοιπόν,‖ορθογραφία,‖που‖ακολουθούμε‖και‖στην‖Ελληνική,‖είναι‖

αυτή‖που‖υπαγορεύει‖να‖γράφουμε‖το‖ποιητικός με‖τρία‖διαφορετικά‖i‖(οι,‖η‖και‖ι),‖το‖επώνυμο με‖-ω- και‖-υ- (τα‖σύνθετα‖της‖

αρχαίας‖λέξης‖όνυμα,‖τύπου‖της‖αρχαίας‖θεσσαλικής‖διαλέκτου‖αντί‖του‖αττικού‖όνομα,‖γράφονται‖με‖-ω-·‖πρβλ.‖συνώνυμος,‖

ανώνυμος,‖διώνυμο‖κλπ.),‖το‖ιστορία με‖-ι- (από‖το‖ίστωρ‖«γνώστης»·‖προέρχεται‖από‖το‖θέμα‖ιδ- του‖ιδ-είν,‖που‖συνδέεται‖

ετυμολογικά‖με‖το‖οίδα‖«γνωρίζω»)‖κ.ο.κ. Αφού,‖λοιπόν,‖κύριο‖κριτήριο‖της‖ορθογραφίας‖των‖λέξεων‖είναι‖η‖ιστορική,‖δηλ.‖η‖

ετυμολογική‖τους‖προέλευση,‖η‖ορθογραφία‖μιας‖λέξης‖καθορίζεται‖από‖την‖ετυμολογία‖της‖όπως‖προσδιορίζεται‖από‖τους‖

ειδικούς‖μελετητές‖της‖ιστορίας‖της‖γλώσσας‖(κανονικά‖από‖γλωσσολόγους‖της‖ιστορικοσυγκριτικής,‖λεγόμενης,‖

γλωσσολογίας,‖όπως‖ήταν‖παλιότερα‖ο‖Γ.‖Φατζιδάκις,‖ο‖Γιάννης‖Χυχάρης,‖ο‖Γ.‖Αναγνωστόπουλος,‖ο‖Β.‖Υάβης,‖ο‖Μ.‖

Σριανταφυλλίδης,‖ο‖Ν.‖Ανδριώτης,‖ο‖Αγ.‖Σσοπανάκης,‖ο‖Γ.‖Κουρμούλης,‖ο‖Α.‖Γεωργακάς,‖ο‖Αντ. Θαβώρης,‖οι‖κλασικοί‖

φιλόλογοι‖Κ.‖Κόντος,‖Φ.‖Φαριτωνίδης,‖Ι.‖Κακριδής,‖τ.‖Καψωμένος,‖ο‖σοφός‖Αδ.‖Κοραής,‖οι‖βυζαντινολόγοι‖Υ.‖Κουκουλές‖και‖

Εμμ.‖Κριαράς,‖ο‖αυτοδίδακτος‖Μένιος‖Υιλήντας‖κ.ά.‖Από‖αυτό‖φαίνεται,‖νομίζω,‖ότι‖η‖ορθογραφία‖μιας‖λέξης‖δεν‖είναι ζήτημα‖

δημοτικής‖ή‖καθαρεύουσας,‖αλλά‖θέμα‖επιστημονικό,‖που‖συνδέεται‖με‖την‖ετυμολογία‖της‖λέξης‖κατά‖τις‖επιταγές‖της‖

ιστορικής‖ορθογραφίας‖που‖εφαρμόζουμε‖στη‖γλώσσα‖μας.‖Ετσι‖ό,τι‖φαίνεται‖να‖ξενίζει,‖δεν‖είναι‖νεοτερισμός‖της‖γλώσσας‖

(πέρα‖από‖μερικές‖ορθογραφικές‖απλοποιήσεις‖που‖καθιερώθηκαν‖και‖από‖την‖καθαρεύουσα‖παλιότερα‖και,‖κυρίως,‖από‖τη‖

γραμματική‖της‖δημοτικής,‖όπως‖λ.χ.‖η‖ορθογραφία‖των‖-ότερος/-ότατος‖με‖-ο- σε‖όλες‖τις‖περιπτώσεις)‖αλλά‖προϊόν‖

επιστημονικής‖διδασκαλίας.‖Και‖χρωστάμε‖πολλά‖και‖στους‖επιστήμονες‖που‖εργάστηκαν‖στον‖χώρο‖της‖ετυμολογίας‖ 

σήμερα‖οι‖περισσότεροι‖γλωσσολόγοι‖έχουν‖στρέψει‖αλλού‖τα‖ερευνητικά‖τους‖ενδιαφέροντα‖  και,‖πολύ‖περισσότερα,‖στον‖

αείμνηστο‖καθηγητή‖της‖Γλωσσολογίας‖Νικόλαο‖Ανδριώτη,‖του‖οποίου‖το‖«Ετυμολογικό‖Λεξικό‖της‖Κοινής‖Νεοελληνικής»‖

(έκδ.‖Ιδρύματος‖Μ.‖Σριανταφυλλίδη),‖όπου‖κωδικοποιούνται‖κριτικά‖οι‖ετυμολογήσεις‖και‖οι‖ορθογραφίες‖των‖λέξεων‖που‖

προκύπτουν‖από‖αυτές,‖αποτελεί‖πολύτιμο‖βοήθημα.  Ας‖έλθουμε‖σε‖συγκεκριμένα‖παραδείγματα.‖Σο‖αβγό (όπως‖έδειξαν‖ο‖

Φατζιδάκις‖και‖ο‖Σριανταφυλλίδης),‖έχοντας‖τους‖φθόγγους‖βγ‖από‖φωνητική‖εξέλιξη,‖γράφεται‖κανονικά‖με‖-β- (τα‖ωά‖>‖

ταουα‖>‖ταγουά‖>‖ταουγά‖>‖ταβγά‖>‖τ'‖αβγό).‖Ομοια‖και‖το‖αφτί (τα‖ωτία‖>‖ταουτία‖>‖ταφτία‖>‖τ'‖αφτί).‖Σο‖αβγό δηλ.‖

συνδεόμενο‖με‖την‖αρχ.‖λ.‖ωόν,‖και‖το‖αφτί,‖συνδεόμενο‖με‖την‖αρχ.‖λ.‖ωτίον‖(υποκοριστικό‖του‖ους,‖ωτός),‖δεν‖δικαιολογούν‖

αντιστοίχως‖γραφές‖με‖αυ‖(αυγό)‖και‖αυ‖(αυτί).‖Σο‖αλλιώς έδειξε‖ο‖τ.‖Χάλτης‖ότι‖προέρχεται‖από‖το‖μεσαιωνικό‖αλλιώς‖(στο‖

οποίο‖μεταβλήθηκε‖με‖συνίζηση‖το‖επίρρ.‖αλλέως‖από‖επίθ.‖αλλέος,‖παράλληλο‖τύπο‖του‖άλλος)‖και‖όχι‖από‖το‖επίθ.‖αλλοίος,‖

που‖θα‖δικαιολογούσε‖τη‖γραφή‖αλλοιώς.‖Σο‖παλιός γράφεται‖με‖-ι-,‖γιατί‖δεν‖είναι‖άλλο‖από‖το‖αρχ.‖παλαιός‖όπου‖το‖/e/‖(αι)‖

συμπροφέρθηκε‖ως‖ι‖με‖το‖τονούμενο‖φωνήεν‖που‖ακολουθεί.‖Δεν‖πρόκειται‖δηλ.‖για‖τροπή‖του‖αι‖σε‖η,‖όπως‖νόμιζαν‖παλιά‖

και‖έγραφαν‖παληός,‖προτού‖η‖γλωσσολογία‖διδάξει‖ότι‖όταν‖έγινε‖η‖συμπροφορά‖(συνίζηση)‖του‖αι‖σε‖ι‖σε‖νεότερους‖χρόνους‖

ούτε‖το‖αι‖ήταν‖δίφθογγος‖(έγινε‖e‖ήδη‖στην‖αρχαία)‖ούτε‖το‖η‖ήταν‖μακρό!‖(έγινε‖παντού‖ι,‖«ιωτακίστηκε»‖όπως‖λέμε,‖στους‖

πρώτους‖μεταχριστιανικούς‖αιώνες).‖Σο‖ίδιο‖ισχύει‖και‖για‖το‖ελιά‖(από‖το‖ελαία),‖που‖παλιότερα‖γράφτηκε‖εσφαλμένα‖με‖-η- 

εληά‖(πρβλ.‖και‖μηλεά‖>‖μηλιά,‖νέος‖>‖νιος,‖πανωραία‖>‖πανώρια‖κ.λπ.).‖Σο‖εταιρεία γράφεται‖σωστά‖με‖-ει- ως‖θηλ.‖(εταιρεία)‖

του‖αρχ.‖επιθέτου‖εταιρείος,‖και‖όχι‖ως‖παράγωγο‖του‖εταίρος,‖οπότε‖θα‖ήταν‖εταιρία‖(για‖θηλυκά‖από‖επίθετα‖πρβλ.‖φίλιος‖- 

φιλία,‖πλατύς‖- πλατεία‖κ.ά.).‖Σο‖βρομώ γράφεται‖με‖-ο-,‖γιατί‖ο‖Φατζιδάκις‖έδειξε‖ότι‖παράγεται‖από‖το‖αρχ.‖βρομώ‖«κάνω‖

κρότο»‖(επειδή‖ορισμένοι‖χαρακτηριστικοί‖κρότοι‖ακολουθούνται‖από‖δυσοσμία)‖και‖όχι‖από‖το‖βρώμα‖«φαγητό»,‖γιατί‖τότε‖

θα‖είναι‖βρωματίζω‖(πρβλ.‖χρώμα‖- χρωματίζω,‖θρύμμα‖- θρυμματίζω‖κ.λπ.).‖Σο‖γλείφω γράφεται‖με‖-ει- (άλλο‖είναι‖το‖γλύφω‖

με‖-υ- απ'‖όπου‖το‖γλύπτης),‖γιατί‖παράγεται‖από‖το‖αρχ.‖εκλείχω‖(λείχω‖σημαίνει‖«γλείφω»)‖με‖-φ- αντί‖-χ- κατά‖το‖αλείφω.‖

Σο‖κτήριο γράφεται‖με‖-η-,‖γιατί‖είναι‖από‖το‖ευκτήριον‖(οίκημα)‖«οίκος‖προσευχής».‖Σο‖ρήμα‖κτίζω‖δεν‖μπορεί‖να‖δώσει‖

παράγωγο‖σε‖-ριος‖που‖να‖δικαιολογεί‖γραφή‖με‖-ι- (κτίριο),‖η‖δε‖παρετυμολογική‖σύνδεση‖με‖το‖κτίζω‖ως‖εξήγηση‖θα‖

αποτελούσε‖ερμηνευτικό‖τέχνασμα.‖Σο‖πιρούνι γράφεται‖με‖-ι-,‖για‖να‖δηλωθεί‖με‖τον‖πιο‖απλό‖τρόπο‖η‖φωνητική‖τροπή‖του‖-

ε- (περόνη‖- περόνιον)‖σε‖-ι- (πιρούνι)·‖πρβλ.‖και‖πιγούνι‖από‖μεσ.‖πουγούνι‖που‖προέρχεται‖από‖το‖αρχ.‖πωγώνιον,‖υποκορ.‖

του‖πώγων.‖Σο‖καλύτερος γράφεται‖με‖-υ- (όχι‖καλλίτερος),‖γιατί‖σχηματίζεται‖κατά‖τα‖συγκριτικά‖σε‖-ύτερος‖των‖επιθ.‖σε‖-ύς‖

(πλατύς‖- πλατύτερος,‖παχύς‖- παχύτερος‖ταχύς‖- ταχύτερος‖κ.λπ.‖και‖καλός‖- καλύτερος,‖μεγάλος‖- μεγαλύτερος,‖πρώτος‖- 

πρωτύτερος/πρωτύτερα,‖κοντά‖- κοντύτερα‖κ.τ.ό.). Απ'‖όσα‖είπαμε‖φαίνεται‖καθαρά‖ότι‖«προκλητικές‖ορθογραφίες»‖

ελληνικών‖λέξεων,‖όπως‖αυτές‖που‖αναφέραμε,‖δεν‖είναι‖νεοτερισμοί‖της‖δημοτικής‖αλλά‖επιστημονικές‖αποκαταστάσεις‖της‖

ορθής‖γραφής‖μέσω‖της‖διαδικασίας‖της‖ετυμολογίας.‖Και‖δεν‖χρειάζεται‖«να‖ξαναπάμε‖στο‖σχολείο»‖παρά‖να‖ανατρέχουμε‖

