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Είναι παγκόσμια γλώσσα η γλώσσα της τέχνης, γιατί εκφράζει τις πανανθρώπινες
αγωνίες, τους κοινούς πόθους και τους κοινούς στόχους του ανθρώπου ως πλάσματος του
Θεού, με το σήμα, τις προδιαγραφές και τη σφραγίδα της ουράνιας καθαρότητας και
ευαισθησίας και όχι με τις φυλετικές, τις φατριαστικές και τις εθνικιστικές προσμίξεις της
ανθρώπινης αδυναμίας και ματαιοπονίας.
Άλλωστε, αυτά που ενώνουν κατά βάθος τους ανθρώπους είναι πολύ περισσότερα από
αυτά που τους χωρίζουν κατά πλάτος. Πιο πολλά είναι τα σημεία επαφής με τους άλλους
παρά τα σημεία τριβής.
Η τέχνη, λοιπόν, που δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει "της κοινωνίας η μαμή", οφείλει εγκαταλείποντας τη νωχελική της
αυταρέσκεια και την ελιτιστική της αυτοαπομόνωση, να εκφράσει χωρίς διχαστικές τάσεις, μικρόψυχα διλήμματα και
ιδιοτελή προσχήματα, τις πανανθρώπινες ανησυχίες, αγωνίες και ευαισθησίες και να γίνει ο συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στη
θεία μακαριότητα και στην ανθρώπινη ματαιότητα.
Η τέχνη, έχουν πει, είναι ο δρόμος από όπου το άτομο επιστρέφει στην ομάδα (Έρνστ Υίσερ). Είναι πολλοί οι δρόμοι και οι
τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τους άλλους. την εποχή μας όμως, εποχή μεγάλων μέσων αλλά
συγκεχυμένων σκοπών, εποχή αλλοτριωμένη και αντιφατική, τραγικά παράλογη και παράλογα τραγική, οι γέφυρες
επικοινωνίας των ανθρώπων έχουν στην πλειοψηφία τους στενέψει ή ναρκοθετηθεί. υγκοινωνούμε στην καλύτερη
περίπτωση με τους άλλους εξωτερικά, αλλά δεν επικοινωνούμε εσωτερικά. Η επικοινωνία μας είναι ρηχή, επιδερμική,
χρησιμοθηρική, είναι η λειτουργική της επίπεδης καθημερινής συναλλαγής. Γι' αυτό και λέμε "ποτέ οι στέγες των σπιτιών δεν
ήταν τόσο κοντά και οι ψυχές των ανθρώπων τόσο απόμακρα".
Ο άνθρωπος, θα μας πει ο Ρουσώ, γεννήθηκε αγνός, αλλά τον διέφθειρε ο πολιτισμός. Γι' αυτό κήρυττε την επιστροφή στη
φύση, σε συνθήκες δηλαδή φυσικότερης, απλούστερης και αγνότερης ζωής· χωρίς τα προσωπεία του συμβατικού
καθωσπρεπισμού, χωρίς τις αλλοτριωτικές επεμβάσεις και επιδράσεις του αμφιλεγόμενου πολιτισμού.
Ο άνθρωπος που ζει μόνος του είναι, λέει ο Αριστοτέλης, ή θεός ή θηρίο. Οι άνθρωποι του καιρού μας πιστεύοντας πως
κόλαση δεν είναι τόσο η απουσία των άλλων όσο οι άλλοι, επιδιώκουν συστηματικά και κάποτε αυτοβασανιστικά την
απομόνωση, επειδή φοβούνται τη μοναξιά. Προτιμούν την αριστοκρατική εξωτερική μοναξιά της αυτοαπομόνωσης, της
ερημιάς, από αυτήν της πολυκοσμίας, την εσωτερική, την υπαρξιακή, αυτήν της κοινωνικής υποκρισίας.

Σο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται για την ικανότητά του να
ανταποκρίνεται σταθερά, με τρόπο πειστικό και αποτελεσματικό, στις συνθήκες που
διαμορφώνει κάθε φορά το κοινωνικό γίγνεσθαι. Η αλλαγή της σύνθεσης του μαθητικού
πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της ταχείας εισροής ξένων μεταναστών, δοκίμασε τις αντοχές του
ελληνικού σχολείου και επανέφερε με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ενθυμούμεθα τα πρώτα χρόνια της έλευσης των οικονομικών μεταναστών στον τόπο μας,
όταν έρχονταν οι μαμάδες, δυο - δυο, τρεις - τρεις, να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο κρατώντας τα σφιχτά απ’ το χέρι.
Γυναίκες κουρασμένες, φοβισμένες, ανήσυχες. Παιδιά με μάτια ορθάνοιχτα, με φανερά τα σημάδια της ανέχειας και της
ταλαιπωρίας. Έραβαν τις λέξεις, αγγλικές, ελληνικές, να συνεννοηθούν, να δείξουν τα λιγοστά χαρτιά τους, να γράψουν τα
παιδιά τους στο σχολείο.
Οι δάσκαλοι, αμήχανοι, ανέτοιμοι, αφημένοι στη σύγχυση των προκαταλήψεων, έψαχναν κι αυτοί να βρουν γλώσσα
επικοινωνίας. Όταν πια ξεκινούσαν τα μαθήματα, οι τάξεις παρουσίαζαν μία εικόνα μεγάλης ανομοιογένειας. Γρήγορα οι
αλλοδαποί μαθητές μας κατέλαβαν τα πίσω θρανία της τάξης.
Η σχολική πραγματικότητα, όπως είχε πλέον διαμορφωθεί, ανησύχησε βαθιά - όχι πάντα αδικαιολόγητα - τους γονείς των
Ελλήνων μαθητών μας, που έβλεπαν το σχολείο να υποβαθμίζεται. Πολλοί πήραν τα παιδιά τους από το σχολείο
αναζητώντας ένα άλλο σχολικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών. Όσοι είχαν την
οικονομική δυνατότητα, στράφηκαν στην ιδιωτική εκπαίδευση και η στροφή αυτή πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Με
λύπη διαπιστώσαμε πως το σχολείο μας έχει χάσει ένα αξιόλογο μέρος του μαθητικού του δυναμικού και οδηγείτο σε ακόμη
μεγαλύτερη υποβάθμιση.
Κάθε δάσκαλος είχε πλέον δύο δρόμους για να διαλέξει: είτε να ενστερνιστεί τις ξενόφοβες αντιλήψεις που πρόβαλλαν
σταθερά εκείνη την εποχή ορισμένα Μ.Μ.Ε. είτε να δώσει τον αγώνα προκειμένου να στηρίξει
μαθησιακά και συναισθηματικά τα παιδιά της τάξης του. Όσοι, εν επί γνώσει ή ανεπίγνωστα,
ακολούθησαν τον πρώτο δρόμο, γρήγορα έθεσαν τους αλλοδαπούς μαθητές στο περιθώριο της τάξης.
Αποθαρρυμένα τα παιδιά από την κακή τους επίδοση στα μαθήματα και τη μικρή τους αποδοχή στην
τάξη, εμφάνισαν χαμηλό αυτοσυναίσθημα, ανασφάλεια και εσωστρέφεια. Η δυσκολία τους να
προσαρμοστούν στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, τα έκανε να συμπεριφέρονται επιθετικά και
να προτιμούν τη συσπείρωσή τους σε ομάδες ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. ε κάθε περίπτωση, η
απόσταση που τα χώριζε από το δάσκαλο και τους συμμαθητές του ολοένα μεγάλωνε.
Τπήρχαν όμως και οι άλλοι, οι δάσκαλοι εκείνοι που τη σκέψη και την πράξη τους καθόριζε το πνεύμα της αποδοχής και
του σεβασμού στο ανθρώπινο πρόσωπο. Καθησύχασαν όσους γονείς ανησυχούσαν, δοκίμασαν ομαδοσυνεργατικές μεθόδους
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διδασκαλίας, ευνόησαν τη συμμετοχή των αλλοδαπών μαθητών στις δραστηριότητες της τάξης, νοιάστηκαν για την κάλυψη
των συναισθηματικών, συχνά και των υλικών τους αναγκών. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
ώστε να συγκλίνουν οι προσδοκίες και οι διαθέσεις των μελών της τάξης. Δεν δίστασαν, όποτε οι συνθήκες το απαιτούσαν, να
υπερβούν το ρόλο τους, όπως αυτός είναι παραδοσιακά γνωστός και προδιαγεγραμμένος.
Οι σχέσεις που παρουσίαζαν τα μικρότερα προβλήματα ήταν εκείνες μεταξύ των μαθητών. Θαυμάσιες φιλίες γεννήθηκαν
στα προαύλια των σχολείων ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές, ιδίως όταν απουσίαζαν άστοχες ή επικίνδυνες
παρεμβάσεις γονέων και εκπαιδευτικών
ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο σημερινός άνθρωπος βρίσκεται κάτω από ψυχολογική πίεση,την οποία προκαλεί με χίλιους
τρόπους και από χίλια κανάλια το προβαλλόμενο όραμα της καταναλωτικής "ευτυχίας". Σο αδιάκοπο
κυνήγι του φευγαλέου αυτού οράματος -μιας τελείωσης μέσα από την απόκτηση υλικών αγαθών και
την κατανάλωση-δημιουργεί ποικίλα κοινωνικά προβλήματα με ανυπολόγιστες πολλές φορές
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις. Σα κοινωνικά προβλήματα που προωθεί η "κοινωνία της αφθονίας" είναι
κατ' εξοχήν αντιπνευματικά, διότι συνδέουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοεπιβεβαίωση του
ανθρώπου με την ικανότητα του να καταναλώνει και να επιδεικνύει αυτήν για την κατανάλωση
υλικών αγαθών. Κάθε μέσο για την απόκτηση της δυνατότητας αυτής γίνεται "θεμιτό", από τη στιγμή
που κοινωνικά αναγνωρίζεται και "καταξιώνεται".
Ειδικότερα, η χυδαία ευδαιμονιστική αντίληψη της ζωής λειτουργεί αποδυναμωτικά και αφήνει,
ιδιαίτερα το νέο άνθρωπο, ανέτοιμο να αντιπαλαίσει σε κάθε κατάσταση με την οποία δεν έχει εξοικειωθεί. Από το άλλο
μέρος συντείνει σε μια αγωγή, η οποία συγχέει τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την ελευθεριότητα και κάνει τους νέους
ανθρώπους ανίκανους και για τα στοιχειώδη ακόμη αυτοπειθαρχία, ενώ παράλληλα δεν τους μαθαίνει το στοιχειώδη νόμο
της ζωής, που αναφέρεται στο δικαίωμα να παίρνεις, αλλά και στην υποχρέωση να δίδεις στον άλλον, το συγκεκριμένο
άνθρωπο και την ολότητα.
Επιπλέον ο πολύτιμος χρόνος της πεπερασμένης ζωής φορτίζεται με το άγχος, όχι πάντοτε της επιβίωσης, αλλά με την
αγωνία για την απόκτηση υπερπληθώρας αγαθών συχνά περιττών ή και αχρήστων. Παρασύρεται ο άνθρωπος στο παιχνίδι
της "αφθονίας" και εισέρχεται στο χορό της σπατάλης, όταν ακόμη δεν έχει ανταπεξέλθει στις βασικές ανάγκες της ζωής.
Αλήθεια, έχει ποτέ σκεφθεί μέχρι ποιου σημείου έχει παύσει ο σημερινός άνθρωπος να ελέγχει τη ζωή του και να τη
διαμορφώνει ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες και κυρίως με τις βαθύτερες εφέσεις της αθάνατης ψυχής
του ; Είναι γεγονός ότι ανύπαρκτες ανάγκες κατευθύνουν τη ζωή του και τον μεταβάλλουν όλο και περισσότερο σε
καταναλωτική μηχανή.
Γι' αυτό και η ορθολογιστική χρησιμοποίηση των επιτεύξεων της τεχνολογίας μπορούσε να συντελέσει, ώστε να μένει στον
άνθρωπο περισσότερο ελεύθερος χρόνος και καλύτερη διάθεση για να ασχοληθεί με κάτι. ουσιαστικότερο: την πνευματική
ζωή, ως στροφή προς το θεό, αλλά και προς τον συνάνθρωπο.
υμβαίνει όμως το αντίθετο. Από τη στιγμή που χωρίς να το αντιλαμβάνεται υποδουλώνεται στα υλικά αγαθά και αντί να
τον υπηρετούν τα υπηρετεί και υπάρχει για αυτά, η ζωή του φτωχαίνει. Καταντά να ζει με το άγχος της αποκτήσεως
πραγμάτων, τα οποία γίνονται κύριος στόχος της ζωής του.
Σο πιο "μοντέρνο" θεωρείται ότι είναι και το καλύτερο και χίλια δυο παλιά και ωραία πράγματα τα παραγκωνίζει και τα
πετά, επειδή δεν ταιριάζουν στις τυποποιημένες αξιώσεις, τις οποίες "σερβίρει" η μαζική βιομηχανική παραγωγή.
Γνώση και δημιουργική κρίση
"H πιο σημαντική συνεισφορά του σχολείου είναι, προσαρμοσμένο και ανταποκρινόμενο στα αιτήματα των καιρών, όχι απλά
να εξοπλίζει τα παιδιά με γνώσεις, όσο με κατάλληλους μηχανισμούς αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ερμηνείας των
πληροφοριών". Oι γνώστες των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων, Tρεις Ιεράρχες, απέδειξαν την ανάγκη του διφυούς
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Παροχή γνώσεων, αλλά και δυνατότητος δημιουργίας γνώμης είναι η διδασκαλία τους. Αυτή
είναι η πρόκληση και για το σύγχρονο σχολείο.
την εποχή της οπτικοακουστικής πληροφοριακής πλημμυρίδας και της πληροφορικής, ο άνθρωπος δεν μπορεί και δεν
πρέπει να μένει απληροφόρητος. Επειδή η πληροφορία είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη, οι καλά πληροφορημένοι
άνθρωποι είναι οι δυναμικοί πολίτες του καιρού μας, που μπορούν να ζουν και να πολιτεύονται με σύνεση και ευθυκρισία και
να ευδοκιμούν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και παρουσίας. Επειδή η συμπεριφορά, η
προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, η διαγωγή του κάθε ανθρώπου είναι συνάρτηση της καταγωγής και της αγωγής του, οι
σύγχρονοι άνθρωποι για να μην καταστούν αμέτοχοι των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων του καιρού
τους, για να μη χαρακτηριστούν αποσυνάγωγοι, δε θα πρέπει να παραμείνουν ανάγωγοι.
Η αγωγή όμως, στις μέρες μας τουλάχιστον, δεν ασκείται μονοπωλιακά και αποτελεσματικά στους σχολικούς μόνο
χώρους, αλλά και στον ευρύτερο πλέον κοινωνικό χώρο, ιδιαίτερα μετά την εξάπλωση και την κυριαρχία του ηλεκτρονικού
τύπου. Βασικό, επομένως, μέλημα της παιδευτικής διαδικασίας του σχολείου όλων των βαθμίδων, είναι, πρέπει να είναι
εφόσον δε θέλει να κωφεύει στα αιτήματα και στα μηνύματα των καιρών, εφόσον δε θέλει να μένει αναχρονιστικό και
ανεπίκαιρο και εφόσον θέλει να συντονίσει το βηματισμό του με το ρυθμό των σύγχρονων επιστημονικών και πολιτισμικών
εξελίξεων, να μην παρέχει μόνο γνώσεις έτοιμες, ξηρές, τυποποιημένες, εγκεφαλικές, πρέπει πρώτιστα να αναπτύξει τη
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γνωστική ικανότητα των μαθητών, για να μπορούν μέσα και έξω από το σχολείο να αξιολογούν το πληροφοριακό υλικό, να
το αποκωδικοποιούν, να το ιεραρχούν, να το κατανοούν, να το αφομοιώνουν ή να το απορρίπτουν.
Μια κινέζικη παροιμία λέει: "Αν προσφέρεις σε κάποιον ψάρια, θα φάει μια φορά, αν τον μάθεις να ψαρεύει, θα τρώει σε όλη
του τη ζωή". Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του σύγχρονου σχολείου. να μετατρέψει δηλαδή τους μαθητές σε αλιείς
γνώσεων, να μετατρέψει τις έμφυτες ή επίκτητες μαθησιακές δυνατότητες, σε γνωστικές ικανότητες, να μορφώσει το νου του,
να διαμορφώσει την ψυχή του, να ηθικοποιήσει τη βούλησή του, να καταξιώσει πολύτροπα και πολυδύναμα την παρουσία
του πάνω στη γη.
"Ο καταμερισμός της εργασίας"
... Ο καταμερισμός, που είναι σήμερα το αναπόφευκτο, αύριο, μεθαύριο μπορεί να γίνει η νέα
μοίρα της ανθρώπινης τραγωδίας. Γιατί η τυποποίηση δεν είναι άσχετη, αν καλοκοιτάξει
κανείς το θέμα, προς τον καταμερισμό. Όσο η ενέργεια περιορίζεται σε κλειστούς χώρους,
τόσο και το πρόσωπο που ενεργεί μεταμορφώνεται σε ακούσιο όργανο, παύει να συμμετέχει
συνειδητά στην προσπάθεια. Η επανάληψη σκοτώνει την ευδιαθεσία και η έλλειψη της
ευδιαθεσίας μαραίνει την φαντασία. Και δεν πρέπει να λησμονούμε πως η φαντασία, είτε εφαρμοσμένη στα πράγματα είτε όχι, είναι πολύτιμη μορφή ελευθερίας. Ο μεγάλος κίνδυνος
λοιπόν υπάρχει εκεί: ο άνθρωπος που επαναλαμβάνει σε μια ολόκληρη ζωή την ίδια κίνηση,
που περιορίζει το οπτικό του πεδίο σε μια απειροελάχιστη μορφή ενέργειας, γίνεται πια ο
ίδιος ένας χώρος στεγανός, όπου ο ήλιος από άλλους κόσμους δε βρίσκει τόπο να πέσει. Και
αν αυτό συμβαίνει, με τόσο βλαπτικά αποτελέσματα στην περιοχή της πρακτικής προσπάθειας, πολύ περισσότερο μπορεί να
συμβαίνει και με συνέπεια την απώλεια της συνείδησης των συνόλων, στην περιοχή της επιστημονικής προσπάθειας. Εκεί
πια παίρνει τη μορφή αλγεινής περιπέτειας, που μόνο λίγοι, εξαιρετικά προικισμένοι, μπορούν, κατά ένα ποσοστό, να την
ξεφύγουν. Σο ερώτημα τώρα έρχεται από μόνο του: υπάρχει έξω από τη διεύρυνση και την καλή χρησιμοποίηση του
διαθέσιμου χρόνου. Ένας γιατρός δεν είναι πια σωστό, καθώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, να μην έχει ειδικευθεί σ' ένα
κλάδο της επιστήμης του. Αλλά θαυμάσια μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο χρόνο του, για να κερδίζει και τη γενική
επιστημονική γνώση, που θα καταστήσει και την ειδίκευση του αποτελεσματικότερη. Και η "ανθρώπινη βίδα" πρέπει στην
άδεια της ώρα να ξεβιδώνεται όσο πληρέστερα μπορεί, αποβλέποντας στη γενική καλλιέργεια ώστε η ομοιομορφία της προσπάθειας να μην προκαλεί την ολοκληρωτική τυποποίηση...
... Η ειδίκευση δεν είναι μια ιδιορρυθμία της εποχής. Είναι ανάγκη και χρέος. Από στιγμή σε στιγμή η ανθρώπινη γνώση
μεγαλώνει, πλήθη βιβλίων στοιβάζονται στις βιβλιοθήκες, πλήθη εργαστηρίων διευκολύνουν τις λεπτομερέστερες έρευνες,
πλήθη επιστημόνων και τεχνικών κατακτούν τις σκοτεινές επικράτειες του αγνώστου. Έτσι, η ειδίκευση γίνεται αναπόδραστη
ανάγκη. Πουθενά δεν αρκεί ο ένας. Φρειάζονται οι πολλοί. Ο ειδικός είναι ένας αιχμάλωτος. Αιχμάλωτος του επιστημονικού ή
τεχνικού κλάδου που καλλιεργεί, αιχμάλωτος του πλασματικού κοσμοειδώλου που έχει κατασκευάσει με μόνα τα υλικά του
εργαστηρίου του, γιατί άλλα υλικά δε διαθέτει...
... Τπάρχουν πολλοί ανάμεσα τους που το αισθάνονται τούτο το φοβερό μειονέκτημα. Αισθάνονται πως είναι
ακρωτηριασμένοι, ανάπηροι, δεσμώτες ενός μονότροπου πεπρωμένου. Η ειδίκευση, και μάλιστα όταν, καθώς στην ιατρική,
αναφέρεται σε ολωσδιόλου περίκλειστη περιοχή, γίνεται εφιάλτης. Ο επιστήμονας, έπειτ' από τις γενικές θεωρήσεις που του
είναι προσιτές κατά τα πρώτα χρόνια των σπουδών του, εγκαταλείπεται στο παρακλάδι, που αντιπροσωπεύει και τούτο ένα
τρομερό όγκο γνώσεων διηνεκώς αυξανόμενο. Και το παρακλάδι δεν του στερεί μόνο, καθώς έχει τόσες φορές ειπωθεί τη θέα
του δάσους, του στερεί και τη θέα του δέντρου. Αν προσπαθήσει να περιλάβει στην εποπτεία του ολόκληρο το δέντρο, αν
θελήσει να γνωρίσει ολόκληρο το δάσος, πολύ σύντομα θα υποχρεωθεί ή να εγκαταλείψει τον αγώνα, αν είναι αληθινά
ευσυνείδητος, ή να νιώσει πως βρίσκεται μετέωρος, πως δεν πατεί σε στέρεο έδαφος...
... Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που συμβαίνει να μας ξαφνιάζουν οι ειδικοί με την παχυλή τους αμάθεια ως προς τα θέματα
της γενικής καλλιέργειας. Γιατί υπάρχουν και τα θέματα τούτα, που αναφέρονται βέβαια σε μια ειδικότητα, αλλά δεν παύουν
να ενδιαφέρουν και τον καθένα. Η ποίηση, η πεζογραφία, το θέατρο, η ζωγραφική, ολόκληρη μ' ένα λόγο η τέχνη, και η
φιλοσοφία, στις αδρές της τουλάχιστον γραμμές, και η ιστορία, κατά γένι
κό σχήμα επίσης, δεν ανήκουν μόνο στην ειδίκευση, αλλά και στη γενική καλλιέργεια. Σο πράγμα θα μπορούσε κατά μέρος
τουλάχιστο να θεραπευθεί, αν σε κάθε ανώτατη σχολή υπήρχε και μια "έδρα πολιτισμού", εμπιστευμένη σε κατάλληλο
πρόσωπο.
Η ειδίκευση, πρέπει να το πάρουμε απόφαση, δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί ν' ανασταλεί ή να περιορισθεί. Όσο
προχωρούν οι καιροί, τόσο περισσότερο η γνώση θα κατατεμαχίζεται. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται δεν είναι να την
επιτιμούμε, αλλά να προσπαθούμε να την τοποθετήσουμε στον κανονικό χώρο, ώστε να μην αποσκεπάζει ολόκληρο τον
άνθρωπο και ν' αφήνει κάποια περιθώρια καθολικότερης δραστηριότητας. Με τον όρο "περιθώρια" δεν εννοώ "χόμπυ" ... Εδώ
πρόκειται για κάτι ουσιαστικότερο: για μια μετακίνηση, για μια συμπλήρωση του κοσμοειδώλου που έχει συλλάβει ο ειδικός.
Όταν το κοσμοείδωλο ευρυνθεί και τα σύγχρονα προβλήματα θ' αντιμετωπιστούν γενναιότερα και αποτελεσματικότερα. Και
θα επιτευχθεί το μεγάλο όνειρο της γενιάς μας: ο εξανθρωπισμός της επιστήμης.
Ι.Μ. ΠΑΝΑΠΩΣΟΠΟΤΛΟ
Ειδίκευση
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ε παλαιότερες εποχές πραγματικά μορφωμένος και καλλιεργημένος ήταν ο "πανεπιστήμων", αυτός που είχε γνώσεις για
όλους τους τομείς του επιστητού. τα χρόνια, όμως, που ακολούθησαν - ιδίως μετά τη βιομηχανική επανάσταση -σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος σε όλες τις επιστήμες, που έφερε μια άλλη επανάσταση στον τομέα της γνώσης. τις ημέρες μας ο όγκος
των γνώσεων είναι ασύλληπτος από τον περιορισμένης δυνατότητας ανθρώπινο νου. Η εξέλιξη των επιστημών ξεπερνά τις
δυνατότητες προσαρμογής στο νέο και αφομοίωσης των εκάστοτε νέων γνωστικών στοιχείων.
Για να τεθεί, λοιπόν, στην υπηρεσία του ανθρώπου το αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέλιξης, είναι απαραίτητη η ειδίκευση: η
ενασχόληση μ' έναν περιορισμένης εμβέλειας γνωστικό τομέα, με στόχο την εμβάθυνση στο αντικείμενο της μελέτης. Όταν
στον ίδιο επιστημονικό τομέα εμφανίζονται ειδικότεροι κλάδοι, τότε γίνεται λόγος για εξειδίκευση.
Η εξειδίκευση είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Παρατηρείται και στην επαγγελματική δραστηριότητα του ανθρώπου. Αυτή η
"μορφή εξειδίκευσης είναι επιβεβλημένη από την τεχνολογική πρόοδο. Η παραγωγή έχει πλέον πολύπλοκο χαρακτήρα και,
για να γίνεται περισσότερο αποδοτική και ποιοτική, πρέπει κάθε εργαζόμενος να ειδικεύεται
σε ορισμένους τομείς της παραγωγής ή σε ορισμένο και περιορισμένο είδος εργασίας και σ'
αυτά να διοχετεύει όλες τις ικανότητες του. Σα πλεονεκτήματα της εξειδίκευσης είναι
σημαντικά για την προαγωγή της επιστήμης αλλά και για τη γενικότερη οικονομική ζωή
μιας χώρας. Όμως, η αυστηρά πειθαρχημένη τάξη και οργάνωση, την οποία επιβάλλει,
έρχεται σε σύγκρουση με τις πολύπλευρες ικανότητες του ανθρώπου και οδηγεί στη
δημιουργία πολλών και σοβαρών προβλημάτων.
Βέβαια, στην περίπτωση του βιομηχανικού εργάτη ο περιορισμός των ενεργειών του σε
καθορισμένο και περιορισμένο μέρος της παραγωγής και η συνεχής επανάληψη μιας
ακολουθίας πράξεων περιορισμένης ευρύτητας τον αποξενώνει από το δημιούργημά του.
την ουσία πρόκειται για δημιουργία πολλών, όχι όμως αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών. Ο σχεδιασμός είναι προνόμιο
λίγων και η εκτέλεση καθήκον πολλών, με καθοριστικό παράγοντα την παρέμβαση της μηχανής. Με αυτόν τον τρόπο ο
εργαζόμενος χάνει τη χαρά της δημιουργίας.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι, αν και η ειδίκευση είναι απαραίτητη σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, δημιουργεί ένα πλήθος
προβλημάτων και για τα άτομα και για την ίδια την κοινωνία. Η απόρριψη βέβαια της εξειδίκευσης δε συζητείται, γιατί αυτό
συνεπάγεται ανατροπή του πολιτισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί. Μια τέτοια ανατροπή, αν δεν έχει τίποτα έτοιμο να
παρουσιάσει σε αντικατάσταση, μόνο χάος μπορεί να δημιουργήσει<Σα προβλήματα, όμως, ζητούν - πολλές φορές
επιτακτικά - άμεση λύση..
τον τομέα (<) της παραγωγής πρέπει να πρυτανεύσει μια άλλη φιλοσοφία. Η μηχανή δεν είναι για να παράγουμε
περισσότερα προϊόντα αλλά και για να εξασφαλίζουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, που θα διατίθεται για ψυχαγωγία και
επωφελείς μορφωτικές ενασχολήσεις. Η τρίτη τεχνολογική επανάσταση βασίζεται στις επιστήμες της πληροφορικής και της
τηλεματικής. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται, να ταξινομούνται σε συντομότατο χρονικό διάστημα και
με ελάχιστο κόστος εργασίες που θα χρειάζονταν άλλοτε εκατοντάδες ανθρώπους και αρκετούς μήνες για να έλθουν εις
πέρας. Σώρα αυτά γίνονται από ελάχιστους ανθρώπους σ' ελάχιστο χρόνο, που σημαίνει πως ο υπόλοιπος τεράστιος χρόνος
μπορεί ν' αφιερωθεί στην ολόπλευρη καλλιέργεια...
. Καργάκος: Προβληματισμοί, τόμος ∆', εκδ. Gutemberg, Αθήνα 1989
Επάγγελμα
Ο άνθρωπος μπαίνει στο επάγγελμα όπως σε μια σφαίρα από την οποία δεν πρόκειται πια να βγεί, όσο
μακρά ζωή και αν ζήσει- και το επάγγελμα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, τον κυριεύει, και αυτή η υπόταξη
διαρκεί όσο περίπου και η ζωή του.
Σο επάγγελμα σχηματίζει τον άνθρωπο, τον φτιάχνει. Δε θα είναι υπερβολή εάν ειπούμε ότι το επάγγελμα
διαμορφώνει όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, αλλά και τον (σωματικό και διανοητικό) τύπο
του, τη "δομή" του. Ο τρόπος που βλέπει, μιλεί, χειρονομεί, περπατεί, διασκεδάζει κ.τ.λ. είναι βαθιά
επηρεασμένος από το επάγγελμα που ασκεί. το ντύσιμο, στο χτένισμα, στους μορφασμούς, στη γλώσσα
κ.τ.λ. είναι αποτυπωμένη η επαγγελματική μας απασχόληση και σήμερα ακόμη όπου, στους άνδρες
τουλάχιστον, ο συρμός έχει επιβάλει μιαν αφόρητη μονοτονία στο κεφάλαιο της εξωτερικής περιβολής και
των τρόπων της συμπεριφοράς. Από το ντύσιμο, την κουβέντα και το φέρσιμο μπορείτε χωρίς μεγάλη
δυσκολία να μαντέψετε ποια είναι η επαγγελματική απασχόληση του συνομιλητή σας. Ο στρατηγός, και όταν ακόμη δε φορεί
τη στολή του, σας δηλώνει με τον τρόπο που στέκεται ή περπατεί οτι είναι στρατιωτικός. Ο γιατρός, ο καθηγητής, ο ναυτικός,
ο κληρικός, ο τεχνίτης εξαιτίας του επαγγέλματος τους τείνουν προς ορισμένο τύπο με ειδικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση
και στην έκφρασή τους. Γι' αυτό, εάν καμιά φορά μας συστήσουν κάποιον που τον βλέπομε σχολαστικό στους τρόπους,
άκαμπτο στις κινήσεις του, ντυμένο πολύ διακριτικά και μας ειπούν ότι είναι λ.χ. επαγγελματίας αθλητής, ξαφνιαζόμαστε.
Κάτι το ασυμβίβαστο, το αντιφατικό αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάμεσα στη μορφή και στο επάγγελμά του. Η καθη- μερινή
πείρα δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια απρόοπτα... Περιττό να προσθέσω ότι το επάγγελμα φτιάχνει και τον εσωτερικό μας
κόσμο, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε, κρίνομε, αποτιμούμε τα πράγματα. Και όταν καμιά φορά λέγομε:
"έτσι θα μπορούσε να μιλήσει μονάχα ένας γιατρός", δεν αδικούμε το γιατρό, αλλά
αναγνωρίζαμε στον τρόπο της σκέψης του ανθρώπου που μας μιλεί μιαν ορισμένη
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επαγγελματική νοοτροπία. Αποτυπώνει λοιπόν το επάγγελμα απάνω μας τη σφραγίδα του. Σα ασυμβίβαστα ή τα διάφωνα
παρουσιάζονται σχεδόν κατά κανόνα μόνο στις περιπτώσεις όπου ο άνθρωπος δεν έχει μπει καλά στο επάγγελμά του ή το
επάγγελμα δεν έχει καλά εγκατασταθεί μέσα του. Δυστυχώς δε διαλέγει κανείς πάντοτε το επάγγελμα που θα ασκήσει
σύμφωνα με τις κλίσεις ή τις ικανότητές του. υχνά, συχνότατα διάφοροι λόγοι (παρορμήσεις, πιέσεις, φαντασιώσεις) μας
υποχρεώνουν να ασκήσουμε ένα επάγγελμα που δε μας ταιριάζει. Αν συμβεί όμως να ευνοηθεί κανείς με την ελευθερία της
εκλογής, τότε βλέπομε πόσο καλά του πάει το επάγγελμα που ασκεί, και πόσο καλά ταιριάζει κι αυτός στο επάγγελμα που
διάλεξε.
Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι στον αληθινό επαγγελματία υπάρχει (συνειδητή και όχι σπάνια ασύνειδη) η πεποίθηση ότι
πέρα από τον απλό βιοπορισμό, πέρα και από την κοινωνική θέση που εξασφαλίζει το επάγγελμα, κάποιος γενικότερος
κοινωνικός σκοπός εξυπηρετείται με αυτό. Με την επαγγελματική του δραστηριότητα το άτομο γίνεται οργανικό μέλος της
κοινωνίας και εργάζεται για την ευστάθεια και την πρόοδό της. Ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο πλοίαρχος δίνονται
στο επάγγελμά τους ακόμη και όταν δεν το χρειάζονται για βιοπορισμό ή κοινωνική προβολή, γιατί αισθάνονται (συνειδητά ή
ασύνειδα) οτι δεν είναι μόνο ο χρόνος της ζωής τους που θα αδειάσει, ούτε μόνο η κοινωνική τους υπόσταση που θα γίνει
ανάπηρη αν το εγκαταλείψουν, αλλά ότι κάτι μέσα στο κοινωνικό σώμα θα πάει άσχημα, εάν δεν κάνουν όπως εκείνοι
ξέρουν και μπορούν τη δουλειά τους.
ήμερα, η επαγγελματική πειθαρχία, η επαγγελματική δεοντολογία, η επαγγελματική "υπερηφάνεια", με ένα λόγο: η
επίγνωση της κοινωνικής σημασίας που έχει η άσκηση του επαγγέλματος, είναι φαινόμενα που επιβεβαιούν ότι ο
πραγματικός επαγγελματίας, εκείνος που είναι ψυχικά εναρμονισμένος με την επαγγελματική του απασχόληση, έχει
(συνειδητά ή ασύνειδα) την πεποίθηση ότι προσφέρει μιαν αναντικατάστατη υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο, και όταν
εγκαταλείψει τη θέση του, πάψει να ασκεί το επάγγελμα του, κάτι μέσα στον μηχανισμό της κοινωνίας θα διαταραχθεί.
Γι' αυτό θα έλεγα, συνοψίζοντας όλα όσα προηγήθηκαν, ότι στο επάγγελμα και δια του επαγγέλματος το άτομο
πραγματοποιεί την κοινωνική του αποστολή, και αντίστροφα: στα επαγγέλματα και δια των επαγγελμάτων η κοινωνία
εξατομικεύει το έργο της, το κατανέμει στα μέλη της.
Επιστήμη και Σέχνη
Όποιος έχει πολιτογραφηθεί στων «ιδεών την πόλη» έχει βαριές ευθύνες
"... Τποστηρίζω ανεπιφύλαχτα ότι τα συνθήματα "η επιστήμη για την επιστήμη" κλπ. είχαν κάποιο βαθύτερο λόγο να
διατυπωθούν με τόση αδιαλλαξία (όταν και όποτε εξαγγέλθηκαν), γιατί έπρεπε να μη νομιμοποιηθεί η δουλεία της
επιστημονικής και της καλλιτεχνικής εργασίας σε αλλότριες και ύποπτες "σκοπιμότητες" και "βλέψεις". Μόνον όμως
άνθρωποι ιδιόρρυθμοι και εκκεντρικοί τα ερμήνεψαν κατά λέξη και τα έκαναν προσχήματα, για να δικαιολογήσουν τη
φιλαυτία και τη δουλεία τους. Η άκρα προς την αλήθεια ευλάβεια είναι αρετή του ερευνητή, ο "επιστημονισμός" όμως (με το
νόημα της αποκλειστικότητας και της αυτάρκειας του θεωρητικού Λόγου) αποτελεί εκτροπή· ομοίως η καλαισθησία
χαρακτηρίζει το γνήσιο καλλιτέχνη, ο "αισθητισμός" όμως (ως απόλυτη θρησκεία του κάλλους) οδηγεί στη διαστροφή και στη
νοσηρότητα. Δεν είναι η επιστήμη σκοπός και δικαίωση της επιστήμης, ούτε η τέχνη σκοπός και δικαίωση της τέχνης· και της
μιας και της άλλης, όπως και κάθε δραστηριότητας σημαντικής, ατομικής και συλλογικής, σκοπός και δικαίωση είναι ο
άνθρωπος - το αποτελείωμα, η ευτυχία, ο ευγενισμός του. Αυτόν εκφράζει και γι' αυτόν εργάζεται ο επιστήμονας αυτόν
συγκινεί και γι' αυτόν δημιουργεί ο καλλιτέχνης. Σο αφηρημένο σχήμα του "αληθούς", όπως και η καθαρή τάχα ιδέα του
"ωραίου", μπορεί να γίνει έννοια της φιλοσοφίας, όχι όμως και νόημα ζωής - σταυρός θυσίας. Για να ευτυχήσει και να τιμηθεί
ο άνθρωπος (στο πρόσωπο το δικό σου, ή στο πρόσωπο του συνανθρώπου σου) δέχεσαι και αξίζει να πεθάνεις - ποτέ για την
αυτοδυναμία ή την αυταξιότητα ενός θεωρητικού τύπου ή μιας καλλιτεχνικής μορφής.
Κοντά σ' αυτή τη θέση υποστηρίζω, εξίσου ανεπιφύλαχτα, και μια άλλη. Ο υγιής και ολόκληρος άνθρωπος (όχι φυσιολογικά,
αλλά ηθικά υγιής και ολόκληρος) δεν είναι απολιτικό ον, με το νόημα ότι μπορεί να μένει αδιάφορος και ασυγκίνητος μέσα
στις ταλαντώσεις και στις περιπέτειες της πολιτικά οργανωμένης εθνικοκοινωνικής ομάδας, μέσα στην οποία ζει, μοχθεί και
"λογαριάζεται". Υύσει "πολιτικόν ζώον", όπως σωστά τον χαρακτήρισε ο Αριστοτέλης, δεν είναι απλώς "αγκυροβολημένος",
αλλά οργανικά δεμένος στην πολιτεία που τον κλείνει μέσα στους κόλπους της: θέλοντας και μη κατέχει το πεπρωμένο της.
Σου ατομικού είναι ο συλλογικός βίος επέκταση, και ολοκλήρωμα. Ακέραιος (ψυχικά) δεν
μπορείς να είσαι, όταν έχεις αποκοπεί από το κοινωνικό σώμα και συσπειρώνεσαι στον
εαυτό σου. Ακόμη και αν το επιστημονικό ή το καλλιτεχνικό έργο σου είναι δυνατόν να
ευδοκιμήσει σε μια τέτοια απομόνωση (πράγμα αμφίβολο), ο ίδιος χάνεις τη ζωντάνια, τη
γνησιότητα, την αρτιότητα σου και γίνεσαι λειψό και ισχνό "κλάσμα" ανθρώπου που σιγά
σιγά χάνει το νόημα της ζωής και μηδενίζεται - εκτός αν εξαϋλωθείς με την άσκηση και με
τον αυταφανισμό θεωθείς σαν το Βούδα του θρύλου.
Από τούτες τις δύο προκείμενες θα συναγάγω το συμπέρασμα του συλλογισμού μου, που
ήδη το μαντεύει ο αναγνώστης και δε θα χρειαστεί να μακρηγορήσω, για να το αντιληφθεί.
Κανένα δικαίωμα δεν έχει ο επιστήμονας ή ο καλλιτέχνης να συνθλίψει μέσα του τον
άνθρωπο και να τον ακρωτηριάσει νεκρώνοντας την ορμή προς το δημόσιο βίο και μη
ενδιαφερόμενος για τίποτε άλλο παρά για το "τεχνίον" του (σαρκασμός του Πλάτωνα). Και την υποχρέωση και την ανάγκη
έχει να παίρνει μέρος στη ζωή της πολιτείας και να παραστέκεται στους συμπολίτες του με τη συμβουλή και το παράδειγμα
του. Δεν του ζητεί κανείς (ούτε του επιτρέπεται) να εκδηλώνεται με φανατισμούς, βιαιότητες και ακοσμίες· άλλη είναι η δική
του θέση στον κοινό αγώνα και άλλος ο ρόλος που έχει να παίξει. Να σταθεί υψηλά, ναι και να μην παρασυρθεί από πάθη
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ταπεινά, ασφαλώς. Όχι όμως και να μείνει ακατάδεχτος και "ουδέτερος", την κρίσιμη ώρα που οι απλοί άνθρωποι, αμήχανοι
και ταραγμένοι, έχουν τα μάτια στηλωμένα απάνω στους ταγούς και περιμένουν βοήθεια.Σο δημιουργικό έργο δεν υποφέρει,
ούτε νοθεύεται από τη συμπαράσταση αυτού του είδους. Απεναντίας "ζεσταίνεται" από τη ζωντανή ανθρώπινη παρουσία και
γίνεται ουσιαστικότερο, γνησιότερο (όπου, βέβαια, υπάρχει φλέβα δημιουργική και αληθινή έμπνευση).
Κανείς δε λέει στον επιστήμονα και στον καλλιτέχνη να προδώσει την αποστολή του μισθώνοντας την πένα ή το χρωστήρα
του σ' εκείνους που χρειάζονται την ιδιοφυΐα του, για να πετύχουν στις πολιτικές "επιχειρήσεις"τους. Μόνο τις ιδέες (που
πιστεύει) του ζητούμε να υποστηρίξει αναλογιζόμενος δύο αδαμάντινες αλήθειες: πρώτα ότι όποιος έχει πολιτογραφηθεί
στων" ιδεών την πόλη" (κατά την ωραία εικόνα του Καβάφη) έχει βαριές απέναντι στους συνανθρώπους του ευθύνες. Και
έπειτα ότι ο άνθρωπος υπέχει ευθύνη όχι μόνο για όσα πράττει, αλλά και για όσα παραλείπει να πράξει".
Ε Παπανούτσος

Αποθέωση της κοινής γνώμης , Tου Νίκου Γ. Ξυδάκη
Εμβρόντητη η κοινή γνώμη παρακολουθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών με κύριο θύμα
τον ίδιο τον πρωθυπουργό – ιδού μια στερεότυπη φράση που ακούστηκε κατά κόρον τις
τελευταίες ημέρες. Συπικά σωστή. Αλλά αν την ξύσουμε λίγο, θα βρούμε τον αδύνατο
κρίκο, όπου εντοπίζεται νομίζω η πολιτική ουσία: την κοινή γνώμη.
Ο όρος κοινή γνώμη χρησιμοποιείται αδιαφοροποίητα, αλλά διόλου αθώα συνήθως, για
να περιγραφεί ο λαός, η πολιτική κοινωνία, το πλήθος που κατοικεί τη χώρα, δηλαδή
δρώντα συλλογικά υποκείμενα· αλλά και κάτι πιο αόριστο: η περιρρέουσα άποψη, η
κοινή δόξα, μια αυθαιρέτως ομογενής και κοινή γνώμη. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά
ιδίως στη δεύτερη, η αυθαιρεσία αυτού που χρησιμοποιεί τον όρο είναι προφανής. Ο
πολιτικός, είτε ο δημοσιογράφος είτε ο δημοσκόπος είτε οποιοσδήποτε άλλος, πατάει πάνω στην κοινή γνώμη για να
νομιμοποιηθεί ενώπιον του ακροατηρίου του και να μιλήσει εντέλει εξ ονόματός της. Η κοινή γνώμη βέβαια, όσο υπάρχει, δεν
εξουσιοδοτεί κανέναν να μιλάει για λογαριασμό της, αλλά τότε, για να επιστρέψουμε στην εναρκτήρια μας πρόταση, ποιοι
κρύβονται πίσω από τον όρο; Ποιος παρακολουθεί εμβρόντητος το λογισμικό Vodafone-Ericsson;
Η κοινή γνώμη υπάρχει. Κάτω από αυτή την κομψή μετωνυμία, υπάρχει ο λαός, οι πολίτες, η πολιτική κοινωνία. Που όμως
δεν είναι πια λαός, κυρίαρχο υποκείμενο, έλλογη κοινότητα πολιτών, που ζει βάσει συνομολογημένου κοινωνικού
συμβολαίου, που πολιτεύεται εντός κοινώς αποδεκτού πλαισίου, αξιώνοντας δικαιώματα και ομολογώντας υποχρεώσεις.
Αυτός ο κυρίαρχος πολίτης έχει υποχωρήσει, έχει συρρικνωθεί και εντέλει έχει μεταλλαχθεί σε αόριστη κοινή δόξα, σε ρευστό
περιβάλλον, σε στατιστικό πλήθος, σε μια διάχυτη δημόσια αίσθηση, που αναλαμβάνουν να τη μεταφέρουν,
διαμεσολαβημένη και ερμηνευμένη, οι επαγγελματίες της: οι δημοσιολογούντες.
τη θέση του επικίνδυνου απρόβλεπτου λαού, ή του απαιτητικού πολίτη, λάμπει πια η άσαρκη, η αφηρημένη κοινή γνώμη,
μια κατασκευή, που δεν λογοδοτεί αλλά και δεν διεκδικεί. Απλώς καταγράφεται. Και διερμηνεύεται. Και διαμεσολαβείται. Και
κατασκευάζεται. Και προπάντων εξοβελίζει τον λαό, το πρόσωπο, το υποκείμενο, το συγκεκριμένο· πολύ περισσότερο που ο
λαός σήμερα, στο ζενίθ της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, αφαιρείται από το αποδεκτό λεξιλόγιο ως απαράδεκτο
κατάλοιπο του βίαιου 20ού αιώνα και κάθε ριζοσπαστικής κληρονομιάς. τη θέση του λαού αναδύεται η κοινή γνώμη, στη
θέση των πολιτών αναδύονται οι καταναλωτές.
Αν τούτη η περιδιάβαση στις συνδηλούσες σημασίες φαίνεται υπερβολική, ας τις μεταφέρουμε στον πυρήνα της τυπικής
δημοκρατίας μας: πώς συμμετέχει ο λαός στη διακυβέρνηση σήμερα; Μέσω της ψήφου· μία ανά τετραετία για το Κοινοβούλιο
και την κυβέρνηση, και άλλη μία για την Αυτοδιοίκηση. Η κοινή γνώμη, αντιθέτως, δεν ψηφίζει καν· είπαμε: μόνο
καταγράφεται και διερμηνεύεται κατά το δοκούν. Άρα όταν λέμε η κοινή γνώμη είναι εμβρόντητη, αναστατωμένη κ.ο.κ.,
περιγράφουμε μεν τη διάχυτη αίσθηση, αλλά αποκλείουμε οποιαδήποτε δυνατότητα έμπρακτης αντίδρασης. Η κοινή γνώμη
δεν αντιδρά, δεν διεκδικεί. Η κοινή γνώμη καταναλώνει οικογενειακά πακέτα Vodafone, εκπλήσσεται που παρακολουθείται ο
πρωθυπουργός, όπως εκπλήσσεται για τα σάπια που προωθούσε επώνυμο σούπερ -μάρκετ, αναρωτιέται για τη σοβαρότητα
του κράτους, αγανακτεί για το διάτρητο σύστημα, εικοτολογεί γύρω από έναν νεκρό και τα αόρατα ίχνη αόρατων υπηρεσιών,
πιθανολογεί συγκάλυψη, καταγράφεται και ερμηνεύεται... Αλλά το σύστημα, που παράγει υποκλοπές και εμπορεύεται
προσωπικά δεδομένα, κανέναν κλονισμό δεν αισθάνεται από την ανησυχία της κοινής γνώμης. Σης πουλάει ακόμη ένα
oικογενειακό πακέτο με bonus μονάδες προς αγαπημένους προορισμούς – όπου προορισμοί ονομάζονται κατ’ ευτελισμόν οι
άνθρωποι...
Ο άνθρωπος - δόξα είναι ήδη ένα φάντασμα. Εκεί όπου ο πολίτης διεκδικεί μερίδιο στην κυριαρχία, ο καταναλωτής - κοινή
γνώμη διεκδικεί το μερίδιό του στη φενάκη· η συμμετοχή στα δημόσια ταπεινώνεται σε συμμετοχή στην κατανάλωση·
δημόσιος χώρος είναι τα χιλιάδες μαγαζιά κινητής τηλεφωνίας, είναι τα mall και τα μούλτιπλεξ, τα ATM των τραπεζών, τα
αγέρωχα πάνελ των οδικών διαφημίσεων. υμμετοχή στον δημόσιο βίο είναι πια το θέαμα της συμμετοχής· κυριολεκτικά: ο
πολίτης - γνώμη είναι θεατής στη δημοκρατία των ΜΜΕ, συνεπής και ακούραστος κάθε βράδυ, στην ψηφιακή σφαίρα όπου
τελούνται δίκες, στήνονται προσομοιώσεις κοινοβουλίων, ανακρίνονται αξιοθρήνητοι υπουργοί. Εκεί, στη virtual δημόσια
σφαίρα αποθεώνεται η άλαλη κοινή γνώμη.
Σηλεόραση καί παιδιά
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Η χαμηλή απόδοση, η υπερκινητικότητα, η δυσκολία άρθρωσης λόγου, καθώς και η αυξανόμενη βία
από νέους έγιναν έννοιες συνώνυμες στη Γερμανία.
Για τον επιστημονικό διευθυντή της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ουλμ στη Γερμανία, καθηγητή
Μάνφερτ πίτσερ, βασική αιτία είναι η τηλεόραση.
※Όποιος κοιτάζει λιγότερη τηλεόραση γίνεται εξυπνότερος‼, διατυπώνει ο ερευνητής του
εγκεφάλου και πατέρας πέντε παιδιών. Προχωρεί δε και στην παρακάτω προφητεία: ※Εάν εμείς δεν
κάνουμε τίποτε, τότε αυτά που βλέπουμε που κάνουν οι νέοι μας, είναι μόνο η αρχή‼.
Η παρακολούθηση της τηλεόρασης και του κομπιούτερ είναι μετά τον ύπνο οι συχνότερες
δραστηριότητες των παιδιών μας και των εφήβων μας. Κατά μέσο όρο διαθέτουν πεντέμισι ώρες ημερησίως, δύο ώρες για
κομπιούτερ και τρεις ώρες για τηλεόραση. υγκριτικά λοιπόν τα παιδιά μας ασχολούνται περισσότερο χρόνο με τις
ηλεκτρονικές αυτές συσκευές παρά με το σχολείο.
Εάν υπολογίσουμε τη σχολική προσπάθεια των μαθητών σε εφτά ημέρες, τότε αυτοί ασχολούνται τέσσερις ώρες ημερησίως.
Πόσο αλόγιστα πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό, μας το δηλώνουν καθαρά οι παρακάτω αριθμοί:
τη Γερμανία παρακολουθούν τηλεόραση ημερησίως 800.000 παιδιά νηπιαγωγείου, μέχρι τις 10 το βράδυ. Μέχρι τις 11.00 μ.μ.,
παρακολουθούν 200.000 παιδιά και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα 50.000 παιδιά.
Πρέπει εδώ να τονίσουμε, πως μικρά παιδιά δεν πρέπει να βλέπουν καθόλου τηλεόραση.
Εμείς γνωρίζουμε, πως παιδιά ηλικίας ενός μέχρι τριών ετών που βλέπουν τηλεόραση, όταν θα πάνε στην πρώτη τάξη του
χολείου, θα έχουν προβλήματα συγκέντρωσης στο μάθημα. Σα παιδιά ηλικίας πέντε ετών που βλέπουν τηλεόραση, θα
έχουν δυσκολίες στο διάβασμα και στην ορθογραφία στην πρώτη μέχρι την τρίτη τάξη. Επιπρόσθετα είναι αποδεδειγμένο
πως παιδιά ηλικίας πέντε ετών που βλέπουν τηλεόραση, μειώνονται κατά πολύ οι πιθανότητές τους να φοιτήσουν κάποτε
στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Εάν συγκεντρώσουμε τώρα όλες τις αρνητικές επιδράσεις πάνω στα παιδιά που πολλές ώρες και με μικρή ηλικία βλέπουν
τηλεόραση, τότε θα πρέπει να πούμε πως τα παιδιά αυτά δεν μένουν μόνο καθυστερημένα, αλλά και άρρωστα.
Ο καθηγητής πίτσερ κατονομάζει τις συνέπειες της υπερβολικής προσκόλλησης u964 των παιδιών στην τηλεόραση και
αυτές είναι: Σο υπερβολικό σωματικό βάρος, διαβήτης, αρτηριακή πίεση και εξάρτηση από διεγερτικές ουσίες.
Δια μέσου μιας πρόσφατης μελέτης γνωρίζουμε ακόμη, ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης μειώνει την υδάτωση των
οστών. Σα οστά γίνονται μαλακά λόγω έλλειψης κίνησης και ο καθηγητής δηλώνει: ※η τηλεόραση δεν έχει θέση στο παιδικό
δωμάτιο‼.
Σο επιχείρημα πολλών γονέων, πως η τηλεόραση συμβάλλει στη διανοητική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού δεν
ευσταθεί, κατά τη γνώμη του καθηγητή. Επίσης, το επιχείρημα πως το παιδί που δεν βλέπει τηλεόραση περιθωριοποιείται,
είναι απλά λανθασμένο. Σο αντίθετο είναι η πραγματικότητα. Όποιος βλέπει τηλεόραση περνά στο περιθώριο,
απομονώνεται γίνεται ※απόκοσμος‼.
Όποιος βλέπει λιγότερη τηλεόραση γίνεται εξυπνότερος, λέει ο καθηγητής πίτσερ. υμβουλεύει
και υπογραμμίζει ※να καταργήσουμε την τηλεόραση. Σα παιδιά δεν επιτρέπεται καθόλου να
βλέπουν τηλεόραση. Αυτό είναι ο,τι πιο καλό μπορούμε να κάνουμε για τη δική τους πρόοδο‼.
Ο καθηγητής πίτσερ προχωρά ακόμη και λέει, πως τα παιδιά χρειάζονται ένα κομπιούτερ από το
δέκατο έκτο της ηλικίας τους. Ενωρίτερα αυτό το μηχάνημα είναι βλαβερό για την ακαδημαϊκή τους
πρόοδο, διότι οι γνώσεις τις οποίες κανείς κατέχει είναι το φίλτρο το οποίο χρειάζεται κανείς για να
μπορέσει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και παραγωγικά το δίκτυο.
Αναζητώντας τη χαμένη ευτυχία
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*...+ Ευτυχία, μεγάλη λέξη φυσικά, αφού οι ειδικοί ισχυρίζονται πως με την ευτυχία συμβαίνει ό,τι ακριβώς και με τον Ήλιο ή
το θάνατο: δεν μπορούμε να την κοιτάξουμε κατάφατσα. Μόλις θελήσουμε να την πιάσουμε, εξαφανίζεται. Ξέρουμε πολύ
καλά πότε είμαστε δυστυχείς, εκνευρισμένοι, θυμωμένοι ή θλιμμένοι, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πότε είμαστε ευτυχισμένοι,
παρά μόνον όταν πια η κατάσταση αυτή αποτελεί παρελθόν. Ψστόσο, την αναζητούμε σαν να επρόκειτο για μια κρυμμένη
διάσταση, μια χώρα που θέλουμε να κατακτήσουμε, την κυνηγάμε σαν ένα άγριο θήραμα. Για να πετύχουμε το σκοπό μας,
καθηγητές σε σοβαρά πανεπιστήμια μελετούν το θέμα, ενώ δημιουργήθηκαν ήδη κλινικές γέλιου, καταστρώθηκαν
κυβερνητικά σχέδια, επιστήμονες ανατέμνουν τον εγκέφαλο για να εντοπίσουν τη ζώνη ευτυχίας, χάπια διατίθενται, όπως τα
περίφημα Προζάκ... Υαίνεται, τελικά, πως θεωρούμε την ευτυχία αναφαίρετο δικαίωμά μας. Όσοι όμως νομίζουν πως
μπορούν να την αγοράσουν με το χρήμα, απατώνται, γιατί είναι πλέον σίγoυρo πως η ευτυχία δεν αγοράζεται. Όχι μόνο το
να κατέχεις όλο και περισσότερα υλικά αγαθά δεν προσφέρει πραγματική ικανοποίηση, αλλά επί πλέον εκείνοι που έθεσαν
τον πλουτισμό ως προτεραιότητα στη ζωή τους γρήγoρα αντιμετώπισαν το άγχος και την κατάθλιψη σε ασυνήθιστο βαθμό
και συγχρόνως είδαν μειωμένη την αίσθηση της ευμάρειας. Σο ίδιο ισχύει για εκείνους που αναζητούν, πέρα από οτιδήποτε
άλλο, τη δόξα και το να γίνoυν ελκυστικοί πάση θυσία. ε ψυχολογικό επίπεδο -πάντα- φαίνεται πως δεν τα καταφέρνουν
καλύτερα από εκείνους που, αντίθετα, αντί για δόξα επιδιώκουν να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με τους άλλους, να
αναπτύξουν τη δική τους ταυτότητα ή να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.
Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει πως ούτε τα έσοδα ούτε η ομορφιά έχουν σχέση με την αίσθηση της ευζωίας, αλλά ο
Ρίτσαρντ Ράιαν, καθηγητής Χυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ράτσεστερ, έκανε ακόμη πιο ανησυχητικές ανακαλύψεις. ε
τρεις έρευνες, που δημοσιεύτηκαν από το 1993 σε σημαντικά έντυπα Χυχολογίας και που συμπληρώνονται συνεχώς, οι
ερευνητές σκιαγραφούν ένα πολύ σκοτεινό πορτρέτο όσων δίνουν προτεραιότητα στους "συμβατικούς στόχους" όπως το
χρήμα, τη δόξα ή την ομορφιά.Αυτά τα άτομα όχι μόνο πέφτουν πιο συχνά σε κατάθλιψη από τα άλλα, αλλά παρουσιάζουν
μεγαλύτερες διαταραχές συμπεριφοράς. Παρατηρείται επίσης χαμηλότερη ζωτικότητα και αίσθηση του ανικανοποίητου.
*...+Σο θέμα όμως έχει και την οικονομική του πλευρά. Ο οικονομολόγος Ρόμπερτ Υρανκ, στο βιβλίο του "Luxury Fever", που
κυκλοφόρησε πρόσφατα στις ΗΠΑ, διαπιστώνει πως δύο δεκαετίες πλουτισμού και υπερβολικών δαπανών δεν έκαναν
κανέναν ευτυχέστερο. Είναι προφανές πως ο αλόγιστος καταναλωτισμός δεν παίζει για πολύ κάποιο θεραπευτικό ρόλο.
ύμφωνα με το συγγραφέα, o δυτικός κόσμος επιδόθηκε σε μια μανία μεγάλης σπατάλης, που τελικά κατέκτησε και τις
μεσαίες τάξεις, ακόμη και τις χαμηλές. Αυτό που παλαιότερα εθεωρείτο πολυτέλεια, σήμερα έγινε υποχρεωτικό αγαθό και η
έλλειψή του πηγή δυστυχίας. Μεγάλα σπίτια, αυτοκίνητα γρηγορότερα, διακοπές όλο και πιο μακρινές, αλλά και λιγότερο
χρόνο αφιερωμένο στην οικογένεια και τους φίλους, περισσότερος χρόνος στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Μήπως είμαστε
καταδικασμένοι να παραμείνουμε αιωνίως ανικανοποίητοι; *...+Πού βρίσκεται, λοιπόν, η ευτυχία ύστερα από τόσες μελέτες
και έρευνες; Μήπως στο ντιβάνι του ψυχιάτρου; Όλοι ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες του ανικανοποίητου και η ζωή μας
γίνεται ένα ταξίδι σε αναζήτηση του εαυτού μας, με την πρόθεση να βρούμε στη διαδρομή την ευτυχία. Αλλά κανείς δεν ξέρει
πού ακριβώς βρίσκεται. Πάντως, είναι σαφές πως δεν τη βρίσκουμε αναζητώντας την, όπως άλλωστε και δεν κοιμόμαστε
επειδή έτσι θέλουμε. Η ευτυχία είναι ένα υποπροϊόν, μια έννοια που παραμένει ανάμεσα στις γραμμές, είναι σαν μια σκιά.
Με την ψυχοθεραπεία μπορούμε ίσως να βρούμε τις αιτίες του πόνου ή της κακοδαιμονίας μας και συνειδητοποιώντας τες να
ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως βρίσκουμε και την ευτυχία. Εκείνος που ισχυρίζεται πως
είναι ευτυχισμένος είναι αυτός που είναι συνεχώς απασχολημένος με κάτι, που έχει πολλές δραστηριότητες. ' αυτό
καταλήγουν όλες οι επιστημονικές έρευνες για την ευτυχία. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν πάντα κάποιο σκοπό στη ζωή
τους. Όσοι εργάζονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να ευτυχήσουν από ό,τι οι άνεργοι και δεν είναι παρά μόνο μερικώς,
για οικονομικούς λόγους. Οι εκκεντρικοί κρατούν το μυστικό της ευτυχίας: ασχολούνται με πάθος με τις εμμονές τους. Και τα
ευτυχισμένα παιδιά είναι εκείνα που απορροφώνται εντελώς από τα παιχνίδια τους.Σελικό συμπέρασμα; Μην αγοράζετε
λαχεία, μη σπαταλάτε όλες τις οικονομίες σας σε πολυτελείς τόπους διακοπών. Καλύτερα τακτοποιήστε ένα ντουλάπι που
θέλετε να το κάνετε εδώ και μήνες και επιτέλους, κάντε κι εκείνο το δύσκολο τηλεφώνημα που αναβάλλετε συνεχώς.
ύμφωνα με ορισμένες μελέτες θα αισθανθείτε ευτυχείς. Αλλά, ακόμη κι αν οι μελέτες αποδειχθούν λανθασμένες, θα έχετε
τουλάχιστον τακτοποιημένο το ντουλάπι σας, αντί να βρεθείτε στο χέρι με ένα λαχείο χωρίς καμία αξία! Β. Σσιώρου, εφημ.
ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ 11-8-1999

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
*...+ Όσον αφορά τώρα την κοινωνική προσαρμογή, την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία, την οποία λέμε και αλλιώς
κοινωνικοποίηση, πρέπει να πούμε ότι θεωρείται θετική και αποτελεί επιδιωκόμενο σκοπό της οργανωμένης κοινωνίας.
Θεωρείται θετική, για το λόγο ότι εξασφαλίζει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία, την κοινωνική ισορροπία. Απ' την άλλη όσοι
δεν αποδέχονται τις αξίες της κοινωνίας και αρνούνται τη νοοτροπία και τον τρόπο ζωής της δοσμένης κοινωνίας, όσοι
αρνούνται να προσαρμοστούν στην υπάρχουσα κοινωνική πραγματικότητα ή αδυνατούν να προσαρμοστούν σ' αυτή,
θεωρούνται ότι ανήκουν στο περιθώριο.
Ψστόσο, αν η προσαρμογή στην υπάρχουσα κοινωνική πραγματικότητα, μέσω της κοινωνικοποίησης, θεωρείται θετική, για
το λόγο ότι εξασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία, πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι και αρνητική, όταν η κοινωνική
πραγματικότητα δεν είναι ※υγιής‼. Η ένταξη σ' αυτή την κοινωνία, η αποδοχή των αξιών της, η υιοθέτηση της ιδεολογίας της
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είναι αρνητική, γιατί αναπαράγει το κοινωνικό κακέκτυπο. Από την άποψη αυτή η συνειδητή άρνηση αποδοχής αυτής της
πραγματικότητας πρέπει να θεωρηθεί ως θετική. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι την αλλαγή της κοινωνίας έφεραν οι ομάδες και
οι ιδεολογίες που θεωρούνται περιθωριακές. Αυτό βέβαια δεν είναι και ο κανόνας.
Και μια και μιλήσαμε για κανόνα, πρέπει να θεωρήσουμε ότι κανόνας είναι η προσαρμογή στην κοινωνία. Σα άτομα, τις
περισσότερες φορές, αφομοιώνουν τις κοινωνικές αξίες, υιοθετούν τον τρόπο σκέψης και τη νοοτροπία της. Έχουμε δηλαδή το
φαινόμενο του ομοιομορφισμού. Βεβαίως, δε μιλούμε για πλήρη αφομοίωση του ανθρώπου από την κοινωνία, δε θεωρούμε
ότι οδηγούμαστε σ' έναν απόλυτο κομφορμισμό, στην πλήρη ταύτιση δηλαδή του ατόμου με το κοινωνικό πρότυπο. Άλλωστε
ούτε το κοινωνικό πρότυπο είναι απόλυτα κρυστάλλινο, ούτε και υπάρχει ένα κοινωνικό μόνο πρότυπο. Αυτό θα μπορούσε να
το εντοπίσει κανείς πιο καθαρά στα πολιτικά πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα: άλλος επιλέγει το πρότυπο του ενεργού πολίτη κι
άλλος το πρότυπο του απαθούς πολίτη.
Ψστόσο, πέρα από τις όποιες διαφορές μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων ή των κοινωνικών τάξεων, υπάρχει μια επίδραση,
αφανής τις περισσότερες φορές, από την ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Σέτοιοι θεσμοί που διαμορφώνουν το άτομο
είναι η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κ.λ.π. Έτσι, αναπαράγεται η υπάρχουσα ή οι
υπάρχουσες ιδεολογίες και το εν γένει κοινωνικό σύστημα.
(Αθ. Κ. Κιτσάκης, «Νεοελληνικές αντιφάσεις», σελ. 94 – 97)
ΚΟIΝΨΝlΚΟΠΟIΗΗ ΚΑΙ ΟΜΟIΟΜΟΡΥΟΠΟIΗΗ
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα μέλη της κοινωνίας, προσαρμόζονται κατά βάση
στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου, σε σχέση και με τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες ρόλους που έχουν, με,
λιγότερα ή περισσότερα περιθώρια ανεξαρτησίας, κοινωνικά αποδεκτά. Η προσαρμογή αυτή σε πολύ μικρό βαθμό μπορεί να
αποδοθεί στο φόβο της κύρωσης και της τιμωρίας. Βασικά, πρόκειται για μια προσαρμογή η οποία στηρίζεται σε
εσωτερικευμένα κοινωνικά παραδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς, που δημιουργεί το πεδίο συναντίληψης, συγκατάβασης και
συναποδοχής - το λεγόμενο consensus - που είναι βασική προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής.
Από τη στιγμή που υπάρχει η συγκατάβαση, η αποδοχή των βασικών κανόνων και θεμελιωδών προτύπων και έχει
πραγματοποιηθεί η εσωτερίκευσή τους, ερωτάται ποια είναι τα περιθώρια απόκλισης και ατομικής ανεξαρτησίας, δηλαδή σε
τελευταία ανάλυση, με ποιο τρόπο διατηρείται και περισώζεται η ατομική ιδιομορφία μέσα στις διαδικασίες προσαρμογής και
υποταγής στους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ισχύον πλαίσιο αξιών, ρυθμίσεων και κανόνων συμπεριφοράς - το υπερεγώ του Freud - ασκεί
μια καθοριστική ψυχολογικού χαρακτήρα πίεση και επιβάλλει την υποταγή στο κοινωνικά παραδεκτό σ' όλα τα επίπεδα. Δεν
είναι ο φόβος της κύρωσης, αλλά ο κίνδυνος της κοινωνικής απόρριψης και της μη αποδοχής το μεγάλο όπλο του
πειθαναγκασμού και πειθάρχησης στις ανθρώπινες κοινωνίες. Όμως η προσαρμογή δεν είναι ταυτόσημη με την
ομοιομορφοποίηση...
Αναμφισβήτητα, κάθε προσαρμογή προϋποθέτει αυτό που οι αγγλοσάξωνες ονομάζουν - conditioning, δηλαδή την
τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα σε ορισμένο ψυχολογικό κλίμα, που το υποχρεώνουν να αποδεχτεί την πίεση της επί μέρους
ομάδας ή της συνολικής κοινωνίας στην οποία ανήκει Σο κλίμα αυτό είναι αποτέλεσμα: πρώτο της λειτουργίας της κοινής
γνώμης, δεύτερο της άσκησης προπαγάνδας και πολύπλευρου άμεσου επηρεασμού, και τρίτο του τρόπου σχηματισμού και
αναδιοργάνωσης της ανθρώπινης στάσης και συμπεριφοράς.
(Β. Υίλιας ※Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος", εκδόσεις Νέα ύνορα, τόμος Α')

Σα παιδιά στόχος της διαφήμισης
Ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αγορά για να δελεαστεί ο μικρός καταναλωτής; Ο πρώτος κανόνας είναι
ότι η ※εκστρατεία‼ πρέπει να στηρίζεται στην καλή γνώση της ψυχολογίας τόσο των παιδιών, όσο και των γονιών. Ο κόσμος
του μάρκετινγκ ※παίζει‼ στο πεδίο των αναγκών, αλλά κυρίως των επιθυμιών των παιδιών. Σα παιδιά θέλουν να γίνονται
αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους και η αγορά, μέσω της διαφήμισης, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ανταγωνισμού
μεταξύ τους, πείθοντας τα ότι θα γίνουν περισσότερο δημοφιλή αν φορούν ή έχουν στην κατοχή τους το προϊόν της τάδε ή
της δείνα εταιρείας.
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Σο μήνυμα που ※διαβάζει‼ κανείς πίσω από κάθε διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά είναι ※πρέπει να αποκτήσεις ένα από αυτά
για να γίνεις ο πιο αγαπητός της παρέας σου‼.Όσο για τους γονείς, το μάρκετινγκ εκμεταλλεύεται πολύ έξυπνα την ανησυχία
τους ότι το παιδί τους ίσως απομονωθεί ή γίνει αντικείμενο χλευασμού αν δεν είναι κάτοχος του πολυδιαφημισμένου προϊόντος.
υχνά, μάλιστα, στόχος των διαφημιστών γίνονται οι ίδιοι οι γονείς, που σπεύδουν να προσφέρουν στα παιδιά τους τα
προϊόντα που διαφημίζονται, για να κατευνάσουν τις τύψεις που νιώθουν επειδή δεν είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους.
Μια από τις τακτικές της αγοράς είναι και ο βομβαρδισμός των παιδιών με διαφημίσεις, με την ελπίδα ότι κάποιες από
αυτές θα χαραχτούν στο μυαλό του. Για τις μεγάλες εταιρείες που είναι σε θέση να επωμισθούν το κόστος, αυτή η τακτική
μπορεί να είναι βάναυση, αλλά έχει αποτελέσματα. Από έρευνες που έγιναν έχει αποδειχτεί ότι το 31% των παιδιών τριών ετών
που έχουν δει τη διαφήμιση της Coca-cola θυμούνται την ετικέτα, το 69% το σήμα της ΜcDonald’s και το 66% το λογότυπο της Kinder.
Ένα άλλο μήνυμα -ιδιαίτερα ανησυχητικό- που μεταφέρουν οι διαφημίσεις είναι ※αγνοήστε τους γονείς σας‼. πανίως να
δει κανείς ενηλίκους στις διαφημίσεις που απευθύνονται στα παιδιά και όταν εμφανίζονται, παρουσιάζονται σαν
κάποιον που προσπαθεί να αρπάξει την ευχαρίστηση από τα παιδιά, εμποδίζοντας τα να αποκτήσουν αυτό που θέλουν.
Εξάλλου, μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά, που βλέπουν μόνα τους τηλεόραση είναι περισσότερο δεκτικά στις
διαφημίσεις από αυτά που βλέπουν τηλεόραση μαζί με κάποιον από τους γονείς τους.
Δυστυχώς, οι περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν την τηλεόραση σαν μπέιμπι-σίτερ και δεν αντιλαμβάνονται τον καταιγισμό των διαφημίσεων που δέχονται τα παιδιά και τις επιπτώσεις που έχουν τα διαφημιστικά μηνύματα στον ψυχικό τους κόσμο και στη νοητική ωρίμαση τους.