συχνότερα‖σε‖έγκυρα‖λεξικά‖που‖περιέχουν‖τέτοιες‖πληροφορίες,‖όπως‖το‖τελευταίο‖(1995)‖έξοχο‖απόκτημα‖της‖ελληνικής‖

λεξικογραφίας,‖το‖«Νέο‖Ελληνικό‖Λεξικό»‖του‖καθηγητή‖κ.‖Εμμ.‖Κριαρά,‖που‖είναι‖πολύτιμο‖βοήθημα‖και‖για‖τον‖πλούτο‖των‖

ερμηνευμάτων‖του. 
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Οι ξένες λέξεις της Ελληνικής. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 7, 22/6/1997 

 Σο‖1996‖οι‖Γερμανοί‖τόλμησαν‖ γιατί‖είναι‖τόλμη‖ να‖προχωρήσουν‖σε‖ορισμένες‖απλοποιήσεις‖της‖ορθογραφίας‖της‖

γερμανικής‖γλώσσας.‖Ετσι‖όρισαν‖τη‖«Νέα‖Ορθογραφία»‖της‖Γερμανικής‖(die‖Neue‖Rechtschreibung),‖που‖παραμένοντας‖στα‖

πλαίσια‖της‖ιστορικής‖ορθογραφίας‖βοηθάει‖σε‖μια‖εκλογικευμένη‖αντιμετώπιση‖μιας‖σειράς‖ορθογραφικών‖προβλημάτων‖

της‖Γερμανικής.‖Ειδικά‖για‖τις‖ξένες‖λέξεις‖που‖χρησιμοποιούνται‖σ'‖αυτή‖τη‖γλώσσα‖καθιερώνεται‖η‖αρχή‖του‖

εκγερμανισμού,‖της‖απλογράφησής‖τους‖δηλαδή‖κατά‖τους κανόνες‖της‖Γερμανικής.‖τα‖έντυπα‖(βιβλία,‖εφημερίδες,‖λεξικά‖

κλπ.),‖που‖ακολουθούν‖πια‖τη‖«νέα‖ορθογραφία»,‖γράφουν‖Nessessar‖αντί‖Necessaire,‖Orthografie‖αντί‖Orthographie,‖Ketschup‖

αντί‖Ketchup,‖Tunfisch‖αντί‖Thunfisch,‖Fotometrie‖αντί‖Photometrie,‖Panter‖αντί‖Panther,‖Portmonee‖αντί‖Portemonnaie,‖Spagetti‖

αντί‖Spaghetti‖κλπ.‖Σο‖εγχείρημα‖των‖Γερμανών,‖που‖αναφέρεται‖όχι‖μόνο‖στις‖ξένες‖λέξεις,‖αλλά‖σε‖διάφορα‖ορθογραφικά‖

ζητήματα,‖είναι‖αρκετά‖συγκρατημένο‖και‖έξυπνα‖μεθοδευμένο:‖η‖νέα‖ορθογραφία‖εισάγεται‖οιονεί‖προαιρετικά‖(«οι‖νέες‖

ορθογραφικές‖ρυθμίσεις‖μπορούν‖να‖χρησιμοποιούνται‖παράλληλα‖με‖τις‖ισχύουσες‖μέχρι‖σήμερα‖μορφές‖ορθογραφίας»).‖

Ετσι‖οι‖γράφοντες‖θα‖εξοικειωθούν‖βαθμηδόν‖με‖τους‖νέους‖τρόπους‖γραφής‖και‖θα‖προχωρήσουν‖σταδιακά‖και‖αβίαστα‖στην‖

αντικατάσταση‖των‖παλιότερων‖ορθογραφικών‖τύπων. Σέτοιες‖μεθόδους‖ας‖μη‖τις‖περιμένουμε‖στην‖Ελλάδα,‖όπου‖όλα‖

μοιάζει‖να‖γίνονται‖απότομα,‖συχνά‖με‖την‖τακτική‖του‖αιφνιδιασμού‖και‖τον‖χαρακτήρα‖του‖απόλυτου,‖έστω‖κι‖αν‖πρόκειται‖

για‖θέματα‖παλαιά και‖γνωστά‖που‖μπορούν‖να‖αντιμετωπιστούν‖πιο‖έξυπνα‖και‖πιο‖αποτελεσματικά‖με‖την‖εξασφάλιση‖του‖

απαιτούμενου‖χρόνου‖για‖σωστή‖προετοιμασία‖και‖εξοικείωση.‖Ας‖δούμε,‖όμως,‖πώς‖έχουν‖τα‖πράγματα‖με‖την‖ορθογραφία‖

των‖ξένων‖λέξεων‖στην‖ελληνική‖γλώσσα. Με‖σκοπό‖να‖περιοριστούν‖οι‖σοβαρές‖δυσκολίες‖που‖γεννά‖η‖ιστορική‖ορθογραφία‖

της‖Ελληνικής,‖ήδη‖από‖τον‖περασμένο‖αιώνα‖αλλά‖κυρίως‖από‖τότε‖που‖άρχισε‖να‖εδραιώνεται‖η‖ευρύτερη‖χρήση‖της‖

δημοτικής‖και‖συστηματικά‖από‖τότε‖που‖συντάχθηκε‖η‖πρώτη‖Γραμματική‖της‖Νεοελληνικής‖(Δημοτικής)‖του‖Μ.‖

Σριανταφυλλίδη‖(1941),‖προτάθηκε‖η‖απλογράφηση‖των‖ξενικών‖λέξεων‖της‖Ελληνικής‖(σ.‖407):‖«Μεταγράφονται‖φωνητικά‖

*...+‖καθώς‖και‖οι‖μεταχριστιανικές‖γενικά‖λέξεις‖και‖καταλήξεις‖ξένης‖καταγωγής,‖που‖γράφονται‖με‖απλά‖φωνήεντα‖*...+‖με‖

απλά‖σύμφωνα‖*...+»·‖π.χ.‖τσιρότο‖αντί‖τσιρώτο,‖ξίγκι‖αντί‖ξίγγι,‖ακουμπώ‖αντί‖ακκουμπώ,‖πίτα‖αντί‖πίττα,‖καβγάς‖αντί‖

καυγάς,‖λάβος‖αντί‖λαύος‖κ.τ.ό.‖(αυτόθι).Σο‖νόημα‖αυτής‖της‖ορθογραφικής‖απλοποίησης‖είναι‖ότι‖ο‖ομιλητής‖της‖

ελληνικής‖γλώσσας,‖μιας‖γλώσσας‖με‖ισχυρή,‖από‖την‖παράδοσή‖της,‖ιστορική‖ορθογραφία‖(γραφή‖με‖η,‖ι,‖υ,‖ει,‖οι,‖υι‖αντί‖

απλού‖ι,‖με‖ε‖και‖αι‖αντί‖απλού‖ε,‖με‖διπλά‖σύμφωνα‖αντί‖απλών‖κ.ο.κ.),‖θα‖είχε‖ακόμη‖μεγαλύτερες‖δυσκολίες‖στην‖

ορθογραφία‖αν‖έγραφε‖ιστορικά,‖δηλαδή‖ετυμολογικά‖και‖με‖βάση‖τη‖γλώσσα‖από‖την‖οποία‖προέρχονται,‖και‖τις‖ξένες‖λέξεις‖

της‖Ελληνικής.‖Γράφοντας‖με‖την‖ιστορική‖ορθογραφία‖τους‖τις‖ξένες‖λέξεις,‖πρέπει‖κανείς‖να‖γράφει,‖όπως‖γινόταν‖

παλιότερα:‖καρρώ‖(γαλλ.‖carreau),‖σωφφέρ‖(γαλλ.‖chauffeur),‖κοπυράιτ‖(αγγλ.‖copyright),‖τερραίν‖(γαλλ.‖terrain),‖γκωλ‖(αγγλ.‖

goal),‖γιωτ‖(αγγλ.‖yaucht),‖τρόλλεϋ‖(αγγλ.‖trolley‖bus),‖ρεστωράν‖(γαλλ.‖restaurant),‖ταμπλώ‖(γαλλ.‖tableau),‖τραίνο‖(γαλλ.‖

train),‖σαιζ-λόγκ‖(γαλλ.‖chaise‖longue),‖κομμουνισμός‖(γαλλ.‖communisme),‖πορτραίτο‖(αγγλ.‖portrait),‖πλέυ‖μπόυ‖(αγγλ.‖play‖

boy),‖ντοκυμανταίρ‖(γαλλ.‖documentaire),‖κυλόττα‖(γαλλ.‖culotte),‖χωλλ‖(αγγλ.‖hall),‖φέρρυ-μπωτ‖(αγγλ.‖ferry‖boat),‖σαντιγύ‖

(γαλλ.‖chantilly),‖τρυκ‖(γαλλ.‖truc)‖κ.ά.‖Με‖την‖καθιέρωση‖(το‖1976)‖της δημοτικής‖και‖ως‖επίσημης‖γραπτής‖γλώσσας‖και‖τη‖

διεύρυνση‖των‖ορθογραφικών‖απλουστεύσεων‖που‖παραδοσιακά‖είχαν‖επικρατήσει‖σε‖ορισμένες‖μορφές‖γραπτής‖χρήσης‖της‖

(θα/να‖γράφει‖αντί‖θα/να‖γράφη,‖είχε‖παιχθεί‖αντί‖είχε‖παιχθή,‖θα/να‖λέγονται‖αντί‖θα/να‖λέγωνται,‖κυβέρνηση‖αντί‖

κυβέρνησι(ς),‖πρύτανης‖αντί‖πρύτανις‖κλπ.)‖καθώς‖και‖με‖την‖καθιέρωση‖του‖μονοτονικού‖και,‖γενικότερα,‖με‖την‖πιστότερη‖

τήρηση‖των‖κανόνων‖ορθογραφίας‖που‖περιλαμβάνονται‖στη‖Γραμματική‖του‖Σριανταφυλλίδη‖(παρά‖τις‖όποιες‖αντιρρήσεις‖

των‖ειδικών),‖άρχισε‖βαθμηδόν‖να‖εφαρμόζεται‖όλο‖και‖περισσότερο‖η‖αρχή‖της‖απλογραφήσεως‖των‖ξενικής‖προελεύσεως‖

λέξεων,‖πολύ‖περισσότερο‖που‖το‖θέμα‖συνδέθηκε‖με‖την‖ορθή‖γραφή‖και‖χρήση‖της‖δημοτικής.‖Ετσι‖όσοι‖είχαν‖ιδίως‖μια‖

στενότερη‖επαγγελματική‖σχέση‖με‖τα‖θέματα‖γραφής‖της‖ελληνικής‖γλώσσας‖(εκπαιδευτικοί,‖διορθωτές‖εντύπων,‖

δημοσιογράφοι,‖δημόσιοι‖υπάλληλοι,‖επιστήμονες‖διαφόρων‖επιστημών,‖διαφημιστές‖κ.ά.),‖για‖να‖είναι‖συνεπείς‖προς‖τους‖

κανόνες‖ορθογραφίας‖των‖ξένων‖λέξεων‖που‖ορίζει‖η‖γραμματική,‖άρχισαν,‖ιδίως‖τα‖τελευταία‖10‖χρόνια,‖να‖απλογραφούν‖

τις‖ξένες‖λέξεις.‖Ετσι‖οι‖λέξεις‖που‖είδαμε‖παραπάνω‖γράφονται‖συχνά‖από‖τις‖κατηγορίες‖χρηστών‖που‖αναφέραμε‖ως:‖καρό,‖

σοφέρ,‖κοπιράιτ,‖τερέν,‖γκολ,‖γιοτ,‖τρόλεϊ,‖ρεστοράν,‖ταμπλό,‖τρένο,‖σεζλόγκ, κομουνισμός‖(με‖ένα‖-μ-),‖πορτρέτο,‖πλεϊμπόι,‖

ντοκιμαντέρ,‖κιλότα,‖χολ,‖φεριμπότ,‖σαντιγί,‖τρικ‖κ.τ.ό.‖Ομοίως‖απλογραφούνται‖και‖λέξεις‖όπως‖μαγιό‖(αντί‖μαγιώ),‖κλίριγκ‖

(αντί‖κλήριγκ),‖κομπινεζόν‖(αντί‖κομπιναιζόν),‖πέναλτι‖(αντί‖πέναλτυ),‖σεζόν‖(αντί‖σαιζόν),‖σοτέ‖(σωτέ),‖στριπτίζ‖(στρηπτήζ),‖

τζόκεϊ‖(τζόκεϋ),‖φουτμπόλ‖(φουτ-μπώλ)‖κ.ά.‖Ολα‖τα‖/i/‖δηλαδή‖απλογραφούνται‖ως‖ι,‖τα‖/e/‖ως‖ε,‖τα‖/o/‖ως‖ο,‖δεν‖δηλώνονται‖