Αύξηση του όγκου των γνώσεων και των πληροφοριών
Η διόγκωση επίσης του πλήθους των γνώσεων και των πληροφοριών, με τις οποίες καταιγίζεται
ο σύγχρονος άνθρωπος, όχι μόνον εξαιτίας των καθημερινών επιστημονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και της ραγδαίας ανάπτυξης και κυριαρχίας στη ζωή μας
των διάφορων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), δημιουργεί επίσης μία νέα κατάσταση,
που είναι ανάλογη με την επανάσταση που έφερε στη διάδοση των γνώσεων η ανακάλυψη
της τυπογραφίας.
Σα νέα μέσα πληροφόρησης μέσω των υπολογιστών, των δικτύων και των ΜΜΕ, όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι
εφημερίδες και τα περιοδικά, μας ανοίγουν παράθυρα στον κόσμο, στα γεγονότα, στη γνώση και τον κοινωνικό
προβληματισμό. Μας βομβαρδίζουν με εικόνες, όλο και περισσότερες εικόνες. Μας συνδέουν με τον πολιτισμό άλλων χωρών,
μας δείχνουν πώς ζουν οι πιο ※ανεπτυγμένοι‼, αλλά και οι πιο εξαθλιωμένοι λαοί και μας παρέχουν εμπειρίες, που, με την
κατάλληλη κριτική επεξεργασία, είναι δυνατόν να μας βγάλουν από το καβούκι του εγωκεντρισμού μας.
υγχρόνως όμως γίνονται και μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης με στόχο την ικανοποίηση ποικίλων οικονομικών και
πολιτικών συμφερόντων από άτομα που ελέγχουν ή έχουν προνομιακή πρόσβαση στα μέσα αυτά, κατά τρόπο που μερικές
φορές δε γίνεται αντιληπτός. Εκτός του ότι μας ενημερώνουν, υπάρχει ωστόσο και ο κίνδυνος να μας κατευθύνουν, να μας
κοιμίσουν, να επηρεάσουν τις αντιλήψεις μας για το τι είναι σημαντικό και τι όχι, να μας καθοδηγήσουν σε δικούς τους
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προσανατολισμούς. Κι αυτό γιατί η πληροφόρηση από τα ΜΜΕ ήταν πάντοτε και είναι και στις μέρες μας, περισσότερο ίσως
από ποτέ, μια μορφή εξουσίας.
Οι πληροφορίες, με λόγια ή με εικόνες, παρέχουν γνώσεις και έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν το κοινό, προσφέρουν όμως
και ευκαιρίες για ενημέρωση, για εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη στα άτομα που την έχουν ανάγκη.
Διότι το κλείσιμο της πληροφορίας σε απρόσιτες πηγές και κέντρα ευνοεί τους λίγους ανθρώπους, που έχουν πρόσβαση σ'
αυτές και είναι δείγμα δημοκρατικού ελλείμματος σε μία κοινωνία.
Αποτελεί όμως και ευθύνη του σύγχρονου πολίτη να προσπαθεί να αναζητά ενεργά και έγκαιρα τις αναγκαίες γι' αυτόν
πληροφορίες και να αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, ώστε να τις
αξιοποιεί κατάλληλα και να μην πέφτει θύμα των διάφορων μορφών στέρησης των δικαιωμάτων του, της οικονομικής,
καταναλωτικής και πολιτικής εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης του.
Πόσο ισχυρό είναι το «ισχυρό φύλο» σήμερα; Γιατί οι άντρες, αν και ελέγχουν τη διακυβέρνηση, τη βιομηχανία και το νομικό σύστημα μιας χώρας, κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό στην εγκληματικότητα; Γιατί το αντρικό φύλο ξεπερνά κατά
πολύ το γυναικείο σε ποσοστό κοινωνικά αποτυχημένων, αν και οι μισθοί που εισπράττουν οι άντρες είναι κατά 25%
υψηλότεροι από εκείνους των γυναικών; Αν οι άντρες είναι εκείνοι που ελέγχουν την κοινωνία μας, γιατί οι φυλακές είναι
γεμάτες από αυτούς κυρίως; Γιατί οι άντρες αυτοκτονούν συχνότερα από τις γυναίκες; Υαίνεται πως το αντρικό φύλο
θεωρείται ισχυρό, αλλά η άλλη πλευρά της δύναμης αυτής είναι η αποτυχία και, όπως συμβαίνει σε κάθε ανταγωνιστικό
σύστημα, σε κάθε επιτυχημένο αντιστοιχούν πολλοί αποτυχημένοι. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ανεργία. Σο πρόβλημα
αυτό δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις στους άντρες και στις γυναίκες. Οι γυναίκες μπορεί να υποφέρουν κάτω από το βάρος της,
αλλά δε θα στραφούν εναντίον της κοινωνίας κατηγορώντας την ότι δεν αναγνωρίζει την αξία
τους. Αυτό συμβαίνει επειδή ανατράφηκαν για να είναι υπομονετικές και παθητικές;
Αμφιβάλλω. Θεωρώ ότι οφείλεται στο ότι οι γυναίκες δεν πιστεύουν πως χρειάζεται να
διαθέτουν οικονομική δύναμη προκειμένου να θεωρούν τον εαυτό τους χρήσιμο και
ολοκληρωμένο. ‘Ενα κορίτσι διαπαιδαγωγείται με την αντίληψη ότι σημασία έχουν οι
ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως η μητρότητα. ‘Ενα αγόρι, αντίθετα, μαθαίνει ότι οι ανθρώπινες
σχέσεις εξαρτιούνται από τη δύναμη και το χρήμα. ※Ο Πατέρας υπάρχει για να φέρνει χρήματα
στο σπίτι, ενώ οι γυναίκες είναι για να φροντίζουν τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να φροντίζω τα παιδιά μου, όταν θα μεγαλώσω,
γιατί αλλιώς θα αισθάνομαι μόνος μου, αφού ολόκληρη η οικογένειά μου θα περνάει όμορφα στο σπίτι, ενώ εγώ θα πρέπει
να φεύγω για τη δουλειά‼ ισχυρίζεται ένας εννιάχρονος από το Λονδίνο. Αυτό το παιδί έχει ήδη νιώσει άγχος για το ρόλο που
πρέπει να παίξει στο μέλλον. ‘Εχει καταλάβει πως για να είναι διαφορετικός από τα κορίτσια οφείλει να είναι μακριά από την
οικογένειά του και να κερδίζει χρήματα. Ξέρει ότι οι μητέρες μπορούν να βρίσκονται κοντά στην οικογένεια αλλά οι άντρες
όχι. Αντίθετα πρέπει να ※αγοράσουν‼ τη θέση τους σ’ αυτήν με τα χρήματα που θα κερδίσουν, αλλιώς είναι αποτυχημένοι.
Παλιότερα η κοινωνία προστάτευε τα αγόρια σε κάποιο βαθμό από τις συνέπειες της
αποτυχίας με το μύθο ότι τα αγόρια είναι εξυπνότερα από τα κορίτσια. Σα αγόρια έπρεπε vα
ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά δεν είχαν vα ανταγωνίζονται και τα κορίτσια. Κάθε φύλο
ήταν προορισμένο για διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικό τρόπο ζωής. Σώρα πλέον τα
αγόρια δεν ανταγωνίζονται μόνα τα άλλα αγόρια για την κοινωνική επιτυχία και για μια
καλή θέση στο σύνολο αλλά ανταγωνίζονται και τα κορίτσια. Οι άντρες διατηρούν ακόμη το
πλεονέκτημα να κερδίζουν περισσότερα στη δουλειά και vα ελέγχουν την κοινωνική ιε-
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ραρχία, αλλά ο δρόμος για την επιτυχία δεν είναι πια ο ίδιος.
Σο να είσαι αγόρι δε σημαίνει ότι αυτόματα θα κατακτήσεις την οικονομική σου ανεξαρτησία. Για παράδειγμα οι αλλαγές
στην εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες πρόσφεραν νέες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Μεγαλύτερο ποσοσστό παιδιών από
την εργατική τάξη ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους με επιτυχία, αλλά τα κορίτσια είναι εκείνα που προοδεύουν πολύ πιο
γρήγορα. Σο 1987 ένα υψηλό ποσοστό κοριτσιών (κατά 17,9 υψηλότερο από το 1967) είχε πετύχει άριστους βαθμούς στις
εξετάσεις του λυκείου. Σο ποσοστό αυτό ήταν κατά 6,6% καλύτερο από αυτό των αγοριών. Σα αγόρια τα πηγαίνουν καλύτερα
στα μαθηματικά, αλλά η διαφορά με τα κορίτσια περιορίζεται πολύ γρήγορα. Αντίστοιχες παρατηρήσεις σημειώνονται σε
όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών. Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στον τομέα της
απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης, όπου οι γυναίκες διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής
ακόμη και σε επαγγέλματα κατά παράδοση ※αντρικά‼.
Αυτό που μένει για τους άντρες είναι ο αποκλεισμός η αποτυχία, η περιθωριοποίηση. Αν ένας άντρας δεν καταφέρει να
κερδίζει αρκετά χρήματα, αποκλείεται από την παρέα των άλλων, ακόμη και από την οικογένεα. Η αδυναμία του να
ανταποκριθεί στο ρόλο του ※κουβαλητή‼ μπορεί vα τον οδηγήσει στη βίαιη συμπεριφορά ή και στην αυτοκαταστροφή. Πολλοί
είναι εκείνοι που στρεφονται κατά της κοινωνίας και της εξουσίας. Σέτοια συμπεριφορά είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν οι
νεότεροι άνδρες που διαπιστώνουν γρήγορα πως η κοινωνία δεν τους εξασφαλίσει έναν τομέα στον οποίο να μπορούν να
διοχετεύσουν το δυναμισμό τους. Αυτοί οι νέοι δεν είναι ※απροσάρμοστοι‼. Αντίθετα, κατά έναν τρόπο προσαρμόζονται πολύ
καλά! ‘Εχουν μάθει ότι οι άντρες πρέπει να έχουν δύναμη και επειδή το σύστημα δεν τους επιτρέπει να έχουν αυτή τη δύναμη,
δημιουργούν έναν καινούριο δικό τους κόσμο στον οποίο είναι οι μόνοι κυρίαρχοι.
(Αποσπάσματα από το βιβλίο της ‘Αντζελα Υίλιπς The trouble with boys)
Θέμα: Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι του αύριο...
Διασκευασμένο κείμενο που ※κυκλοφορεί‼ στο Διαδίκτυο.
Άφωνοι έμειναν ενενήντα περίπου φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος ※Ειδικά Ρεπορτάζ‼
στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας όταν ο
καθηγητής τους Λ. Σ. κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σήκωσε μια φοιτήτρια που καθόταν στην
πρώτη σειρά του αμφιθεάτρου και τη φίλησε στο στόμα. Ακολούθως ζήτησε απ’ τους φοιτητές να
καταγράψουν το περιστατικό και να το στείλουν άμεσα ως ρεπορτάζ στο μέσο που υποτίθεται
ότι εργάζονταν. Μόλις είχε ολοκληρωθεί συζήτηση με θέμα ※Ηθικοί κανόνες στο ρεπορτάζ, ηθικά
διλήμματα, εισβολή στην ιδιωτική ζωή‼ και είχε αναλυθεί η ανάγκη να ερευνούν σοβαρά και να
ψάχνουν σε βάθος οποιοδήποτε θέμα πριν το καταγράψουν για το μέσον όπου μελλοντικά θα
εργάζονται.
Οι φοιτητές όντως κατέγραψαν αυτό που είδαν. Και με οξύ τρόπο καυτηρίασαν την πράξη του
καθηγητή τους. Ένας μάλιστα ... αποχώρησε επιδεικτικά από το αμφιθέατρο σε ένδειξη
διαμαρτυρίας γι’ αυτό που συνέβη στη συμφοιτήτριά του. ※ΗΡΘΕ ΝΑ ΛΤΣΡΨΕΙ τα σεξουαλικά του βίτσια‼, έγραψε ο ένας,
※σεξουαλική επίθεση σε φοιτήτρια την ώρα του μαθήματος‼, έγραψε ο άλλος, ※πείραμα με σεξουαλικές προεκτάσεις‼,
έγραψε ο τρίτος.
Η συνέχεια έχει ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο καθηγητής άκουγε όλο το φρικτό κατηγορητήριο ατάραχος. ※ας έχω
βγάλει και φωτογραφία με το κινητό μου‼ φώναξε ένας φοιτητής, ※δεν φοβόσαστε ότι αύριο θα είστε πρωτοσέλιδο;‼ τον
ρώτησε... Ο καθηγητής σηκώθηκε κι αφού ευχαρίστησε τους φοιτητές του για την συνεργασία, τους ανακοίνωσε ότι, αν δεν
είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και δεν ερευνούν αυτό που πρόκειται να γράψουν, πέρα απ’ το γεγονός ότι δεν θα περάσουν
ποτέ το μάθημά του, δεν θα γίνουν ποτέ καλοί δημοσιογράφοι. Και αμέσως άρχισε να τους απαριθμεί τα λάθη τους:
1. Κανείς από τους φοιτητές – ρεπόρτερ δεν έκανε ρεπορτάζ.
2. Κανείς δεν σηκώθηκε από τη θέση του να ρωτήσει το ※θύμα‼ αν είχε κάποια σχέση με τον κ. καθηγητή, αν είχε προηγηθεί
κάτι μεταξύ τους, αν είχε προκληθεί ή είχε προκαλέσει τον καθηγητή.
3. Κανείς φοιτητής δεν παρατήρησε ότι η φοιτήτρια ※θύμα‼ ήταν τελείως άγνωστο σ’ αυτούς πρόσωπο και προφανώς δεν την
είχαν ξαναδεί ποτέ στο αμφιθέατρο της σχολής.
4. Κανείς φοιτητής δεν πρόσεξε ότι αυτή η φοιτήτρια ήταν τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύτερή τους.
5. Επειδή η φοιτήτρια ※θύμα‼ δεν γνώριζε κανέναν, δεν μιλούσε και με κανέναν, πράγμα ασύνηθες για φοιτητικό
αμφιθέατρο.
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6. Κανείς δεν ρώτησε τη συμφοιτήτρια που καθόταν δίπλα στο ※θύμα‼ αν πρόσεξε κάτι ιδιαίτερο στη συμπεριφορά του
※θύματος‼ ή τη συμπεριφορά του καθηγητή.
7. Σέλος, κανείς δεν φρόντισε να μάθει γιατί διάλεξε αυτή τη φοιτήτρια κι όχι μια άλλη... και, εν πάση περιπτώσει, αφού
επρόκειτο να τον κάνουν πρωτοσέλιδο να του ζητήσουν να πει κι αυτός την άποψή του.
Σο μάθημα τελείωσε.
Οι φοιτητές συζητούσαν μεγαλόφωνα για το περιστατικό. Ο καθηγητής έπρεπε να αποχωρήσει από την αίθουσα γιατί το
δίωρο της διδασκαλίας είχε τελειώσει. ηκώθηκε, μάζεψε τα πράγματά του, ζήτησε από τους φοιτητές ένα λεπτό ησυχία για
να τους συστήσει τη γυναίκα του, που πρώτη φορά παρακολούθησε μάθημά του.

«H Δημοσίευσις είναι ψυχή της Δικαιοσύνης»... Διασκευασμένο και συντομευμένο άρθρο του Παντελη Mπουκαλα
1.
Η αξιωματική πρόταση ※H Δημοσίευσις είναι ψυχή της Δικαιοσύνης‼ είναι ένας λόγος του Iωάννη-Iάκωβου
Mάγερ, του Eλβετού φιλέλληνα που εγκαινίασε τη νεοελληνική δημοσιογραφία, εκδίδοντας τα ※Eλληνικά Xρονικά‼ στο
Mεσολόγγι, από τον Iανουάριο του 1824 έως τον Υεβρουάριο του 1826. H ρήση του κοσμεί την αίθουσα συνελεύσεων της
EHEA, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν παρανοιαζόμαστε για συνελεύσεις και λοιπά παλιομοδίτικα πράγματα, κι ίσως να μην
έχει υποπέσει στην αντίληψή μας η παρουσία της, όσο κι αν βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να έλκει ακόμη και το
αμήχανο ή βαριεστημένο βλέμμα, δηλαδή ακριβώς πίσω από το βήμα που προορίζεται για τους ομιλητές.
2.
Είναι όμως βέβαιο ότι ο Mάγερ θα επαναλάμβανε και σήμερα την εξίσωσή του, επιμένοντας πως η
Δημοσίευση είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης; Ή μήπως, περισσότερο συγκρατημένος πια, θα διαπίστωνε ότι η ※περισσότερη
Δημοσίευση‼ δεν σημαίνει οπωσδήποτε και ※περισσότερη Δικαιοσύνη‼, και ότι, ακόμη χειρότερα, συχνότατα η δημοσίευση
εκτρέπεται σε διαπόμπευση, σε διαβολή, σε διασυρμό;
3.
Βομβαρδισμένη από ※συγκλονιστικά γεγονότα‼ και από εξίσου
※συγκλονιστικές αποκαλύψεις‼, η μνήμη, η ατομική και η συλλογική, αδυνατεί να δει τον κόσμο
ως ενιαίο και εννοηματωμένο και όχι κερματισμένο σε άπειρα κομμάτια που καμία λογική και
κανένας ειρμός δεν τα συνδέει. Ακόμη κι έτσι δεν θα δυσκολευτεί κανείς να θυμηθεί πόσοι
άνθρωποι τσαλαπατήθηκαν από την τηλεοπτική βαρβαρότητα, εν ονόματι μάλιστα της
※αλήθειας‼, και πόσοι αλέστηκαν, εν ονόματι φυσικά της ※ελευθεροτυπίας‼. Δεν θα
δυσκολευτεί επίσης να αντιληφθεί ότι στους φανατικότερους υπερασπιστές μιας
προσχηματικής ελευθεροτυπίας περιλαμβάνονται και όσοι τη διαβάλλουν με τον συστηματικό αμοραλισμό τους, όσοι
χλευάζουν οποιονδήποτε κώδικα δεοντολογίας ή νόμο προστατεύει την προσωπικότητα των ※ανωνύμων‼.
4.
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος είναι ο πατέρας της διάσημης φράσης ※στην Eλλάδα δεν χρειάζονται άλλοι
νέοι νόμοι• χρειάζεται απλώς ένας νόμος που να επιβάλει επιτέλους την εφαρμογή των νόμων που ήδη υπάρχουν‼. Tο
σημαντικό είναι ότι αυτή η πικρόχολη διάγνωση έχει ηλικία πολλών δεκαετιών, κι ωστόσο παραμένει ταυτισμένη με την
αλήθεια. Kαι για την οδηγική συμπεριφορά υπάρχουν νόμοι και διατάξεις, και για το ※πόθεν έσχες‼ βουλευτών και λοιπών
επαγγελματικών κλάδων, και για την προστασία των ακτών ή των δασών από την καταπάτηση, και για τις τιμές των
οπωροκηπευτικών, και για την αποφυγή της ρύπανσης ※κατά ξηράν, θάλασσαν και αέρα‼, και για τους ορόφους που
δικαιούται να χτίσει κανείς. Kαι λοιπόν; Tα παραθυράκια των νόμων είναι πιο παλιά και πιο δημοφιλή κι από τα παράθυρα
της τηλεόρασης.
5.
Μα βέβαια, και για την τηλεόραση υπάρχουν νόμοι και διατάξεις, για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης
εν γένει. Yπάρχει το ύνταγμα, υπάρχει ο ποινικός κώδικας, υπάρχουν οι κώδικες. ※Και λοιπόν;‼ θα επαναλάμβανε το
(αυτο)σαρκαστικό ερώτημα ο κακεντρεχής. Ποια από τις εμπλεκόμενες εξουσίες –από την πρώτη ώς την τέταρτη–
συνυπολογίζει τις θεσμοθετημένες δεσμεύσεις κατά την άσκησή της; Tο κράτος επί παραδείγματι, στην ευθύνη του οποίου
υπάγεται το συλλογικό αγαθό των συχνοτήτων, παρέστη δώδεκα χρόνια πριν στα εγκαίνια των πρώτων τηλεοπτικών
σταθμών, και σφαγίασε, δίκην πετεινού, την ευθύνη του ακριβώς, ώστε να συμβάλει στη στερέωση των νέων ※ιδρυμάτων‼,
που από ※ναοί της πολυφωνίας‼, όπως σεμνά είχαν αυτοπαρουσιαστεί, μετατράπηκαν ταχύτατα σε μικρές αυτοκρατορίες,
υπέρτερες των γραφτών και άγραφων νόμων. Tόσα χρόνια έπειτα, οι σταθμοί συνεχίζουν να προβάλλουν το πρόγραμμά τους
χωρίς άδεια.
6.
Μια χαριτωμένη πινελιά σε όλη αυτήν την παρωδία νομιμότητας, αποτελούν οι απανταχούσες που
εξαπολύει το Eθνικό Pαδιοτηλεοπτικό υμβουλίου κάθε άνοιξη, οπότε, αποκωδικοποιώντας προφανώς το μήνυμα των
χελιδονιών, ανακοινώνει ότι αποφάσισε να ※επιβάλει την τάξη εδώ και τώρα‼. Πανικόβλητοι οι σταθμοί συμπληρώνουν τους
φακέλους τους για να λάβουν την πολυπόθητη άδεια, τους καταθέτουν όλο αγωνία περί τα μέσα Iουλίου, ε, ώσπου να
πρωτοκολληθούν, εισβάλλει ο αυτοκράτωρ Aύγουστος, και, ως γνωστόν, αν έχει σωθεί αλώβητη μία νομοτέλεια, είναι η
νομοτέλεια της αυγουστιάτικης απραξίας. Kι από Aύγουστο σε Aύγουστο, η άνευ αδείας ※ενημέρωση του λαού‼, καθώς και η
συνοδός κερδοφορία, καλά κρατεί.
7.
Αυτή λοιπόν η πολιτεία, που με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων (πλην της ΔHANA) επέτρεψε τη
θεμελίωση και τη μακροημέρευση της παρανομίας, και η οποία δεν διαθέτει την παραμικρή έξωθεν καλή μαρτυρία, δηλώνει
τώρα έτοιμη να πατάξει την παραδημοσιογραφία, την οποία εξέθρεψε ή και εκμεταλλεύτηκε, και να ρυθμίσει το
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ραδιοτηλεοπτικό χάος. υνταγμένοι με την πονηρία μιας ασάφειας που ευνοεί τη λογοκρισία και με το υπερκανονιστικό
πάθος που διακρίνει κάθε εξουσία, οι κώδικες επιβεβαιώνουν ότι πίσω από την ομίχλη των αγαθών προθέσεων, το κρατικό
περί ενημερώσεως δόγμα παραμένει όπως το είχε συνοψίσει με στιχουργημένο καγχασμό πολλές δεκαετίες πριν ο
Aλέξανδρος ούτσος: ※Eίν’ ελεύθερος ο Tύπος, φθάνει μόνον να μη βλάψεις / της Aρχής τους υπαλλήλους, / τους κριτάς, τους
Yπουργούς μας και των Yπουργών τους φίλους. / Eίν’ ελεύθερος ο Tύπος, φθάνει μόνον να μη γράψεις‼<
Ο δημοσιογράφος και η ελευθερία , διασκευασμένο άρθρο του Αθ. Φ. Παπανδρόπουλου στον ημερήσιο τύπο (07.06.2002)
1.
*<+Σα ΜΜΕ έχουν και μια σειρά από ιδιότητες και λειτουργίες, οι οποίες προσδιορίζουν την ποιότητά
τους και τον ρόλο τους στην λειτουργία της δημοκρατίας. Σα ΜΜΕ πληροφορούν, επηρεάζουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν.
Επίσης, μέσω αυτών των ιδιοτήτων καλλιεργούν το πνεύμα της αναζήτησης της αλήθειας και του διαλόγου, ή
αποβλακώνουν, παραπληροφορούν και αποπροσανατολίζουν.
2.
Αναφορικά με την πληροφόρηση είναι χρήσιμο να γίνει ένας διαχωρισμός. Αν το ραδιόφωνο και η
τηλεόραση έχουν την δυνατότητα της άμεσης μετάδοσης πληροφοριών, θα ήταν παρακινδυνευμένο να πει κανείς ότι για τον
λόγο αυτό είναι ισχυρότερα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Αντίθετα, τα έντυπα έχουν την δυνατότητα της εις βάθος
ανάλυσης γεγονότων και πληροφοριών και μπορούν να προσφέρουν στο κοινό πιο ολοκληρωμένη ύλη. υνεπώς, όσοι
προβλέπουν το τέλος του γραπτού λόγου και πανικοβάλλονται με αυτή την προοπτική, ακολουθούν λάθος δρόμο.
3.
ε ό,τι αφορά τον ρόλο των ΜΜΕ στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του
τρόπου που αυτή προσεγγίζει τα γεγονότα, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια ζωτική πλευρά
του πληροφορείν. Επειδή μεταξύ της πληροφόρησης, του σχολίου και της υποκειμενικής ερμηνείας τα
όρια είναι σαφώς δυσδιάκριτα, το κοινό δύσκολα ξεχωρίζει τον τύπο γνώμης από τον τύπο
πληροφόρησης. Αν δούμε τα ΜΜΕ υπό αυτή την οπτική γωνία, ο ρόλος τους για την λειτουργία μιας
δημοκρατικής κοινωνίας είναι αποφασιστικός. Διότι, στο μέτρο που οι πολιτικοί είναι δέσμιοι της
κοινής γνώμης, πολλά πράγματα μπορούν να πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο σε μία
χώρα.
4.
Οι πολιτικοί ηγέτες της δημοκρατίας υπολογίζουν την κοινή γνώμη, από αυτήν
εξαρτώνται και σε αυτήν κάνουν απολογισμό των πράξεών τους. Η κοινή γνώμη παραμένει ο τελικός κριτής της δράσης τους.
Αν όμως η κοινή γνώμη παύει να λειτουργεί κανονικά και ορθολογικά, τότε η βάση της δημοκρατίας κλονίζεται. Έχει
υπονομευθεί. Και οι πολιτικοί έχουν δύο δρόμους να ακολουθήσουν: είτε να συνταυτιστούν με την κοινή γνώμη και τις
εσφαλμένες εκτιμήσεις της, και έτσι να παραβλέψουν το πραγματικό συμφέρον του συνόλου, είτε να την αγνοήσουν, και έτσι
να μπουν στο ολισθηρό μονοπάτι του αυταρχισμού.
5.
Πολλοί αναγνωρίζουν ότι η λειτουργία της δημοκρατίας είναι συνάρτηση του επιπέδου κρίσης και
αισθήματος ευθύνης που έχουν οι πολίτες μιας κοινωνίας. Όσο υπάρχει σε μια κοινωνία κοινό, και όχι μάζα, τόσο η
δημοκρατία είναι ποιοτικά ανεβασμένη. Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο, η κοινωνία χρειάζεται παιδεία, ενημέρωση και ένα
σύστημα αξιών. Ο δε συνδυασμός παιδείας και ειλικρινούς ενημέρωσης μπορεί να δώσει στα άτομα όλα τα στοιχεία και τα
κριτικά εργαλεία για να κρίνουν γεγονότα.
6.
Τποχρέωση, λοιπόν, των δημοσιογράφων είναι, όπως θα έγραφε ο Alexis de Tocqueville, "να
εκπαιδεύουν την δημοκρατία για να εξασφαλίζονται η ισοπολιτεία, η ισονομία και η ισοτέλεια". Φαράζεται έτσι οριστικά και
γίνεται όλο και πιο βατός ο δρόμος προς το πολιτικό καθεστώς της λαϊκής κυριαρχίας, δηλαδή προς την δημοκρατία. Η
δημοκρατία, ως ανάγκη του πολιτικού βίου και ζωτικό αίτημα των λαών, συλλαμβάνεται από την στιγμή που ο άνθρωπος,
φωτισμένος από την πείρα και την σκέψη, θα συνειδητοποιήσει ότι η ισότητα που διεκδικεί έχει προϋπόθεση και εγγύηση
την ελευθερία.
δεύτερη διασκευασμένη εκδοχή
1.
*<+Σα ΜΜΕ έχουν ιδιότητες και λειτουργίες, που προσδιορίζουν την ποιότητά και τον ρόλο τους στην λειτουργία
της δημοκρατίας. Πληροφορούν, επηρεάζουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν. Επίσης καλλιεργούν το πνεύμα που αναζητά την
αλήθεια και το διάλογο, ή αποβλακώνουν, παραπληροφορούν και αποπροσανατολίζουν.
2.
Είναι χρήσιμο να γίνει ένας διαχωρισμός. Σο ραδιόφωνο και η τηλεόραση
να μεταδίδουν άμεσα πληροφορίες, όμως είναι παρακινδυνευμένο να πει κανείς ότι για
αυτό είναι ισχυρότερα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Αντίθετα, τα έντυπα έχουν
δυνατότητα να αναλύουν σε βάθος τα γεγονότα και τις πληροφορίες και μπορούν να
προσφέρουν στο κοινό πιο ολοκληρωμένη ύλη. υνεπώς κάνουν λάθος όσοι προβλέπουν
του γραπτού λόγου και πανικοβάλλονται με αυτή την προοπτική.

μπορούν
τον λόγο
την
το τέλος

3.
Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης και του τρόπου που αυτή προσεγγίζει τα
γεγονότα, αποτελεί ζωτική πλευρά του ρόλου που έχουν τα ΜΜΕ. Επειδή είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ της
πληροφόρησης και της υποκειμενικής ερμηνείας, το κοινό δύσκολα ξεχωρίζει το σχόλιο από την πληροφόρηση. Αν δούμε τα
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ΜΜΕ από αυτή την οπτική γωνία, ο ρόλος τους για την λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι αποφασιστικός.
Πολλά πράγματα πάνε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο σε μία χώρα επειδή οι πολιτικοί, ως ένα σημείο, είναι δέσμιοι
της κοινής γνώμης.
4.
Οι πολιτικοί ηγέτες της δημοκρατίας υπολογίζουν την κοινή γνώμη, από αυτήν εξαρτώνται και σε αυτήν
απολογούνται για τις πράξεις τους. Η κοινή γνώμη παραμένει ο τελικός κριτής της δράσης τους. Αν όμως η κοινή γνώμη
σταματήσει να λειτουργεί κανονικά και ορθολογικά, τότε η βάση της δημοκρατίας κλονίζεται. Έχει υπονομευθεί. Και οι
πολιτικοί έχουν δύο δρόμους να ακολουθήσουν: είτε να ταυτιστούν με την κοινή γνώμη και τις λανθασμένες εκτιμήσεις της,
και έτσι να παραβλέψουν το πραγματικό συμφέρον του συνόλου, είτε να την αγνοήσουν, και έτσι να μπουν στο ολισθηρό
μονοπάτι του αυταρχισμού.
5.
Η λειτουργία της δημοκρατίας εξαρτάται από το επίπεδο κρίσης και το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι πολίτες
μιας κοινωνίας. Όσο υπάρχει σε μια κοινωνία κοινό, και όχι μάζα, τόσο η δημοκρατία είναι ποιοτικά ανεβασμένη. Για να
συμβεί όμως κάτι τέτοιο, η κοινωνία χρειάζεται παιδεία, ενημέρωση και ένα σύστημα αξιών. Ο συνδυασμός παιδείας και
ειλικρινούς ενημέρωσης μπορεί να δώσει στα άτομα όλα τα στοιχεία και τα εργαλεία για να κρίνουν γεγονότα.
6.
Τποχρέωση, λοιπόν, των δημοσιογράφων είναι, όπως θα έγραφε ο Alexis de Tocqueville, "να εκπαιδεύουν την
δημοκρατία για να εξασφαλίζονται η ισοπολιτεία, η ισονομία και η ισοτέλεια". Φαράζεται έτσι οριστικά και γίνεται όλο και
πιο βατός ο δρόμος προς την δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ανάγκη του πολιτικού βίου και ζωτικό αίτημα των λαών.
Αρχίζει από την στιγμή που ο άνθρωπος, φωτισμένος από την πείρα και την σκέψη, θα συνειδητοποιήσει ότι η ισότητα που
διεκδικεί έχει προϋπόθεση και εγγύηση την ελευθερία.

Πλούσιοι, φτωχοί και μεσαία τάξη
Μια έρευνα για τη νέα διαστρωμάτωση της υπερχρεωμένης ελληνικής κοινωνίας
Πόσοι είναι οι πλούσιοι και πόσοι οι φτωχοί στην Ελλάδα; Πόσο μεγάλη είναι η μεσαία τάξη; Σι έχει αλλάξει στην τυπική
ελληνική κοινωνική διαστρωμάτωση; Μάλλον αρκετά.
τα άλλοτε πλατιά μεσαία στρώματα πλέον ανήκει μόνο το 30% των Ελλήνων, ενώ το φτωχότερο 50% του ελληνικού
πληθυσμού κατέχει μικρότερο εισόδημα από όσο κατέχει το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού. Οι μισοί Έλληνες
καταφεύγουν στο πλαστικό χρήμα και τα καταναλωτικά δάνεια (το 16% του πληθυσμού δεν έχει καν πιστοληπτική
ικανότητα) για να ψωνίσουν τα δώρα, να πληρώσουν το φροντιστήριο των παιδιών, να πάνε διακοπές ή να αποπληρώσουν
προηγούμενα χρέη... Μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της υπερκατανάλωσης, της προκλητικής χλιδής, αλλά και της ασφυκτικής
υπερχρέωσης, της κατ' ευφημισμόν άνετης ζωής, της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και της απόλυτης ένδειας αναδεικνύεται
μέσα από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Καθημερινή, Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2004
Οι επιδράσεις της τηλεόρασης στα παιδιά.
Ότι βλέπουν, νιώθουν.
Σα παιδιά που εκτίθενται σε βίαιες τηλεοπτικές σκηνές ή σε άγρια ηλεκτρονικά παιχνίδια
κινδυνεύουν να εκδηλώσουν επιθετικότητα ή φοβίες.
Άλλη μία έρευνα, αυτή τη φορά από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, που αφορά τη
μεγάλη επιρροή της τηλεόρασης και του Ιντερνετ στις παιδικές ψυχές, έρχεται να προστεθεί
σε ένα μεγάλο αριθμό μελετών που προειδοποιούν και συνιστούν στους γονείς να
προφυλάσσουν τους μικρούς τηλεθεατές από τις βίαιες σκηνές της μικρής οθόνης, αλλά και
από τα παιχνίδια στο Ιντερνετ που μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα.
Η έρευνα, που δημοσιεύεται στους ※Times‼, διαπιστώνει ότι τόσο η ※παθητική τηλεθέαση‼
(τηλεόραση) βίαιου περιεχομένου όσο και η ※αμφίδρομη‼ (βιντεοπαιχνίδια) επηρεάζει
σημαντικά τα συναισθήματα των παιδιών και αυξάνει την πιθανότητα να αναπτύξουν επιθετικότητα. υνιστά στους γονείς
να αντιμετωπίζουν τα μίντια με την ίδια προσοχή που προφυλάσσουν τα παιδιά τους από τα φάρμακα ή τα απορρυπαντικά
που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους
εκτεθειμένα σε υπερβολική βία ή σε σεξουαλικού περιεχομένου εικόνες διαπράττουν ένα είδος ※συναισθηματικής
κακοποίησης‼.
Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Κέβιν Μπράουν, δήλωσε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας καθιστούν αναγκαία την
παρέμβαση της πολιτείας. Μίλησε ακόμη και για τη βοήθεια-καθοδήγηση που πρέπει να δίνεται στους γονείς ώστε να
προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά και το καθοριστικό ρόλο που μπορεί να ※παίξει‼ το σχολείο σε αυτή την προσπάθεια.
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Η ταινία του Ολιβερ τόουν με τον τίτλο ※Natural Born Killers‼ (Γεννημένοι δολοφόνοι), αλλά και το ηλεκτρονικό παιχνίδι
※Manhunt‼ (ανθρωποκυνηγητό) που δίνει περισσότερους πόντους στους παίκτες όταν σκοτώνουν με τον πιο φρικτό τρόπο,
κέρδισαν αμέσως πολλούς οπαδούς στη Βρετανία, αλλά συνδέθηκαν και με αρκετούς φόνους
τους οποίους διέπραξαν έφηβοι.
Σο ηλεκτρονικό παιχνίδι αποσύρθηκε πέρυσι από την αγορά, καθώς κατηγορήθηκε ότι ήταν η
αφορμή για τη δολοφονία ενός 14χρονου από έναν φίλο του. ύμφωνα με το δημοσίευμα των
※Times‼ ένας έφηβος ομολόγησε ότι αφού είδε περίπου εκατό φορές την ταινία ※Queen of the
Damned‼ (Βασίλισσα των καταραμένων), σκότωσε τον καλύτερό του φίλο, ενώ ανέφερε ότι η
πρωταγωνίστρια του έργου -που ήταν βρικόλακας- του είπε να τον σκοτώσει...
※Μερικά παιδιά επηρεάζονται πιο εύκολα και είναι πιο ευάλωτα από άλλα‼, εξηγεί μεταξύ
άλλων ο επικεφαλής της έρευνας, προσθέτοντας ότι τα αγόρια φαίνεται να επηρεάζονται
περισσότερο. ※Η βία που προβάλλεται από τα μίντια απλά προσθέτει στο πρόβλημα και τους
δίνει ιδέες για το πώς να εκδηλώσουν το θυμό τους‼. Ακόμη, σύμφωνα με τα πορίσματα της
έρευνας η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον είναι οι παράγοντες με τον οποίο μπορούν να
επηρεάσουν τον τρόπο που ανταποκρίνεται το παιδί στην τηλεοπτική ή στην ηλεκτρονική βία.
ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ - 21/02/2005
Ο κόσμος εκτός σελίδας, Σου Παντελή Mπουκαλα, Καθημερινή, 26 Νοεμβρίου 2005
Λευκές χθες οι σελίδες των εφημερίδων, δίχως ειδήσεις η οθόνη. Σέτοιες στιγμές αφήνεται κανείς ενθουσιωδώς στον ωφέλιμο
πειρασμό να ξανασκεφτεί το τι και το πώς της δουλειάς του, του σιναφιού του, με το οποίο όσα τον συνδέουν, άλλα τόσα τον
αποξενώνουν. Μέρες τώρα, τα Μέσα, αντί να καταγράφουν και να σχολιάζουν τις ειδήσεις που παράγει ο βίος στις τόσες
μορφές του, είναι τα ίδια είδηση προς σχολιασμό (ενίοτε δε και προς χλευασμό, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το στυλό
μας)· αντί να είναι καθρέφτης, είναι ένα είδωλο πάνω στον καθρέφτη που μάλλον λίγοι το βρίσκουν καλά σχηματισμένο και
ελκυστικό.
υμβαίνουν πολλά τα τελευταία χρόνια στον χώρο του Σύπου και των ερτζιανών, και συμβαίνουν με ρυθμούς ταχύτατους,
που εμποδίζουν όχι μόνο την ερμηνεία αλλά ακόμα και την απλή παρακολούθηση. Αίφνης, ορισμένοι από τους ※επώνυμους‼,
με τους οποίους ένα τμήμα του αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού ταυτίζει τον κλάδο
ολόκληρο, είναι πλέον ιδιοκτήτες εταιρειών παραγωγής ειδήσεων ή θεάματος. Είναι δηλαδή
εργοδότες συναδέλφων τους που συνήθως μένουν ανώνυμες σκιές ή ανώνυμες φωνές, έστω
και αν αυτοί τραβούν το κουπί, προς δόξαν των σελεμπριτάδων. Πόσο εύκολο είναι να
στρεβλωθούν οι εργασιακές σχέσεις μ΄ αυτήν τη φόρμουλα και να αλλοιωθούν οι αντιλήψεις
για το τι σημαίνει είδηση, ενημέρωση, εργατικό δικαίωμα, δεοντολογία κ.λπ., εύκολα το βλέπει
κανείς, αν θέλει να το δει.
Εν πάση περιπτώσει, χθες, ημέρα της δημοσιογραφικής απεργίας, ο κόσμος δεν έπαψε να
υπάρχει· δεν έπαψε να αγωνιά για την καταιγίδα, να διαδηλώνει, να τρέχει στο γήπεδο για την
ομάδα του, να ζαλίζεται από τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, να θυμώνει με την επέκταση της λιτότητας μέχρι το 2015 και
βλέπουμε. Αυτονόητο είναι βέβαια, αλλά ακόμα κι αυτό το αυτονόητο έχει κάποια παιδαγωγική σημασία. Θέλω να πω ότι
πολλοί από μας τους δημοσιογράφους, είτε σε εφημερίδα δουλεύουμε είτε σε ηλεκτρονικό μέσο, παγιδευόμαστε κάποια
στιγμή από τη ναρκισσιστική πεποίθηση ότι ο κόσμος υπάρχει μόνο όταν τον καταγράφουμε εμείς, υπάρχει επειδή εμείς τον
※ζωγραφίζουμε‼, εμείς τον διαφωτίζουμε, τον καθοδηγούμε (κάτι ανάλογο συμβαίνει με όσους συγγραφείς πιστεύουν ότι ο
κόσμος υπάρχει για να τον εντάξουν οι ίδιοι στο βιβλίο τους, και για κανέναν άλλο λόγο). Ο κόσμος όμως συνεχίζει να
πορεύεται ακόμα και όταν εμείς δεν τον τοποθετούμε στο χάρτινο ή γυάλινο σκηνικό που ετοιμάζουμε κάθε μέρα, για να το
ξηλώσουμε την επομένη. Αν το αποδεχτούμε αυτό, αν το χωνέψουμε, ποιος ξέρει, ίσως γίνουμε σεμνότεροι ή, τέλος πάντων,
προσεκτικότεροι με την εξουσιούλα μας.

Κείμενο
Η εποχή των πανεπιστημόνων έχει παρέλθει οριστικά και μαζί μ’ αυτήν η καθολική μάθηση. ※Μακάρια‼ είχε χαρακτηρίσει
αυτή την εποχή ο Γκέοργκ Λούκατς εννοώντας ότι ο κόσμος με τη φυσική και την κοινωνική του διάσταση αποτελούσε μια
κλειστή ολότητα, ένα κλειστό σύμπαν, ο χάρτης του οποίου δύσκολα μπορούσε να μεταβληθεί. Σο σύμπαν ήταν
ταξινομημένο προσεκτικά και ※νοικοκυρεμένο‼ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να προσανατολιστεί μέσα σ’
αυτό. Ήταν ένας κόσμος οικείος.
Η επιστημονική επανάσταση του 18ου και 19ου αι. άλλαξε ριζικά την εικόνα του κόσμου, που έγινε απέραντα μεγάλος και
πλουσιότερος. Οι γνώσεις πολλαπλασιάστηκαν και οι θεωρίες πλήθυναν. Ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει να
αφομοιωθούν είναι τέτοιος ώστε το άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει παρά μόνο τον κλάδο της γνώσης που αντιστοιχεί στην
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έρευνά του. Η ειδίκευση είναι πλέον η καινούρια πραγματικότητα. Γνώρισμά της είναι η επιστράτευση όλων των
πνευματικών δυνάμεων και προσόντων σ’ ένα μόνο τομέα γνώσης. Ο ειδικός αφιερώνει τις προσπάθειές του, και πολλές
φορές τη ζωή του, σε μια συγκεκριμένη αλλά και πολύ μικρή περιοχή του επιστητού, στην οποία πρέπει να εμβαθύνει όλο και
περισσότερο. Έχει τη δυνατότητα να μελετήσει σε βάθος το αντικείμενό του καθώς επικεντρώνει την προσοχή του
αποκλειστικά σ’ αυτό. Έργο ζωής γίνεται η ενασχόληση με ένα μόνο τομέα της πραγματικότητας.
Η ειδίκευση όμως, παρόλη την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητά της, γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
της εποχής μας με διαστάσεις απειλητικές για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι μια απειλητική αναγκαιότητα. Ο ειδικός είναι
υποχρεωμένος να περιορίσει το οπτικό του πεδίο, ακόμη και τα ενδιαφέροντά του, προκειμένου να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά
στο επάγγελμά του. Η ειδικότητά του είναι ένας μικρός κλάδος γνώσης, ο οποίος τείνει να εξελιχθεί –σε πολλές περιπτώσεις
έχει ήδη γίνει– σε ανεξάρτητη επιστήμη με δική της ορολογία, τις δικές της απαιτήσεις, τα δικά της μέτρα και σταθμά. Είναι
φυσικό λοιπόν να θυσιάζεται όλη η πνευματικότητά του στις απεριόριστες ανάγκες της ειδικότητας. Μήπως ο ειδικός είναι
ένας αιχμάλωτος; Μήπως στο πρόσωπο του ειδικού εστιάζεται μια καίρια αντίφαση του αιώνα μας; Πραγματικά, από τη μια
πλευρά είναι άξια θαυμασμού η ποσότητα και η ποιότητα των γνώσεων κι από την άλλη η στενότητα και η μονομέρειά τους.
Πρέπει κανείς να αγνοεί ηθελημένα άλλους τομείς γνώσης, να αδιαφορεί για την πνευματική καλλιέργειά του προκειμένου
να είναι συνεπής στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της ειδίκευσής του.
Σο γεγονός όμως ότι περιορίζεται δραστικά το φάσμα των ενδιαφερόντων έχει ως αποτέλεσμα την απομόνωση του ειδικού
από άλλες περιοχές της πραγματικότητας και, τελικά, την πεποίθηση ότι αποκλειστικός τομέας ευθύνης του είναι μόνο η
ειδικότητά του. Ο ειδικός ομολογεί έμμεσα την ανευθυνότητά του για οτιδήποτε δεν εμπίπτει στα στενά πλαίσια της
ενασχόλησής του. Αλλά τα πλαίσια αυτά διαρκώς στενεύουν! Και συμβαίνει συχνά να συναντώνται ειδικοί για να
συζητήσουν ένα πρόβλημα (μόνο ένα) και να αδυνατούν να επικοινωνήσουν καθώς χρησιμοποιεί ο καθένας τη γλώσσα της
ειδικότητάς του, η οποία είναι άγνωστη στον άλλον. Αυτή η σύγχρονη Βαβέλ είναι το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσεται το δράμα
της σύγχρονης γνώσης με πρωταγωνιστές την ανευθυνότητα και την πνευματική μονομέρεια.
Η πραγματικότητα όμως δεν γνωρίζει ειδικότητες· είναι πλούσια, ζωντανή, πολύπλοκη και πολύμορφη. Μεταμορφώνεται
διαρκώς σαν τον Πρωτέα. Σο ίδιο και η ζωή δεν είναι τεμαχισμένη σε τομείς γνώσης. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι το
μόνο πνευματικό ον, εννοούμε ασφαλώς ότι μόνο αυτός έχει τη δύναμη να κατανοεί τον κόσμο και να παρεμβαίνει σ’ αυτόν.
Επομένως, η πνευματική καλλιέργεια στοιχειοθετεί την κοινωνική παρουσία του ανθρώπου και φανερώνει το βαθμό
συνειδητοποίησής του. Αντίθετα, η πνευματική μονομέρεια περιορίζει την όραση και τη δεκτικότητα, στενεύει τους
πνευματικούς ορίζοντες και, πολλές φορές, οδηγεί σε μια μυωπική αντίληψη του κόσμου. Α. Γιαβρής, Η οργάνωση του λόγου,
τ.Α
Εργασία και χαρά, Απόσπασμα από κείμενο της Αμαντας Μιχαλοπουλου στην Καθημερινή 08/02/2004
Αντί του παραδοσιακού γεύματος εργασίας, η γραμματέας παραλαμβάνει μικρά, ελαφρά, υγιεινά σνακ που κόβουν την
εργασιακή μέρα στα δύο, στα τρία, στα τέσσερα, στηλώνοντας τον προϊστάμενό της και την ίδια έως το βράδυ. Και τότε, την
ώρα τού πάλαι ποτέ οικογενειακού δείπνου, σύμπασα η ομάδα εργασίας γεύεται το τελευταίο γεύμα της ημέρας υπό το φως
των κεριών.
Σην τελευταία δεκαετία, είδαμε δύο εντελώς διαφορετικές εργασιακές πολιτικές να εμφανίζονται και να συγκρούονται με
πάταγο: η μία ήταν περισσότερο μελλοντολογική, ονομάστηκε τηλεεργασία και ορκίστηκε να μας ξαναφέρει στο σπίτι – σε
ποιο σπίτι, όμως; ε ένα διαμέρισμα με πολύπριζα, ISDΝ και φωτισμό φθορίου, άρτια οργανωμένο ως γραφείο• το άνδρο του
ελεύθερου επαγγελματία. Η άλλη τάση ήταν η αναπλήρωση. Η εργασία, όπως και στη διαφήμιση με τα υγιεινά σνακ,
αναπληρώνει τον οικογενειακό χρόνο, τη διασκέδαση, τις φιλικές σχέσεις, ακόμη και τον ύπνο. ※Η τέχνη του μεσημεριανού
ύπνου στους χώρους εργασίας‼ είναι ένα εγχειρίδιο που πρεσβεύει ότι ο σύντομος ύπνος στο χώρο της δουλειάς αυξάνει την
παραγωγικότητα. το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης σχεδιάζουν ήδη καθίσματα γραφείου που εγγυώνται καλύτερη ανάπαυση
εν ώρα εργασίας και οι Αμερικανοί που βιάζονται πάντα να μετατρέπουν τις τάσεις σε
εθνικές γιορτές θεσμοθέτησαν την εθνική ημέρα απογευματινού ύπνου στην εργασία (8
Απριλίου). Μια ιταλική εταιρεία προμηθεύει ήδη στους εργαζομένους κουκέτες σιέστας.
Ακούγεται εντελώς γιαπωνέζικο, αλλά έχουμε παράδοση στο να ασπαζόμαστε
μεσογειακές συνήθειες που έχουν πρώτα καθαγιαστεί από το Φάρβαρντ και τους
ερευνητές νευρολογίας...
Μια άλλη τάση (που προβλέπεται να την ασπαστούμε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα από
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την εργασία με ανθρώπινο πρόσωπο) είναι τα πάρτι μετά τη δουλειά – ένα ολόκληρο πακέτο προϊόντων που κρατάνε τους
εργαζομένους μακριά από το σπίτι.
τη Γερμανία το πάρτι ※πέντε με επτά‼ είναι μια νέα επαγγελματική συνήθεια που στοχεύει στη χαρούμενη συναδελφική
αποσυμπίεση με ποτό και χορό. Άλλα σχετικά προϊόντα είναι τα ευρωπαϊκά πακέτα ※Take it easy‼, μασάζ σώματος σε
ινστιτούτα για εργαζομένους που καταρρέουν. Αυτή η πραγματικότητα (εργαζόμενοι που καταρρέουν) μαζί με την ακριβώς
αντίθετή της (ανεργία) είναι η μόνη εργασιακή συνθήκη που ξέρουμε. Όσοι εργάζονται πολύ ξοδεύουν τα λεφτά τους για να
συνέλθουν. Όσοι δεν έχουν δουλειά πιστεύουν πως δεν θα συνέλθουν ποτέ.
Ρατσισμός: από τη φυλή στην κουλτούρα
Οι Αραβες έδωσαν το όνομα και ο Γάλλος βιολόγος Gobineau μετατόπισε τη χρήση του όρου από τη γλωσσολογία στη
φυσιολογία, Σου Νίκου Δεμερτζή
Ετυμολογικά ο ※ρατσισμός‼ προέρχεται από την ισπανική λέξη raza και την πορτογαλική
raca, που χρονολογούνται από το 13ο αιώνα. Και στις δύο αυτές γλώσσες η λέξη
σχηματίσθηκε από τα αραβικά, στα οποία ras σημαίνει κεφάλι. Οι Αραβες παλιά ήταν
νομάδες και χωρισμένοι σε διαφορετικές φυλές. το πλαίσιο της φυλής του, ο καθένας έδινε
μεγάλη σημασία στη γνώση-επίγνωση της γενεαλογικής του καταγωγής βάσει της οποίας
αποκτούσε και διατηρούσε προνόμια και υποχρεώσεις. Η καταγωγή, δηλαδή, προσδιόριζε
την κοινωνική θέση του καθενός. Η γνώση όμως της καταγωγής μεταβιβαζότανε
προφορικά, από στόμα σε στόμα. Ετσι, ο καθένας όφειλε να τη συγκρατεί στη μνήμη του, να την έχει μέσα στο ※κεφάλι‼ του.
Με το αρχικό αυτό νόημα της φυλετικής και κοινωνικής καταγωγής, η λέξη ※ράτσα‼ πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές
γλώσσες. Από το 16ο αιώνα χρησιμοποιούνταν στα αγγλικά και τα γαλλικά για να σημάνει: προέλευση, καταγωγή, και
ταξινόμηση. την επιστήμη της βιολογίας χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά με τους όρους ※γένος‼ και ※είδος‼, προκειμένου να
ταξινομηθούν διαφορετικές ομάδες ή οικογένειες οργανισμών. Περί τα τέλη του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε η επιστήμη της
φυσικής ανθρωπολογίας. Με περίπλοκες μετρήσεις και ταξινομήσεις, επιστήμονες της εποχής εκείνης προσπάθησαν να
προσδιορίσουν την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και να το ομαδοποιήσουν με βάση ορισμένα βιολογικά χαρακτηριστικά
(χρώμα και αποχρώσεις του δέρματος, των μαλλιών, σωματότυποι, μορφολογικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).
τα μέσα του 19ου αιώνα η σοβαρή αυτή επιστημονική προσπάθεια παραφθάρθηκε από το έργο του Γάλλου βιολόγου
Gobineau, ο οποίος σκεπτόμενος ιδεολογικά πρότεινε το μύθο της ※Αριας Υυλής-Ράτσας‼. Σο ※άρια‼ προέρχεται από τη
σανσκριτική λέξη Aryan, που σήμαινε ※ευγενής‼. Ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν ευρέως από τις αρχές του 19ου αιώνα στην
επιστήμη της συγκριτικής γλωσσολογίας για την ταξινομική περιγραφή της οικογένειας των
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ο Gobineau, όμως, παραβιάζοντας την επιστημονική δεοντολογία,
μετατόπισε τη χρήση του όρου από τη γλωσσολογία στη φυσιολογία. Ετσι, από την τεχνική
και ταξινομική περιγραφή των ※ευγενών‼ γλωσσών, η ανάλυση μετατοπίσθηκε στο επίπεδο
της φυλετικής ανωτερότητας, εγκαινιάζοντας ένα ρεύμα ιδεών που είναι γνωστό ως
※κοινωνικός δαρβινισμός‼: η εξέλιξη μέσω του ανταγωνισμού ανάμεσα στα διάφορα είδη, που
για τον Δαρβίνο είχε καθαρά βιολογικό χαρακτήρα, στο έργο του Gobineau μετετράπη σε
ανταγωνισμό εντός ενός είδους, του ανθρώπου. Τποτίθεται ότι η καλύτερη και καθαρότερη
ανθρώπινη ράτσα θα επικρατήσει όλων των άλλων. Είναι σαφές ότι το πέρασμα από την
επιστημονική - βιολογική σημασία στη μυθική σημασία της ※ράτσας‼ γίνεται με την οικοδόμηση του
ρατσισμού ως τρόπου σκέψης. Είναι, δηλαδή, ο ρατσισμός που ορίζει και επινοεί τη ※ράτσα‼ και όχι το
αντίστροφο.
Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Τπάρχουν όμως ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά κοινά σε όλους
τους ρατσισμούς. Ετσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις
απέναντι στις άλλες, στις ξένες φυλές. Ο ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους
πολιτισμούς και τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Σις διαφορές αυτές όμως τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί αναλλοίωτες και
αιώνιες. Ση δική του φυλή θεωρεί ανώτερη από όλες τις άλλες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης
ομάδας είναι ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει, δηλαδή, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη
ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. Πρόκειται βεβαίως για πίστη και όχι για γνώση.
Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά στερεότυπα για τους δικούς τους (έσω ομάδα) και
προκαταλήψεις για τους τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια της ανατροφής
μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη διάκριση ※εμείς - αυτοί‼. Αυτό συμβαίνει ανέκαθεν. Εκείνο
όμως που δεν είναι αναπόφευκτο, είναι η διά παντός εμμονή και καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το κοινωνικό
του περιβάλλον προκαταλήψεις. Ρατσιστής, ακριβώς, είναι εκείνος που δεν δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις
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προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα. Απορρίπτει την ίδια τη χρήση του
λόγου. Αυτό συμβαίνει γιατί δίπλα στις υπαρκτές διαφορές προσαρτά ο ίδιος ορισμένες φαντασιακές διαφορές, έτσι ώστε οι
πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες.
Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια πραγματική διαφορά
με τους άλλους. Απεναντίας, ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία προκειμένου να εκδηλωθεί.
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει πραγματικά η αιτία, θα εφευρεθεί. Η πίστη στην πρόταση ※οι Εβραίοι
σφάζουν παιδιά Φριστιανών‼ ή ※όλοι οι Αλβανοί είναι εγκληματίες‼ είναι από λογική άποψη
αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, εξηγείται γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση
επιθετικότητας απέναντι στις ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η ※υπερ-αντίδραση‼ με
την οποία ένας ρατσιστής απορρίπτει τον άλλον, δεν έχει καμιά σχέση με την εκάστοτε
πραγματική αφορμή, όποτε κι αν αυτή ποτέ δοθεί. Υυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία και τον εθνοκεντρισμό.
Πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση συγκοινωνούντων δοχείων. Ψστόσο, η ξενοφοβία
μπορεί να μη στηρίζεται σε μια ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής, αλλά σε απλή άγνοια. Επίσης,
ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη, πλην όμως δεν είναι απαραίτητο να επιθυμεί την εξαφάνισή τους. Η
ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης, καλής και καθαρής
φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των διαφορών (ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιεί
την επιθυμία αυτή).
Ε πιπλέον, στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. ήμερα η έννοια της
ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί, μια και αποδείχθηκε το αντιεπιστημονικό του υπόβαθρο. το
πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών ο ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό
τρόπο: αντί να διατυμπανίζει την ανωτερότητα της φυλής και την
απόρριψη των άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται κυρίως με την
απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του
ανώτερου και του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη
διάκριση ανάμεσα σε ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται,
πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού πλέον είναι η φοβία της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση για τους κατώτερους παραχωρεί
τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με τους άλλους. Εξαιτίας της μετατόπισης
από τη ※φυλή‼ στην ※κουλτούρα‼ γίνεται λόγος πλέον για ※νεο-ρατσισμό‼.
Για την εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών απαιτείται κατάλληλο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. ε περιόδους
οικονομικών κρίσεων, διεθνών ανακατατάξεων, αυξάνουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος ευπαθών κοινωνικών
ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, εθνικές μειονότητες, ομοφυλόφιλοι, μαύροι κ.λπ.). Οι ομάδες αυτές καθίστανται
αντικείμενο ηθικού πανικού, δυσμενών διακρίσεων, καθίστανται το ※κακό‼ αντικείμενο επί του οποίου διοχετεύονται το
άγχος, ο φθόνος, η μνησικακία και η καταπιεσμένη επιθετικότητα της πλειοψηφίας. Δυσμενείς διακρίσεις όμως δεν κάνουν
μόνον οι πλειοψηφίες προς τις μειοψηφίες, αλλά και οι μειοψηφίες μεταξύ τους (π.χ. Σσιγγάνοι εναντίον Αλβανών).
Πρόκειται για έναν διασπαστικό ρατσισμό που διευκολύνει την κυριαρχία των ελίτ εξουσίας μέσω της τακτικής του ※διαίρει
και βασίλευε‼.
Ο κ. Ν. Δεμερτζής είναι αναπλ. καθηγητής στο Σμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δυο γυφτοπούλες στο βουνό», Tης Mαριαννας Tζιαντζη13 Iουνίου 2004

※Tο ονειρεύτηκε η Aριστερά και έρχεται να το
υλοποιήσει η Δεξιά‼, διαβάζουμε στον γαλλικό Tύπο.
Tο ※Mουσείο της Iστορίας και των Πολιτισμών της
Mετανάστευσης‼ βρίσκεται στο στάδιο της εντατικής
προετοιμασίας και υπολογίζεται να εγκαινιαστεί το
2007 στο Παρίσι. Eνα δημόσιο μέγαρο στο οποίο θα
τιμάται ο Bορειοαφρικανός εργάτης της Pενό, αλλά
και ο πολιτικός πρόσφυγας και ο αυτοεξόριστος
καλλιτέχνης.
κοπός του εγχειρήματος δεν είναι η καταγραφή μιας ιστορίας πόνου και δακρύων, με εικόνες από τενεκεδουπόλεις,
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υποβαθμισμένα προάστια και ρατσιστικές εξάρσεις. Oι σκοτεινές κηλίδες δεν θα αποσιωπηθούν, αλλά δεν θα δίνουν τον
γενικό τόνο. ※Tο μουσείο, καθεαυτό, δεν είναι πολιτικό‼, λέει ο Zακ Tουμπόν, επικεφαλής αυτού του προγράμματος, ※είναι
ένα μέσο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Oμως η προσπάθεια εγγράφεται σε ένα πολιτικό όραμα‼.
Kατά την προ-ευρωεκλογική περίοδο, το θέμα των μεταναστών στην Eλλάδα έλαμψε διά της απουσίας του, με εξαίρεση τις
ξενοφοβικές κραυγές της Aκρας Δεξιάς, ενώ υποτονικές έως ανύπαρκτες ήταν και οι αναφορές στον κοινό ευρωπαϊκό
πολιτισμό. Oύτε μία από τις 40 ερωτήσεις που έπεσαν στο ντιμπέιτ δεν αφορούσε τον πολιτισμό, παρ’ όλο που ο υπουργός
Πολιτισμού ήταν παρών! Tο δικαίωμα σε μια Iστορία, έστω σε μια ※μικρή‼ ιστορία, το έχουν και οι μετανάστες που ζουν
σήμερα στη χώρα μας και, προς το παρόν, μόνο μερικοί ευαίσθητοι καλλιτέχνες ή στοχαστές έχουν ασχοληθεί με κάποιες
όψεις αυτής της σύντομης ιστορίας, που ωστόσο έχει σημαδέψει το σύγχρονο ελληνικό τοπίο.
※τη Γαλλία υπάρχουν 22 μουσεία για τα ‚σαμπό‛ (τα ξυλοπάπουτσα), αλλά ούτε ένα για τη μετανάστευση‼, λέει ένας
ιστορικός που φέρνει το παράδειγμα του μουσείου του Eλις Aϊλαντ, στην είσοδο του λιμανιού της Nέας Yόρκης. Aσφαλώς, η
Eλλάδα και η Γαλλία δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, αφού στον τόπο μας η εισροή μεταναστών είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο,
ενώ στη Γαλλία ο ένας στους πέντε πολίτες είναι απόγονος κάποιου μετανάστη πρώτης ή δεύτερης γενιάς.
Προς το παρόν, οι μετανάστες βρίσκονται στο οικονομικό, στο πολιτιστικό, στο εκπαιδευτικό, στο κοινωνικό, στο
χωροταξικό περιθώριο. Πολλοί, που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως ρατσιστές, θυμούνται τις ※δύο γυφτοπούλες στο βουνό‼ και
τραγουδούν ※εμείς ψωμί δεν έχουμε, τον ξένο τι τον θέλουμε‼. Eδώ δύσκολα μπορούν να νομιμοποιηθούν οι 250.000 Eλληνες
συμβασιούχοι, είναι δυνατόν να ※τακτοποιηθούν‼ οι εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι;
H Γαλλία είναι μια χώρα με ισχυρή και μακρόχρονη παράδοση στην άσκηση μιας πολιτικής ενσωμάτωσης. Tαυτόχρονα,
είναι μια χώρα με αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να συνδέσει δύο κατηγορίες που σε πολλούς φαίνονται ασύμβατες: τη
μετανάστευση και τον πολιτισμό. Mια χώρα με αρκετή οξυδέρκεια ώστε να κατανοήσει ότι ο ξένος δεν είναι συνώνυμο της
απειλής. H Eλλάδα έζησε τον καημό της ξενιτιάς, αλλά και ωφελήθηκε από την ύπαρξη ενός Eλληνισμού της διασποράς.
Mένει να δούμε αν είναι αρκετά ακομπλεξάριστη, ώστε κάποτε να γνωρίσει, να κρίνει, να αφομοιώσει και να μετασχηματίσει
γόνιμα τους ※πολιτισμούς‼ που κουβαλούν οι ξένοι οι οποίοι βρέθηκαν στον τόπο μας ή, αντίθετα, σαν την τσαπατσούλα
νοικοκυρά, θα κρύψει τα σκουπίδια, θα κουκουλώσει το ※πρόβλημα‼ κάτω από το χαλί.
Μία έρευνα του για την ξενοφοβία και το ρατσισμό στη νεοελληνική κοινωνία. (Σο ντοκιμαντέρ μετά τη συμμετοχή του
στο Υεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης έγινε διεθνώς δεκτό με πολύ ευνοϊκά σχόλια και παρουσιάστηκε από το τέλιο
Κούλογλου στη Βαρκελώνη.)
Σο Μάρτιο του 1998 η κοινοτική αρχή στο Παλαιό Κεραμίδι, ένα χωριό στο νομό Πιερίας, απαγόρευσε την κυκλοφορία των
Αλβανών μεταναστών μετά τη δύση του ηλίου. Σο μέτρο αυτό, που επιβλήθηκε για να περιορίσει την αυξανόμενη
εγκληματικότητα, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.χεδόν ένα χρόνο μετά, το "Ρεπορτάζ Φωρίς ύνορα" επισκέφτηκε το
Παλιό Κεραμίδι και κάλεσε τους κατοίκους σε δύο δημόσιες συζητήσεις. την αρχή, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι υπερασπίστηκαν
την απόφαση. Προβλήθηκε τότε στους παριστάμενους ένα ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί στις Η.Π.Α. με θέμα την
αντιμετώπιση των ελλήνων μεταναστών στην Αμερική στην αρχή του αιώνα. Όπως
αφηγούνται επιζώντες εκείνης της εποχής και ιστορικοί, οι Έλληνες είχαν πέσει θύματα
ρατσιστικών διακρίσεων και προκαταλήψεων εναντίον των μεταναστών. Όταν έφταναν
στην Αμερική τους έβαζαν σε καραντίνα και τους υπέβαλαν σε εξονυχιστικές ιατρικές
εξετάσεις και ανακρίσεις. Όσοι κατάφερναν να περάσουν τις εξετάσεις
προσλαμβάνονταν με χαμηλότατους μισθούς στις ανθυγιεινές δουλειές που δεν
έκαναν οι Αμερικανοί. το Νότο σημειώνονταν συχνά συγκρούσεις μεταξύ των μελών
της Κου-Κλουξ-Κλαν και των Ελλήνων. τη συνέχεια της συζήτησης με τους κατοίκους
στο Παλαιό Κεραμίδι αποκαλύφθηκε ότι στο χωριό τους δεν είχε συμβεί κανένα σοβαρό επεισόδιο από τους Αλβανούς.
Ορισμένοι παραδέχτηκαν ότι η συμπεριφορά τους απέναντί τους ήταν ίδια με αυτή των Αμερικανών απέναντι στους Έλληνες
μετανάστες. Άλλοι όμως είπαν ότι αυτά συνέβαιναν παλαιότερα. Σότε στους παρευρισκομένους προβλήθηκε ένα δεύτερο
ντοκιμαντέρ για ένα πρόσφατο επεισόδιο εναντίον ενός Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία.
ένας έλληνας εστιάτορας γίνεται στόχος νεαρών ακροδεξιών.
Θύμα της προκατάληψης και του μίσους για τους
ξένους έπεσε το Νοέμβριο του 1997 ο Έλληνας εστιάτορας Σάσος Δ. στο Φένινγκσντορφ της ανατολικής Γερμανίας. Έξω από
το μαγαζί του είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ακροδεξιών που φώναζε ρατσιστικά συνθήματα. Όταν του έσπασαν την
προθήκη στην είσοδο του καταστήματος βγήκε έξω να ζητήσει το λόγο.Σο ντοκιμαντέρ καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη
δραματική βραδιά που θα καταλήξει στο σοβαρό τραυματισμό του Δ. και τη μυθιστορηματική σύλληψη του δράστη. Ο
δράστης καταδικάζεται σε ελαφριά ποινή, γεγονός που αντανακλά τη μεροληψία εναντίον των ξένων καθώς και την ανοχή
της ανατολικογερμανικής κοινωνίας απέναντι στους νεοναζί.την ανατολική Γερμανία, όπου οι κάτοικοι δεν ήταν
συνηθισμένοι να ζουν μαζί με ξένους, το έδαφος για το ρατσισμό και την ξενοφοβία ήταν πρόσφορο."Οι Ανατολικογερμανοί
αισθάνθηκαν αδύναμοι μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών" εξηγεί ο Δημήτρης Δ., γιος του εστιάτορα, "έτσι ψάχνουν να
βρουν κάποιον πιο αδύναμο για να ξεσπάσουν. Και βρίσκουν τους ξένους".το Παλαιό Κεραμίδι οι παρευρισκόμενοι έχουν
διαφορετικές αντιδράσεις μετά την προβολή και του δεύτερου ντοκιμαντέρ. Άλλοι δηλώνουν ότι δεν είναι ρατσιστές και ότι οι
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Αλβανοί στο χωριό τους περνούν θαυμάσια ενώ άλλοι παραδέχονται ότι "χρησιμοποιούμε τους Αλβανούς για να ξεσπάσουμε
χωρίς να μας έχουν κάνει τίποτα".

ΦΑΪΝΣ ΑΛΒΑΔΟΡ KOYNIO
" Όλοι σας θα περάσετε από την καμινάδα"
Παρασκευή 12 Μαρτίου 1943, Θεσσαλονίκη. Σο πρωί ήρθε στο σπίτι μια ομάδα από
πολιτοφύλακες. Μας διέταξαν να ετοιμάσουμε τα πράγματά μας και να πάμε στο στρατόπεδο
του βαρόνου Φιρς. Σην Κυριακή αναχωρήσαμε για το Άουσβιτς. Ήμουν δεκαπεντέμισι ετών.
Μαζί μας πήραμε μία κουβέρτα, ένα κουτάλι, ένα πιρούνι. ε κάθε βαγόνι έβαλαν 60 άτομα.
Κινητές φυλακές, δεν υπήρχε χώρος, πείνα, ζέστη ανυπόφορη και κάτι χειρότερο. Σο βαγόνι μας,
αναγκαστικά, είχε μετατραπεί και σε τουαλέτα. Έξι ημέρες κράτησε τούτη η πικρή διαδρομή.
23 Μαρτίου 1943, 11.00 μ.μ. Υθάσαμε στο Άουσβιτς. ※Σούτο το στρατόπεδο έχει μονάχα μία
έξοδο: την ψηλή μαύρη καμινάδα απ' όπου βγαίνει ο πηχτός εκείνος καπνός. Όλοι σας θα
περάσετε από κει...‼ ήταν το...※καλωσόρισμα‼ του αξιωματικού των Ες Ες. Η διαλογή γινόταν
σύμφωνα με την ηλικία, τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία μας. Οι περισσότεροι πίστευαν, και όχι άδικα, πως δεν θα
ξαναέβλεπαν τους δικούς τους. Σέτοια εντύπωση έδινε ο διαχωρισμός. Η αίσθηση της πραγματικότητας είχε μονομιάς χαθεί
σαν να 'σκασε δίπλα μας μια βόμβα. Έγινα ο αριθμός 109.565. Η αγωνία ήταν το χαρακτηριστικό της εκεί ζωής μας. Κάθε
ημέρα διάλεγαν τους πιο αδύνατους για το κρεματόριο. Τπήρχαν μήνες που τα θύματα ξεπερνούσαν
τις 3.000-4.000. Πέρασα από επτά διαλογές. το Άουσβιτς η πειθαρχία ήταν σκληρή. Μιλούσαμε όσο
γινόταν λιγότερο, υπολογίζαμε τις συνέπειες κάθε πράξης μας, είχαμε μάτια για ό,τι μας αφορούσε
και γίναμε τυφλοί για όλους τους άλλους. το Άουσβιτς μόνο δύο φορές τολμήθηκε εξέγερση, η
δεύτερη από Έλληνες και Ρώσους. Προτού πεθάνουν ανατίναξαν τα κρεματόρια II και III στο
Μπιρκενάου. Ψς Έλληνας αισθάνθηκα πολύ περήφανος.
τα μέσα Ιανουαρίου του 1945 έγιναν διαλογές για το εσωτερικό της Γερμανίας. Γκρος Ρόζεν,
Μαουτχάουζεν, Μελκ. Σον Απρίλιο, 1.411 άτομα μεταφερθήκαμε με τρένο στο στρατόπεδο Εμπενζεε.
τις 6 Μαΐου 1944 μας απελευθέρωσαν οι Αμερικανοί. Οι Έλληνες φτιάξαμε μια σημαία από κάτι
βρώμικα σεντόνια και τα μπλε ρούχα των ηλεκτρολόγων και είπαμε τον εθνικό ύμνο. Περάσαμε το βράδυ με την αμφιβολία
αν ήμασταν στ' αλήθεια ελεύθεροι ή αν θα ξαναγύριζαν οι Γερμανοί. Με την πρώτη ευκαιρία επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη.