τα‖όμοια‖διπλά‖σύμφωνα‖κ.ο.κ. Ολους‖εμάς‖τους‖«παλαιότερους»,‖τους‖συνηθισμένους‖στην‖ιστορική‖ορθογραφία‖των‖ξένης‖

καταγωγής‖ελληνικών‖λέξεων,‖είναι‖βέβαιο‖ότι‖μας‖ξενίζει‖και‖μας‖«ενοχλεί»‖οπτικά‖η‖απλογραφημένη‖μορφή‖αυτών‖των‖

λέξεων.‖Μας‖«λείπουν»‖τα‖αι,‖τα‖υ,‖τα‖ω,‖τα‖-λλ- κ.λπ.‖Μια‖«λύση»‖θα‖ήταν‖οι‖παλιότερες‖ξένες‖λέξεις‖(τραίνο,‖πορτραίτο, 

σωφέρ,‖ντοκυμανταίρ‖κ.τ.ό.)‖να‖γράφονται‖με‖την‖ιστορική‖τους‖ορθογραφία‖και‖να‖απλογραφούνται‖μόνον‖οι‖νεότερες,‖

σύγχρονες‖και‖όσες‖άλλες‖θα‖μπουν‖στη‖γλώσσα‖μας‖(ουίσκι,‖σλίπιγκ‖μπαγκ,‖φοντί,‖σίριαλ‖κ.τ.ό.).‖Η‖αδυναμία‖μιας‖τέτοιας‖

λύσης‖είναι‖η‖έντονη ασυνέπεια‖που‖γεννά‖με‖τον‖διαφορετικό‖τρόπο‖γραφής‖των‖ξένων‖λέξεων‖και‖με‖τα‖όρια‖που‖θα‖

χρειαστεί‖να‖θέσει‖ανάμεσα‖στις‖«παλαιότερες»‖και‖τις‖«νεότερες»‖ξένες‖λέξεις.‖Δύο‖πράγματα‖αξίζει‖να‖σκεφθούμε:‖α)‖ότι‖

όσο‖εύκολο‖και‖φυσικό‖είναι‖να‖επιχειρηματολογήσει‖κανείς‖υπέρ‖της‖ιστορικής‖ορθογραφίας‖των‖ελληνικών‖λέξεων‖για‖

προφανείς‖λόγους,‖άλλο‖τόσο‖δύσκολο‖είναι‖να‖υποστηρίξει‖κανείς‖πειστικά‖και‖ρεαλιστικά‖ότι‖πρέπει‖να‖μαθαίνουμε‖την‖

ορθογραφία‖των‖ξένων‖λέξεων‖έτσι‖όπως‖γράφονται‖στη‖γλώσσα‖από‖την‖οποία‖προέρχονται.‖β)‖Αν‖πρέπει‖να‖

εξοικονομήσουμε‖δυνάμεις‖για‖καλύτερη‖ποιότητα‖χρήσεως‖των‖Ελληνικών‖μας,‖ας‖τις‖εξοικονομήσουμε‖από‖τέτοιες,‖

λιγότερο‖οδυνηρές,‖απώλειες.‖Και‖μια‖διευκρίνιση:‖όσα‖είπαμε‖αφορούν‖στις‖ξένες‖λέξεις‖της‖Ελληνικής‖που‖δεν‖ανήκουν‖στην‖

κατηγορία‖των‖κυρίων‖ονομάτων‖(Ζυρίχη,‖Ρώμη,‖Ρωσία,‖αίξπηρ,‖Ντεμπυσσύ,‖Γκαίτε,‖Ρουσσώ‖κ.τ.ό.).‖Γι'‖αυτά‖ που‖τα‖εξαιρεί‖

και‖ο‖Σριανταφυλλίδης‖ ισχύει‖«η‖αρχή‖της‖αντιστρεψιμότητας»‖στην‖αρχική‖τους‖μορφή‖μέσω‖της‖ορθογραφίας‖τους.‖Γι'‖αυτό‖
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και‖γραφές‖όπως‖Ζιρίχη,‖Ρόμη,‖Ροσία,‖έξπιρ,‖Ντεμπισί,‖Γκέτε,‖Ρουσό‖είναι‖αδιανόητες,‖για‖ονόματα‖που‖έχουν‖διεθνή‖

παρουσία,‖πέρα‖από‖τα‖όρια‖μιας‖συγκεκριμένης‖γλώσσας. 

 Η γλώσσα της εικόνας. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 6, 25/5/1997 

     Από‖τότε‖που‖ο‖ιδρυτής‖της‖μοντέρνας‖γλωσσολογίας,‖ο‖F.‖de‖Saussure,‖μίλησε‖πρώτος‖για‖μια‖επιστήμη‖των‖διαφόρων‖

τρόπων‖επικοινωνίας‖του‖ανθρώπου,‖των‖διαφόρων‖σημειακών‖συστημάτων‖που‖(από‖τα‖Ελληνικά)‖ονόμασε‖semiologie‖

(ημειολογία),‖έγινε‖συνειδητό‖ότι‖ο‖άνθρωπος‖παράλληλα‖προς‖τη‖γλώσσα,‖το‖κατ'‖εξοχήν‖σημειακό‖σύστημα,‖χρησιμοποιεί‖

και‖άλλες‖γλώσσες,‖άλλα‖σημειακά‖συστήματα‖για‖να‖επικοινωνήσει:‖τη‖μουσική,‖την‖εικόνα,‖τον‖χορό‖κ.ά.‖Από‖τότε‖μιλάμε‖

για‖γλώσσες·‖όχι‖για‖γλώσσα.‖Από‖τότε‖η‖εικαστική‖γλώσσα,‖η‖γλώσσα‖της‖εικόνας‖παίρνει‖μια‖ξεχωριστή‖θέση‖στη‖μελέτη‖

της‖επικοινωνίας‖του‖ανθρώπου.‖Για‖τη‖γλώσσα‖της‖εικόνας,‖και‖μάλιστα‖τη‖γλώσσα‖του‖σκίτσου‖(από‖το‖ιταλ.‖schizzo,‖που‖

μέσω‖του‖λατ.‖schedium‖ανάγεται‖στο‖ελλ.‖σχέδιον),‖τη‖γλώσσα‖του‖σχεδιογραφήματος,‖όπως‖προτιμώ‖να‖το‖λέω,‖διατυπώνω‖

εδώ‖μερικές‖σκέψεις,‖που‖αφορμώνται‖από‖την‖Εκθεση‖με‖τα‖σκίτσα‖της‖κ.‖Ελλης‖ολωμονίδου‖- Μπαλάνου‖και‖τη‖θαυμάσια‖

δουλειά‖της‖των‖τελευταίων‖10‖ετών.‖‖Σο‖σχεδιογράφημα‖(το‖σκίτσο)‖βρίσκεται‖ κατά‖τη‖γνώμη‖μου‖ ανάμεσα‖στη‖ζωγραφική‖

και‖στη‖φωτογραφία.‖Εχει‖έντονο‖το‖στοιχείο‖της‖τέχνης,‖που‖είναι‖η‖ζωγραφική,‖και‖ανάγλυφο‖το‖στοιχείο‖της‖

στιγμιογραφικής‖αποτύπωσης,‖που‖είναι‖η‖φωτογραφία.‖Είναι‖τέχνη‖μαζί‖και‖πληροφορία,‖διαφέροντας‖συγχρόνως‖κι‖από‖τα‖

δύο.‖Ετσι‖λ.χ.‖τα‖σχεδιογραφήματα‖της‖Ελλης‖ολωμονίδου‖- Μπαλάνου‖για‖μια‖παράσταση‖αρχαίου‖δράματος‖του‖Εθνικού‖

στην‖Επίδαυρο,‖για‖τον‖Νουρέγιεφ‖και‖τη‖Υοντέυν‖να‖χορεύουν‖Ρωμαίο‖και‖Ιουλιέττα‖στο‖Ηρώδειο,‖για‖τον‖Ροστροπόβιτς‖να‖

παίζει‖στο‖Ηρώδειο‖είναι,‖αναμφισβήτητα,‖καθαρή‖τέχνη‖γραμμών,‖σχεδίων,‖μορφών,‖σκιάσεων‖και,‖προπάντων,‖τέχνη‖της‖

εκφράσεως‖των‖προσώπων‖και‖απόδοσης‖της‖ατμόσφαιρας‖μιας‖εκδήλωσης‖που‖όλα‖μαζί‖λειτουργούν‖ως‖ένα‖λιτό‖

πληροφοριακό‖κείμενο‖που‖μπορεί‖να‖συνοδεύει‖ένα‖εκτενές‖κείμενο‖αλλά‖που‖θα‖μπορούσε‖ με‖τη‖λεζάντα‖του‖ να‖σταθεί‖και‖

μόνο‖του.‖Βλέποντας‖τέτοια‖σκίτσα‖από‖διάφορες‖καλλιτεχνικές‖εκδηλώσεις,‖αισθάνεσαι‖ό,τι‖μπροστά‖σ'‖έναν‖πίνακα:‖νιώθεις‖

την‖αποθέωση‖της‖λεπτομέρειας,‖τη‖λιτότητα‖των‖γραμμών,‖το‖άδραγμα‖της‖κίνησης‖των‖μορφών‖και‖την‖ακινητοποίηση‖της‖

έκφρασης‖μιας‖στιγμής,‖που‖αντιπροσωπεύει‖το‖πνεύμα‖και‖την‖ατμόσφαιρα‖μιας‖ολόκληρης‖εκδήλωσης·‖κι‖αισθάνεσαι‖

ακόμη‖τον‖εγκλεισμό‖στο‖στιγμιαίο‖(σε‖ό,τι‖ονομάζουμε‖στιγμιότυπο)‖μιας‖ολόκληρης‖χρονικής‖διάρκειας‖που‖είναι‖και‖η‖

φυσική‖λειτουργία του‖σκίτσου‖μέσα‖στην‖εφημερίδα.‖Παράλληλα‖έχεις‖την‖αίσθηση‖ότι‖παίρνεις‖από‖το‖σκίτσο‖πληροφορίες‖ 

συμπληρωματικά‖και‖με‖τη‖λεζάντα‖,‖πληροφορίες‖για‖το‖είδος,‖τον‖χώρο,‖τα‖πρόσωπα‖και‖άλλα‖στοιχεία‖της‖εκδήλωσης. 

     Αλλά‖τι‖ενώνει‖και‖τι‖χωρίζει‖τη γλώσσα‖των‖λέξεων‖από‖τη‖γλώσσα‖της‖εικόνας;‖Η‖γλώσσα‖των‖λέξεων‖και‖οι‖ ίδιες‖ οι‖

λέξεις‖είναι‖πάνω‖απ'‖όλα‖συμβάσεις,‖συμβατικές‖οντότητες,‖πλασμένες‖από‖τον‖άνθρωπο‖εν‖κοινωνία,‖για‖να‖κοινωνήσει‖με‖

τους‖άλλους,‖για‖να‖επι-κοινωνεί.‖Οσο‖κι‖αν‖η‖λέξη‖στην τέχνη‖του‖λόγου,‖στη‖λογοτεχνία,‖ιδιαίτερα‖στην‖ποίηση,‖μπορεί‖μέσα‖

από‖ τη‖μεταφορά‖να‖ ανοίξει‖ τα‖φτερά‖ της‖σε‖σημασιολογικές‖ δηλώσεις‖πέρα‖και‖ έξω‖ από‖ την‖κυριολεκτική‖σημασία‖ της,‖

εντούτοις‖ η‖ λέξη‖ έχει‖ ένα‖ συμβατικό‖ περιεχόμενο,‖ σταθερό‖ και‖ κοινό‖ για‖ όλους,‖ αυτό‖ που‖ καθιστά‖ δυνατή‖ τη‖ γλωσσική‖

συνεννόηση,‖κατανόηση‖και‖επικοινωνία.‖Σέτοια‖συμβατικότητα‖δεν‖έχει‖από‖τη‖φύση‖της‖η‖εικόνα.‖‖Η‖εικαστική‖δημιουργία‖

ξεπερνάει‖τα‖όρια‖της‖συμβατικότητας‖και‖κινείται‖με‖τους‖όρους‖της‖τέχνης,‖δηλ.‖με‖ελευθερία,‖χωρίς‖δέσμευση‖σε‖συμβάσεις.‖

Αυτή‖είναι‖άλλωστε‖η‖δύναμη‖και‖η‖αδυναμία‖της‖τέχνης.‖Να‖μιλάει‖σ'‖αυτούς‖που‖μπορούν‖ή‖ξέρουν‖να‖ακούσουν‖και‖μαζί‖να‖

τους‖μιλάει‖με‖πολλούς,‖συχνά‖ιδιαίτερους,‖για‖τον‖καθένα‖τρόπους.‖Αυτή‖η‖πολυσημία‖της‖εικόνας‖τη‖διαφορίζει‖από‖την‖εξ‖

ορισμού‖μονοσημία‖ της‖λέξης.‖την‖ τέχνη‖ ο‖ δέκτης‖γίνεται‖ αυτόματα‖ δημιουργός‖ όσο‖ ερμηνεύει‖με‖ τον‖ δικό‖ του‖ τρόπο‖ το‖

εικαστικό‖ μήνυμα.‖ Πρόκειται‖ για‖ μια‖ ενεργητική‖ και‖ δημιουργική‖ συγχρόνως‖ διεργασία‖ και‖ όχι‖ για‖ μια‖ απλή‖ παθητική‖

αποκωδικοποίηση.‖Αυτό‖ισχύει‖και‖για‖τη‖γλώσσα,‖αλλά‖σε‖μικρότερη‖έκταση.‖‖Σο‖σχεδιογράφημα,‖επειδή‖ όπως‖το‖είπαμε‖ήδη‖

 πρέπει‖να‖λειτουργήσει‖συγχρόνως‖ως‖τέχνη‖αλλά‖και‖ως‖πληροφορία,‖οφείλει‖να‖σταθεί‖στο‖ενδιάμεσο‖της‖εικαστικής‖και‖

της‖γλωσσικής‖επικοινωνίας,‖στο‖ενδιάμεσο‖της‖πολύσημης‖εικόνας‖και‖της‖μονόσημης‖λέξης·‖το‖σκίτσο‖  για‖να‖διευκολύνει‖

την‖πληροφορία‖  οφείλει‖να‖είναι‖περισσότερο‖συμβατικά‖αναγνώσιμο‖απ'‖ό,τι‖μια‖οποιαδήποτε‖εξεικόνιση‖στην‖τέχνη·‖και‖

οφείλει‖μαζί‖ για‖να‖μείνει‖στο‖πεδίο‖της‖τέχνης‖ να‖είναι‖δημιουργική,‖έντεχνη‖εξεικόνιση,‖όχι‖απλή‖φωτογραφική‖απεικόνιση.‖

Εδώ‖ είναι‖που‖η‖λιτότητα‖ των‖γραμμών,‖η‖ εκφραστικότητα‖ των‖μορφών,‖η‖χρήση‖ των‖σκιάσεων,‖ η‖ κίνηση‖ του‖σώματος,‖ ο‖

αέρας‖του‖περιβάλλοντος‖γίνονται‖καλλιτεχνικά‖μέσα.‖Η‖δε‖τέχνη‖του‖σχεδιογράφου‖είναι‖να‖ξεχωρίσει‖από‖το‖επουσιώδες‖το‖

ουσιώδες‖και‖να‖το‖προβάλει·‖που‖σημαίνει‖να‖αξιολογήσει‖και‖να‖αναπλάσει,‖όχι‖να‖αναπαραγάγει‖την‖εικόνα.‖Και‖μάλιστα‖

κατά‖ τρόπον‖ που‖ να‖ είναι‖ προσλήψιμα‖ από‖ τον‖ θεατή‖ τα‖ ξεχωριστά‖ χαρακτηριστικά,‖ αυτά‖ που‖ θα‖ επιτρέψουν‖ την‖

αναγνώριση‖και‖την‖κατανόηση‖του‖σκίτσου.‖Ο‖μελετητής‖της‖γλώσσας‖των‖λέξεων‖και‖της‖γλώσσας‖της‖εικόνας‖θαυμάζει‖το‖

κύριο‖ χαρακτηριστικό‖ και‖ των‖ δύο‖ αυτών‖ μορφών‖ της‖ γλώσσας:‖ εννοώ‖ την‖ οικονομία.‖ Με‖ 25‖ φθόγγους‖ στη‖ γλώσσα‖ μας‖

μπορούμε‖ να‖ σημάνουμε‖ στην‖ Ελληνική‖ τις‖ 100.000‖ περίπου‖ εύχρηστες‖ λέξεις‖ και‖ τις‖ 300.000‖ περίπου‖ σημασίες‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖ στη‖ γλωσσική‖ επικοινωνία‖ μας.‖ Από‖ το‖ πεπερασμένο‖ περνάμε‖  αυτό‖ θα‖ πει‖ γλώσσα,‖ αυτό‖ θα‖ πει‖

γλωσσικός‖ κώδικας‖  στον‖ απέραντο‖ αριθμό‖ των‖ λεξικών‖ δηλώσεων‖ και‖ στο‖ άπειρο‖ των‖ προτασιακών‖ δηλώσεων‖ που‖

εκφράζουμε‖στη‖γλώσσα.‖Εχουμε‖να‖κάνουμε‖εδώ‖με‖αυτό‖που‖ονομάζουμε‖οικονομία‖της‖γλώσσας.‖Η‖ίδια‖αρχή‖ισχύει‖και‖

στη‖γλώσσα‖των‖εικόνων.‖Με‖περιορισμένο‖αριθμό‖στοιχείων‖(γραμμών,‖σκιών,‖συνδυασμών)‖δημιουργεί‖ο‖σχεδιογράφος‖την‖

απεραντοσύνη‖ της‖ γλώσσας‖ του‖ σκίτσου,‖ που‖ μπορεί‖ να‖ «μιλήσει»‖ για‖ τα‖ πάντα.‖ Είναι‖ η‖ μαγεία‖ αυτή‖ κάθε‖ σημειακού‖

συστήματος‖που‖κάνει‖τον‖άνθρωπο‖να‖μπορεί‖να‖επικοινωνεί‖μέσα‖από‖τις‖εικόνες‖όπως‖και‖μέσα‖από‖τις‖λέξεις. 

It's Greek to me. Σο Βήμα: βιβλία - γλώσσα, σ. 11, 18/5/1997 
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    Είναι‖ γεγονός‖  ευχάριστο‖ και‖ ενθαρρυντικό‖  ότι‖ υπάρχει‖ τελευταία‖ ένα‖ ευρύτερο‖ ενδιαφέρον‖ από‖ ξένους‖ και‖ άλλους‖

(ομογενείς,‖ ελληνικής‖ καταγωγής‖ Ρωσοπόντιους,‖ Βορειοηπειρώτες‖ κ.ά.)‖ να‖ μάθουν‖ Ελληνικά·‖ να‖ μάθουν‖ τη‖ σύγχρονη‖

ελληνική‖γλώσσα‖που‖μιλάμε‖στην‖Ελλάδα.‖Η‖Ελληνική‖στις‖χώρες‖των‖Βαλκανίων‖μαθαίνεται‖όλο‖και‖περισσότερο‖ πιο‖πολύ‖

από‖κάθε‖άλλη‖βαλκανική‖γλώσσα.‖Πολλοί‖Ευρωπαίοι‖(Κοινοτικοί‖υπάλληλοι,‖τουρίστες,‖εκπαιδευτικοί‖κ.ά.)‖ των‖χωρών‖της‖

Ενωμένης‖Ευρώπης‖ επιλέγουν‖ από‖ τις‖ λεγόμενες‖ «μικρές‖ γλώσσες»‖ της‖ Κοινότητας,‖ να‖ μάθουν‖ Ελληνικά.‖ Ευρωπαίοι‖ των‖

χωρών‖ της‖Ανατολικής‖Ευρώπης‖ δείχνουν‖ ένα‖ έντονο‖ ενδιαφέρον.‖Ομογενείς‖ και‖ ελληνικής‖καταγωγής‖άτομα‖ (ιδίως‖στην‖

Ουκρανία,‖ τη‖Ρωσία,‖ τη‖ Γεωργία‖κ.α.)‖ αναζητούν‖ τις‖ γλωσσικές‖ ρίζες‖ τους‖  ενίοτε‖ και‖ ταυτότητα‖  μέσα‖ από‖ την‖ ελληνική‖

γλώσσα.‖την‖Αλβανία,‖στη‖Γιουγκοσλαβία,‖στα‖κόπια,‖στη‖Βουλγαρία,‖στη‖Ρουμανία‖πολλαπλασιάζεται‖ραγδαία‖ο‖αριθμός‖

των‖ανθρώπων‖ (νέων‖αλλά‖και‖μέσης‖ηλικίας‖ατόμων)‖που‖προσπαθούν‖να‖μάθουν‖Ελληνικά.‖Και‖βέβαια‖είναι‖πολλές‖οι‖

χιλιάδες‖ των‖ Ρωσοποντίων‖ επαναπατριζομένων‖ Ελλήνων,‖ που‖ ερχόμενοι‖ στην‖ Ελλάδα‖ πασχίζουν‖ να‖ μιλήσουν‖ το‖

γρηγορότερο‖την‖Ελληνική.‖Σο‖ίδιο‖και‖οι‖Βορειοηπειρώτες‖(όσοι‖δεν‖έμαθαν‖Ελληνικά‖στις‖περιοχές‖τους)‖και‖οι‖χιλιάδες‖των‖

Αλβανών‖που‖δουλεύουν‖στην‖Ελλάδα.‖Από‖κοντά‖και‖οι‖Πολωνοί,‖και‖οι‖Πακιστανοί,‖και‖οι‖Κούρδοι,‖και‖οι‖Γεωργιανές‖και‖οι‖

ξενιτεμένες‖από‖τις‖Υιλιππίνες‖εργαζόμενες·‖όλοι‖προσπαθούν‖να‖βελτιώσουν‖τη‖θέση‖(και‖τις‖αποδοχές)‖τους‖μαθαίνοντας‖

Ελληνικά.‖Η‖προσωπική‖μου‖εμπειρία‖είναι‖το‖βιβλίο‖μου1 για‖τη‖διδασκαλία‖της‖Νέας‖Ελληνικής‖ως‖ξένης‖γλώσσας,‖το‖οποίο‖

έχει‖σημειώσει‖2‖εκδόσεις‖και‖4‖ανατυπώσεις,‖διδασκόμενο‖σε‖σχολεία‖και‖Πανεπιστήμια‖και‖των‖πιο‖απομακρυσμένων‖χωρών‖

(ΗΠΑ,‖Καναδά,‖Αυστραλίας,‖Ιαπωνίας,‖Κορέας,‖Ρωσίας‖κ.ά.).‖Ολα‖αυτά,‖λοιπόν,‖δείχνουν‖πως‖πρέπει‖να‖μας‖απασχολήσει‖ως‖

χώρα‖σοβαρά‖το‖μέγα‖θέμα‖της‖διάδοσης‖και‖προβολής‖της‖σύγχρονης‖ελληνικής‖γλώσσας‖με‖ό,τι‖αυτό‖συνεπάγεται‖εθνικά,‖

πολιτιστικά,‖ πολιτικά‖ και‖ κοινωνικά.‖ Με‖ την‖ αφορμή‖ αυτή‖ θα‖ ήθελα‖ να‖ παρουσιάσω‖ από‖ τις‖ στήλες‖ των‖ «Βιβλίων»‖ του‖

«Βήματος»,‖που‖ήλθε‖να‖πληρώσει‖ένα‖ουσιαστικό‖κενό‖στην‖ενημέρωση‖του‖κοινού,‖τρία‖πρόσφατα‖βιβλία‖που‖συνδέονται‖με‖

την‖ ελληνική‖γλώσσα‖και‖ τη‖ διδασκαλία‖ της‖στους‖ ξένους:‖ α)‖ το‖ «Mathe‖Modern‖Greek»‖ του‖ (επίκ.‖ καθηγητή‖ της‖ Ιατρικής‖

χολής‖του‖Πανεπιστημίου‖Αθηνών)‖κ.‖Μενέλαου‖Λ.‖Μπατρίνου,‖β)‖το‖συλλογικό‖έργο‖«Η‖Νέα‖Ελληνική‖ως‖ξένη‖γλώσσα»‖

και‖ γ)‖ το‖ συλλογικό‖ έργο‖ «Ζητήματα‖ Νεοελληνικής‖ Γλώσσας»‖ σε‖ επιστημονική‖ επιμέλεια‖ των‖ Γ.‖ Κατσιμαλή‖ και‖ Υ.‖

Καβουκόπουλου.‖   Σο‖βιβλίο‖του‖κ.‖Μπατρίνου,‖γραμμένο‖σε‖αγγλική‖γλώσσα,‖υπερέχει‖από‖όλα‖τα‖Εγχειρίδια‖διδασκαλίας‖