Η βιβλιοκριτική ως διαφήμιση
Σου πύρου Α. Μοσχονά
Η διαφημιστική λειτουργία της βιβλιοκριτικής στον ημερήσιο Σύπο μπορεί να υποδειχθεί
την περίοδο πριν από τις γιορτές των Φριστουγέννων και πριν από τις διακοπές του
καλοκαιριού. Όταν η αγορά το απαιτεί, τα ένθετα για το βιβλίο μεταμορφώνονται σε
εορταστικά διαφημιστικά φυλλάδια.
Αν και υποδείξιμη, η διαπλοκή της βιβλιοκριτικής με τη διαφήμιση δεν μπορεί εύκολα να
αποδειχθεί. Έχοντας χρεία ενός παραγωγικού συλλογισμού, θα πρέπει να συμφωνήσουμε
πρώτα στις ακόλουθες δύο, ελάχιστες συνθήκες της διαφήμισης: Πρώτον, μια διαφήμιση
προβάλλει ένα καταναλωτικό προϊόν, αναδεικνύοντας, σε βαθμό υπερβολής, τις θετικές
ιδιότητές του. Όταν οι θετικές ιδιότητες δεν είναι προφανείς, η διαφήμιση τις κατασκευάζει. Όταν δεν είναι απαραίτητο να
προβληθούν, η διαφήμιση αρκείται να επαναλαμβάνει το όνομα ή την εικόνα του προϊόντος. Μια ※αρνητική διαφήμιση‼ έχει
νόημα κατά τούτο μόνο, ότι ορισμένα προϊόντα προβάλλονται και με την επισήμανση αρνητικών ιδιοτήτων. θέσουμε τη
δεύτερη αυτή συνθήκη, όσο κυκλική και να φαίνεται εκ πρώτης όψεως, οι προκείμενές μας θα ήσαν υπερβολικά χαλαρές,
διότι δεν θα μας επέτρεπαν καν να διακρίνουμε τη διαφήμιση από την πιο οικεία και καθημερινή -και πιο αθώα, συνεπώςχρήση της γλώσσας, που είναι να ενημερώνει για κάτι. Διότι κατά τούτο είναι αθώα η διαφήμιση: ενημερώνει για την ύπαρξη
ενός (νέου) προϊόντος - και αυτό είναι το ελάχιστο που επιτελεί. Είναι αυτονόητο ότι αυτήν την ενημερωτική, μεσολαβητική,
※ειδησεογραφική‼ λειτουργία την ασκούν επίσης θεμελιώδη είδη του περιβάλλοντος δημοσιογραφικού λόγου - που πάντως
δεν έχουν την πρόθεση της διαφήμισης. Που δεν είναι άλλη από το να παρουσιάζει ό,τι παρουσιάζει ως προϊόν. Έχοντας
συμφωνήσει στα παραπάνω, μπορούμε τώρα να διακρίνουμε τις γενικές προϋποθέσεις που θα καθιστούσαν διαφημιστικό τον
βιβλιοκριτικό λόγο στον ημερήσιο Σύπο.
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Πρώτα απ' όλα, ή εντέλει, ένα βιβλίο είναι καταναλωτικό προϊόν - και τούτο δεν χρειάζεται να
το εξηγήσουμε περαιτέρω. Η ιδιότητά του αυτή, σαν την αναγραφόμενη τιμή, είναι μη
εξαλείψιμη· εμμένει, όσο και να προσπαθήσουμε να ※εξαϋλώσουμε‼ το βιβλίο, ορίζοντάς το
ως προϊόν απολύτως ※πνευματικό‼. Δεδομένου, μάλιστα, ότι τα ※πνευματικά‼ χαρακτηριστικά
μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν ως ανώτερα των υλικών, η αντίληψη του βιβλίου ως
προϊόντος αποϋλωμένου προσφέρεται περισσότερο για διαφημιστική εκμετάλλευση από την
αντίληψή του ως προϊόντος υλικού στο οποίο στερεοποιούνται ανθρώπινη εργασία και
συμφέροντα.
Δεύτερον, για λόγους που δεν είναι του παρόντος (και οι οποίοι, πάντως, έχουν να κάνουν με τη διογκούμενη αγορά του
βιβλίου), η κριτική και η παρουσίαση βιβλίων στον ημερήσιο Σύπο έχει καταλήξει να ασκείται με ένα πολύ απλό και
ακαταμάχητο κριτήριο: ή το βιβλίο είναι ※καλό‼ και κάποιος το παρουσιάζει ή δεν είναι ※καλό‼ και κανείς δεν μπαίνει στον
κόπο να το παρουσιάσει. Αν το κριτήριο αυτό αποδυναμώνει τη λειτουργία της κριτικής (καθιστώντας περιττό ό,τι ειδικότερο
γράφεται για ένα βιβλίο), είναι επίσης ζήτημα που δεν χρειάζεται να μας απασχολήσει εδώ. Μας αρκεί η διαπίστωση ότι,
συνολικά, η βιβλιοκριτική στον ημερήσιο Σύπο ασκείται ως βιβλιοπαρουσίαση η οποία, ρητά ή υπόρρητα, εκφράζει θετική
αξιολόγηση (βλ. και την έρευνα της δημοσιογράφου Δήμητρας Μανιφάβα ※Η κάλυψη του βιβλίου από τον Σύπο‼, Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου, Νοέμβριος 1999). Ση θετική αυτή προβολή θεωρείται μάλιστα ότι γενικά, ως είδος, την αξίζει το βιβλίο. την
επικοινωνιακή πολιτική που βασίζεται στο λογικό ανακόλουθο ότι το διάβασμα είναι καλό πράγμα, άρα όλα τα βιβλία είναι
καλά, επενδύθηκαν, ως γνωστόν, σημαντικά ποσά, όχι τόσα από τους εκδοτικούς οίκους όσα από το ίδιο το κράτος στο
πλαίσιο της λεγόμενης ※κρατικής πολιτικής βιβλίου‼. Αν το βιβλίο είναι καλό πράγμα, γιατί είναι κακό να διαφημίζεται;
Είδαμε όμως πως δεν αρκεί να καταδειχθεί ότι ένα προϊόν, το βιβλίο, συνολικά προβάλλεται και αξιολογείται θετικά για να
αποδειχθεί ότι η βιβλιοκριτική στον ημερήσιο Σύπο ασκείται ως διαφήμιση, ακόμα κι αν περιορίζεται να προβάλλει τις θετικές
ιδιότητες των προϊόντων της. Διότι, όπως συμφωνήσαμε, θα πρέπει να καταδειχθεί επιπλέον η διαφημιστική πρόθεση της
βιβλιοκριτικής. Και αυτή δεν μπορεί να καταδειχθεί. Όχι μόνο γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποια πρόθεση κάθε φορά
γράφεται μια βιβλιοκριτική, αλλά κυρίως διότι άλλο πράγμα, εντέλει, λέει μια διαφήμιση (※αγοράστε‼) και άλλο μια
βιβλιοκριτική (※διαβάστε‼). Και με άλλο τρόπο το λέει η μία, που υποβάλλει, με άλλο η άλλη, που κρίνει και κρίνεται.
Διαφημιστική πρόθεση η βιβλιοκριτική μπορεί αναγνωρίσιμα να μην έχει, ακόμα και στο 99% των περιπτώσεων που εκφράζει
θετική αξιολόγηση.
Η διαφημιστική πρόθεση μπορεί, λοιπόν, να είναι υποδείξιμη, σε περιόδους όπως των γιορτών, αλλά παραμένει αναπόδεικτη
- και ίσως μη αποδείξιμη. Όσο όμως παραμένει αναπόδεικτη, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να καταδειχθεί,
αντιστρόφως, ότι η βιβλιοκριτική δεν έχει διαφημιστική πρόθεση. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο εξαπλώνεται η
βιβλιοκριτική στον ημερήσιο Σύπο, τόσο περισσότερο πρέπει να πείθει, ιδιαίτερα όταν αξιολογεί θετικά, ότι είναι σε θέση να
αξιολογήσει, με επιχειρήματα αντί υποδείξεων και γνώση αντί δελτίων Σύπου· ότι μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό
και από το ανάποδο ή, ακόμη, το καλό για τα λεφτά του από το υπερβολικό για τα λεφτά του, το φροντισμένο από το
πρόχειρο, το άξιο λόγου από το ασήμαντο, το ενδιαφέρον από το αδιάφορο, το πρωτότυπο από τη μίμηση· ότι, δηλαδή, η
κριτική μπορεί να διαχωρίσει το περιεχόμενο, που διακηρύσσει ως αντικείμενό της, από το προϊόν, που πραγματεύεται η
διαφήμιση.
※Να είσαι ο εαυτός σου‼ - ή ο εαυτούλης σου, απόσπασμα από άρθρο του Παντελή Μπουκάλα στον ημερήσιο τύπο Κυριακή,
23 Ιουνίου 2002
Tο άγχος του «Eγώ», Tου Vicente Verdu - El Pais, 08/12/2002
Κάθε εποχή έχει τη χαρακτηριστική ψυχοπαθολογία της. τις αρχές του 20ού αιώνα, η ιδεαναγκαστική νεύρωση και η
υστερία ήταν οι ψυχασθένειες του συρμού. Η ιδεαναγκαστική νεύρωση ως συνέπεια μιας κουλτούρας που έδινε έμφαση στην
αξία της εργασίας και η υστερία ως αποτέλεσμα μιας κοινωνικής ηθικής που καταπίεζε βάναυσα τη σεξουαλικότητα. Πριν
από 40 χρόνια, όταν άρχιζε να οξύνεται ο υπερατομικισμός, η κυρίαρχη ψυχοπαθολογία εστιαζόταν γύρω από τον
ναρκισσισμό, και με τον καιρό εξελίχθηκε στη νευρωτική λατρεία του σώματος, την τάση για επιτυχία
πάση θυσία και την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων αγαθών. ήμερα, πλέον, μέσα στο ευρύ
πεδίο της κατάθλιψης, το άγχος είναι η ασθένεια που θριαμβεύει.
Σο άγχος δεν είναι σήμερα η αγωνία για την απόκτηση περισσότερων πραγμάτων, όσο η
δυσφορία επειδή κάτι μας λείπει. Πάντα υπάρχει κάτι που μας λείπει για να ηρεμήσουμε· κάτι
παραπάνω που ξεφεύγει από τις δυνατότητές μας και ενίοτε από τη φαντασία μας. Κάτι που συχνά
είναι απροσδιόριστο και σχεδόν ανέφικτο. Κάποια στιγμή αισθανόμαστε να το πλησιάζουμε και
σχεδόν να το αγκαλιάζουμε, αλλά μια στιγμή αργότερα, μόλις που έχουμε νιώσει λίγη ανακούφιση, το
ηρεμιστικό έχει πετάξει. Από στόχο σε στόχο, βυθιζόμαστε στο άγχος. Σο άγχος γίνεται μια οδυνηρή συνήθεια, που το αίτιό
της μας διαφεύγει.
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Σα αδιέξοδα της καθημερινότητας, το κυνήγι του χρήματος, οι αμφιβολίες για την αξία μας, είναι κάποια από αυτά που
οξύνουν την υπερέντασή μας, λένε τα βιβλία ※αυτοβοήθειας‼. Σελικά όμως ο κυρίαρχος λόγος της δυσφορίας είναι η
ασυμφωνία ανάμεσα στις προσδοκίες μας και την πραγματικότητα, ανάμεσα στην προσμονή της ικανοποίησης μιας
επιθυμίας και την ανεπάρκεια των μέσων, ανάμεσα στην επιθυμία να αγαπάμε τον εαυτό μας και την ασταθή, πρόσκαιρη
αυτοεκτίμηση που καταφέρνουμε να αποκτήσουμε. χεδόν όλα όσα μας περιβάλλουν, συμβάλλουν σ’ αυτό το αίσθημα
απογοήτευσης.
Η αποσπασματική κουλτούρα, οι βιαστικές και ωστόσο αργές μετακινήσεις, το ※ζάπινγκ‼, η γρήγορη κατανάλωση, το
κινητό τηλέφωνο, ο υπολογιστής, όλα είναι διεγερτικά του άγχους. Τφιστάμεθα συνεχώς το βασανιστήριο του αστραπιαίου,
αυτού που αντιλαμβανόμαστε τη μια στιγμή και μας ξεφεύγει την επομένη. Σο κακό χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι
εκτός από το ότι έχει μειώσει την έκταση του χώρου, έχει επίσης σμικρύνει τις παύσεις. Μια στιγμή ανάπαυλας επιπλέον, και
το αίσθημα ενοχής μετατρέπει την ευδαιμονία σε δηλητήριο. Σο άγχος συνιστά έτσι μια αμείλικτη ποινή· πώς όμως μπορείς
να ζήσεις χωρίς να το αποδεχτείς; Σο όραμα μιας ζωής χαλαρής και ήρεμης, όπου θα αισθάνεσαι μακριά απ’ όλα αυτά,
ακολουθώντας ρυθμούς που ξαναδίνουν την πυκνότητα στις αισθήσεις και προσαρμόζουν το πνεύμα με τη συμπαντική
μακροβραδύτητα, μοιάζει να έχει τη σφραγίδα του θανάτου. Θέλουμε στ’ αλήθεια να πεθάνουμε;
την πράξη, δεν μπορούμε να βρούμε άλλη διέξοδο. Δεν έχουμε άλλη πρακτική
διέξοδο. Σο άγχος έχει εγκατασταθεί τόσο βαθιά που επηρεάζει τον κορμό της
προσωπικότητας και διαποτίζει διαστροφικά το Εγώ. Ένα μη αγχωτικό Εγώ ισοδυναμεί,
στον περίγυρό μας, με ένα Εγώ παραιτημένο ή ηττημένο, ενώ η διαρκής ανησυχία
θεωρείται ότι δημιουργεί ένα Εγώ ευθυτενές, ξύπνιο και ετοιμοπόλεμο, για να μπορεί να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στον ανταγωνισμό. Μήπως πρόκειται για ένα ακόμη
φαλλικό φάντασμα; Για άλλη μια ασθένεια του ανδρισμού; Και όμως, παραδόξως, τα πιο
αγχωμένα πλάσματα είναι σήμερα οι γυναίκες. Δεν ξέρουν πλέον σε τι να στηριχθούν και
πού να καταφύγουν, τι να κάνουν για να φαίνονται επαρκείς, ποιο πρόγραμμα να
καταστρώσουν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και να μη συντριβούν από τον πολλαπλασιασμό των καθηκόντων και
την απίθανη ποικιλία των ρόλων που έχουν να παίξουν. Ψστόσο, κάτι όχι πολύ διαφορετικό συμβαίνει και στους άντρες, οι
οποίοι ανησυχούν και άγχονται μήπως δεν είναι ή δεν κάνουν πια αυτό που πρέπει, μήπως δεν παίρνουν ή δεν δίνουν πια
αυτό που τους αξίζει κι αυτό που οφείλουν. Άγχος της κατάκτησης; Άγχος, πάνω απ’ όλα, για την εκπλήρωση, την
ολοκλήρωση. Για να φτάσεις να είσαι κάποιος, οποιοσδήποτε, ακόμη και αυτός που είσαι, μια που τελικά κανείς δεν μπορεί
να σου αμφισβητήσει το δικαίωμα να είσαι ακριβώς αυτός.
Επιστροφή στην εποχή της... βραδύτητας
Με κοινό σύνθημα τη λέξη ※αργά‼, κινήματα σε όλο τον κόσμο διεκδικούν την ποιότητα στην καθημερινή ζωή
Σου Γιάννη Ελαφρού, Καθημερινή, άββατο, 1 Ιανoυαρίου 2005
Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και της έντασης. Σαχύτατα αυτοκίνητα, γρήγοροι υπολογιστές, πολυδύναμα κινητά
τηλέφωνα και υπερηχητικά αεροπλάνα. Όλοι τρέχουμε σαν παλαβοί για να προλάβουμε. Κουρδισμένα στρατιωτάκια της
παραγωγικότητας, αστείες –όσο και δραματικές– φιγούρες. Αλλά η μέρα αποδεικνύεται ολοένα και πιο μικρή, καθώς ο
χρόνος αμείλικτα ξοδεύεται στο αυτοκίνητο, στην επιμήκυνση του ωραρίου ή στη δεύτερη δουλειά, στις ολοένα και
περισσότερες υποχρεώσεις.
Σο αστείο είναι ότι η γοητεία της ταχύτητας και των διαφόρων fast – εφαρμογών προέρχεται από την υπόσχεση ότι θα μας
βγάλουν νικητές στην αδυσώπητη μάχη με τον χρόνο. Θα τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, ώστε να μας μένει χρόνος και για
※άλλα πράγματα‼· ίσως αυτά που θέλουμε περισσότερο. Κι όμως, ο εντατικός ρυθμός ζωής αφαιρεί σχεδόν κάθε περιεχόμενο
πραγματικής ζωής. αν να περνάς με 200 χιλιόμετρα την ώρα, από τοπία που φεύγουν σαν καρτούν.
Πού χάθηκε η εμπειρία ενός αργόσυρτου γεύματος, πλούσιου σε γεύση και σε συζήτηση; Πώς ηττήθηκε η κριτική σκέψη και ο
αναστοχασμός από τον όγκο των ταχύτατα διακινούμενων πληροφοριών; Γιατί ※δεν υπάρχει χρόνος‼ για να διαβάσουμε
ποίηση ή να ονειρευτούμε με τα μάτια ανοικτά; Πώς καταντήσαμε αιχμάλωτοι του ιλίγγου της ταχύτητας;
O αγώνας του θνητού ανθρώπου με τον χρόνο δεν είναι μόνο ο πιο αρχέγονος, αλλά και ο πιο διαρκής. Αλλά η σημερινή
ασφυξία λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου, δεν είναι απλά αποτέλεσμα λανθασμένων προσωπικών επιλογών. Είναι
κοινωνικό πρόβλημα. Ένας ολόκληρος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος πάνω στην εκμετάλλευση του χρόνου του καθένα μας.
Βασίζεται στην ελαστική εργασία και στην υπερεργασία, στη γρήγορη αγορά μιας ολόκληρης γκάμας μισοάχρηστων
συσκευών, που απαξιώνονται με την ίδια σχεδόν ταχύτητα, με αυτήν που υπόσχονται. Οι συνέπειες είναι ήδη εδώ. H
πρωτοφανής πολύπλευρη φθορά του ανθρώπινου οργανισμού. Η υπερκατανάλωση και η αυξημένη παραγωγή αποβλήτων.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υποβάθμιση της ζωής.
H διατροφή, καθρέφτης κάθε πολιτισμού, αντικατοπτρίζει την εποχή της ταχύτητας. Υαστφουντάδικα ταΐζουν μια πόλη που
τρέχει ※πανικόβλητη‼. Ομοιομορφία και τυποποίηση και το φαΐ στο πόδι. ※Σρελά‼, τοξικά και μεταλλαγμένα τρόφιμα που
παράγονται από τις επικίνδυνες ※φάμπρικες‼ της εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, χωρίς το μεράκι και τον χρόνο του
καλλιεργητή. Ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε ταχύτητα. Όχι για να κολλήσουμε στο σήμερα, αλλά για να ζήσουμε διαφορετικά.
※Σο εγκώμιο στη βραδύτητα‼ εκτός από βιβλίο του Mίλαν Kούντερα γίνεται τάση. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν λιγότερες ώρες
εργασίας και όχι εντατικοποίηση. Οι οικολόγοι, να μπει φραγμός στην εντατική γεωργία. Κινήματα, όπως το Slow Food,
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θέτουν ξανά την πολιτιστική αξία της διατροφής και της αργής απόλαυσής της, ενώ άλλα, όπως το Slow Cities, αναδεικνύουν
ένα άλλο μοντέλο πόλης φιλικό στον άνθρωπο. Σο ※αργά‼ γίνεται συνώνυμο της ποιότητας και της αλλαγής.
Άλλο εξετάσεις και άλλο διαγωνισμός με κλειστό νούμερο
διασκευασμένο κείμενο του Αντώνη Kαρκαγιαννη, Καθημερινή, 1 Υεβρουαρίου 2004
Ο διαγωνισμός διαφέρει ριζικά από τις εξετάσεις: ο διαγωνισμός μετράει τη γνώση ενός υποψηφίου σε σύγκριση με τη γνώση
ενός άλλου και ※διαπιστώνει‼ ανεπαίσθητες και πρακτικά μη μετρήσιμες διαφορές. Εκτός αυτού οι ίδιες ※ποσοτικές‼
διαφορές διαπιστώνονται στο κατώτερο επίπεδο γνώσεων, καθώς και στο ανώτερο! Γι’ αυτό, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα
εισαχθεί ο ίδιος αριθμός υποψηφίων με ※βάσεις‼ κοντά στο άριστα και με ※βάσεις‼ κοντά στο 0. Οι εξετάσεις σκοπό έχουν να
διαπιστώσουν αν ο υποψήφιος έχει τις γενικές γνώσεις για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της σχολής για την οποία
ενδιαφέρεται. Οι εξετάσεις είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, εκπαιδευτική μέθοδος σε όλες τις βαθμίδες και είναι δουλειά των
εκπαιδευτικών να διαμορφώσουν σε κάθε βαθμίδα το σύστημα των εξετάσεων ως μέθοδο προαγωγής. Ο διαγωνισμός με
κλειστό νούμερο και με ※βάσεις‼ είναι μέτρο εξωεκπαιδευτικό και αποβλέπει στη ρύθμιση της ζήτησης.
Αν καταργηθεί ο διαγωνισμός ως μέθοδος επιλογής ανακύπτει το ερώτημα τι θα γίνει με τη ζήτηση, πώς θα προσαρμοσθεί η
ζήτηση στην προσφορά. Η ίδρυση νέων ΑΕI και ΣΕI και η διασπορά τους ανά την επικράτεια με αμφίβολα κριτήρια δεν
στάθηκε ικανή να απορροφήσει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Η πλεονάζουσα στράφηκε προς ξένα πανεπιστήμια (πώς οι
αποτυχόντες στην Ελλάδα γίνονται δεκτοί σε ξένα μεγάλα πανεπιστήμια θα έπρεπε να
απασχολήσει σοβαρά τους αρμοδίους), πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονται ως ※πανεπιστήμια
ευκαιρίας‼. Άλλο ποσοστό πλεονάζουσας ζήτησης στρέφεται στα λεγόμενα εργαστήρια
Ελευθέρων πουδών, τα οποία ισχυρίζονται ότι λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων
πανεπιστημίων. Άλλα από αυτά λειτουργούν αρκετά καλά και πράγματι ως παραρτήματα
ξένων πανεπιστημίων και άλλα είναι της κακιάς ώρας κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σο βέβαιο
είναι ότι κανείς δεν ελέγχει τη λειτουργία τους, ενώ συχνά υποτιθέμενος έλεγχος γίνεται με
εμφανή κομματικά κριτήρια. Για τον ίδιο λόγο, για την απορρόφηση της ζήτησης (ή της
ανεργίας;) ανέκυψε και το αίτημα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία τελικώς
ορίσθηκαν ως μη κρατικά. Όμως, ανέκυψε και το άλλο πρόβλημα: του τρόπου αναγνώρισης
πτυχίων.
Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα παράδοξων φαινομένων κάθε λογικός άνθρωπος θα αναρωτηθεί: είναι φυσιολογική η ζήτηση
ανώτατης εκπαίδευσης; Η κοινωνία μπορεί να απορροφήσει τόσα και τέτοια (στο είδος, όχι στην ποιότητα) πτυχία;
Eλλάς, χώρα υπαλλήλων και υπηρεσιών, Mαρία Δεληθανάση, εφ. Καθημερινή, 23/1/2005
Mεγάλες αλλαγές στον «χάρτη» των επαγγελμάτων – τις πρώτες θέσεις οι απασχολούμενοι με το
εμπόριο
Κοινωνία των υπηρεσιών και των δεκάδων χιλιάδων υπαλλήλων και ※προϊσταμένων‼ και ※διευθυντών‼
είναι η Eλλάδα. Κοινωνία της οικοδομής και των δομικών έργων. Κοινωνία θνήσκουσα στον πρωτογενή
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία) και δευτερογενή τομέα (μεταποιητική βιομηχανία). Aλλά
ανθούσα σε μη παραγωγικούς τομείς, όπως οι εκμισθώσεις και οι κάθε είδους χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες. τις νέες τεχνολογίες, που υπηρετούν όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
δεν εμφανίζουμε τον απαιτούμενο ρυθμό ανάπτυξης. Oσο για την πληροφορική, τον άλλο σημαντικό
τομέα σήμερα, οι προσδοκίες του παρελθόντος έχουν διαψευσθεί. Oι νέοι, που κατά εκατοντάδες εισέρρευσαν τη δεκαετία του
1990 σε σχολές ΙΕΚ, ΣΕΙ ή ΑΕΙ, δεν έχουν εξασφαλισμένη την επαγγελματική τους επιβίωση. Oι χαμηλού ή μεσαίου
γνωστικού επιπέδου δεν βρίσκουν δουλειά, και για τους υψηλού επιπέδου δεν υπάρχουν καν θέσεις στην ελληνική αγορά...
Mε τι απασχολούνται σήμερα οι Eλληνες; Tι δουλειά κάνουν; Oσο κι αν μοιάζει περίεργο είναι κατά κύριο λόγο πωλητές, και,
βεβαίως, ιδιοκτήτες και ※προϊστάμενοι‼ μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Είναι υπάλληλοι γραφείου (οι μισοί απ' αυτούς,
δακτυλογράφοι). Πάρα πολλοί Eλληνες ασκούν το επάγγελμα του οδηγού κάθε κατηγορίας (μέσων μαζικών μεταφοράς,
φορτηγών, ταξί κ.λπ.), ενώ πολυπληθείς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αν και μειωμένοι στο ένα τρίτο την τελευταία δεκαετία,
είναι οι αγρότες. Είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ερβιτόροι, ιδιοκτήτες μικρών εστιατορίων, ιδιοκτήτες ή
προϊστάμενοι μικρών ξενοδοχείων, κτίστες. Γιατροί, δάσκαλοι, λογιστές...
ταθερό το Δημόσιο
ταθεροί σε αριθμό παραμένουν, εδώ και δεκαετίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ενας στους έξι
εργαζόμενους αυτής της χώρας φέρει αυτόν τον τίτλο - η δημόσια διοίκηση παραμένει ένας
ιδιόρρυθμος φορέας ※κοινωνικής πρόνοιας‼, ένα ※γήπεδο‼ ψηφοθηρικού ανταγωνισμού.
ε άνοδο είναι οι τεχνολόγοι, αν και όχι όσο θα έπρεπε. Eπίσης είναι οι νοσοκόμοι, οι ασχολούμενοι με τα χρηματοπιστωτικά
και τις αγοραπωλησίες, οι λογιστές και οι υπάλληλοι λογιστηρίου. Εχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των οικιακών βοηθών

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

26

και των καθαριστών, που είναι κυρίως μετανάστες. Yπό εξαφάνιση είναι επαγγέλματα όπως του καπνοκαλλιεργητή, του
γαζωτή ή του κόπτη (αφού ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας κατακρημνίζεται), του γουναρά, του υποδηματοποιού... Oσο
για τους βοσκούς, όσοι λίγοι έχουν απομείνει είναι πλέον μόνο αλλοδαποί.
4,3 εκατ. απασχολούμενοι
χετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα επαγγέλματα των Eλλήνων, την τελευταία δεκαετία (β΄ τρίμηνο 1993/ β΄
τρίμηνο 2004) ο προϊστάμενος τμήματος Ερευνας Εργατικού Δυναμικού της Γ.Γ. της ΕΤΕ κ. Γ. Κοτσυφάκης λέει: ※Ο αριθμός
των απασχολουμένων, που σήμερα ανέρχεται σε 4,33 εκατομμύρια, παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 16,5% σε σχέση με
το 1993. Αυτή η αύξηση για τους μεν άνδρες είναι 11% για τις δε γυναίκες είναι 27,5%. Παρά ταύτα οι γυναίκες αποτελούν το
38% του συνόλου των απασχολουμένων. ε ό,τι αφορά τις αυξομειώσεις στα επιμέρους επαγγέλματα, αυτές είναι
εντυπωσιακές: Οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 32%, δηλ. ο ένας στους τρεις
απασχολούμενους του 1993 έχει χαθεί (έχει πάρει σύνταξη, έχει αλλάξει δουλειά, έχει μείνει άνεργος κ.λπ.). Σα επαγγέλματα
του τομέα της βιομηχανίας παρουσιάζουν κι αυτά συρρίκνωση με εντυπωσιακότερη εκείνη του τομέα της υφαντουργίας και
της ένδυσης, που παρουσιάζει μείωση της τάξης του 55%.
Οι τεχνίτες στον κατασκευαστικό τομέα δείχνουν να έχουν αυξηθεί κατά 26% στο β΄ τρίμηνο του 2004, αλλά πρόκειται για
προολυμπιακή περίοδο.
Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει τεράστιες αυξήσεις, με μεγαλύτερη (110%) εκείνη της κατηγορίας που περιλαμβάνει
τους εξειδικευμένους πωλητές, τους χρηματιστές, τους μεσίτες και όσους ασχολούνται γενικά με την εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 65% για τους άνδρες και του 184% (σχεδόν τριπλάσιες) για τις γυναίκες.
Επίσης, οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών παρουσιάζουν αύξηση η οποία ανέρχεται σε 65%. Και εδώ η αύξηση είναι 24%
για τους άνδρες και 104% για τις γυναίκες‼.
Mορφωτικό επίπεδο
Οπως ακόμη προκύπτει από τα στοιχεία των απογραφών 2001-1991 και από τα στοιχεία της απασχόλησης εργατικού
δυναμικού 1993-2004, το γενικό μορφωτικό επίπεδο των Eλλήνων απασχολούμενων έχει ανέλθει συγκριτικά με ό,τι ίσχυε πριν
από μια δεκαετία, εξακολουθεί μολαταύτα να μην είναι ικανοποιητικό: Σο 41,7% παραμένει χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης,
το 30,4% μέτριου και μόλις ένας στους τρεις εργαζομένους (28%) έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Oι διαφορές με την E.E.
υγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους μας έχουμε πολλαπλάσιους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους, αλιείς,
υποπολλαπλάσιους τεχνολόγους και τεχνικούς και πολύ περισσότερους στρατιωτικούς...
Tο 86,42% των αγροτών μας δεν έχει καμία ή διαθέτει στοιχειώδη εκπαίδευση. Σο 12,63% έχει μέση και μόλις το 0,9% ανώτατη
εκπαίδευση. Oταν, για παράδειγμα, μόνο το 21,6% και το 40% αντίστοιχα των Γερμανών και Γάλλων αγροτών έχουν
στοιχειώδη εκπαίδευση. Aνώτατη έχει το 16,7 των Γερμανών και το 6,8 των Γάλλων αγροτών. ε ό,τι αφορά τον κλάδο των
τεχνολόγων και των τεχνικών παρουσιάζεται μεγάλη διάσταση μεταξύ των Ελλήνων απασχολουμένων (7,86%) και των
Ευρωπαίων εταίρων (15,17%). Σο ευχάριστο σε αυτήν την κατηγορία επαγγελματιών, που γνώρισε την τελευταία δεκαετία
σχετική αύξηση στη χώρα μας, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι
απασχολούμενοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτόν τον κλάδο αποτελούν το 0,12% στη Γαλλία, το 2,7% στην Ελλάδα, το
3% στη Μ. Βρετανία και το 8,7% στη Γερμανία.
Άλλο όνειρο και άλλο... επάγγελμα (Aπόστολος Λακασάς, εφ. Καθημερινή, 14/8/2003)
Bαρόμετρο στην επιλογή σπουδών η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας
Tέσσερις στους δέκα νέους προσανατολίζονται τελικά σε άλλο επάγγελμα από αυτό
που ονειρεύονται να ακολουθήσουν. ε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.163
μαθητές της B΄ και Γ΄ Eνιαίου Λυκείου –δηλαδή, μαθητές που βρίσκονται στην κρίσιμη
ηλικία για την επιλογή των καθοριστικών για το μέλλον τους σπουδών– το 37,6%
απάντησε ότι το επάγγελμα που θα ήθελαν να κάνουν δεν έχει σχέση με το αντικείμενο
που θα σπουδάσουν.
Tαυτόχρονα, τα παιδιά με πατέρα χαμηλού ή μέσου μορφωτικού επιπέδου επιλέγουν πρωτίστως την ασφάλεια των
στρατιωτικών επαγγελμάτων και του δημοσίου τομέα. Aντίθετα, τα παιδιά με πατέρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο
προσανατολίζονται περισσότερο προς τα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως του γιατρού, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, επιχειρηματία
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κ.ά. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι την επιλογή του επαγγέλματος από τους νέους επηρεάζει σαφώς και η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση της οικογένειάς τους. Aποτέλεσμα είναι να διαιωνίζονται οι κοινωνικές ανισότητες, έστω και σε αμβλυμένο
βαθμό στη σύγχρονη εποχή σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.
Πιο συγκεκριμένα, το 14,2% των μαθητών που δεν επέλεξαν το επάγγελμα που θα ήθελαν, αιτιολόγησαν την απόφασή τους
στις μέτριες επιδόσεις τους στα μαθήματα που οδηγούν στις αντίστοιχες σχολές. Eπίσης, το 8% θεώρησε ότι στο επάγγελμα
που θα ήθελε υπάρχει υψηλή ανεργία γι’ αυτό και το αποφεύγει, το 7,1% επέκρινε την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής
στα πανεπιστήμια και τα ΣΕΙ, το 2% αιτιολόγησε την απόφασή του στην απουσία σχετικών σχολών στην Eλλάδα, ενώ το 1,4%
εκτίμησε ότι δεν έχει τις απαιτούμενες ικανότητες για να κάνει το επάγγελμα που θα επιθυμούσε. Ένα αξιοσημείωτο
ποσοστό μαθητών –το 3,8%– απάντησε ότι δεν επέλεξε το επάγγελμα που ήθελε εξαιτίας της αντίδρασης των γονιών τους...
H έρευνα
Kαι στην απάντηση αυτή αποτυπώνεται ※η επίδραση της οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων‼, όπως
είναι ο τίτλος της έρευνας, που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος της τριμηνιαίας επιστημονικής επιθεώρησης ※Tο βήμα των
κοινωνικών επιστημών‼. H έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές του νομού Mαγνησίας από την αναπληρώτρια
καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Tμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δόμνα Kακανά, τη λέκτορα του Παιδαγωγικού
Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης του ίδιου πανεπιστημίου κ. Παναγιώτα Mεταλλίδου και τον λέκτορα του Παιδαγωγικού
Tμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Iωάννη Kαμαριανό.
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, ※η οικογένεια αποτελεί μία σημαντική πηγή επιδράσεων στη διαμόρφωση των
επαγγελματικών επιλογών των νέων‼. Eιδικότερα, προκύπτει ότι οι νέοι των οποίων ο πατέρας ανήκει στην ομάδα χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου επιλέγουν σε μικρότερο βαθμό τα ελεύθερα επαγγέλματα (42,17% τα κορίτσια, 29,01% ) σε σχέση με
τους νέους με πατέρα μέσου (50,94% τα κορίτσια, 42,34% τα αγόρια) ή υψηλού μορφωτικού επιπέδου, η πλειονότητα των
οποίων κατευθύνεται στα ελεύθερα επαγγέλματα (53,67% τα κορίτσια, 56,38% τα αγόρια). Aντίθετα, τα κορίτσια με πατέρα
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου επιδιώκει την ασφάλεια του δημοσίου τομέα (εκπαίδευση, υπουργεία, υπηρεσίες κ.λπ.) και τα
αγόρια την επαγγελματική σιγουριά του στρατιωτικού επαγγέλματος.