της‖Ν.‖ Ελληνικής‖σ'‖ ένα‖βασικό‖σημείο:‖ αξιοποιεί‖ το‖ λεξιλόγιο‖ της‖Ελληνικής‖που‖υπάρχει‖ στις‖ ξένες‖γλώσσες,‖ ιδίως‖στην‖

Αγγλική.‖Διδάσκει‖λ.χ.‖ότι‖το‖μάθε‖σημαίνει‖«learn»‖και‖αμέσως‖επισημαίνει‖στον‖ξένο,‖ότι‖η‖λέξη‖αυτή‖δεν‖του‖είναι‖άγνωστη,‖

αφού‖την‖έχει‖στο‖αγγλ.‖mathematics‖που‖είναι‖από‖την‖Ελληνική!‖Αυτή‖την‖τεχνική‖την‖αξιοποιεί‖όπου‖και‖όσο‖περισσότερο‖

μπορεί.‖Αξιοποιεί‖δηλ.‖την‖τεχνική‖των‖αυτούσιων‖ή‖ομορρίζων‖λέξεων‖που‖κατάγονται‖από‖την‖Ελληνική.‖Ετσι‖δίνοντας‖το‖ρ.‖

παθαίνω/έπαθα‖ «suffer»,‖ παραπέμπει‖ στο‖ pathology·‖ δίνοντας‖ το‖ άσχημος‖ «ugly»,‖ παραπέμπει‖ στο‖ scheme·‖ δίνοντας‖ τα‖

κοιμάμαι/κοιμητήριο,‖παραπέμπει‖στο‖cemetery.‖Η‖μέθοδος‖δεν‖είναι‖εύκολη‖  ιδίως‖για‖έναν‖μη‖ειδικό‖,‖έτσι‖λ.χ.‖(στη‖σελ.‖82)‖

δίνοντας‖το‖σοβαρός‖παραπέμπει‖στο‖αγγλ.‖severe‖και‖ (στην‖ ίδια‖σελ.)‖δίνοντας‖το‖ νύχτα‖παραπέμπει‖στο‖αγγλ.‖nocturnal.‖

Αλλά‖ ούτε‖ το‖ severe‖ (δάνειο‖ της‖ Αγγλικής‖ από‖ το‖ λατ.‖ severus)‖ ούτε‖ το‖ nocturnal‖ (δάνειο‖ της‖ Αγγλικής‖ από‖ το‖ λατ.‖

nocturn(alis),‖θέμα‖noct- από‖το‖nox,‖noctis‖«νύχτα»)‖είναι‖ελληνικά!‖Είναι‖λατινικές‖λέξεις‖που‖ κι‖αυτές‖και‖χιλιάδες‖άλλες,‖όχι‖

μόνο‖ της‖Λατινικής‖αλλά‖και‖ της‖ ίδιας‖ της‖Αγγλικής‖  ως‖λέξεις‖ κοινής‖πηγής,‖ της‖ ινδοευρωπαϊκής‖λεγόμενης‖ οικογένειας‖

γλωσσών,‖συγγενεύουν‖έμμεσα‖και‖με‖αντίστοιχες‖ ρίζες‖της‖Ελληνικής‖ (το‖se-verus‖συνδέεται‖με‖το‖ελλ.‖εορτή‖<‖we-werta, 

ανάγονται‖δε‖και‖τα‖δύο‖σε‖κοινή‖ρίζα‖wer- «αγαπητός»· τόσο‖δε‖το‖λατ.‖noct-is‖όσο‖και‖το‖ελλην.‖νυκτ-ός‖και‖το‖σανσκριτικό‖

naktas,‖γερμ.‖Nacht,‖αγγλ.‖night‖ανάγονται‖σε‖κοινή‖ινδοευρωπαϊκή‖ρίζα,‖τη‖ρίζα‖nokt- «νύχτα»). 

    Σο‖ βιβλίο‖ του‖ κ.‖ Μπατρίνου‖ απευθύνεται‖ σε‖ ενηλίκους,‖ που‖ μέσω‖ των‖ ετυμολογικών‖ συσχετίσεων,‖ μπορούν‖ να‖

αξιοποιήσουν‖ ευκολότερα‖ μια‖ τέτοια‖ μέθοδο.‖ Οι‖ διδακτικοί‖ της‖ μεθοδολογίας‖ των‖ ξένων‖ γλωσσών‖ θα‖ μπορούσαν‖ να‖

παρατηρήσουν‖ότι‖ο‖συγγραφέας‖μένει‖στην‖παλιά‖μέθοδο‖(κείμενο‖- μετάφραση)‖και‖στην‖παλιά‖γραμματική‖(παραδοσιακή)‖

και‖ότι‖η‖επικοινωνιακή‖μέθοδος‖απουσιάζει‖παντελώς.‖ε‖τέτοιες‖επικρίσεις‖θα‖μπορούσε‖εύκολα‖να‖αντιπαρατηρηθεί‖ότι‖ο‖

συγγραφέας‖συνειδητά‖ακολουθεί‖μιαν‖άλλη‖μέθοδο‖  «λεξικοκεντρική»‖και‖μάλιστα‖«Ελληνοκεντρική»,‖θα‖μπορούσαμε‖να‖

την‖αποκαλέσουμε‖ με‖ειδικούς‖στόχους και‖μαθητές‖με‖ειδικό‖ενδιαφέρον.‖Η‖πρόσκληση‖για‖ένα‖«αποκαλυπτικό»‖ταξίδι‖στη‖

μαγεία‖της‖γλώσσας‖της‖Ελληνικής‖αλλά‖και‖της‖μητρικής‖τους‖είναι‖ελκυστική!‖Οπως‖ελκυστική‖  και‖συγκινητική‖  είναι‖η‖

πρόθεση‖του‖κ.‖Μπατρίνου‖να‖πετύχει‖να‖εγκαταλείψουν‖οι αγγλόφωνοι‖για‖τα‖Ελληνικά‖τη‖γνωστή‖φράση‖«it's‖Greek‖to‖me»‖

(αντίστοιχη‖προς‖το‖δικό‖μας‖«αυτά‖είναι‖Κινέζικα»)‖και‖να‖περάσουν‖στη‖φράση‖«it's‖familiar‖to‖me»‖(«μου‖είναι‖γνωστά»‖ενν.‖

τα‖ Ελληνικά).‖ υγχαρητήρια,‖ γιατρέ,‖ για‖ το‖ «έξυπνο»‖ και‖ ενδιαφέρον‖ βιβλίο‖ σας‖  ζητήστε,‖ πάντως,‖ τη‖ βοήθεια‖ κάποιου‖

φιλολόγου‖(και‖μάλιστα‖γλωσσολόγου)‖να‖άρει‖μερικά‖γλωσσολογικά‖αστοχήματα‖του‖έργου,‖για‖να‖γίνει‖ακόμη‖καλύτερο.    

Σο‖ βιβλίο‖ «Η‖Νέα‖ Ελληνική‖ως‖ ξένη‖γλώσσα»,‖ συλλογικός‖ τόμος‖ άρθρων‖ των‖Μάρως‖Κακριδή,‖ Δέσποινας‖Μαρκοπούλου,‖

Αικατερίνης‖Μπακάκου,‖Αμαλίας‖Μόζερ,‖Υώτη‖Καβουκόπουλου,‖Αννας‖υμεωνίδου,‖Αθηνάς‖Πανάρα,‖Δ.‖Μανάβη,‖Υ.‖Σζεκάκη‖

και‖ Ευγ.‖ Γεωργαντζή,‖ είναι‖ προϊόν‖ σειράς‖ μαθημάτων‖ που‖ έγιναν‖ στο‖ Ιδρυμα‖ Γουλανδρή-Φορν‖ για‖ τη‖ διδασκαλία‖ της‖

Ελληνικής‖σε‖ ξένους.‖ Εχοντας‖γράψει‖ έναν‖ εκτενή‖ εισαγωγικό‖πρόλογο‖στο‖βιβλίο,‖ είχα‖ την‖ ευκαιρία‖ να‖ διαβάσω‖όλα‖ τα‖

άρθρα‖του‖τόμου.‖υμβουλεύω,‖λοιπόν,‖όλους‖όσοι‖ενδιαφέρονται‖για‖την‖Ελληνική‖γλώσσα‖να‖διαβάσουν‖αυτό‖το‖βιβλίο.‖Θα‖

ευαισθητοποιηθούν‖λ.χ.‖(από‖τις‖κυρίες‖Κακριδή,‖Μαρκοπούλου)‖στο‖καίριο‖θέμα‖της‖γλωσσικής‖ποικιλίας,‖που‖χαρακτηρίζει‖

την‖Ν.‖Ελληνική,‖και‖της‖ανάγκης‖διδακτικής‖αξιοποίησής‖της.‖Θα‖προβληματιστούν‖(από‖την‖κ.‖υμεωνίδου)‖στο‖σημαντικό‖

θέμα‖της‖παραγωγής‖και‖σύνθεσης‖των‖λέξεων‖της‖Ν.‖Ελληνικής,‖όπως‖θα‖προβληματιστούν‖(από‖την‖κ.‖Μπακάκου)‖για‖το‖

πώς‖μπορεί‖κανείς‖να‖διδάξει‖στους‖ξένους‖συστηματικά‖και‖αποτελεσματικά‖το‖λεξιλόγιο‖της‖Ν.‖Ελληνικής‖περνώντας‖μέσα‖

από‖τα‖σημασιολογικά‖πεδία‖των‖λέξεων‖και‖τις‖συνωνυμικές‖τους‖σχέσεις.‖Θα‖μάθει‖πολλά‖επίσης‖(από‖την‖κ.‖Μόζερ)‖για‖το‖

δύσκολο‖θέμα‖του‖ποιού‖ενεργείας‖των‖ρημάτων‖της‖Ελληνικής,‖που‖δυσκολεύει‖ ιδιαίτερα‖τους‖ξένους‖οι‖οποίοι‖μαθαίνουν‖

Ελληνικά,‖όπως‖θα‖ευαισθητοποιηθεί‖(από‖την‖κ.‖Πανάρα)‖για‖ορισμένα‖φωνολογικά‖θέματα‖της‖Ελληνικής‖σε‖σχέση‖με‖την‖

Αγγλική.‖Από‖τον‖κ.‖Καβουκόπουλο‖μπορεί‖να‖δει‖ο‖ενδιαφερόμενος‖τη‖στατιστική‖συχνότητα‖της‖χρήσης‖των‖ουσιαστικών‖
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της‖Ελληνικής‖κι‖ανάλογα‖να‖ιεραρχήσει‖την‖ύλη‖διδασκαλίας‖στους‖ξένους.‖Μεθοδολογικά‖θα‖βοηθηθεί‖πολύ‖επίσης‖από‖τις‖

υποδείξεις‖και‖τη‖διδακτική‖πείρα‖των‖κ.‖Μανάβη‖και‖Σζεκάκη‖και‖της‖κ.‖Γεωργαντζή,‖οι‖οποίες‖αξιοποιούν‖στη‖διδασκαλία‖τις‖

δυνατότητες‖ της‖ επικοινωνιακής‖ μεθόδου.‖ Με‖ βιβλία‖ όπως‖ αυτό‖ ενισχύεται‖ σημαντικά‖ πλέον‖ η‖ υποδομή‖ που‖ χρειάζεται‖

όποιος‖μιλάει,‖γράφει‖και‖διδάσκει‖κυρίως‖τη‖σύγχρονη‖Ελληνική‖σε‖ξένους‖  αλλά‖όχι‖λιγότερο‖και‖σε‖Ελληνες.‖Ακόμη‖πιο‖

σημαντικά‖ θέματα‖  θέματα‖ υποδομής,‖ όπως‖ τα‖ χαρακτηρίζω‖  βρίσκουμε‖ και‖ στο‖ ενδιαφέρον‖ συλλογικό‖ έργο‖ «Ζητήματα‖

Νεοελληνικής‖Γλώσσας».‖Εδώ‖νεότεροι‖ιδίως‖γλωσσολόγοι, στο‖πλαίσιο‖του‖γλωσσικού‖προγράμματος‖Lingua,‖ανέλαβαν‖και‖

μελέτησαν‖μια‖σειρά‖από‖επιμέρους‖θέματα.‖Σα‖πορίσματα‖είναι‖όλα‖σημαντικά,‖συχνά‖και‖με‖αρκετή‖πρωτοτυπία‖πέρα‖από‖

μια‖συστηματοποίηση‖των‖εξεταζομένων‖θεμάτων‖που‖υπάρχει‖σε‖όλα‖τα‖μελετήματα.‖Ο‖κ.‖Καβουκόπουλος‖επανέρχεται‖εδώ‖