Χηφιακά παράθυρα στον κόσμο
Σο ※παγκόσμιο μέσο‼ έχει απλώσει τα δίχτυα του παντού, από τα πολύπλοκα ως τα πολύ απλά και καθημερινά πράγματα.
Κάπου εκεί βρίσκονται και οι πολίτες του ψηφιακού κόσμου, έτοιμοι να ανοίξουν ψηφιακά παράθυρα στον κόσμο και να
εκμεταλλευθούν την πολύτιμη προσφορά του Σο Internet είναι η μαγική λέξη που όλοι ακούμε, όλο και περισσότερο, τα
τελευταία χρόνια. την αρχή δεν γνωρίζουμε τι είναι και μερικές φορές, ακόμη και όταν κάποιος μας εξηγήσει τι σημαίνει,
δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι η έννοια αυτή θα μας φανεί και τόσο ξεκάθαρη. Σο Internet μπορεί
να συμπεριλάβει τόσο πολλά πράγματα που ενώ νομίζουμε ότι ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε με
αυτό, ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο, στην πορεία, κάτι ακόμη και
πάει λέγοντας... Έτσι το Διαδίκτυο φαίνεται να είναι εδώ για να μας προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι
μόνο σε έναν τομέα αλλά σε ένα σύνολο τομέων, πράγμα που ως τώρα κανένα άλλο μέσο δεν έχει
καταφέρει να πετύχει.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι το Διαδίκτυο ήδη έχει φέρει μια
αλλαγή στη ζωή πολλών από εμάς, ενώ όλο και περισσότεροι ζητούν να το γνωρίσουν. Γιατί
όμως μας έχει ενθουσιάσει τόσο και ποια είναι η προσφορά του; Οι εφαρμογές του είναι τόσο
πολλές που δικαιολογημένα κάνουν αυτούς που το έχουν ήδη συμπεριλάβει στην καθημερινή
ζωή τους να μην μπορούν να το αποχωρισθούν, κατά τον ίδιο τρόπο που δεν μπορούν να
αποχωρισθούν το τηλέφωνο, την τηλεόραση και τα άλλα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.
Είναι μια αστείρευτη πηγή, όχι μόνο πληροφοριών, αλλά και γνώσης, στην οποία μπορούμε
όλοι αδιακρίτως να έχουμε πρόσβαση, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούμε
καν από τον τόπο της εργασίας μας, του σπιτιού μας ή όπου αλλού τυχαίνει να βρισκόμαστε.
Πληροφόρηση
Ας ξεκινήσουμε από την πιο σημαντική ίσως, σε καμία περίπτωση όμως μοναδική, προσφορά
του Internet, την πληροφόρηση. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, πληροφορίας για το
οτιδήποτε από τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε όλον τον πλανήτη ως τα συστατικά μιας
συνταγής παρασκευής κέικ. Η πληροφορία είναι το Α και το Ψ στο Internet, και μάλιστα
μπορούμε όχι μόνο να πάρουμε αλλά και να δώσουμε πληροφορίες. Άλλωστε έτσι
δημιουργήθηκε η τεράστια αυτή βάση, στην οποία μπορούμε να βρούμε σχεδόν τα πάντα,
αρκεί να ξέρουμε πώς θα ψάξουμε. Υυσικά γι' αυτή τη δουλειά υπάρχουν εργαλεία τα οποία
αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία της ανίχνευσης πληροφοριών σχετικά με το θέμα ή τις
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λέξεις-κλειδιά που μας ενδιαφέρουν.
Γενική πληροφόρηση όμως υπάρχει συγκεντρωμένη και σε συγκεκριμένες σελίδες, τις οποίες μπορούμε να επισκεπτόμαστε
καθημερινά και να παίρνουμε ※φρέσκα‼ νέα σχετικά με διάφορα θέματα. Η επικαιρότητα της ημέρας ή μιας συγκεκριμένης
περιόδου είναι χωρισμένη σε κατηγορίες, π.χ. επιχειρήσεις, πολιτική, τεχνολογία, αθλητισμός, τέχνες-πολιτισμός, οικονομία,
ιατρική, εκπαίδευση και πολλά πολλά άλλα. Έτσι μπορούμε εύκολα και γρήγορα να μεταφερόμαστε στο είδος των
πληροφοριών που μας ενδιαφέρουν. Σέτοιοι τόποι είναι συχνά, αλλά όχι πάντα, συνδεδεμένοι με μερικά από τα πιο
διαδεδομένα μέσα πληροφόρησης. Γνωστές αλλά και άγνωστες εφημερίδες και περιοδικά από διάφορους χώρους διαθέτουν
σελίδες στο Διαδίκτυο. Ζωντανά παραδείγματα είναι τα περιοδικά ※Forbes‼ (www.forbes. com), ※Business Week‼ (www.
businessweek.com), η εφημερίδα ※Times‼ (www.times. com) κ.ά. Σο μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να δώσει τη διεύθυνσή
τους στο πρόγραμμα πλοήγησης και θα έχει στην οθόνη του υπολογιστή του τα σημαντικότερα νέα της εκάστοτε ημέρας.
Από εκεί μπορεί να εμβαθύνει στις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, ενώ με διάφορες παραπομπές (links) μπορεί να
διαβάσει για το συγκεκριμένο θέμα ή άλλα σχετικά θέματα σε άλλους πιο εξειδικευμένους τόπους.
Από το Internet δεν λείπουν φυσικά οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η πληροφόρηση σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να γίνεται και μέσω ζωντανής αναμετάδοσης ή ηχογραφημένων ειδήσεων που ακούμε από τον υπολογιστή μας.
Φαρακτηριστικό παράδειγμα το CNN (www. cnn.com), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.
Επικοινωνία
Εκτός από την εποχή της πληροφορίας, διανύουμε και την εποχή της επικοινωνίας. Η
επικοινωνία έχει γίνει πλέον πολύ εύκολη, και ίσως αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για
τον οποίο νιώθουμε να την έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη. Σο Διαδίκτυο παίζει και σε
αυτόν τον τομέα πρωταγωνιστικό ρόλο. Σο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα σε φίλους, συνεργάτες,
επιχειρήσεις και πελάτες, γνωστούς και άγνωστους. Γράφουμε αυτό που θέλουμε και το
ταχυδρομούμε (αλλά ηλεκτρονικά) στο άτομο με το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Ο
παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμά μας σε ελάχιστο χρόνο, όταν θα ανοίξει τον υπολογιστή του
και θα συνδεθεί στο Internet. Πολλές φορές το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πιο αποτελεσματικό και από το τηλέφωνο. Θα
έχει τύχει στους περισσότερους, φαντάζομαι, να ψάχνουν κάποιον απελπισμένα στο τηλέφωνο και να μην μπορούν να τον
βρουν. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο παραλήπτης δεν χρειάζεται να είναι καν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή
που στέλνεται το μήνυμα. Όταν θα ανοίξει το ηλεκτρονικό κουτί του, το μήνυμα θα είναι εκεί και θα τον περιμένει, από όπου
και αν επιλέξει να το πάρει.
Τπάρχουν όμως και πιο άμεσοι τρόποι επικοινωνίας μέσα από το Internet. Οι κυβερνοσυζητήσεις (chats) είναι όχι απλώς
αποτελεσματικές, αλλά και πολύ διασκεδαστικές σε κάποιες περιπτώσεις. Οι δύο ή περισσότεροι συνομιλούντες μπαίνουν σε
έναν συγκεκριμένο διακομιστή (server) και ανταλλάσσουν απόψεις είτε γράφοντας όσα θέλουν να πουν είτε μιλώντας. ε
περίπτωση που διαθέτουν και μικρές κάμερες υπολογιστή μπορούν ακόμη και βλέπουν ο ένας τον άλλο.
Ανταλλαγή απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα γίνεται και μέσω των forum, σημείων δηλαδή όπου ο καθένας γράφει την
άποψή του και τη δημοσιεύει ώστε να μπορούν να τη διαβάσουν όλοι όσοι επισκεφθούν το συγκεκριμένο forum από εκείνη τη
στιγμή και μετά. τα θέματα που καλύπτονται μπορεί να περιλαμβάνονται από την ※εύρεση εξωγήινης ζωής‼ ως πιο πεζά
αλλά εξίσου καυτά θέματα, όπως π.χ. ※προβλήματα υπολογιστών‼. Οποιοδήποτε θέμα μπορεί να γίνει αντικείμενο
συζήτησης, αρκεί κάποιος να το θέσει.
Αγορές
Σο Internet έχει γίνει ακόμη και το μέσο μέσω του οποίου ικανοποιούμε τις καταναλωτικές
ανάγκες μας. Μερικά προϊόντα, όπως βιβλία, δίσκοι, CD, DVD, είναι πολύ πιο εύκολο να
διακινηθούν μέσω Διαδικτύου και έτσι τα ηλεκτρονικά καταστήματα αυτού του είδους έχουν
αναδειχθεί σε πραγματικούς κολοσσούς. Ο χρήστης μπαίνει σε ένα τέτοιο ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο, π.χ. στο Amazon (www. amazon.com) ή στο BarnesandNoble
(www.barnesandnoble.com) κ.α., επιλέγει το βιβλίο ή τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν και κάνει
την παραγγελία του, η οποία εκτελείται ταχυδρομικώς. Οι αγορές γίνονται συνήθως μέσω πιστωτικής κάρτας. Αυτού του
είδους τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν συνήθως μεγάλη ποικιλία βιβλίων, CD, DVD ή ό,τι άλλο εμπορεύονται και
διαθέτουν έναν πολύ πρακτικό τρόπο παρουσίασης και ανεύρεσης των προϊόντων τους. το Internet θα βρείτε ακόμη
καταστήματα με υλικά, προγράμματα και αναλώσιμα υπολογιστών, ενώ πιο σπάνια είναι τα είδη ρουχισμού κ.ά.
Τπηρεσίες
※Ο χρόνος είναι χρήμα‼ συνηθίζουμε να λέμε και μάλλον δεν χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν πρέπει να
σταθούμε αρκετή ώρα στην τεράστια ουρά της τράπεζας για να κάνουμε μια κατάθεση, μια ανάληψη
ή για να πληρώσουμε έναν λογαριασμό. Από την άλλη, μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε καν να

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

29

βγούμε από το γραφείο για να πάμε ως το μηχάνημα ΑΣΜ της τράπεζάς μας προκειμένου να κάνουμε ενημέρωση στο
υπόλοιπο του λογαριασμού μας. Οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω Internet είναι η απάντηση και σε αυτό το θέμα, αρκεί η
τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε να προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Μέχρι στιγμής οι τράπεζες που μας δίνουν τη
δυνατότητα αυτή είναι η Alpha Σράπεζα Πίστεως (www.alpha.gr) και η Εγνατία Σράπεζα (http://www. egnatiabank.gr), ενώ
ανάλογη υπηρεσία έχει ανακοινώσει και η Eurobank (http: //efg.eurobank.gr).
Οι υπηρεσίες που μπορεί να μας προσφέρει το Internet δεν περιορίζονται όμως μόνο στις τραπεζικές συναλλαγές. χέδια
υπάρχουν ώστε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες να κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να
κάνουμε αιτήσεις για έγγραφα και άλλα, μέσω Internet. Και φυσικά πολλές εταιρείες, π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία, γραφεία
ενοικίασης αυτοκινήτων, αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρομικοί οργανισμοί, ακτοπλοϊκές εταιρείες κτλ., σας ενημερώνουν
για τα προγράμματά τους μέσω Διαδικτύου, χωρίς καν να χρειάζεται να πάτε ως εκεί. ε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να
κλείσετε ακόμη και τα εισιτήριά σας μέσω του Internet.
Από την άλλη, πολλές υπηρεσίες προσφέρουν οι ※πύλες‼ του Internet, ή αλλιώς portals, όπως είναι π.χ. το ΙΝ.GR (www.in.gr).
Πρόκειται για τόπους στους οποίους μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα: τηλέφωνα για επείγοντα περιστατικά,
τηλεφωνικούς καταλόγους, διανυκτερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία, το πρόγραμμα στις αίθουσες των κινηματογράφων
και των θεάτρων, την κίνηση στους δρόμους, χάρτες, ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα κ.α., δρομολόγια πλοίων, αεροπλάνων,
εστιατόρια και πολλά άλλα.
Διανομή προσωπικών δημιουργιών
Υυσικά ο καθένας μπορεί να βάλει τη δική του πινελιά σε αυτό που ονομάζουμε Internet. Άλλωστε δεν θα ήταν αυτό που
είναι σήμερα αν κάποιοι δεν είχαν συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Σο Internet δεν βασίζεται μόνο στην πρωτοβουλία
κάποιων επιχειρήσεων να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες. Βασίζεται και στην ιδιωτική πρωτοβουλία αυτών που
θέλουν να δώσουν κάτι δικό τους στη μεγαλύτερη ίσως κοινότητα του κόσμου. Ακόμη και σε πολύ ερασιτεχνικό επίπεδο το
Διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα να διανέμουμε στους χρήστες του, σε όλον τον κόσμο, τις προσωπικές δημιουργίες μας.
Αυτές μπορεί να είναι κάποια άρθρα με τις ιδέες μας για διάφορα θέματα, φωτογραφίες που τραβήξαμε με τη μηχανή μας
και ζωγραφιές μας που θέλουμε να δουν και άλλα μάτια, πολύ μακριά από εμάς, ή η μουσική μας που θέλουμε να ακουσθεί
ως την άλλη άκρη της Γης. Ο καθένας μπορεί να έχει σήμερα μια δική του σελίδα στον κυβερνοχώρο, ένα κομμάτι από τον
εαυτό του που ο ίδιος θέλει να προσφέρει.
Σο Internet λοιπόν είναι εδώ, έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεν έχουμε παρά να το εκμεταλλευθούμε προς όφελός
μας.
ΜΑΡΑ ΚΑΖΑΚΟΤ , ΣΟ ΒΗΜΑ , 16-01-2000
Πώς υποδέχτηκαν οι καθηγητές τα κομπιούτερ, Tου Aπόστολου Λακασά
Oι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν η διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν
γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους τα μέσα που τους παρέχει η τεχνολογική εξέλιξη. Aυτό αποδεικνύεται
από έρευνα του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, που έγινε σε εκπαιδευτικούς για τη χρήση των κομπιούτερ στο σχολείο, στην
οποία όλοι συμφώνησαν ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην εκπαιδευτική διδασκαλία. Όμως, το 86,4% των καθηγητών
δήλωσαν ότι δεν έχουν εμπειρία από τη χρήση νέων τεχνολογιών.Έτσι, ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο χρήσης του
νέου τεχνολογικού εξοπλισμού με τον οποίο εφοδιάζονται τα σχολεία και για τον οποίο τόσος λόγος γίνεται από την ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας. Γιατί μπορεί στην Eλλάδα, η οποία παραμένει τελευταία στη σχετική κατάταξη της Eυρωπαϊκής
Ένωσης, να έχει μειωθεί η αναλογία μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή (στην πρωτοβάθμια είναι 29,4 μαθητές ανά
υπολογιστή, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 15,2 μαθητές ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή), ωστόσο το ερώτημα είναι πώς θα
χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές αυτοί μέσα στα σχολεία.Tο χάσμα μεταξύ προθέσεων και
πραγματικότητας, που παρατηρείται σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση, επιβεβαιώνεται και
από την ανάγκη να επιμορφωθούν, την οποία εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί, που πιστεύουν
ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών μετακινεί τη διδασκαλία προς σύγχρονες τάσεις, ότι
μέσα από τις νέες τεχνολογίες επιτυγχάνεται η πληροφόρηση (μέσω Ίντερνετ) και ότι οι
νέες τεχνολογίες ενισχύουν την παραδοσιακή διδασκαλία. Bέβαια, δεν λείπουν και εκείνοι
(10,9%) που εκφράζουν έναν σκεπτικισμό ως προς την αποτελεσματικότητα των νέων
μέσων.Eιδικότερα, τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς (ποσοστό 38,5%) παραδέχθηκαν ότι
όλοι οι μαθητές ωφελούνται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Tο 34,1%
των καθηγητών ανέφεραν ότι ωφελούνται περισσότερο οι καλοί μαθητές με τεχνογνωσία και το 16,3% εκτιμούν ότι οι νέες
τεχνολογίες βοηθούν κυρίως τους μέτριους μαθητές.την έρευνα που έγινε από τη σύμβουλο του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
κ. Kατερίνα Kασιμάτη και τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Aθηνών κ. Bασίλη Γιαλαμά, η οποία δημοσιεύεται στην
Eπιθεώρηση Eκπαιδευτικών Θεμάτων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς (ποσοστό 71,6%)
πρεσβεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την παραδοσιακή διδασκαλία, αλλά ο
ρόλος τους είναι συμπληρωματικός. Iδιαίτερης αξίας, τέλος, είναι η παρατήρηση των ερευνητών ότι ※είναι σημαντικό να γίνει
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συνείδηση στους μαθητές ότι η προσέγγιση στη γνώση είναι ένας τρόπος κατανόησης του κόσμου παρά μία σειρά από
υπολογισμούς ή μία συνέχεια από τυπικές αποδείξεις. Aυτό μπορούμε να το πετύχουμε -προσθέτουν-, αν ‚εφοδιάζουμε‛ τους
μαθητές με ικανότητες να κάνουν συνδυασμούς ανάμεσα στις διαφορετικές αναπαραστάσεις των εννοιών που έχουν και να
αποκτούν την ευχέρεια να δημιουργούν και να ερμηνεύουν νέες‼. Εφημ. Καθημερινή 10 Mαρτίου 2002
Ο Νέος Χηφιακός Λόγος
Η ψηφιοποίηση της γραφής και η δημιουργία του ηλεκτρονικού κείμενου έχουν συγκριθεί με
την εφεύρεση της τυπογραφίας. Άλλοι, πιο τολμηροί, όπως ο Thomas Forster θεωρούν την
επανάσταση στην πληροφορική τεχνολογία: "μία εξέλιξη στα ανθρώπινα πράγματα πιο
σημαντική από την εφεύρεση της τυπογραφίας και πιθανότατα σημαντικότερη από την
εφεύρεση της ίδιας της γραφής. Σόσο σημαντική όσο η επινόηση της γλώσσας; Ίσως".
Οι επιπτώσεις και επιδράσεις μίας τέτοιας αλλαγής είναι τόσο πολλές και πολύπλοκες, ώστε
είναι σχεδόν αδύνατο να επισημανθούν σε ένα κείμενο. Άλλωστε, βρισκόμαστε μόνο στην
αρχή. Σέτοιες επαναστάσεις χρειάζονται χρόνο για να επιδράσουν. Η επινόηση της
τυπογραφίας μπορεί να έγινε στα 1450 αλλά χρειάστηκαν περίπου τρεις αιώνες για να φανούν οι πρώτες κοινωνικές,
πολιτιστικές και πολιτικές της προεκτάσεις. (Διαφωτισμός - Γαλλική Επανάσταση). ήμερα βέβαια οι εξελίξεις τρέχουν πιο
γρήγορα - αλλά και πάλι, αν δεν παρέλθουν αρκετά χρόνια, δεν θα έχει κανείς την απόσταση και την προοπτική για να
συλλάβει την έκταση ενός παρόμοιου φαινομένου.
Εδώ μπορούμε μόνο περιληπτικά να καταγράψουμε μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία της πληροφορικής επανάστασης στον
χώρο των κειμένων:
Ηλεκτρονικό κείμενο ονομάζουμε ένα κείμενο που έχει ψηφιοποιηθεί. Ας σημειωθεί ότι εκτός από κείμενα η νέα τεχνολογία
επιτρέπει την ψηφιοποίηση του ήχου, της εικόνας και της οπτικο-ακουστικής κινούμενης εικόνας. Η παράλληλη αυτή
ψηφιοποίηση επιτρέπει την σύνδεση και ανάμιξη κειμένου, εικόνας και ήχου σε πολυμέσα.
Σι χαρακτηριστικά έχει ένα ψηφιοποιημένο περιεχόμενο (content) και ειδικότερα ένα ηλεκτρονικό κείμενο:
1.
Αποκτά απεριόριστη διάρκεια, δεν υπόκειται στην φθορά - γίνεται σχεδόν αιώνιο.
2.
Αποθηκεύεται εύκολα σε πολύ περιορισμένο χώρο. Μία σαραντάτομη εγκυκλοπαίδεια χωράει σε ένα
φορητό μέσο μεγέθους γραμματοσήμου. ε ένα δίσκο DVD, μεγέθους και όγκου ενός CD (δίσκου ακτίνας) μπορούν να
αποθηκευτούν περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες βιβλία. την ηλεκτρονική του ατζέντα, μαζί με τα ραντεβού και τα
τηλεφωνά του μπορεί κανείς να συμπεριλάβει και μια βιβλιοθήκη δεκάδων τόμων.
3.
Με την δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των κειμένων αλλάζει η φύση των βιβλιοθηκών και
των αρχείων. Βιβλία, περιοδικά, έγγραφα, κλπ. μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε κεντρικούς
υπολογιστές και προσβάσιμα στον καθένα από το σπίτι, ή το γραφείο του. Σο ίδιο ισχύει για τους μαθητές και τις σχολικές
βιβλιοθήκες, για τους δικηγόρους και την νομολογία, τους γιατρούς με την ιατρική βιβλιογραφία, και γενικά κάθε είδους
πληροφορία ή τεκμηρίωση.
4.
Σα ψηφιακά περιεχόμενα είναι εύκολα μεταδόσιμα μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων. Ήδη το
Διαδίκτυο (Internet) είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Μπορεί να βρει κανείς εκεί δωρεάν όλα τα κλασικά κείμενα
καθώς και τα περισσότερα σύγχρονα - μερικά με καταβολή δικαιωμάτων. Επίσης είναι απλούστατη η μεταφορά ενός βιβλίου
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
5.
Με τα ηλεκτρονικά ευρετήρια είναι ευχερέστατη η έρευνα και αναζήτηση στα ηλεκτρονικά κείμενα. Π.
χ. ο "Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας" (Thesaurus Linguae Graeca - TLG) περιέχει σε ένα CD-ROM όλα τα κείμενα της
Ελληνικής γραμματείας μέχρι το 4ο αιώνα μ. Φ. Μπορεί κανείς να αναζητήσει μία λέξη ή μία φράση: σε δευτερόλεπτα το
πρόγραμμα ανεύρεσης διατρέχει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες και δίνει αλάνθαστα αποτελέσματα. (Ένας ερευνητής θα
χρειαζόταν μία ζωή).
6.
Η ίδια ερευνητική δυνατότητα υπάρχει και στο Διαδίκτυο. Οι μηχανές αναζήτησης (search engines)
μπορούν να διατρέξουν όλο το Internet για να βρουν μία λέξη ή ένα συνδυασμό λέξεων.
7.
Ίσως η σημαντικότερη ιδιότητα των ηλεκτρονικών κειμένων είναι η δυνατότητα τους να διασυνδέονται
μεταξύ τους. Η δυνατότητα αυτή καθιερώνει ένα νέο είδος ανάγνωσης (και σκέψης) της νοηματικής (από περιεχόμενο σε
περιεχόμενο) και όχι πια της σειριακής (από σελίδα σε σελίδα). Πρόκειται για το "Τπερκείμενο" (hypertext). Κάθε σημαντική
λέξη ενός ηλεκτρονικού κειμένου μπορεί να είναι σύνδεσμος (link) με άλλα κείμενα, εικόνες ή ήχους. Μία αναφορά σε ένα
βιβλίο με ένα κλικ μας οδηγεί στο ίδιο το βιβλίο, η διαβάζοντας για μία σονάτα μπορούμε με ένα κλικ να την ακούσουμε.
8.
Ο θρίαμβος του Τπερκειμένου είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - www). το Διαδίκτυο, όλα
παραπέμπουν σε όλα. Κανένα κείμενο δεν είναι απομονωμένο - όλα αποτελούν μέρος ενός απέραντου (και άπειρου)
συνόλου.
ε χρόνο ανύποπτο ο Roland Barthes είχε περιγράψει μία τέτοια δικτυακή πραγματικότητα οραματιζόμενος ένα ιδανικό
κείμενο: "ε αυτό το ιδανικό κείμενο τα δίκτυα είναι πολλά και αλληλεπιδρούν, χωρίς κανένα από αυτά να μπορεί να
ξεπεράσει τα άλλα. Αυτό το κείμενο είναι ένας γαλαξίας από σημαινόμενα, όχι μία δομή από σημαίνοντα. Δεν έχει αρχή -
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είναι αναστρέψιμο. Μπαίνουμε σε αυτό από διάφορες εισόδους, καμία από τις οποίες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η κυρία
είσοδος. Οι κωδικοί τους οποίους κινητοποιεί απλώνονται όσο φτάνει το μάτι, είναι απροσδιόριστοι".
Σην διακειμενικότητα κάθε κειμένου περιγράφει και ο Michel Foucault στην "Αρχαιολογία της Γνώσης" όταν υποστηρίζει ότι
"τα σύνορα ενός βιβλίου δεν είναι ποτέ ξεκάθαρα< διότι είναι εγκλωβισμένο μέσα σε ένα σύστημα αναφορών προς άλλα
βιβλία, άλλα κείμενα, άλλες προτάσεις: είναι ένας κόμβος σε ένα δίκτυο - ένα δίκτυο αναφορών". Αλλά πολλές και από τις
θέσεις του Jacques Derrida (όπως για την αποκέντρωση του λόγου) πραγματοποιούνται με απροσδόκητο τρόπο στην νέα
ηλεκτρονική τεχνολογία.
Από την περιγραφή των χαρακτηριστικών που έχουν τα ηλεκτρονικά κείμενα γίνεται σαφές ότι αλλάζει εντελώς τόσο η φύση
και η τεχνική της γραφής, όσο και η διαδικασία της ανάγνωσης.
Για την γραφή είναι ήδη γνωστό πόσο την επηρεάζει η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η δυνατότητα μορφοποίησης
του κειμένου, η άνετη και εύκολη επεξεργασία, η κοπή, επικόλληση, ανασύνθεση, μετατόπιση τμημάτων του κειμένου, το
κινηματογραφικού τύπου μοντάζ των παραγράφων, η συσσώρευση παλίμψηστων γραφών και
εκδοχών, η ενσωμάτωση άλλων κειμένων ή διακειμενικών αναφορών - όλα αυτά γίνονται ευχερή
χάρη στις δυνατότητες που έχουν τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Βιβλία όπως τα
μεγάλα μυθιστορήματα του Umberto Eco όζουν υπολογιστή - δεν θα ήταν εύκολη (ίσως και
δυνατή) η σύνθεσή τους σε χειρόγραφο.
Η συμβίωση με τον υπολογιστή σε άλλους συγγραφείς προκαλεί ευφορία και άλλους τους απωθεί.
Ο Reynold Price βλέπει την σύνταξη του κειμένου σαν ένα διασκεδαστικό βίντεο-παιχνίδι, ενώ η
Sherry Turkle περιγράφει ειδυλλιακά το διακειμενικό τοπίο γύρω από το γραπτό της, με τις πηγές,
τις παραπομπές, τις εναλλακτικές γραφές και τις σημειώνεις να μοιράζονται μαζί του τη οθόνη.
Αντίθετα άλλοι γράφουν για τον "εφιάλτη της οθόνης" (Γ. Κοροπούλης).
Άλλη μία δυνατότητα που δίνει η ηλεκτρονική τεχνολογία, είναι για βιβλία που είναι "ανοιχτά" - έχουν δηλαδή πολλαπλές
εκδοχές στην ανέλιξη της υπόθεσής τους και εξαρτώνται από την συμμετοχή του αναγνώστη. Ένα τέτοιο διαδραστικό
κείμενο είχε ήδη δημοσιεύσει προ ετών στο Internet ο Μίλοραν Πάβιτς.
Επίσης η αισθητική της γραφής έχει αλλάξει - με την δυνατότητα του υπολογιστή να διαφοροποιεί τις γραμματοσειρές και
την σελιδοποίηση κάθε γραπτού, να εισάγει εικόνες και σχέδια, διαγράμματα και χάρτες σε κάθε κείμενο. Ο κάθε χρήστης
υπολογιστή γίνεται σχεδιαστής, επιμελητής, εκδότης, τυπογράφος και λιθογράφος. Σην μεταμοντέρνα αυτή διάσταση της
ηλεκτρονικής γραφής έχει επισημάνει η Sherry Turkle.
Όχι μόνο δεν έχουν δίκιο οι νοσταλγοί της παλιάς τυπογραφίας που θρηνούν την απώλεια της ομορφιάς στο βιβλίο - αλλά
αντίθετα οι δυνατότητες αισθητικής παρέμβασης και δημιουργίας είναι σήμερα πολύ περισσότερες. Τπάρχουν ήδη πολλές
ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο που είναι, κυριολεκτικά, έργα τέχνης.
Η δικτύωση της ηλεκτρονικής γραφής δίνει στον κάθε νέο συγγραφέα την δυνατότητα δημοσιοποίησης της δουλειάς του σε
ένα ευρύτατο κοινό, χωρίς να υποστεί την δαπάνη της έκδοσης. (Σο αυτό ισχύει για κάθε δημιουργό - ζωγράφο, μουσικό,
σκηνοθέτη, κλπ.) Τπάρχουν βιβλία που κυκλοφορούν μόνον μέσω Διαδικτύου (ή εκδίδονται πρώτα στο Διαδίκτυο και μετά σε
κλασική μορφή). Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν και τα Δικτυακά περιοδικά (fanzines) που ενσωματώνουν σήμερα τις πιο
πρωτοποριακές συλλήψεις. Περιττό να ειπωθεί ότι στο Δίκτυο πρωτοδημοσιεύονται τα πιο συζητημένα πολιτικά κείμενα και
μανιφέστα (π. χ. του Commandante Marcos) και ότι μέσω αυτού πραγματοποιούνται οι περισσότερες διεθνείς πολιτικές
κινητοποιήσεις. (Κινήματα αντι-παγκοσμιοποίησης, Γένοβα 2000 κ.ά.)
Ακόμα πιο πολύ επηρεάζει η πληροφορική την τεκμηρίωση και τον εμπλουτισμό των μελετών και επιστημονικών διατριβών.
ήμερα, προκειμένου να αρχίσει την σύνταξη μίας πραγματείας, ο μελετητής ξεκινάει με μία αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Είναι
βέβαιο ότι θα πάρει περισσότερα (και νεότερα) στοιχεία από όσα θα του έδινε μία έρευνα σε βιβλιοθήκες. Επιπλέον, μία
σχετική με το θέμα ερώτηση σε μεγάλη δικτυακή βιβλιοθήκη - ή και σε δικτυακό βιβλιοπωλείο - μπορεί να του δώσει όλη την
απαιτούμενη βιβλιογραφία σε μερικά δευτερόλεπτα.
Η δυνατότητα των πολυμέσων ανοίγει νέους ορίζοντες στην συγγραφή - ο δημιουργός ενός βιβλίου μπορεί, στην ηλεκτρονική
του μορφή, να ενσωματώνει εικόνες, ήχους, ακόμα και μικρά βίντεο. Πράγματα πολύτιμα για παιδικά, διδακτικά ή βιβλία
αναφοράς (reference books).
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι - όπως γράφουν μερικές Κασσάνδρες - το κλασικό βιβλίο θα εξαφανιστεί και ο κόσμος θα πάψει
να διαβάζει. Όπως η φωτογραφία δεν εκτόπισε την ζωγραφική, ο κινηματογράφος το θέατρο και η τηλεόραση τον
κινηματογράφο (όλα αυτά τα είχαν ήδη προφητέψει οι ίδιες, ή ανάλογες Κασσάνδρες) έτσι και το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν θα
εκτοπίσει το κλασικό προϊόν της τυπογραφίας. Θα συνυπάρχει δίπλα του, με διακριτό ρόλο. Και αν μάλιστα δούμε τι συνέβη
στις άλλες τέχνες, μάλλον θα υπάρξει άνθιση του παραδοσιακού βιβλίου και όχι μαρασμός.
Είναι σίγουρο ότι σε μία κατηγορία βιβλίων θα κυριαρχήσει η ηλεκτρονική μορφή. Πρόκειται
για τα βιβλία αναφοράς: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, αρχεία, ιστορίες, corpus στοιχείων, κλπ.
Εκεί, ο μικρός όγκος και οι πολλαπλές δυνατότητες γρήγορης ανεύρεσης, μαζί με τον
πλούτο της τεκμηρίωσης, θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Ποιος θα ήθελε να φορτωθεί τους
σαράντα τόμους της Encyclopedia Britannica, όταν μπορεί να έχει όλα της περιεχόμενα σε
ένα δισκάκι - εμπλουτισμένα με ένα σωρό οπτικοακουστικά παραδείγματα που δεν
υπάρχουν στην τυπογραφική της μορφή;
Υυσικά το ηλεκτρονικό κείμενο θα αλλάξει και τις συνήθειες ανάγνωσης. Ιδιαίτερα η δυνατότητα του Τπερκειμένου, που
διασυνδέει όλα τα γνωστικά περιεχόμενα, θα οδηγήσει σε μία νέα σχέση του αναγνώστη με το κείμενο. Είναι περίεργο πως η
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πληροφορική επανάσταση υλοποιεί τις θεωρίες της Νέας Κριτικής για την σχέση συγγραφέα-βιβλίου-αναγνώστη. Σην
σύγκλιση αυτών των τόσο διαφορετικών θεματικών έχει αναπτύξει ο George P. Landow στο, κλασικό πια, βιβλίο του,
Hypertext. Εκτός από το απόσπασμα του Barthes, που διαβάσαμε στην αρχή, υπάρχει και η διάκρισή του ανάμεσα σε
"συγγραφικά" και "αναγνωστικά" κείμενα. Αν τα πρώτα είναι τα κλασικά, στατικά, τυπωμένα κείμενα, τα δεύτερα θα
μπορούσαν και θα έπρεπε να είναι ηλεκτρονικά. "Είναι αυτά που κάνουν τον αναγνώστη όχι απλά ένα καταναλωτή αλλά
ένα παραγωγό του κειμένου" . Ακριβώς - τα ηλεκτρονικά κείμενα, με την δυνατότητα του υπερκειμένου και των συνδέσμων
μετατρέπουν τον αναγνώστη από παθητικό δέκτη, σε ενεργό διαμορφωτή του υλικού.
Ίσως θα έπρεπε εδώ να υπογραμμίσουμε την απελευθερωτική και δημιουργική αυτή πλευρά της
νέας ψηφιακής τεχνολογίας - ιδιαίτερα απέναντι σε όσους, όπως ο Baudrillard, την καταδικάζουν
και την αναθεματίζουν. Η νέα τεχνολογία θα επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα οφέλη της
Γουτεμβεργιανής επανάστασης, κάνοντας την γνώση ακόμα πιο προσιτή, πιο φθηνή, πιο άμεση
και δίνοντας στον σκεπτόμενο άνθρωπο ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για δημιουργική σκέψη.
Κι είναι χαρακτηριστικό να θυμίσουμε σε όλους αυτούς που απορρίπτουν την τεχνολογία, πως
και το βιβλίο είναι τεχνολογικό προϊόν - και ότι ο Γουτεμβέργιος ήταν τεχνικός, μάστορας - κι όχι
διανοούμενος. Σο πνεύμα στηριζόταν πάντα στην τεχνολογία: χωρίς τα χρώματα του ζωγράφου
και τα όργανα του μουσικού, θα ήταν ανύπαρκτο.
Σα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής γραφής καταγράφηκαν στην αρχή του κειμένου αυτού:
διάρκεια, αποθήκευση, μετάδοση, διερεύνηση, ταξινόμηση, δικτύωση. Σο αποτέλεσμα αυτών των πλεονεκτημάτων, είναι ότι η
πληροφορία και η γνώση γίνονται εύκολα προσιτές στον καθένα και από οπουδήποτε. Ένας άνθρωπος με φορητό
υπολογιστή και συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, έχει στην διάθεσή του άπειρο πλήθος πληροφοριών, ακόμα κι αν βρίσκεται
στην έρημο ή στη μέση του ωκεανού.
Με την ηλεκτρονική γραφή προχωρεί αποφασιστικά ο εκδημοκρατισμός της γνώσης. Φάρη στην τυπογραφία, η γνώση, που
ήταν προνόμιο των ελαχίστων (ιερατείων), έγινε κτήμα των πολλών. Με την ηλεκτρονική επανάσταση γίνεται κτήμα όλων.
Κάθε δικτυωμένος χρήστης υπολογιστή είναι δυνητικά κάτοχος του συνόλου των ανθρωπίνων γνώσεων.
ίγουρα υπάρχει ακόμα χάσμα ανάμεσα στην δικτυωμένη και πληροφορικά επαρκή ανθρωπότητα και τον Σρίτο κόσμο ο
οποίος δεν διαθέτει ούτε υπολογιστές ούτε τις απαραίτητες δεξιότητες, ούτε πρόσβαση σε δίκτυο. Όμως το χάσμα αυτό
κλείνει πολύ γρήγορα. Η εξάπλωση του Internet γίνεται με ταχύτητα μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλης τεχνολογικής
καινοτομίας (π. χ. τηλεόρασης, ή τηλεφώνου). το τέλος του έτους 2002 ο αριθμός των δικτυωμένων ξεπερνούσε ήδη τα
600.000.000. Οι υπολογιστές φθηναίνουν συνεχώς, ο χειρισμός τους γίνεται πιο εύκολος (και με την επικείμενη αναγνώριση
φωνής θα γίνει απλούστατος), η πρόσβαση σε αυτούς διευκολύνεται και για τους μη κατόχους (κοινόχρηστα κέντρα,
βιβλιοθήκες, Internet Cafe), άλλα μέσα σύνδεσης στο Δίκτυο είναι ήδη διαθέσιμα (π. χ. κινητά τηλέφωνα). Πολλές κοινωνίες
κάνουν τεχνολογικά άλματα: πριν π. χ. αποκτήσουν σταθερή τηλεφωνία αναπτύσσουν την κινητή.
Σα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής γραφής και της δικτύωσής της είναι α) ο πληθωρισμός των
πληροφοριών (information overload) που προϋποθέτει κάποια κριτήρια διαχωρισμού της
έγκυρης πληροφορίας από τα "σκουπίδια του Διαδικτύου". β) η δυνατότητα εύκολης
παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων - αντιγραφής και αναπαραγωγής κειμένων,
μουσικής, ταινιών, εικόνων κλπ. Για το θέμα αυτό ήδη υπάρχουν και παγκόσμια νομολογία και
Κοινοτικές Ρυθμίσεις.
Πέρα από όλα αυτά, η πληροφορική και η διαδικτύωση των κειμένων επιφέρει επανάσταση
στην Παιδεία. Δεδομένου ότι είναι πια τόσο εύκολη η άντληση της πληροφορίας, δύο βασικοί προαιώνιοι στύλοι της
εκπαίδευσης - η μάθηση και η απομνημόνευση - χάνουν την σπουδαιότητα τους. Ο καθηγητής δεν είναι πια ο αποκλειστικός
κάτοχος της γνώσης - αλλά ο σύμβουλος που πρέπει να διδάξει την μέθοδο και να οξύνει την κρίση του μαθητή.
Σο Διαδίκτυο έχει κατηγορηθεί ότι αποξενώνει τους ανθρώπους. υμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως και το τηλέφωνο (για
το οποίο είχε διατυπωθεί η ίδια κατηγορία) τους φέρνει πιο κοντά. Και αυτό γίνεται κυρίως με την γραφή. Αναβιώνει η τέχνη
της αλληλογραφίας. Σο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ήδη, σε πολλές χώρες του κόσμου, ξεπεράσει σε αριθμό αποστολών το
κλασικό, που πλέον ασχολείται περισσότερο με μεταφορές και παραδόσεις αντικειμένων (τα οποία παραγγέλλονται
ηλεκτρονικά).
Αν η Σηλεόραση είναι ο θρίαμβος της εικόνας, το Internet είναι ο θρίαμβος της γραφής. Σο
μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του είναι κείμενο. Βιβλία, αρχεία, άρθρα, αλληλογραφία,
ειδήσεις, σχόλια - αλλά και δικτυακές συζητήσεις. τις ομάδες συζητήσεων γίνονται διάλογοι για
όλα τα θέματα, από τα πιο καθημερινά και ευτελή μέχρι τα πιο υψηλά και απαιτητικά. Οι
ενδιαφερόμενοι για κάθε θέμα συγκροτούν ομίλους (newsgroups) και ανταλλάσσουν απόψεις και
γνώμες. Αναβίωση λοιπόν και της επιστολογραφίας και του γραπτού διαλόγου. Με πολυγλωσσική
ποικιλία: αν το Internet στα πρώτα του βήματα ήταν αποκλειστικά αγγλόφωνο, τώρα η Αγγλική έχει
περιοριστεί στο 40% και το ποσοστό της μειώνεται σταθερά.
Σο Διαδίκτυο είναι το αντίθετο από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν είναι μαζικό αλλά
εξατομικευμένο (ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές) και δεν είναι μονόδρομο αλλά αμφίδρομο. Ο κάθε χρήστης, από
παθητικός δέκτης μπορεί εύκολα και φθηνά με μεταμορφωθεί σε ενεργητικό πομπό. Σώρα μάλιστα με τα blogs (weblogs)
υπάρχουν ήδη σήμερα (Υεβρουάριος 2003) πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες "προσωπικές εφημερίδες" στο Internet.
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Ψστόσο και τα έντυπα ΜΜΕ βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Όχι μόνο με την καθημερινή τους έκδοση αλλά και με το αρχείο τους.
Πράγμα που σου δίνει την δυνατότητα να διαβάζεις όποια εφημερίδα θέλεις από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αλλά και
να ερευνάς το αρχείο της με βάση το όνομα του γράψαντος, το θέμα, ή και μία απλή κειμενική αναφορά.
Η πληροφορική επανάσταση αλλάζει την ζωή μας τόσο ριζικά όσο καμία άλλη στην ιστορία του ανθρώπου. Όπως συμβαίνει
συνήθως είναι δύσκολο γι αυτούς που ζούνε μέσα στην αλλαγή να αποτιμήσουν την έκταση και το βάθος της - όμως, το ότι
όλα μεταβάλλονται είναι σαφέστατο. Πουθενά ίσως η αλλαγή δεν είναι τόσο έντονη όσο στο χώρο της επικοινωνίας - και ας
μην ξεχνάμε πως το βιβλίο είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας και μάλιστα το πρώτο μαζικό.
Θα ήθελα να κλείσω αυτή την σύντομη επισκόπηση με ένα μικρό κείμενο που έγραψα το 1997 - ως πρόλογο για τις πρώτες
ιστοσελίδες του Ελληνικού Κέντρου Βιβλίου:

Ο Νέος Δικτυακός Λόγος, Au fond, voyez-vous, le monde est fait pour aboutir a un beau livre.
(Stéphane Mallarmé)
Όταν ο Mallarmé είπε αυτή τη φράση, δεν μπορούσε να υποπτευθεί πως, σε λιγότερο από έναν
αιώνα, η ποιητική του παρομοίωση θα είχε μεταβληθεί σε συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ο
κόσμος έχει ήδη καταλήξει σε ένα βιβλίο, ένα βιβλίο απέραντο με δεκάδες εκατομμύρια
αναγνώστες. Ένα βιβλίο που περιέχει οτιδήποτε δημιούργησε και δημιουργεί η ανθρωπότητα:
κείμενα, εικόνες, ήχους - αλλά κυρίως, λόγο, γραπτό λόγο. Σο μέγιστο ποσοστό του Internet
είναι λέξεις. "Ο κόσμος φτιάχτηκε για να καταλήξει σε ένα βιβλίο" - η μεταφορά που έγινε
προφητεία.
Όταν ο Sir Karl Popper χώριζε τον κόσμο σε τρία (Κόσμος Ι: των αντικειμένων στο χώρο,
Κόσμος ΙΙ: ο υποκειμενικός, των σκέψεων και των βιωμάτων, Κόσμος ΙΙΙ: των δημιουργημάτων)
δεν υποψιαζόταν ότι σε δύο δεκαετίες ο Κόσμος ΙΙΙ θα σελάγιζε πάνω από την ανθρωπότητα
σαν δεύτερο σύμπαν. Περιέχει όλα αυτά που είχε περιγράψει ο φιλόσοφος: Επιστημονικές θεωρίες και ποιήματα, πίνακες
ζωγραφικής και κοντσέρτα, ακόμα και ταπεινά χρηστικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσεως και χάρτες.
Υυσικά, σαν δεύτερο σύμπαν, το Διαδίκτυο περιέχει - όπως και το πρώτο - άφθονα σκουπίδια. Δεν θα κριθεί από αυτά - όπως
δεν κρίνεται η ποίηση από τους κακούς στιχουργούς. Ο επαρκής αναγνώστης μαθαίνει να δικτυοδρομεί και να αποφεύγει την
φλυαρία, την ρυπαρογραφία, την προπαγάνδα.
Αλλά το πιο ένδοξο πράγμα στο Internet είναι πως όλοι μπορούν να γράψουν σε αυτό το βιβλίο. Αντίθετα με τα μονόδρομα
Μαζικά Μέσα (ακόμα και το βιβλίο είναι ένα από αυτά<) που μας μεταμορφώνουν σε δέκτες, στον Παγκόσμιο Ιστό ο
καθένας μπορεί να είναι και πομπός. Έχει επέλθει μία νέα άνθιση του Λόγου, φυτρώνουν εκατοντάδες ατομικά έντυπα,
εφημερίδες, βιβλία και περιοδικά των κυμάτων. Παλιά κλασικά κείμενα διασταυρώνονται με καινούργια, ανατρεπτικά. Οι
κυβερνοποιητές (cyberpoets) είναι οι τροβαδούροι της νέας εποχής. Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ξανανθίζει η τέχνη της
αλληλογραφίας
Οι δικτυωμένοι
υπολογιστές είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του
ανθρώπινου
πολιτισμού - πολύ πιο σημαντική από την εφεύρεση της
τυπογραφίας. Θα
αλλάξουν (ήδη αλλάζουν) τον τρόπο που εργαζόμαστε, που
επικοινωνούμε, που
ζούμε. Ξέρω ότι πολλοί βλέπουν με δυσπιστία, ακόμα και με
εχθρότητα αυτές τις
αλλαγές. Αλλά ακόμα και αυτοί, δεν θα μπορούσαν να αρνηθούν
την παρουσία του
Νέου Δικτυακού Λόγου.
Ν. Δήμου

Tο «γονίδιο» του...

Aϊνστάιν

Κάθε χρόνο, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ετοιμάζονται από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς οι ※έλεγχοι‼ με τους
βαθμούς του A' σχολικού τετραμήνου των 350 χιλιάδων μαθητών των Λυκείων και των TEE της χώρας μας.
H ανομοιογένεια στη σχολική επίδοση των μαθητών είναι ένα γεγονός ολοφάνερο, για το οποίο υπάρχει ομοφωνία από
όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές βαθμολογούνται με ※άριστα‼, ※πολύ καλά‼, ※καλά‼ ή
※μέτρια‼ και οι αντίστοιχοι βαθμοί εμφανίζονται και στους ※ελέγχους‼ που παραλαμβάνονται από τους γονείς.
H τρέχουσα αντίληψη της σχολικής επίδοσης και του βαθμού που την απεικονίζει, είναι χαρακτηριστικό ιδεολογικό στοιχείο
των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, με την έννοια ότι συσκοτίζεται η κοινωνική γένεση του
εμπειρικού δεδομένου ※επίδοση‼ και συνεπώς η ευθύνη του σχολείου στη γένεσή του και προβάλλει
στη θέση της η επίδοση ως έκφραση των δυνατοτήτων του μαθητή. H αφετηρία της επίδοσης
τοποθετείται στο εσωτερικό του μαθητή, στην ατομική του ※ζώνη ευθύνης‼. τα πλαίσια αυτά ο
βαθμός τού μαθητή θεωρείται ότι απεικονίζει την αξία του. το μέτρο που ο καθένας θεωρείται ότι
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είναι υπεύθυνος για την αξία του, ο μαθητής είναι υπεύθυνος για τον βαθμό του. αν να εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις
δυνατότητές του, δυνατότητες που έρχεται να σταθμίσει ο βαθμός.
H έρευνα, όμως, πάνω στον εκπαιδευτικό θεσμό έχει διαπιστώσει ότι η σχολική επίδοση είναι συνάρτηση της κοινωνικής
προέλευσης των μαθητευομένων. H παραδοσιακή αντίληψη που ερμήνευε τη σχολική επιτυχία με
τις εγγενείς νοητικές ικανότητες και την αποτυχία με την απουσία τους, δέχθηκε συντριπτικά
χτυπήματα στο επίπεδο της θεωρίας από δεκάδες αναλύσεις, μελέτες και στατιστικά στοιχεία που
απέδειξαν ότι η κοινωνική ανισότητα διευθύνει τη σχολική. Αυτό που λέμε νοημοσύνη φαίνεται να
είναι μια ※ειδική ευαισθησία‼ που διαμορφώνει ή δεν διαμορφώνει στο παιδί το περιβάλλον του και
με την οποία ※ευαισθησία‼ αυτό ※αντιλαμβάνεται‼ και ※αντιδρά‼ στις εμπειρίες του. Αλλά αυτό
είναι ζήτημα μαθησιακής παρέμβασης, είναι αγωγή, που προέρχεται από το κοινωνικό περιβάλλον
στο παιδί. Επομένως, η σχολική επιτυχία ή η αποτυχία δεν γίνεται κατανοητή παρά μόνον εάν τη
θεωρήσουμε ως ένα φαινόμενο κοινωνικά προσδιορισμένο.
H ικανότητα που ο πολιτισμός μας ονομάζει ευφυΐα, επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, που αρχίζουν από τη
διατροφή, τη βιολογική και ψυχολογική κατάσταση της μητέρας, του εμβρύου, το κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ., δηλαδή με λίγα
λόγια την ταξική προέλευση. Είναι καθαρά επιστημονική απάτη να ισχυρίζεται κανείς, ότι μπορεί να απομονώσει όλους
αυτούς τους συντελεστές, την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων και ν' αποφανθεί σχετικά με την
κληρονομικότητα της ευφυΐας.
Παρ' όλα αυτά, όμως, η βασική αντίληψη που είναι ριζωμένη μέσα κι έξω από το σχολείο, σε δασκάλους και εκπαιδευομένους,
στην κοινωνία όλη, είναι αυτή που εξηγεί την ανισότητα στη σχολική απόδοση σαν φυσική, καθώς την αποδίδει συγχρόνως
στην έλλειψη ή ύπαρξη ※φυσικών‼ χαρισμάτων στους μαθητευομένους. ύμφωνα μ' αυτό το ιδεολόγημα, ο μαθητευόμενος
που συνδέει τη σχολική του ζωή με επιτυχία στα σχολικά αποτελέσματα, είναι αυτός που έχει διαλεχθεί από την πρόνοια ή το
μετά βίας λαϊκοποιημένο ομοίωμά της, τη φύση, και είναι ※προορισμένος‼ για τη σχολική επιτυχία. Οι ※άλλοι‼ που δεν τα
※καταφέρνουν‼, προφανώς, σύμφωνα με την ίδια αντίληψη, δεν δέχθηκαν την επίσκεψη του πνεύματος. ε μια συλλογική
έρευνα, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο, οι δάσκαλοι επικαλέστηκαν κατά 80% ως αίτια
εγκατάλειψης του σχολείου πνευματικές και χαρακτηρολογικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, με λίγα
λόγια μια ※αναγκαία και φυσική επιλογή‼.
το ίδιο μήκος κύματος η κοινή γνώμη αποδέχεται την κοινωνική λειτουργία του σχολείου μέσα σε
αυστηρά καθορισμένα όρια. Δηλαδή, ύστερα από αυστηρή επιλογή θα περάσουν στις ανώτερες
βαθμίδες της εκπαίδευσης οι ※άριστοι‼, οι ※ευφυέστατοι‼. Προεκτείνοντας τα παραπάνω, το
συμπέρασμα βγαίνει μόνο του αβίαστα: κανένας δεν γεννιέται εργάτης ή άνεργος, επιχειρηματίας ή
βιομήχανος - με όλα όσα συνεπάγονται οι θέσεις αυτές, αλλά γίνεται με βάση τις προσωπικές του
δυνατότητες.
Παράλληλα, αποτέλεσμα του αδιόρατου τρόπου εγχάραξης της καλλιέργειας που κατακτιέται στον
οικογενειακό κύκλο είναι η ενίσχυση της πεποίθησης ότι η επιτυχία του ευνοημένου παιδιού
συνδέεται με τη ※φυσική‼ του περιοχή. Σο πολιτιστικό κεφάλαιο εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά του έμφυτου και του
αποκτημένου, παρόλο που είναι κοινωνικό προϊόν. Σου έμφυτου, όπως σημειώνει ο Bourdieu, εφόσον η ※φυσική υπεροχή‼
είναι στο βάθος, ο τρόπος κάτω από τον οποίο εκδηλώνεται το ※καλά αποκτημένο‼ πολιτιστικό κεφάλαιο και του
αποκτημένου, εφόσον δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπεξαιρέθηκε με κάποια κληρονομική δολιότητα.
ΣΑ ΝΕΑ , 21-01-2004
Μειονοτικά σχολεία: "όσο λιγότερα μαθαίνουν τόσο το καλύτερο"
Από τις 13 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τριήμερο συνέδριο
της Ελληνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ολιγότερο Φρησιμοποιουμένων
Γλωσσών (ELBUL), με θέμα τη γλωσσική διαφορετικότητα στην Ελλάδα. το υνέδριο
παρευρέθησαν αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
καθώς και αντιπροσωπεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Εθνοτήτων της Ευρώπης του
υμβουλίου της Ευρώπης. Από τις εργασίες του υνεδρίου, δημοσιεύουμε σήμερα ένα
κείμενο που αποδίδει περιληπτικά την προφορική εισήγηση του Ιμπράμ Ονσούνογλου, ο
οποίος αναφέρθηκε στα γλωσσικά προβλήματα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής
Θράκης, στην εκπαίδευση της μειονότητας, καθώς και στην ακολουθούμενη μειονοτική
πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Σου Ιμπράμ ΟΝΟΤΝΟΓΛΟΤ Η τουρκική γλώσσα θα μπορούσε ίσως να
χαρακτηριστεί "ευνοούμενη", σε σχέση πάντα με τις άλλες λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα. Όποιος ασχολείται
με τα ζητήματα αυτά, πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα δικά μας γλωσσικά προβλήματα κινούνται σε ένα τελείως διαφορετικό
επίπεδο – ας το χαρακτηρίσουμε ως ένα πολύ ανώτερο επίπεδο. Κι αυτό γιατί εμείς έχουμε επιλύσει ευθύς εξαρχής τα βασικά
προβλήματα αναγνώρισης της τουρκικής γλώσσας από την πολιτεία και της διδασκαλίας της στην εκπαίδευση, επιτεύγματα
που αποτελούν απλησίαστους στόχους για τις υπόλοιπες γλωσσικές ομάδες. Σο όλο θέμα μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά. Η
τουρκική μειονότητα είναι η μόνη επισήμως αναγνωρισμένη στην Ελλάδα από το 1923, από την εποχή της ενσωμάτωσης της
Δυτικής Θράκης, έστω και μόνον ως θρησκευτική - μουσουλμανική μειονότητα και όχι ως εθνική-τουρκική, και κατοχυρωμένη
με τη διεθνή συνθήκη της Λωζάννης του 1923. Και η τουρκική είναι η "επίσημη" μειονοτική γλώσσα που διδάσκεται από
μειονοτικούς τουρκόφωνους δασκάλους στα μειονοτικά σχολεία, με βιβλία γραμμένα στην τουρκική. Κάθε μειονοτικό χωριό
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έχει το δικό του μειονοτικό σχολείο. Εν ολίγοις, η μοίρα της τουρκικής γλώσσας είναι ασύγκριτα καλύτερη. Έτσι λοιπόν το
πρόβλημα της γλωσσικής αφομοίωσης, που είναι τόσο οξυμένο στις υπόλοιπες γλωσσικές ομάδες, μέχρι σήμερα ουσιαστικά
ήταν ανύπαρκτο στην τουρκική μειονότητα. Ίσως τεθεί στο μέλλον. Αντιθέτως, η ημετέρα μειονότητα ήταν (και εν πολλοίς
είναι) αντιμέτωπη με το πρόβλημα της εκμάθησης της επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους. Η τουρκική μειονότητα δεν
γνωρίζει, δεν ομιλεί την ελληνική, κι αυτό επειδή δεν τη διδάσκεται ουσιαστικά. Σο πρόβλημα αυτό δεν αποτελούσε τόσο
παρενέργεια της υποβαθμισμένης μειονοτικής εκπαίδευσης ή των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών που
επικρατούν στη Θράκη, αλλά συνέπεια μιας συστηματικής προσπάθειας εκ μέρους των αρχών, μια και στα μειονοτικά
σχολεία ίσχυε η αρχή: "Όσο λιγότερα μαθαίνουν τόσο το καλύτερο". Εδώ και λιγότερο από δέκα χρόνια, η τακτική αυτή έχει
αναθεωρηθεί και τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όποιος τριγυρνούσε τους δρόμους της
Κομοτηνής έβλεπε γραμμένο σε πολλούς τοίχους το εξής σύνθημα: "Μειονότητα, Έξωση ή Αφομοίωση;". Σο σύνθημα αυτό
γραφόταν, ξεθώριαζε με τον χρόνο ή κάποιοι το έσβηναν, και ξαναγραφόταν. Αυτό επαναλαμβανόταν για πολλά χρόνια.
Έξωση ή Αφομοίωση; Σο σύνθημα δεν άφηνε άλλα περιθώρια, άλλη εναλλακτική λύση, όπως π.χ. να γίνει σεβαστή η ύπαρξη
της μειονότητας. Σο δίλημμα όμως που περιείχε ήταν ψευδές. Γιατί η πολιτεία προ πολλού είχε κάνει την επιλογή της. Ήταν η
επιλογή της έξωσης. Σα πάντα ήταν ρυθμισμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ωθήσουν τη μειονότητα να εγκαταλείψει την
πατρίδα της και να μεταναστεύσει –πού αλλού;– στην Σουρκία. "Κάντε τον βίο της αβίωτο, να σηκωθεί να φύγει", ήταν η
λογική που επικρατούσε. το πλαίσιο αυτό, μεταξύ των άλλων, εφαρμόσθηκε μια πολιτική τρομερής υποβάθμισης της
εκπαίδευσης στα μειονοτικά σχολεία, με συνέπεια μειονοτικοί μαθητές κατά χιλιάδες να πηγαίνουν να φοιτήσουν στη
γειτονική Σουρκία, και φυσικά να μην επιστρέφουν στη Θράκη. Εξάλλου, αυτό ακριβώς ήταν και το ζητούμενο. Κατά τα άλλα,
στην τυπική της μορφή, η μειονοτική εκπαίδευση αποτελεί μια κατάκτηση που φαντάζει πολύ προχωρημένη ακόμη και στις
σημερινές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τα μειονοτικά σχολεία τα μισά μαθήματα διδάσκονται στη μειονοτική –
τουρκική– γλώσσα και τα άλλα μισά στην επίσημη ελληνική. Σα πιο βασικά μαθήματα, εκείνα των θετικών επιστημών,
διδάσκονται στην τουρκική. Αυτό αποτελεί βέβαια μια μειονοτική κατάκτηση, το γεγονός όμως έχει άλλες διαστάσεις. Σο
διδακτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, έχει καθορισθεί σε γενικές γραμμές με διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και
Σουρκίας. Αυτό δηλαδή που ισχύει στα τουρκικά μειονοτικά σχολεία ισχύει, αντίστοιχα, και για τα ελληνικά μειονοτικά
σχολεία στην Σουρκία. Πάντως, ακόμα και η ισχύουσα αμοιβαιότητα δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της πώς κατάφεραν
τελικά δύο εθνικά κράτη να συμφωνήσουν σε ένα τόσο προοδευτικό και αυτοδιοικητικό μειονοτικό εκπαιδευτικό καθεστώς
πριν 80 χρόνια. Καταλήγουμε έτσι στη σκέψη ότι η οθωμανική παράδοση ήταν αυτή που πρέπει να έδρασε καταλυτικά. την
οθωμανική παράδοση, η μειονοτική εκπαίδευση ήταν τελείως ελεύθερη και αυτοδιοικούμενη και η διδασκαλία γινόταν
αποκλειστικά στη μειονοτική γλώσσα. Ξαφνιάστηκα όταν πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι η τουρκική γλώσσα στα ελληνικά
μειονοτικά σχολεία στην Πόλη είχε εισαχθεί μόλις το 1936. Ένα ακανθώδες πρόβλημα που εμφανίζεται στη μειονότητά μας
είναι αυτό της πομακικής γλώσσας. Και καταντάει ακανθώδες εξαιτίας της κακοπροαίρετης προσέγγισης των αρχών. Η
πομακική είναι μια σλαβική διάλεκτος που ομιλείται από μια σημαντική μερίδα της μειονότητας. Οι Πομάκοι κατοικούν στην
ορεινή Ροδόπη και είναι δίγλωσσοι ή τρίγλωσσοι. Η θέση μας δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η διατήρηση της πομακικής
γλώσσας. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρω ότι παρατηρείται σε ευρεία κλίμακα το φαινόμενο της εθελοντικής εγκατάλειψης της
πομακικής από τους ομιλούντες αυτήν. Πολλά πομακόφωνα χωριά έχουν εγκαταλείψει, πριν από μία ή δύο γενιές την
πομακική, και έχουν περάσει στην τουρκική, η οποία είναι η κυρίαρχη γλώσσα στη μειονότητα. Κάποια ιστορικά γεγονότα
επιτάχυναν τη διαδικασία αυτή. τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής στη Δυτική Θράκη, οι
Βούλγαροι, επικαλούμενοι τη γλωσσική συγγένεια της βουλγαρικής με την πομακική, κατέβαλαν έντονες προσπάθειες για
να μεταδώσουν βουλγαρική εθνική συνείδηση στους Πομάκους και να τους προσηλυτίσουν στον χριστιανισμό, χωρίς να
διστάσουν να προσφύγουν στη βία για να πετύχουν τον σκοπό τους. Και οι ελληνικές αρχές όμως ανέκαθεν προσπαθούσαν
να εμφυσήσουν διαφορετική εθνική συνείδηση στους Πομάκους, με σκοπό τη διάσπαση της μειονοτικής ενότητας. Πουθενά
αλλού η ελληνική πολιτεία δεν αναφέρεται σε διαφορετικές εθνικές ομάδες ή εθνικές μειονότητες παρά μόνο στην
περίπτωση των Πομάκων. Σο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρακαλώ, αναλαμβάνει την έκδοση λεξικών ή σχολικών βιβλίων
στην πομακική γλώσσα χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα εκ μέρους εκείνων στους οποίους απευθύνονται τα βιβλία αυτά.
Τπάρχουν πολλές άλλες δραστηριότητες προς την κατεύθυνση του διαχωρισμού των Πομάκων. Αυτή η πολιτική προκαλεί
συνολικά την αντίδραση της μειονότητας, και μέχρι σήμερα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, ενισχύοντας τον τουρκικό
εθνικισμό των Πομάκων. Η ομογενοποίηση που καλλιεργεί ο ελληνικός εθνικισμός εφαρμόζοντας την αρχή ότι "κάθε
ορθόδοξος είναι Έλληνας" περνάει και στο εσωτερικό της μειονότητας ενισχύοντας την αντίστοιχη αρχή: "κάθε
μουσουλμάνος είναι Σούρκος". Ο Ιμπράμ Ονσούνογλου είναι μέλος της Ελληνικής Επιτροπής του EBLUL και μέλος της
Ομάδας Σουρκικής Γλώσσας.
Σο μήνυμα του γονιδιώματος
υναρπαστικά από επιστημονικής απόψεως, αλλά και εξαιρετικά σημαντικά από πλευράς
κοινωνικών επιπτώσεων, είναι τα αποτελέσματα της αποκωδικοποιήσεως του ανθρώπινου
γονιδιώματος.
Ο συγκριτικά μικρός αριθμός των γονιδίων του -μόλις 30.000 έναντι των αναμενομένων 100 έως
140.000- και η διαπίστωση δυνατότητος παραγωγής δέκα ή και περισσοτέρων πρωτεϊνών από ένα
γονίδιο αναλόγως των αναγκών του οργανισμού, κλονίζουν εκ θεμελίων την μετ' επιτάσεως
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κυκλοφορούσα εσχάτως αντίληψη ότι τα γονίδια προκαθορίζουν μονοσημάντως τα πάντα.
Αντιθέτως, καθίσταται πλέον κυρίαρχη η επιστημονική άποψη ότι είναι η αλληλεπίδραση των γονιδίων μεταξύ τους, αλλά
και με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αυτή που διαμορφώνει τη συμπεριφορά και την υγεία των ανθρώπων. Ο ίδιος ο
άνθρωπος, όμως, το ον που κατίσχυσε πάνω στη γη, είναι καθοριστικός παράγων της διαμορφώσεως αυτού του κοινωνικού
και φυσικού περιβάλλοντος. Μέγιστες, επομένως, οι ευθύνες του, όπως αποδεικνύεται πλέον, για τις συνέπειες των
παρεμβάσεών του όχι μόνον επί της φύσεως γενικώς, αλλά και επί του ιδίου του ανθρώπινου είδους, αφού τώρα
αποδεικνύεται επιστημονικώς ότι επηρεάζουν ακόμη και τα θεμελιώδη δομικά
υλικά της
υπάρξεώς του.
Οσον αφορά τους ανθρώπους, αποδεικνύεται ότι είναι γενετικά ταυτόσημοι σε
ποσοστό που
υπερβαίνει το 99,999%. Τπολογίζεται, ότι μόλις 10.000 από τα 3 δισεκατομμύρια
※γράμματα‼
(βάσεις) του βιοχημικού κώδικα του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι διαφορετικά
ανάμεσα σε δύο
οιουσδήποτε κατοίκους του πλανήτη.
υνεπεία αυτού, χωρίς φυσικά να αναιρείται η ύπαρξη γονιδίων που προκαλούν
ασθένειες, η
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον προβάλλει ως πρώτιστος παράγων
διαμορφώσεως
του χαρακτήρος και της συμπεριφοράς των ανθρώπων και όχι η μοιρολατρική άποψη ότι δήθεν σχεδόν το άπαν της
συμπεριφοράς, των ικανοτήτων και εν τέλει της ζωής μας είναι εκ των προτέρων ανεξίτηλα χαραγμένο στα γονίδιά μας από
τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι γεννιούνται σχεδόν ίδιοι και είναι κυρίως το περιβάλλον
που θα ζήσουν και θα μορφωθούν, οι συνθήκες διατροφής, οι κοινωνικές ομάδες εντός των οποίων θα δραστηριοποιηθούν
κ.λπ. οι παράγοντες που θα συντείνουν στη διαμόρφωση και τη διαφοροποίησή τους. Ενδεχομένως, ακόμη και το αν θα
εκδηλωθούν ή όχι οι γονιδιακές προδιαθέσεις ασθενειών, θα εξαρτηθεί κατά ικανό ή αποφασιστικό ποσοστό από τους
παράγοντες αυτούς.
Η αναδυόμενη ως ορθότερη, πλέον, θεώρηση του γονιδιώματος ως δικτύου, επιβάλλει επίσης εξαιρετική προσοχή στη
διαγραφόμενη φρενήρη κούρσα ανακαλύψεως γονιδιακών φαρμάκων. Οι ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν στις
πολλαπλές ισορροπίες του ανθρώπινου γονιδιώματος από την εσπευσμένη, χάριν κερδοφορίας, χορήγηση φαρμάκων αυτού
του τύπου, ίσως υπερβαίνουν τα όρια της φαντασίας μας.
Οσο πιο πολύ προσεγγίζει ο άνθρωπος τη γνώση των βασικών λειτουργιών της ζωής, τόσο πιο εύκολο γίνεται να περάσει από
το μεγαλείο των συγκλονιστικών επιστημονικών ανακαλύψεων βελτιώσεώς της στο έρεβος των αυτοκαταστροφικών
παρεμβάσεων. Εφημ. Καθημερινή 13/2/2001
(Κύριο άρθρο)
Σο άγνωστο πογκρόμ κατά των Ελλήνων
Ισχυριστήκαμε πριν από δυο μήνες ότι οι Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ αντιμετωπίστηκαν από τις αρχές, αλλά και τους
παλιότερους κατοίκους της χώρας, με τρόπο ανάλογο προς εκείνο που υποδεχόμαστε κι εμείς σήμερα τους Αλβανούς
μετανάστες. Δημοσιεύσαμε, μάλιστα, και κάποια στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα των συμπατριωτών μας
εκείνης της εποχής, όπως προβάλλονται από τις επίσημες πηγές της περιόδου. Οι αντιδράσεις που προκάλεσαν τα
δημοσιεύματά μας υπήρξαν πρωτοφανείς. Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει τα ίδια τα ντοκουμέντα. Οι διαμαρτυρόμενοι δεν
προέρχονταν μόνο από το χώρο της οργανωμένης ακροδεξιάς ή της κατ' επάγγελμα εθνικοφροσύνης. Ακόμα και
καλοπροαίρετοι αναγνώστες που θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς, διέγνωσαν στην αρθρογραφία μας αν όχι την
υπέρτατη ύβρη, τουλάχιστον την υπερβολή και την αυθαιρεσία. Πώς είναι δυνατόν -μας λένε- να συγκρίνει κανείς τους
Ελληνες που ως γνωστόν μεγαλούργησαν και εξακολουθούν να διαπρέπουν στο εξωτερικό, με τους ημιάγριους, απολίτιστους
και επικίνδυνους Αλβανούς;
Επανερχόμαστε σήμερα στο θέμα αυτό με ένα εκπληκτικό ντοκουμέντο. Σην ιστορία ενός πραγματικού πογκρόμ κατά των
Ελλήνων μεταναστών που πραγματοποιήθηκε στη μικρή άουθ Ομαχα της
πολιτείας Νεμπράσκα το 1909. Για την ιστορία αυτή έχει συγγράψει μονογραφία ο
Ελληνοαμερικανός δάσκαλος και πανεπιστημιακός Σζον Μπίτζες, ο οποίος -όπως
θα διαπιστώσετε στις σελίδες που ακολουθούν- είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο
της τοπικής κοινωνίας, και κανείς δεν μπορεί να του προσάψει "αντιαμερικανική"
προκατάληψη. Η μελέτη του υπήρξε προϊόν σκληρού μόχθου και επίπονης
δουλειάς στα αρχεία των τοπικών εφημερίδων αλλά και των επίσημων αρχών. Η
πρώτη μορφή αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nebraska History το καλοκαίρι του 1970 και πήρε το βραβείο
James Sellers.
Διαβάζοντας τη μελέτη του κ. Μπίτζες διαπιστώνουμε ότι στον Ελληνα μετανάστη απέδιδαν τότε οι αμερικανικές εφημερίδες
όλα τα στερεότυπα που συνοδεύουν την εικόνα του Αλβανού στα σύγχρονα ελληνικά ΜΜΕ: οι Ελληνες είναι "βρόμικοι",
"υπάνθρωποι", "απολίτιστοι", "άγριοι", επιρρεπείς στο έγκλημα.
Οι ανθελληνικές ταραχές στη άουθ Ομαχα σημειώθηκαν στις 21 Υεβρουαρίου του 1909, μετά από τη σύλληψη του Γιάννη
Μασουρίδη ως ενόχου για τη δολοφονία του αστυνομικού Εντ Λόουρι. Οι εφημερίδες αμέσως μίλησαν για τον "Ελληνα
δολοφόνο" και δημοσίευσαν την εμπρηστική ανθελληνική προκήρυξη που συνέταξε ο Σζόζεφ Μέρφι, ένας τοπικός πολιτικός
παράγοντας. ' αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για τους "βρομερούς Ελληνες που επιτίθενται στις γυναίκες μας και
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χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, που διατηρούν χαρτοπαιχτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες". το κλείσιμο της
προκήρυξης γινόταν έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο "όπου θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Ελληνες από την
πόλη μας." (εφημερίδες World Herald και Daily News, 20.2.1909).
Σην επομένη το κύριο άρθρο της Herald αναφερόταν στον Μασουρίδη με τα ακόλουθα λόγια: "Ενας Ελληνας που στη
γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω (...) η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει, να
σκοτώσει." Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις ΗΠΑ από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον είχε υπό
παρακολούθηση, επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο. τις 19 Υεβρουαρίου ο Λόουρι τον συνέλαβε μετά από
καταγγελίες εις βάρος του, ότι είχε σχέσεις με μια ανήλικη (17χρονη) κοπέλα, που του έκανε μαθήματα αγγλικών. Ση στιγμή
της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη και το θάνατο του Λόουρι.
Αμέσως συγκεντρώθηκαν μερικές εκατοντάδες κάτοικοι με σκοπό να λιντσάρουν τον Μασουρίδη. Με δυσκολία κατάφερε η
αστυνομία να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο.
Η συγκέντρωση χιλίων κατοίκων την επομένη οδήγησε σε ανεξέλεγκτη βία εις βάρος των Ελλήνων. Με κραυγές "θάνατος
στους Ελληνες" και "θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι", το πλήθος όρμησε στην ελληνική συνοικία, την "Γκρίκ-τάουν" και
επιτέθηκε στους ανύποπτους Ελληνες. Οσοι απ' αυτούς δεν κατάφεραν να διαφύγουν, έπεσαν στα χέρια των φανατισμένων
Αμερικάνων και δάρθηκαν χωρίς έλεος. την απελπισία του κάποιος προσπάθησε να αμυνθεί με όπλο και τραυμάτισε
ελαφρά δυο παιδιά. Σότε πλέον το πλήθος των επιτιθέμενων χωρίστηκε στα δυο και άρχισε τις λεηλασίες και τα σπασίματα σ'
όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια των Ελλήνων. Οι ταραχές συνεχίστηκαν όλη τη μέρα κάτω από τη σιωπηλή επιδοκιμασία
κάποιων αστυνομικών και την αδυναμία των τοπικών αρχών. Επί έξι ώρες το πλήθος "με ρεβόλβερ, με κλομπ και με δαυλούς
γύριζε στην πόλη, έπινε τα κλεμμένα ποτά, έκλεβε εμπορεύματα, χτυπούσε όποιον μπορούσε, μέχρι να τρέξει το αίμα από τις
πληγές."
Περιγράφοντας την εικόνα που είχαν για τους Ελληνες οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής, o Σζον Μπίτζες αναφέρεται στην
εχθρότητα που προκλήθηκε από το γεγονός ότι οι Ελληνες δούλευαν με μικρότερα μεροκάματα και χρησιμοποιούνταν ως
απεργοσπάστες. Σους κατηγορούσαν ακόμα ότι έφερναν στην Αμερική τις δικές τους άγριες συνήθειες, ότι ήταν βρόμικοι
(εφόσον έκαναν πάντα τις βρόμικες δουλειές), ότι πολιτικολογούσαν στα δικά τους καφενεία και χαρτόπαιζαν. Οι ντόπιοι
θεωρούσαν τη συμπεριφορά των Ελλήνων "ανήθικη" και "αντιαμερικάνικη". "Σο σημείο που προκαλεί το ανθελληνικό
στοιχείο", γράφει η Omaha Bee, "είναι ότι δουλεύουν φτηνά. Οτι ζουν ακόμα φθηνότερα, σε ομάδες. Οτι αδιαφορούν για τις
μικρές λεπτομέρειες στις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικάνοι." Και ο εκδότης της Daily News πρόσθετε ότι "τα
δωμάτιά τους είναι βρόμικα. Επιτίθενται στις γυναίκες. Μ' άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα
μάτια των περισσοτέρων κατοίκων της άουθ Ομαχα."
Μετά το τέλος των ταραχών η κοινότητα των Ελλήνων της περιοχής σκόρπισε σ'ολόκληρη την Αμερική. Από τις 2.000
μεταναστών που ζούσαν στη άουθ Ομαχα μέχρι εκείνο το μοιραίο άββατο το Υεβρουάριο του 1909, σε λίγους μήνες η
απογραφή του 1910 κατέγραφε μόλις 59 άτομα. Η περίπτωση των ανθελληνικών ταραχών στη άουθ Ομαχα δεν είναι η μόνη
εκείνης της περιόδου. Ο κ. Μπίτζες ανακάλυψε στην εφημερίδα Evening News of Roanoke στην πολιτεία της Βιρτζίνια
αναφορά σε επιθέσεις όχλου εναντίον των καταλυμάτων Ελλήνων μεταναστών τον Ιούλιο του 1907. Και την ίδια βδομάδα με
τα επεισόδια στη άουθ Ομαχα ξέσπασαν παρόμοιες βίαιες ταραχές σε δύο τουλάχιστον πόλεις, στο Κάνσας ίτι της
πολιτείας Κάνσας και στο Ντέιτον του Οχάιο.
Σο τελευταίο μάθημα που παίρνουμε από την ιστορία αυτή είναι η τύχη της έρευνας του κ.
Μπίτζες. Σο 1991, ο Σζον Μπίτζες επανήλθε στο θέμα, συμπληρώνοντας με καινούργια στοιχεία
την υπόθεση. Ομως τη νέα του μελέτη δεν δέχθηκε κανείς να τη δημοσιεύσει. Οπως μας εξήγησε
ο ίδιος ο ερευνητής, η άρνηση των ακαδημαϊκών αρχών να προχωρήσουν στη δημοσίευση,
οφειλόταν ακριβώς στο "ακανθώδες" αντικείμενό της. Οι σύγχρονοι Αμερικανοί θέλουν να
"ξεχάσουν" το ρατσισμό εναντίον των μεταναστών στις αρχές του αιώνα, όπως ακριβώς και οι
σύγχρονοι Ελληνες αρνούνται να πληροφορηθούν τις δύσκολες συνθήκες, κάτω από τις οποίες
πραγματοποιήθηκε εκείνη η μετανάστευση.(Ελευθεροτυπία, 14/6/1998)