στο‖ θέμα‖ της‖ στατιστικής‖ προσέγγισης‖ των‖ μερών‖ του‖ λόγου‖ της‖ Ελληνικής‖ (ουσιαστικών,‖ επιθέτων,‖ ρημάτων)‖ που‖ είχε‖

αξιοποιήσει‖και‖στο‖δημοσίευμα‖που‖αναφέραμε‖ήδη.‖Σα‖συμπεράσματά‖του‖είναι‖βέβαιο‖ότι‖θα‖αξιοποιηθούν‖και‖από‖τους‖

αναλυτές‖ και‖ από‖ τους‖ διδακτικούς‖ της‖ ελληνικής‖γλώσσας.‖Με‖ το‖ ρήμα‖ της‖Ελληνικής‖ασχολείται‖ η‖ κ.‖Αννα‖ Ιορδανίδου,‖

προτείνοντας‖κατηγοριοποιήσεις‖που,‖χωρίς‖να‖ είναι‖πρωτότυπες,‖είναι‖συστηματικές‖και‖απαραίτητες‖στη‖διδασκαλία.‖Σις‖

συμπληρωματικές προτάσεις‖(προτάσεις‖με‖ότι/πως‖και‖με‖να)‖μελετάει‖η‖κ.‖Αικ.‖Παπαφίλη‖που‖προχωρεί‖επίσης‖σε‖χρήσιμες‖

κατηγοριοποιήσεις,‖αξιοποιήσιμες‖στη‖διδασκαλία‖και‖στην‖περιγραφή‖της‖δομής‖της‖νέας‖ελληνικής‖γλώσσας.‖Ο‖συνάδελφος‖

Γ.‖ Μαγουλάς‖ και‖ η‖ δ.‖ Ευγ.‖ Μαγουλά‖ μελετούν‖ την‖ τυπολογία‖ της‖ προτάσεως,‖ τα‖ είδη‖ δηλ.‖ των‖ προτάσεων‖ που‖

χρησιμοποιούνται‖ στην‖Ελληνική,‖σε‖μια‖πολύ‖περιεκτική‖αλλά‖και‖πολύ‖ ουσιαστική‖μελέτη.‖Η‖κ.‖Μαρκοπούλου,‖που‖ έχει‖

μελετήσει‖και‖στο‖παρελθόν‖τα‖χαρακτηριστικά‖(δομή‖και‖λειτουργία)‖των‖επιθέτων‖της‖Ελληνικής,‖συστηματοποιεί‖μέσα‖σε‖

λίγες‖σελίδες‖τη‖λειτουργία‖αυτών‖των‖βασικών‖στοιχείων‖της‖γλωσσικής‖επικοινωνίας,‖φωτίζοντας‖πλευρές‖απαραίτητες‖στη‖

διδασκαλία‖της‖σύγχρονης‖γλώσσας.‖Δύο‖πολύ‖καλές‖μελέτες,‖μία‖για‖την‖παραγωγή‖και‖μία‖για‖τη‖σύνθεση,‖μας‖δίνουν‖η‖κ.‖

Ευ.‖ Θωμαδάκη‖ και‖ η‖ συνάδελφος‖ κ.‖ Αννα‖ υμεωνίδου.‖ '‖ αυτές‖ φωτίζονται‖ δύσκολα‖ προβλήματα‖ της‖ ανάλυσης‖ των‖

παραγωγικών‖καταλήξεων‖και‖των‖διαφόρων‖μορφών‖συνθέσεως,‖που‖πραγματικά‖συμβάλλουν‖σε‖μια‖βαθύτερη‖κατανόηση‖

αυτών‖των‖καίριων‖λεξιλογικών‖μηχανισμών‖της‖γλώσσας‖μας.‖Ση‖σειρά‖των‖όρων‖των‖λέξεων,‖αυτό‖το‖πολυμελετημένο‖και‖

πάντοτε‖ ανοιχτό‖σε‖πτυχές‖ του‖πρόβλημα‖ της‖ χρήσης‖ της‖ νεοελληνικής‖γλώσσας,‖μελετάει‖ διεισδυτικά‖και‖με‖ γνώση‖ του‖

θέματος‖η‖κ.‖Γ.‖Κατσιμαλή.‖Ευχάριστη‖έκπληξη‖για‖τον‖αναγνώστη‖αποτελεί‖η‖αποκαλυπτική‖μελέτη‖της‖κ.‖Αν.‖Φριστοφίδου,‖

η‖ οποία‖ εξετάζει‖ τα‖ προτασιακά‖ επιρρήματα‖ (λοιπόν,‖ εξάλλου,‖ ακόμη,‖ τέλος,‖ μόνο‖ κ.τ.ό.),‖ τους‖ κειμενικούς‖ δείκτες‖ όπως‖

σωστά‖ τους‖ αποκαλεί,‖ οι‖ οποίοι‖ διέπουν‖ τις‖ διαπροτασιακές‖ σχέσεις‖ μέσα‖ στο‖ κείμενο‖ και‖ οι‖ οποίες‖ δεν‖ έχουν‖ μελετηθεί‖

αρκετά‖ στη‖ Ν.‖ Ελληνική.Μειονέκτημα‖ του‖ βιβλίου‖ αυτού‖ (και‖ λιγότερο‖ του‖ προηγούμενου)‖ είναι‖ ο‖ ασύνδετος‖ και‖

αποσπασματικός‖χαρακτήρας‖των‖θεμάτων‖που‖μελετώνται‖  συχνό‖φαινόμενο‖μελετών‖που‖γίνονται στο‖πλαίσιο‖κάποιου‖

ερευνητικού‖προγράμματος‖,‖χωρίς‖ο‖ένας‖μελετητής‖να‖γνωρίζει‖τι‖λέει‖ο‖άλλος,‖ενίοτε‖για‖πολύ‖συναφή‖θέματα.‖Πρόκειται‖

για‖κεφάλαια‖που‖έχουν‖συνταχθεί‖από‖διαφορετικούς‖συγγραφείς,‖συχνά‖με‖διαφορετική‖μέθοδο,‖προβληματισμό‖και‖οπτική‖

γωνία.‖Λείπει‖δηλ.‖η‖συνοχή‖που‖θα‖έφερνε‖εγγύτερα‖και‖θα‖έκανε‖ακόμη‖πιο‖χρήσιμα‖τα‖μελετώμενα‖αντικείμενα.‖Ψστόσο,‖η‖

προσφορά‖παραμένει‖πολύ‖σημαντική.‖Η‖συμβολή‖στη‖δημιουργία‖υποδομής2 για‖την‖περιγραφική‖ανάλυση‖και‖διδασκαλία‖

της‖Ν.‖Ελληνικής‖είναι‖αναμφισβήτητη.‖Ο‖γράφων‖τις‖γραμμές‖αυτές,‖μάλιστα,‖έχει‖τη‖χαρά‖και‖την‖ικανοποίηση‖να‖βλέπει‖

μαθητές‖του‖νέους‖και‖νέες‖Γλωσσολόγους‖επιστήμονες‖να‖παράγουν‖γνήσιο‖και‖σημαντικό‖επιστημονικό‖έργο‖που‖αληθινά‖

προάγει‖ τη‖ γνώση‖ μας‖ για‖ την‖ ελληνική‖ γλώσσα.‖ Η‖ γλωσσολογία‖ στην‖ Ελλάδα‖ προχωρεί‖ με‖ ραγδαίους‖ ρυθμούς‖ και‖

δικαιούμεθα‖να‖προσδοκούμε‖στο‖εγγύς‖μέλλον‖εντυπωσιακή‖βελτίωση‖στην‖επιστημονική‖σπουδή‖της‖γλώσσας‖μας. 

Ιντερνετ ή διαδίκτυο; Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 30/3/1997 

 

    Ας‖ξεκαθαρίσουμε‖από‖την‖αρχή‖το‖θέμα,‖για‖να‖αποφευχθούν‖ενδεχόμενες‖παρεξηγήσεις.‖Ούτε‖«μίασμα»‖μιας‖γλώσσας,‖

ούτε‖«εθνική‖καταστροφή»,‖ούτε‖«υποτιμητικό»,‖ούτε‖«κίνδυνος‖να‖χαθεί»‖είναι‖για‖μια‖γλώσσα‖να‖περιλαμβάνει‖στο‖

λεξιλόγιό‖της‖και‖ξένες‖λέξεις.‖Κάθε‖λαός‖που‖επικοινωνεί‖συχνά‖και‖σε‖ευρεία‖κλίμακα‖με‖άλλον‖ή‖άλλους‖λαούς‖παίρνει‖και‖

δίνει‖λέξεις‖της‖γλώσσας‖του‖ανάλογα‖με‖την‖επικοινωνιακή‖(γλωσσική)‖επίδραση‖που‖ασκεί‖η‖χώρα‖του‖ως‖οικονομική,‖

πολιτική‖και‖πολιτιστική‖δύναμη.‖Μια‖«μεγάλη‖γλώσσα»‖είναι‖το‖όργανο‖με‖το οποίο‖εκφράζεται‖ο‖λαός‖ή‖οι‖λαοί‖μιας‖ή‖

περισσότερων‖μεγάλων‖χωρών.‖Φτυπητό‖παράδειγμα‖η‖Αγγλική,‖η‖γλώσσα‖των‖Ηνωμένων‖Πολιτειών‖της‖Αμερικής,‖της‖

Αγγλίας,‖της‖Αυστραλίας,‖της‖Ιρλανδίας‖και,‖εν‖μέρει,‖του‖Καναδά.‖Η‖επίδραση‖της‖Αγγλικής‖σε‖όλες‖τις‖άλλες‖γλώσσες,‖

μεταξύ‖των‖οποίων‖και‖η‖Ελληνική,‖είναι‖γνωστή‖και‖αναπόφευκτη.Οσο‖σαφής‖και‖αποδεκτή‖είναι‖αυτή‖η‖γλωσσική‖

πραγματικότητα,‖άλλο‖τόσο‖σαφής‖ και‖διόλου‖αντιφατική‖ είναι‖η‖ανάγκη‖ύπαρξης‖ορίων σ'‖αυτή‖τη‖γλωσσική‖επίδραση‖και‖

η‖ενεργοποίηση‖εγγενών‖μηχανισμών‖κάθε‖γλώσσας‖που‖θα‖εξυπηρετούν‖τη‖δήλωση‖των‖απαραίτητων‖νέων‖σημασιών‖

(εννοιών,‖όρων)‖σύμφωνα‖με‖την‖ιδιαίτερη‖δομική‖σύσταση‖και‖λειτουργία‖κάθε‖φυσικής‖γλώσσας.‖Αλλοτε‖θα‖χρειαστεί‖να‖

πάρεις‖αυτούσια‖την‖ξένη‖λέξη,‖γιατί‖δεν‖μπορείς‖να αποδώσεις‖μονολεκτικά‖στη‖γλώσσα‖σου‖μιαν‖ουσιώδη‖σημασιακή‖

απόχρωση‖ή‖μιαν‖έντονη‖εκφραστικότητα‖(φωνητική,‖μορφολογική)‖της‖ξένης‖λέξης,‖κι‖άλλοτε‖ όσο‖γίνεται‖πιο‖συχνά‖ θα‖

κρατήσεις‖τη‖νέα‖σημασία,‖δημιουργώντας‖τη‖δική‖σου‖αντίστοιχη‖λέξη‖μέσα‖από‖το‖υλικό‖της‖δικής‖σου‖γλώσσας.‖Η‖δεύτερη‖

αυτή‖διαδικασία‖έχει‖το‖πλεονέκτημα‖της‖γλωσσικής‖διαφάνειας: μπορείς‖και‖«βλέπεις»‖μέσα‖από‖τα‖λεξιλογικά‖συστατικά‖

της,‖δηλ.‖μπορείς‖και‖καταλαβαίνεις‖μέσα‖από‖το‖γνωστό‖και‖οικείο‖υλικό,‖το‖σημαινόμενο‖της‖νέας‖λέξης.‖Οταν‖αντί‖για‖το‖

μουλτιμίντια‖(multimedia)‖χρησιμοποιήσεις‖(όπως‖πρότεινα‖εγκαίρως‖και‖μάλλον‖καθιερώθηκε‖ήδη‖στη‖χρήση)‖τη‖λέξη‖

πολυμέσα,‖τότε‖ο‖κάθε‖ομιλητής‖της‖ελληνικής‖γλώσσας,‖έστω‖κι‖αν‖δεν‖είναι‖εξοικειωμένος‖με‖την‖πληροφορική,‖

καταλαβαίνει‖πάνω‖- κάτω‖τι‖περίπου‖σημαίνει‖η‖λέξη.‖Σο‖κυριότερο·‖μπορεί‖να‖πει‖αβίαστα‖και‖σύμφωνα‖με‖τη‖φυσική‖ροή‖

της‖γλώσσας‖του‖η‖τεχνολογία‖των‖πολυμέσων‖αντί‖«η‖τεχνολογία‖των‖μουλτιμίντια».‖Οχι‖πως‖το‖δεύτερο‖αυτό‖είναι‖προς‖

θάνατον‖ή‖πως‖θα‖μας‖αλλοιώσει‖τη γλώσσα,‖αλλά‖στη‖συνείδηση‖(και‖στη‖χρήση)‖του‖ομιλητή‖μιας‖κλιτής‖γλώσσας‖το‖πρώτο‖

είναι‖πιο‖«φυσικό»‖από‖το‖δεύτερο.‖Και‖κάτι‖ακόμη.‖Οποιος‖θα‖συνηθίσει‖να‖χρησιμοποιεί‖το‖μουλτιμίντια‖θα‖ξενιστεί‖
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πιθανότατα‖από‖τη‖γραφή‖μουλτιμίντια‖και‖θα‖μπει‖στον‖πειρασμό‖να‖περάσει‖στο‖«αυθεντικό»‖multimedia,‖δηλ.‖στην‖ξενική‖

γραφή‖της‖λέξης.‖Είναι‖άραγε‖τυχαία‖η‖τάση‖όλο‖και‖περισσότερων‖χρηστών‖των‖δυνατοτήτων‖της‖πληροφορικής‖να‖

καταφεύγουν‖όχι‖απλώς‖στην‖ξένη‖λέξη‖αλλά‖και‖στην‖ξένη‖γραφή;‖Να‖γράφουν‖δηλ.‖software‖και‖όχι‖σοφτγουέαρ;‖Εχουν‖

τέτοια‖τάση‖όσοι‖χρησιμοποιούν‖την‖αντίστοιχη‖ελληνική‖λέξη,‖τη‖λέξη‖λογισμικό;Ας‖έλθουμε‖και‖στο‖περίφημο‖ίντερνετ (ή‖

ιντερνέτ)‖που‖χαλάει‖κόσμο‖στις‖μέρες‖μας.‖Η‖έννοια‖του‖«δικτύου»,‖που‖δηλώνει‖το‖αγγλικό‖net,‖και‖η‖έννοια‖της‖

«αμοιβαιότητας»,‖που‖δηλώνει‖το‖(λατινικής‖προέλευσης)‖αγγλικό‖inter,‖δεν‖δηλώνονται‖καλύτερα‖στην‖ελληνική‖με‖τη‖λέξη‖

διαδίκτυο;‖Αυτή‖δεν‖είναι‖η‖λέξη‖που‖έχει‖γλωσσική‖διαφάνεια για‖τον‖ομιλητή‖της‖Ελληνικής;‖Δεν‖θα‖την‖καταλάβει‖

καλύτερα‖και‖δεν‖θα‖την‖χρησιμοποιήσει‖ευκολότερα‖και‖παραγωγικότερα‖ο‖Ελληνας;‖Προτείνουμε,‖λοιπόν,‖τη‖λέξη‖αυτή‖όχι‖

μόνο‖για‖να‖αποφευχθεί‖η‖διτυπία‖ίντερνετ/ιντερνέτ,‖ούτε‖μόνο‖για‖να‖παρακαμφθεί‖ο‖πειρασμός‖τελικά‖να‖γράφουν‖όλοι‖

internet,‖αλλά‖κυρίως‖γιατί‖πρόκειται‖για‖μια‖γνώριμη‖στον‖Ελληνα‖λέξη‖που‖μπορεί‖και‖να‖κλιθεί‖(η‖τεχνολογία‖των‖

διαδικτύων,‖τρεις‖σελίδες‖διαδικτύου,‖η‖έκταση‖κάθε‖διαδικτύου‖κ.λπ.)‖και‖να‖σχηματίσει‖χρήσιμα‖παράγωγα:‖επίθετο‖

διαδικτυακός‖(διαδικτυακές‖σχέσεις,‖διαδικτυακή‖επικοινωνία,‖διαδικτυακή‖τεχνολογία‖κ.λπ.)‖και‖ρήμα‖

διαδικτυώνω/διαδικτυώνομαι (η‖επικοινωνία‖για‖τέτοια‖θέματα‖ανάμεσα‖στα‖μέλη‖της‖Κοινότητας‖μπορεί‖να‖διαδικτυωθεί)‖

με‖παράγωγο‖διαδικτύωση (η‖προβολή‖τέτοιων‖πληροφοριών‖σε‖διεθνές‖επίπεδο‖επιβάλλει‖τη‖διαδικτύωσή‖τους)‖κ.ο.κ.‖Αν‖

δεν‖χρησιμοποιηθούν‖τέτοιες‖ελληνικές‖λέξεις‖ διαφανείς,‖κλινόμενες,‖εντεταγμένες‖στο‖σύστημα‖της‖Ελληνικής‖,‖θα‖πρέπει‖

να‖καταφεύγει‖κανείς‖σ'‖ένα‖άκλιτο‖ίντερνετ/ιντερνέτ‖με‖ένα‖πλήθος‖περιφράσεων‖(περνώ‖στο‖ίντερνετ,‖στέλνω‖με‖ίντερνετ,‖

τεχνολογία‖ίντερνετ‖κ.τ.ό.).Για‖να‖αποφύγουμε‖το‖άκλιτο‖ευρώ (το‖ευρώ,‖του‖ευρώ,‖τα‖ευρώ,‖των‖ευρώ!)‖προέτεινα‖από‖τις‖ίδιες‖

αυτές‖στήλες‖του‖«Βήματος»‖τον‖τύπο‖(το)‖εύρο (του‖εύρου,‖τα‖εύρα,‖των‖εύρων)‖ως‖ονομασία‖του‖ενιαίου‖ευρωπαϊκού‖

νομίσματος‖ έστω‖κι‖αν,‖στη‖συγκεκριμένη‖περίπτωση,‖επέμεινε‖η‖Ελλάδα‖σωστά‖να‖γραφεί‖ΕΤΡΨ‖πάνω‖στο‖χαρτονόμισμα,‖

για‖να‖ξεχωρίζει‖δίπλα‖στο‖ξένο‖EURO‖η‖ελληνική‖γραφή.‖Ας‖γράφεται,‖είπαμε‖σε‖προηγούμενο‖σημείωμά‖μας,‖ΕΤΡΨ‖όπως‖

γράφεται‖αλλού‖ΕΛΛΑ‖κι‖εμείς‖ας‖λέμε‖αυτό‖που‖πάει‖στη‖γλώσσα‖μας‖(το‖εύρο,‖του‖εύρου...)‖όπως‖λέμε‖και‖Ελλάδα,‖

Ελλάδας‖ασχέτως‖του‖τι‖γράφουμε‖ως‖επίσημο‖«αναγνωριστικό‖σήμα».‖Σο‖να‖λέμε‖(και‖να‖γράφουμε)‖το‖εύρο,‖του‖εύρου‖κ.λπ.,‖

όπως‖το‖φράγκο/του‖φράγκου,‖το‖μάρκο/του‖μάρκου,‖το‖δολάριο/του‖δολαρίου,‖βοηθάει‖την‖απρόσκοπτη‖χρήση‖του‖όρου‖(βλ.‖

και‖τις‖πολύ‖διαφωτιστικές‖παρατηρήσεις‖του‖γλωσσολόγου‖καθηγητή‖κ.‖Δ.‖Σομπαΐδη‖στο‖«Βήμα»‖της‖23ης‖Μαρτίου).Θα‖

επαναλάβω‖και‖σήμερα‖κάτι‖που‖έχω‖επίμονα‖υποστηρίξει‖από‖παλιά.‖Μια‖ευρύτερη‖διεπιστημονική‖επιτροπή‖(από‖

γλωσσολόγους,‖φιλολόγους,‖επιστήμονες‖των‖θετικών‖επιστημών,‖της‖πληροφορικής,‖των‖κοινωνικών‖επιστημών,‖

τεχνολόγους‖κ.ά.)‖υπό‖την‖αιγίδα‖ενός‖αρμόδιου‖φορέα‖(του‖Κέντρου‖της‖Ελληνικής‖Γλώσσας‖ή‖της‖Ακαδημίας‖Αθηνών‖ή‖

κάποιου‖άλλου)‖θα‖πρέπει‖να‖αναλάβει‖να‖εισηγείται‖εγκαίρως,‖όταν‖πρωτοεμφανίζονται,‖την‖απόδοση‖στην‖Ελληνική‖ξένων,‖

νεοεισερχομένων‖όρων‖ή‖λέξεων‖ευρύτερης‖χρήσεως.‖Εφόσον‖οι‖προτεινόμενοι‖όροι‖περάσουν‖στη‖Διοίκηση,‖την‖Εκπαίδευση,‖

τα‖Μ.Μ.Ε.,‖τα‖πληροφοριακά‖έργα‖και‖μέσα‖(εγκυκλοπαίδειες,‖λεξικά,‖πανεπιστημιακά‖συγγράμματα,‖σχολικά‖βιβλία,‖

δημόσια‖έντυπα,‖εφημερίδες,‖περιοδικά,‖τηλεόραση,‖ραδιόφωνο‖κ.λπ.),‖θα‖καθιερωθούν‖στη‖χρήση‖και‖θα‖βοηθήσουν‖τη‖

γλώσσα.  Ας‖μην‖ξεχνάμε‖αυτό‖που‖κατάφερε‖στην‖ελληνική‖γλώσσα‖μια‖φούχτα‖λογίων‖με‖επικεφαλής‖τον‖Αδαμάντιο‖

Κοραή‖και‖τους‖λογίους‖που‖ακολούθησαν.‖Πέτυχαν‖να‖εκφραστούν‖ελληνικά‖ένα‖πλήθος‖από‖λέξεις‖που‖δηλώνονταν‖με‖

ξένες‖λέξεις‖(τουρκικές,‖ιταλικές,‖βενετσιάνικες,‖φράγκικες).‖Ετσι‖λ.χ.‖το‖δικηγόρος αντικατέστησε‖το‖αβοκάτος,‖το‖

αμπασαδόρος έγινε‖πρεσβευτής,‖το‖αμιράλης ναύαρχος,‖το‖μινίστρος υπουργός,‖το‖κόνσολας πρόξενος,‖το‖νοτάριος 

έγινε‖συμβολαιογράφος,‖το‖ζαπτιές χωροφύλακας,‖το‖σολντάτος στρατιώτης,‖το‖κοντράτο συμβόλαιο,‖το‖

κοντραμπάντο έγινε‖λαθρεμπόριο,‖η‖σπετσαρία φαρμακείο,‖η‖καζάρμα στρατόπεδο,‖η‖ρετσέτα συνταγή,‖ο‖ντοτόρος 

γιατρός,‖οι‖ζαϊρέδες έγιναν‖εφόδια,‖το‖μεϊντάνι αγορά,‖η‖γρανάτα χειροβομβίδα,‖το‖ντοβλέτι κράτος,‖η‖ντάπια οχυρό,‖το‖

νιτερέσιο συμφέρον,‖ο‖τζελάτης δήμιος,‖το‖μπούσι λεωφορείο,‖η‖γαζέτα εφημερίδα κ.ο.κ.ήμερα,‖ας‖το‖ξεκαθαρίσω‖και‖

πάλι,‖δεν‖μιλάμε‖για‖απομάκρυνση‖των‖εν‖χρήσει‖ξένων‖λέξεων‖(για‖τον‖περίφημο‖«καθαρμό»‖του‖Κοραή),‖αλλά‖για‖

γλωσσική‖πρόληψη‖όπου‖και‖όσο‖χρειάζεται.‖Μιλάμε‖για‖το‖δικαίωμα‖του‖Ελληνα‖να‖του‖μιλάνε‖ελληνικά,‖με‖λέξεις‖που‖να‖

τις‖καταλαβαίνουν‖όλοι. 

Γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα. Σο Βήμα: Νέες Εποχές, σ. 5, 2/3/1997 

    Σο‖δικαίωμα‖να‖εκφράζεσαι‖στη‖μητρική‖σου‖γλώσσα‖είναι‖ένα‖από‖τα‖πιο‖βασικά‖ανθρώπινα‖δικαιώματα,‖αφού‖η‖

γλωσσική‖έκφραση‖είναι‖κατεξοχήν‖χαρακτηριστικό‖της‖ελευθερίας,‖της‖προσωπικότητας‖και‖της‖βαθύτερης‖υπόστασης‖του‖

ανθρώπου.‖Μιλώντας‖σε‖μια‖γλώσσα‖που‖δεν‖είναι‖μητρικά‖κατακτημένη‖έχεις‖αναπόφευκτες‖απώλειες,‖αδυναμίες‖και‖κενά‖

στην‖επικοινωνία‖σου‖που‖έχουν‖επίπτωση‖στους‖σκοπούς‖που‖επιδιώκεις‖επικοινωνώντας‖και‖στην‖όλη‖εικόνα‖που‖

σχηματίζει‖ο‖άλλος‖για‖σένα‖ως‖προς‖τη‖μόρφωση,‖την‖ευφυΐα,‖τις‖ικανότητες‖και‖την‖όλη‖σου‖προσωπικότητα.‖Γι'‖αυτό‖όλο‖

και‖περισσότερο,‖από‖παλιά‖αλλά‖προπάντων‖στις‖μέρες‖μας,‖συζητούνται‖από‖κοινού‖με‖τα‖λοιπά‖ανθρώπινα‖δικαιώματα‖ή‖

και‖αυτοτελώς‖τα‖γλωσσικά‖δικαιώματα‖του‖ανθρώπου‖και‖οι‖παραβιάσεις‖που‖διαπράττονται‖σε‖πολλές‖χώρες‖του‖κόσμου.Οι‖

παραβιάσεις‖των‖γλωσσικών‖ανθρωπίνων‖δικαιωμάτων‖εμφανίζονται‖με‖ποικίλες‖μορφές‖και,‖για‖ακραίες‖περιπτώσεις,‖έχουν‖

επινοηθεί‖και‖ειδικοί‖όροι‖που‖τις‖χαρακτηρίζουν,‖όπως‖είναι‖το‖γλωσσοκτονία‖ή‖το‖γλωσσοφαγία‖(glottophagie)‖ή‖το‖

γλωσσικός‖κανιβαλισμός.‖Φαρακτηριστική‖περίπτωση‖παραβιάσεως‖των‖γλωσσικών‖ανθρωπίνων‖δικαιωμάτων‖είναι‖η‖

πολιτική‖της‖Σουρκίας‖απέναντι‖στους‖Κούρδους.‖Δύο‖γνωστοί‖μελετητές,‖οι‖R.‖Phillipson‖και‖Σ.‖Skutnaibb-Kangas,‖γράφουν‖

(Linguistic‖Rights‖and‖Wrongs,‖στο‖περ.‖Applied‖Linguistics‖16,‖1995,‖σ.‖468):‖«Μια‖ακραία‖περίπτωση‖κράτους‖- μέλους‖του‖

υμβουλίου‖της‖Ευρώπης‖με‖καθαρώς‖γλωσσοκτόνο‖πολιτική‖είναι‖η‖Σουρκία,‖η‖οποία‖απαγορεύει‖τη‖χρήση‖της‖Κουρδικής‖

γλώσσας.‖Πρόσφατες‖"διακοσμητικές"‖συνταγματικές‖αλλαγές‖δεν‖έκαναν‖τίποτε‖για‖να‖μειώσουν‖αυτή‖την‖πολιτική,‖που‖

είναι‖μέρος‖μιας‖κατά‖τα‖άλλα‖αφομοιωτικής‖και‖γενοκτόνου‖πολιτικής‖απέναντι‖στους‖Κούρδους.‖Οι‖Κούρδοι‖είναι‖σαφές‖

παράδειγμα‖ενός‖λαού‖που‖υφίσταται‖σοβαρές‖παραβιάσεις‖των‖ανθρωπίνων‖δικαιωμάτων‖του,‖λαού‖για‖τον‖οποίο‖τα‖

γλωσσικά‖δικαιώματα‖είναι‖απαραίτητα‖για‖την‖ίδια‖την‖επιβίωσή‖του».‖Μικρότερα‖ή‖και‖ανάλογα‖προβλήματα‖
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εμφανίστηκαν‖στις‖μεταποικιακές‖και‖μετακομουνιστικές‖χώρες,‖όπου‖οι‖μητρικές‖γλώσσες‖είχαν‖συστηματικά‖

παραγκωνιστεί‖προς‖όφελος‖της‖επίσημης‖αποικιακής‖γλώσσας‖(αγγλικής,‖γαλλικής,‖ολλανδικής‖κ.λπ.)‖ή‖της‖ρωσικής‖

γλώσσας,‖προκειμένου‖για‖τα‖κομουνιστικά‖κράτη‖της‖πρώην‖οβιετικής‖Ενωσης.‖Είναι‖γνωστή‖η‖στάση‖της‖Ρωσίας‖σε‖σχέση‖

με‖ορισμένες‖βαλτικές‖χώρες,‖από‖τις‖οποίες‖αρνιόταν‖να‖αποσύρει‖τα‖στρατεύματά‖της‖για‖να‖προστατεύσει‖δήθεν‖στις‖

χώρες‖αυτές‖τα‖δικαιώματα‖μειονοτήτων‖που‖μιλούσαν‖τη‖ρωσική‖γλώσσα.Οπως‖είναι‖γνωστά‖τα‖προβλήματα‖δίγλωσσων‖(ή‖

και‖πολύγλωσσων)‖χωρών,‖όπως‖είναι‖η‖Ελβετία,‖το‖Βέλγιο,‖η‖Υινλανδία,‖ο‖Καναδάς‖και,‖με‖άλλη‖μορφή,‖η‖Ισπανία‖ή‖η‖

Ιρλανδία,‖όπου‖τα‖γλωσσικά‖δικαιώματα‖μεγάλου‖μέρους‖του‖πληθυσμού‖απασχολούν,‖με‖τον‖ένα‖ή‖τον‖άλλο‖τρόπο,‖

ευρωπαϊκά‖ή διεθνή‖όργανα‖για‖τις‖νομοθετικές‖ρυθμίσεις‖που‖θεσπίζουν‖αυτές‖οι‖χώρες‖για‖την‖προστασία‖των‖γλωσσικών‖

δικαιωμάτων.‖Πρόσφατη,‖άλλωστε,‖είναι‖στους‖κόλπους‖της‖Ευρωπαϊκής‖Κοινότητας‖η‖κατάφωρη‖παραβίαση‖των‖γλωσσικών‖

δικαιωμάτων‖που‖πήγε‖να‖συντελεσθεί‖με‖την‖προώθηση‖5‖από‖τις‖10‖γλώσσες‖της‖Κοινότητας‖ως‖επίσημων‖γλωσσών‖για‖τις‖

εργασίες‖των‖οργάνων‖της‖Κοινότητας.‖Η‖θεσμοθέτηση‖αυτή,‖αν‖ευοδωνόταν,‖θα‖παραβίαζε‖τα‖γλωσσικά‖δικαιώματα‖όλων‖

των‖μικρότερων‖χωρών‖της‖Κοινότητας,‖στων‖οποίων‖τους‖πολίτες‖θα απαγορευόταν‖θεσμικά‖να‖μιλούν‖στα‖όργανα‖της‖

Κοινότητας‖την‖εθνική‖τους‖γλώσσα,‖υποχρεώνοντάς‖τους‖να‖εκφράζονται‖μέσα‖από‖μια‖ξένη‖γλώσσα. την‖Ελλάδα‖η‖μόνη‖

υπάρχουσα‖μειονότητα,‖η‖μουσουλμανική‖μειονότητα‖της‖Θράκης,‖απολαύει‖ορθώς‖των‖γλωσσικών‖της‖δικαιωμάτων‖όχι‖

μόνο‖να‖μιλάει‖ελεύθερα‖αλλά‖και‖να‖διδάσκονται‖τα‖μουσουλμανόπαιδα‖στα‖σχολεία‖την‖τουρκική‖γλώσσα‖παράλληλα‖με‖

την‖επίσημη‖γλώσσα‖της‖χώρας‖της‖οποίας‖είναι‖πολίτες,‖την‖ελληνική‖γλώσσα.‖Εκεί‖που‖τα‖πράγματα‖έχουν‖στρεβλωθεί‖από‖

ακατανόητη εκπαιδευτική‖πολιτική‖της‖χώρας‖είναι‖οι‖κοινότητες‖των‖Ελλήνων‖Πομάκων.‖Οι‖άνθρωποι‖αυτοί‖μιλούν‖ως‖

μητροδίδακτη‖γλώσσα‖την‖πομακική,‖που‖είναι‖μια‖σλαβική‖(βουλγαρική)‖διάλεκτος.‖Ψστόσο,‖από‖ολιγωρία‖της‖ελληνικής‖

Πολιτείας‖ ίσως‖και‖από‖στρεβλή‖αντίληψη‖της‖καταστάσεως‖ τα‖πομακόπουλα‖διδάσκονται‖ως‖μητρική‖γλώσσα‖την‖

Σουρκική!‖Ο‖λόγος;‖Επειδή‖είναι‖κατά‖το‖πλείστον‖μουσουλμανικής‖θρησκείας.‖Αλλά‖τι‖σχέση‖έχει‖η‖θρησκευτική‖τους‖πίστη‖

με‖μια‖ξένη‖γι'‖αυτά‖γλώσσα,‖την‖Σουρκική;‖Σο‖σωστό‖και‖το‖αναμενόμενο‖θα‖ήταν‖παράλληλα‖προς‖τα‖Ελληνικά‖να‖

διδάσκονται‖και‖την‖πομακική‖από‖ντόπιους‖Ελληνες‖Πομάκους‖δασκάλους,‖με‖τη‖γλωσσολογική‖στήριξη‖που‖χρειάζεται‖μια‖

προφορικά‖μόνο‖χρησιμοποιούμενη‖γλώσσα‖όπως‖είναι‖τα‖Πομάκικα.Η‖διδασκαλία‖της‖τουρκικής‖γλώσσας‖και‖η‖γνώση‖

αυτής‖της‖γλώσσας,‖περισσότερο‖ίσως‖από‖την‖κοινή‖θρησκευτική‖πίστη,‖έφερε‖τους‖Ελληνες‖Πομάκους‖εγγύτερα‖και‖σχεδόν‖

τους‖ταύτισε‖με‖τους‖τουρκόφωνους‖Ελληνες‖της‖Θράκης.Διαφορετικά‖έχει‖το‖πράγμα,‖βεβαίως,‖με‖τα‖Αρβανίτικα‖ή‖τα‖

Σσιγγάνικα‖ή‖τα‖Κουτσοβλάχικα‖ή‖και‖τα‖λαβομακεδονικά‖που‖μιλιούνται‖ σε‖πολύ‖περιορισμένη‖κλίμακα‖τα‖Αρβανίτικα,‖τα‖

Κουτσοβλάχικα‖και‖ιδίως‖τα‖λαβομακεδονικά,‖σε‖μεγαλύτερη‖κλίμακα‖τα‖Σσιγγάνικα‖ από‖Ελληνες‖που‖μέσα‖από‖την‖

προφορική‖παράδοση‖μαθαίνουν‖λέξεις‖ή‖φράσεις‖ή‖και‖έναν‖περιορισμένης‖χρήσεως‖κώδικα‖από‖τις‖αντίστοιχες‖γλώσσες.‖

Είναι‖πλούτος‖για‖μια‖χώρα‖όταν‖οι‖πολίτες‖της‖παράλληλα‖προς‖τη‖μητρική‖τους‖γλώσσα,‖εν‖προκειμένω‖την‖Ελληνική,‖

γνωρίζουν‖και‖μίαν‖άλλη‖γλώσσα,‖που‖έχει‖προφορικά‖επιβιώσει‖στο‖στόμα‖μικρού‖αριθμού‖Ελλήνων‖ομιλητών.‖‖Η‖γνώση‖των‖

γλωσσικών‖αυτών‖μορφών‖όχι‖μόνο‖δεν‖αποτελεί‖«απειλή»‖για‖την‖εθνική‖γλώσσα,‖αλλά‖αποτελεί‖και‖τμήμα‖της‖γλωσσικής‖

ιστορίας‖των‖Ελλήνων‖που‖πρέπει‖να‖μελετάται‖επιστημονικά‖και‖να‖αντιμετωπίζεται‖ως‖κομμάτι‖της‖εθνικής‖κληρονομιάς.‖

Οσοι‖ ξένοι‖κυρίως‖απληροφόρητοι‖ή‖παροδηγημένοι‖ αναζητούν‖στους‖γλωσσικούς‖αυτούς‖κώδικες‖εθνικές‖(!)‖μειονότητες,‖

βρίσκονται‖στον‖ίδιο‖παραλογισμό‖όπως‖αν‖θεωρούσαμε‖ελληνική‖εθνική‖μειονότητα‖της‖Ιταλίας‖τους‖ελληνόφωνους‖Ιταλούς‖

ορισμένων‖χωριών‖της‖Καλαβρίας‖και‖της‖Απουλίας‖στην‖Κάτω‖Ιταλία... 
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