Σα ξυρισμένα «μυαλά» του νεοφασισμού
Τπάρχουν παιχνίδια στα οποία κερδίζει όποιος βάλει
περισσότερους Εβραίους σε φούρνους ή σε θαλάμους αερίων
ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ ΜΠΙΣΙΚΑ
Αν και ο νεοναζισμός στην Ελλάδα δεν έχει πάρει διαστάσεις
φαινομένου, η θλιβερή μειοψηφία που τον εκφράζει βιαιοπραγεί κατά
πολιτών αλλά και προπαγανδίζει μέσα από έντυπα, εφημερίδες,
δίσκους και βιντεοπαιχνίδια τη μισαλλόδοξη ιδεολογία της Η αβγοθήκη της Νέας Σάξης έχει
βρει, εδώ και καιρό, θερμαινόμενο έδαφος για να φέρει στο προσκήνιο προκαταλήψεις, μίσος
και βία εναντίον οποιουδήποτε ανήκει σε διαφορετική εθνότητα, θρησκεία ή τάξη. Οι πράξεις βίας και τα ρατσιστικά
εγκλήματα που υποδαυλίζονται από ακροδεξιές οργανώσεις είναι πια κοινός τόπος στις χώρες της Ευρώπης, και γίνονται εν
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ονόματι της καθαρότητας της ράτσας και της αφύπνισης του ※ευνουχισμένου πατριωτισμού‼. Εύκολος στόχος, οι ξένοι, σε
μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση και η ανασφάλεια για το αύριο κάνει πιο εύπεπτη την προπαγάνδα του νεοφασισμού
πίσω από τη φράση ※έξω οι ξένοι‼. Σο αυγό του φιδιού δεν έχει σπάσει ακόμη στην Ελλάδα. Επωάζεται, όμως, και οι θιασώτες
της ακροδεξιάς παράκρουσης έχουν μπει στο παιχνίδι σπάζοντας κεφάλια ώσπου να σπάσει το αβγό που θα γεννήσει και
μεγαλύτερη αποδοχή της ρητορείας τους. Σο περίεργο είναι ότι εξεπλάγησαν πολλοί με την απροκάλυπτη βία των
τραμπούκων της ※Φρυσής Αυγής‼ που έστειλαν στο νοσοκομείο τον 24χρονο φοιτητή της Υιλοσοφικής, Δημήτρη Κουσουρή,
μέλος του Κ.. της ΕΥΕΕ. Προς τι η απορία; Οι ροπαλοφόροι ※Περίανδροι‼ έχουν, εδώ και καιρό, χτυπήσει τη σιδερένια μπότα
τους, αλλά κανείς δεν τους άκουσε ή δεν θέλησε να τους ακούσει. Αλλοι εκώφευαν και κωφεύουν, γιατί ※όλες τις ψήφους τις
έχουμε ανάγκη‼. Αλλοι, γιατί τα βίαια χτυπήματά τους αφορούσαν μειονότητες (μουσουλμάνους στο Γκάζι της Αθήνας,
μαύρους μετανάστες): ※Ποιος τους μετράει αυτούς;‼. ήμερα, τρομάξαμε γιατί αποθρασύνθηκαν χτυπώντας πια με
οργανωμένη επίθεση εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της ελληνικής κοινωνίας. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τον Αντώνιο
Ανδρουτσόπουλο ή ※Περίανδρο‼, υψηλόβαθμο στέλεχος της ※Φρυσής Αυγής‼, και μοιράζουμε αντιρατσιστικά κηρύγματα
χωρίς να κοιτάμε πόσοι ※Περίανδροι‼ είναι ανάμεσά μας, χωρίς να βλέπουμε ότι καθημερινά εκτρέφουμε προσωπικά τον
ρατσισμό με τη στάση μας, ή τον προωθούν με την πολιτική τους στάση κόμματα και ομάδες πίσω από ※ελληνόψυχες‼
ιδεοληψίες.
Οι Φρυσαυγίτες έρχονται να σκληρύνουν το παιχνίδι δηλώνοντας ότι απέναντι στον «ελαφρό πατριωτισμό» προτείνουν τον
ακραίο εθνικισμό, «γιατί ο ελληνισμός πάνω από όλα είναι αίμα, είναι ράτσα, και αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα», και ο
όρκος του φαλαγγίτη μπαίνει σε περίοπτη θέση στην ομώνυμη εφημερίδα τους, το δε σύνθημα «Η Ελλάδα στους Ελληνες-έξω
οι ξένοι» γίνεται μόνιμη επωδός. Γι' αυτούς, η νέος αέρας που πνέει από την Ευρώπη και τους δροσίζει είναι ότι ο ※εθνικισμός
κερδίζει έδαφος‼ και κουκιά. ήμερα, στην Ελλάδα, η ※Φρυσή Αυγή‼ και ο ※τόχος‼ είναι οι φορείς του νεοφασισμού στην
Ελλάδα. Οι εθνικοσοσιαλιστές της ※Φρυσής Αυγής‼ πρωτοεμφανίσθηκαν υπό τη σκέπη του εντύπου με τον ίδιο τίτλο το 1981.
Ο Λαϊκός ύνδεσμος, που ήταν πολιτικός τους φορέας, ιδρύθηκε το 1986 και κατέβηκε πρώτη φορά στις ευρωεκλογές του 1994
συγκεντρώνοντας 7.264 ψήφους. Εκλογές το 1994. Ο γραμματέας της Φρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος δηλώνει εθνικιστής,
αποφεύγοντας τον τίτλο του φασίστα για να μπορεί να διπλαρώσει και ευρύ κοινό, φίλα προσκείμενο στις εθνικιστικές
κενολογίες. Οπως άλλωστε γράφει και η Christian De Brie (Le Monde Diplomatique, τεύχος 6, Υεβρουάριος 1995): «Εχουν μάθει
από τους πνευματικούς τους ηγέτες ότι "πρέπει να είμαστε συνετοί, όσον αφορά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. Προπαντός,
είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουμε ξεπερασμένες φρασεολογίες"». το έντυπό τους οι Φρυσαυγίτες δεν ξεχνούν να...
διαψεύδουν ότι ο Φίτλερ ※έκανε σαπούνι τους Εβραίους‼, αλλά το μένος εναντίον τους είναι σημαία της δράσης τους.
Αλλωστε, όπως δήλωνε το 1990 ο υπεύθυνος Σύπου της οργάνωσης, Παναγιώτης Αδαμόπουλος (περιοδικό ※ΕΝΑ‼),
«θεωρούμε τον Αδόλφο Φίτλερ σαν την κορυφαία φυσιογνωμία του 20ού αιώνα! Ηταν βέβαια ατυχής συγκυρία το γεγονός ότι η
Γερμανία επετέθη στην Ελλάδα, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να θαυμάζουμε και να εκτιμούμε την κυρίαρχη αυτή, για την
ιδεολογία μας, μορφή».
Οι ροπαλοφόροι Φρυσαυγίτες
Η δράση της οργάνωσης, εκτός του προσηλυτισμού, συνεχίζεται στους δρόμους με ρόπαλα και
σιδερογροθιές. Ξυλοδαρμοί μεταναστών, καταληψιών μαθητών, μελών αριστερίστικων οργανώσεων,
επεισόδια στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν υπολογίσει κανείς τις επιθέσεις ακροδεξιών
(όπως τις έχει ταξινομήσει η Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη- YRE), θα παρατηρήσει ότι
τα τελευταία τρία χρόνια έχουν κατακόρυφη αύξηση.
Εκτός από τη ※Φρυσή Αυγή‼ επιδόθηκαν στην ακροδεξιά τρομοκρατία και μικρο-ομάδες που
χτυπούσαν στόχους, υπογράφοντας υπό διάφορες επωνυμίες. Σο ※Εθνικό Σάγμα‼ δρούσε από το 1992-1995 (περίοδο
υπερεθνικιστικής έξαρσης με το Μακεδονικό) στο 39ο ΣΕΛ και επετίθετο σε μαθητές. Η εθνικιστική φάλαγγα τρομοκρατούσε
ως πέρυσι κόσμο στο Πολυκλαδικό Αθηνών, και μάλιστα είχαν κουρέψει και κάποιον αναρχικό. το Γουδί και στου
Ζωγράφου, οι ※Αρειοι Πολεμιστές‼ (ομάδα 40 ατόμων) έκαναν αλβανοκυνηγητό και γέμιζαν τους τοίχους με συνθήματα και
σβάστικες. Σον Δεκέμβριο, έκαναν επίθεση και στα γραφεία του υνασπισμού. Ολοι αυτοί έχουν τις ευλογίες της ※Φρυσής
Αυγής‼, που σήμερα στεγάζεται στην οδό ολωμού 74, συγκατοικώντας με τη ΒΕΟ (Βασιλική Εθνική Οργάνωση). Οι
συνεδριάσεις τους ήταν τακτικές ως πρόσφατα, που μέλη τους διώκονται για την επίθεση του
Κουσουρή, και αναδιπλώθηκαν , και βέβαια ακολουθείται το τρίπτυχο πειθαρχία-τάξη-ιεραρχία
και σύνθημα ※πίστευε-υπάκουε-πολέμα‼. Σο υψωμένο χέρι χαιρετά φασιστικά τους ανωτέρους
στη βαθμίδα.
«Σο τελετουργικό παίζει μεγάλο ρόλο σε τέτοιου είδους δόγματα. Η επικράτηση δεν γίνεται με
δημοκρατικά μέσα, αλλά με βία, και επομένως η στρατιωτική οργάνωση και άρα η ιεραρχία (που
δεν κρίνεται) είναι απαραίτητη. Σα τελετουργικά απευθύνονται στο θυμικό, και η έμφαση σε αυτά
είναι μεγαλύτερη, όσο πιο κλειστή και αντιδημοκρατική είναι η ομάδα», παρατηρεί ο Αλκης
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Ρήγος, πολιτικός επιστήμονας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιές ομάδες επιλέγουν να διεισδύσουν στη νεολαία. Εκεί, εντείνοννται τα στοιχεία της κρίσης.
Ακούν παντού για την κρίση της πολιτικής, γενικά, αντί να μιλάμε για κρίση του κομματικού συτήματος. ※Ολοι ίδιοι είναι‼,
λέγεται, και η γενίκευση γεννά το σπέρμα του φασιστικού κηρύγματος. Η οικονομική κρίση πλήττει τους νέους. Γύρω τους,
διαφημίζεται η καταναλωτική ιδέα, αλλά δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. «το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει ούτε σπάργανο
ακροδεξιάς οργάνωσης. Προσπαθούν να τους πιάσουν στην ανώριμη φάση ακριβώς γιατί δεν απευθύνονται στη λογική. Νέοι
μέσης εκπαίδευσης, χούλιγκαν και ομάδες ανέργων είναι τρεις δεξαμενές από τις οποίες αρδεύουν τα όποια μέλη τους, και
ενισχύονται από την είσοδο των οικονομικών μεταναστών», επισημαίνει ο κ. Ρήγος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη δεκαετία του '80
είχε εμφανισθεί η ΝΟΠΟ (Ναζιστική Οργάνωση Παναθηναϊκών Οργανώσεων) στα γήπεδα με τους οπαδούς του
Παναθηναϊκού. Ηταν μια ομάδα υπερδραστήρια στους ξυλοδαρμούς και τα επεισόδια στο γήπεδο, και απομονώθηκε ύστερα
από παρέμβαση του προέδρου του Παναθηναϊκού. ήμερα, πάντως, στους Cocneys, σύνδεσμος οπαδών Παναθηναϊκού,
εμφανίζονται ναζιστές με σβάστικες και φωνάζουν φασιστικά συνθήματα. τον Ολυμπιακό, η θύρα 7 είχε τον αρχηγό της με
το παρατσούκλι ※Τποβρύχιος‼ (45 χρόνων, σήμερα), που είχε δημιουργήσει ακροδεξιό πόλο ανάμεσα στους οπαδούς. Είναι σε
υποχώρηση η ομάδα επιρροής του, καθώς αποστασιοποιήθηκαν πολλοί οπαδοί δυσανασχετώντας με τη δράση τους.
Ελληναράδες και γραικύλοι
Ο ※τόχος‼, που αποτελεί τον άλλο κύριο πόλο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα με την εφημερίδα του Καψάλη, εμφανίζεται ως
«η υλοποίηση της ανάγκης του Γένους να καλυφθεί η ανάγκη για δυναμική ορθόδοξη ελληνική ενημέρωση του ελληνισμού. Ενός
ελληνισμού που συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθετικότητα των εχθρών του (φυλετικών και θρησκευτικών) και της εκπληκτικής
αδιαφορίας των πολιτικών όλων των χρωμάτων...». Η ※κόκκινη μηλιά‼ είναι το ιδεώδες, ※πρωτεύουσα των Ελλήνων είναι η
Κωνσταντινούπολη‼, ※με όρθιο το κεφάλι, Βυζάντιο και πάλι‼. Διαλαλεί μάλιστα ότι «θα κλείσει η εφημερίδα μόνον όταν ο
"Δικέφαλος" με τη γαλανόλευκη υψωθούν στην Αγία οφία»! Σρέμετε βουνά και λαγκάδια. Οι ελληνόψυχοι καραδοκούν...
Ισως, το πιο επικίνδυνο σήμερα είναι «ότι οι ιδέες του σοβινισμού, του εθνικισμού και του νεοφασισμού διαχέονται στο κοινωνικό
σώμα μέσα από τη διείσδυσή τους σε όλο το πολιτικό φάσμα. Τπάρχει, κατ'αρχήν, διάχυση των ιδεών στη συντηρητική παράταξη,
όχι με την έννοια της βίας αλλά του τρόπου που πρεσβεύει αξίες τέτοιου είδους» τονίζει ο κ. Ρήγος. «Σο Μακεδονικό οδήγησε σε
μια επανακυριαρχία συντηρητικών επιλογών στην κοινωνία και επανέφερε αρχαϊκά στερεότυπα πάνω στα οποία είναι δυνατόν
να επεμβαίνει, να βρίσκει έδαφος, η ακροδεξιά ιδεολογική πρόταση. Οταν, επίσης, ο αρχιεπίσκοπος δηλώνει στον "τόχο" ότι
"όσοι δεν είναι χριστιανοί είναι γραικύλοι", εύκολα τα "χρυσά αετόπουλα" σπάνε στο ξύλο τους... γραικύλους. Ολα αυτά
δημιουργούν το κλίμα για να κυκλοφορήσει σαν ψάρι μέσα στο νερό ο ακροδεξιός. Σελικά, ποιο είναι το σημαντικό στην κοινωνία
μας; Η διάκριση εθνικιστών και μη γραικύλων, γραικών και ελληναράδων;. Είναι ευθύνη όλων μας να παραμείνει η ακροδεξιά
καρικατούρα. Γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα οι ακροδεξιοί δεν νιώθουν ξένο σώμα, αλλά εντός της κοινωνίας. Σα αβγά του φιδιού
μόνο αν βρουν ζεστή άμμο επωάζονται. Και σήμερα φαίνεται ότι η άμμος θερμαίνεται επικίνδυνα.
ήμερα, ο αποδιοπομπαίος τράγος είναι ο ξένος που τρώει τις δουλειές, που κλέβει, που εγκληματεί,
που φέρνει τη διαφθορά. Ακόμη και στην Αριστερά, όμως, έχουν συντελεστεί διεργασίες
εθνικιστικού περιεχομένου (π.χ. εναγκαλισμός από τμήματά της του Δικτύου 21 και ο λόγος του
περιοδικού «Αρδην»), που στην ουσία νομιμοποιούν το επόμενο βήμα του φασισμού».
Οσον αφορά τις ζυμώσεις που γίνονται στις ακροδεξιές οργανώσεις, «η ένωση των εθνικιστών
αναμφισβήτητα αποτελεί το πολιτικόν ζητούμενον των καιρών μας» ανέφερε σε άρθρο του ο
αρχηγός της ※Φρυσής Αυγής‼, Β. Μιχαλολιάκος. Σην άποψη αυτή συμμερίζεται και ο δικηγόρος
Κώστας Πλεύρης (γνωστός από την φασιστική οργάνωση ※4η Αυγούστου‼ και ο οποίος
εμφανίζεται ως θεωρητικός του φασιστικού χώρου), που βρίσκεται κοντά στη ※Φρυσή Αυγή‼ και είχε ανακοινώσει τη
δημιουργία μιας κίνησης υπό τον τίτλο ※Κλεινόν Αστυ‼, με πρόθεση να κατέβει στις δημοτικές εκλογές. Επίσης, το ※Ελληνικό
Μέτωπο‼ που ιδρύθηκε το 1994 υπό την καθοδήγηση του Μάκη Βορίδη δηλώνει ότι υπηρετεί τον ελληνικό εθνικισμό και
βρίσκεται στα χνάρια της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Σον Οκτώβριο του 1996, διοργάνωσε ※υνδιάσκεψη των κομμάτων της
ευρωπαϊκής δεξιάς‼ στο ξενοδοχείο ※Πρέζιντεντ‼, όπου παρευρέθησαν το Εθνικό Μέτωπο (Front National) της Γαλλίας με
εκπρόσωπο το δεύτερο τη τάξει μετά τον Λεπέν, στέλεχος Καρλ Λανγκ, το Υλαμανδικό Εθνικιστικό Κόμμα (Vlaams Blok) του
Βελγίου και το Εθνικό Μέτωπο της Ισπανίας (Frente National). Πρότυπο του Βορίδη είναι ο
Λεπέν με την ※εθνοκάθαρση‼, την τακτική του ※έξω οι ξένοι-ο καθένας στη χώρα του‼
(απαρτχάιντ για όλους) και στόχο την ανοδική πορεία και του ελληνικού εθνικισμού.
Φρησιμοποιεί την εφημερίδα ※Ελληνικές Γραμμές‼ για την προώθηση των απόψεών του, ενώ
μέσα από τη μηνιαία έκδοση ※21ος Αιών‼ παρέχει πολιτιστικο-ιδεολογικό φροντιστήριο
εθνικισμού. Μάλιστα, στο φύλλο του Ιουνίου 1998 του ※21ου Αιώνα‼, προαναγγέλλεται η
κάθοδος του Βορίδη στις δημοτικές εκλογές με αυτόνομο συνδυασμό υπό την επωνυμία
※Μέτωπο για την Αθήνα‼.
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Οι ρίζες του φασισμού στην Ελλάδα
την Ελλάδα, τα πρώτα σπέρματα φασιστικών ομάδων γεννιούνται κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η ※προωθητική
δύναμη‼ των αστικών αξιών (μετά τη Γαλλική Επανάσταση) πνίγεται στα χαρακώματα του πολέμου. Απέναντι στην
αβεβαιότητα της οικονομικής κρίσης και την αδυναμία του κοινοβουλευτισμού να δώσει πειστικές απαντήσεις, εμφανίζονται
ως αντίπαλον δέος οι φασιστικές ομάδες. Βασική αρχή των ομάδων αυτών είναι ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λύσει τα
κοινωνικά προβλήματα της μαζικής πολιτικής και συγκροτείται μια πρόταση-κράμα του παλιού εθνικισμού και του
σοσιαλισμού. Βασικός μύθος που την συνέχει είναι: ※αυτά που δεν μπόρεσε η δημοκρατία να λύσει με ειρηνικά μέσα, θα τα
κάνουμε εμείς με τη βία‼.
Ο ※πρίγκιπας αρχηγός‼ θα ενώσει το έθνος και θα δημιουργήσει τη νέα περίοδο ευτυχίας. Φρειάζεται αποδιοπομπαίος
τράγος, και την εποχή αυτή οι Εβραίοι είναι ο εύκολος στόχος. Εκτός από τον αντισημιτισμό, αναπτύσσεται και ο μύθος της
διεθνούς συνωμοσίας που εφευρίσκεται από τους ※μικρούς‼ λαούς. Οι μύθοι ενώθηκαν και έγιναν η εμπροσθοφυλακή των
φασιστικών ομάδων. Οταν έχεις κρίση, εσωτερικά προβλήματα και αντιδράσεις δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς ότι φταις εσύ,
αλλά κάποιος ※άλλος‼.
την Ελλάδα, όπως μας
αναφέρει ο κ. Ρήγος, κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Βενιζέλος ορίζεται
ως ο άνθρωπος του
ατανά και του μεγάλου κεφαλαίου. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι ο
Κωνσταντίνος ΦΙΙ, ο
πολεμιστής, ο κουμπάρος, ο δικός μας απέναντι στους κακούς Αγγλους
και Γάλλους, που έχουν
σκοπό να εξαφανίσουν την Ελλάδα.
Λειτουργούν τα
στερεότυπα: ※εσωτερικός κίνδυνος‼,
※υπηρέτης του σατανά‼,
※όφις‼. Οι πρώτες παρακρατικές ομάδες
φασιστικού τύπου
γίνονται δυναμικός μοχλός του αντιβενιζελισμού. την
πρώτη οργανωμένη μορφή τους,
κυρίαρχη θέση έχουν οι ※Επίστρατοι‼, οργάνωση του Μεταξά, που συστήθηκε το 1916 για
να υπερασπισθεί τον βασιλιά απέναντι στον ※όφι‼ Βενιζέλο. Κάλεσε εθελοντές όλους τους
γνήσιους Ελληνες να πάρουν τα όπλα.
Οι ※Επίστρατοι‼ προβάλλουν την ανωτερότητα των Ελλήνων και το χριστιανικό στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι
πρωτοστάτησαν σε μεγάλη γιορτή στο Πεδίον του Αρεως όπου παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Αθηνών και ιεράρχες της
Εκκλησίας. Ο κόσμος πετούσε πέτρες για να διώξει το ※κακό‼ φωνάζοντας ※ανάθεμα‼ στον Βενιζέλο.
Από το 1920 και μετά, στην προπαγάνδα εισέρχεται η απειλή του κομμουνισμού. Ενας ξενοκίνητος κίνδυνος. Ο νέος κίνδυνος
είναι εβραιομασόνοι κομμουνιστές, που σκοπό έχουν να διαλύσουν τις πατρίδες, τα έθνη, την οικογένεια... Ο βενιζελικός
κόσμος μπαίνει στο ※παιχνίδι‼ ομάδων κρούσης κατά του εχθρού, με τον Κονδύλη, ο οποίος συγκροτεί ※Σάγματα κυνηγών‼.
Σέλος της δεκαετίας του '30, εμφανίζονται οι καθαρά ναζιστικού τύπου οργανώσεις στον ελληνικό χώρο: ※ιδηρά Ειρήνη‼,
※Σρίαινα‼, ※Εθνικό Κυρίαρχο Κράτος‼ (κυλακάκης), ※Εθνικό οσιαλιστικό Κόμμα‼ (Γεώργιος Μερκούρης). Η περιβόητη
※Εθνική Ενωση Ελλάδος‼ (ΕΕΕ), μάλιστα, κατεβαίνει στις εκλογές το 1936 με αρχηγό τον Κοσμίδη και παίρνει 505 ψήφους
(ποσοστό 0,04%). Αυτές ενισχύονται από τη γερμανική πρεσβεία, ενώ ακόμη και ο Βενιζέλος είχε φθάσει, νωρίτερα, στο
σημείο να τις νομιμοποιήσει έμμεσα με την προσθήκη ※αρκεί να μην
αντιποιούνται το
κράτος‼.
Από τις οργανώσεις αυτές βγήκαν οι συνεργάτες των Γερμανών στην Κατοχή.
φιλοναζιστικές οργανώσεις συνεργατών, οι οποίες δεν μακροημερεύουν γιατί
θεσμικό σύστημα. Σους χρησιμοποιεί ο αστικός κόσμος κατά των αριστερών και
κρατικό μηχανισμό μετά την Απελευθέρωση, ως αποτέλεσμα της λογικής να
παραστρατιωτικά εξωθεσμικά κέντρα, τη δεκαετεία του '50 (κυρίως στον
οργανώσεις σε συνεργασία με τη χωροφυλακή ακροδεξιών και ※εθνικοφρόνων‼
υπόθεση ※καρφίτσα‼ και η δολοφονία Λαμπράκη).

Δημιουργούνται
τις νομιμοποιεί το
επανδρώνουν τον
έχουν
στρατό), και
(αποκορύφωμα, η

Αυτές οι ομάδες ενσωματώνονται στην 21η Απριλίου, δίνουν ιδεολογικό επίχρισμα και ξαναεμφανίζονται δύο-τρία χρόνια
ύστερα από τη μεταπολίτευση, όταν έχει αρχίσει να κάμπτεται ο δημοκρατικός παλμός της κοινωνίας. Είναι τότε που γεμισαν
οι τοιχοι στην αθηνα με το συνθημα «Εθνικόφρονες! ξυπνάτε».
Βιντεοπαιχνίδια με κρεματόρια
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Η προπαγάνδα των νεοφασιστών βρίσκει διάφορες διόδους για να περάσει τα μισαλλόδοξα
μηνύματά της. Σα ναζιστικά σύμβολα γίνονται φετίχ και πωλούνται σαν μόδα που μπαίνει
σαν καπέλο των S-S σε ξυρισμένα κεφάλια, φαιά και μαύρα σε μπόντιμπιλντ σώματα (ρώμη
και δύναμη), αρβύλες τύπου Doc Martens, τατουάζ. Κάθε χρόνο εκδίδονται σε όλη την Ευρώπη
φάνζιν, δίσκοι και κασέτες που καλύπτουν τον εθνικιστικό χώρο ως προς τις μουσικές
δραστηριότητες διαδίδοντας ρατσιστικές ιδέες. Διακινούνται από χέρι σε χέρι, ενώ από
ταχυδρομικές θυρίδες γίνεται η διανομή έντυπου υλικού και δίσκων εθνικιστικής μουσικής. Η
νεοφασιστική σκηνή έχει στην υπηρεσία της συγκροτήματα που στους στίχους περιγράφουν
ιστορίες για την υπεροχή της Αρίας φυλής, για την επικράτηση των λευκών απέναντι στα «μιάσματα ασιάτες, μαύρους,
εβραίους και κομμουνιστές». Η ※White Power music‼ αποτέλεσε στη δεκαετία του '80 την εθνικιστική μουσική σκηνή με
προμετωπίδα τους Skrew Driver, με επικεφαλής του συγκροτήματος τον Ιαν τιούαρτ Ντόναλντσον, ο οποίος μάλιστα ήταν
μέλος του Εθνικιστικού Μετώπου στην Αγγλία και έγινε ο ※θεωρητικός‼ της εθνικιστικής μουσικής, σημείο αναφοράς των
απανταχού νεοφασιστών. Οι στίχοι των τραγουδιών του έγιναν συνθήματα: ※Hail the new dawn!‼ (χάιλ η νέα αυγή), δόξασαν
τους ναζιστές με πρώτο τον Ρούντολφ Ες ( «Σώρα, είναι νεκρός, ο Ρούντολφ Ες είναι ελεύθερος/Πλήρωσε μεγάλο τίμημα για
την αφοσίωσή του»), προπαγάνδισαν την βία εναντίον των κομμουνιστών και των Εβραίων. ήμερα βέβαια οι δίσκοι και τα
συγκροτήματα της εθνικιστικής σκηνής είναι πολύ περισσότερο ωμά και... στάζουν αίμα: «Ακονίστε τα μαχαίρια σας στα
πεζοδρόμια και μπήχτε τα στους Εβραίους». Σο συγκρότημα Νο Remorse προκαλεί ρίγη ανάτασης στους εθνικιστές. Σίτλος του
πιο διαβόητου τραγουδιού τους είναι Barbecue in Rostock! Ακούστε
στίχους: «Δεν ήθελαν την πόλη τους να γεμίσει με καθίκια/Ετσι έφτιαξαν
βόμβες/μετά, μια νύχτα κρύα και με αστέρια/έκαναν λαμπάδα Σούρκους,
τους έκαψαν ζωντανούς/υπάρχει ένα barbecue in Rostock»! Και σε άλλο
τραγούδι τους, με τίτλο ※The niggers came over‼, ζητούν εξόντωση των
※εχθρών‼: «κοτώστε τους νέγρους. Σους Πακιστανούς, επίσης. Κρεμάστε
τους κόκκινους. Και θα βάλουμε στον θάλαμο αερίων τους Εβραίους». Σο
CD αυτό εκδόθηκε και διακινήθηκε από την εταιρεία Nimbus
Manufacturing Uκ, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή χιλιάδων δίσκων mainstream! Αυτά τα συγκροτήματα και άλλα
αναλόγου ύφους (Brutal Attack, Faustrecht, Norvat, Mudoven, Svastika, Pluton Svea κ.ά.) παρουσιάζει η ※Φρυση Αυγή‼ σε στήλη
της για τη μουσική. Και βέβαια προμηθεύει τους ομοϊδεάτες της με δίσκους τους οποίους διανέμει σε διεύθυνση ταχυδρομικής
θυρίδας στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έγινε με τυμπανοκρουσίες δεκτό το CD των Iron Youth (ιδερένια Νεολαία), που έβαλε
και την Ελλάδα στον χάρτη της εθνικιστικής μουσικής. Πρόκειται για «πρώτο ακραιφνώς White Power Music ελληνικό
συγκρότημα». Ο δίκος τους υπό τον τίτλο ※DURCH DAS VOLK-ΜΙΣ DEM VOLK-FUR DAS VOLK‼ (Από τον λαό-με τον λαό-για
τον λαό) κυκλοφόρησε από την πρωτοεμφανιζόμενη γερμανική εταιρεία ※Hate Records‼. Ο Κώστας, επικεφαλής του
συγκροτήματος, δίνοντας συνέντευξη στη ※Φρυσή Αυγή‼, μίλησε για Thrascore και Hatecore μουσική, δηλώνοντας: «Είμαστε
έλληνες εθνικοσοσιαλιστές και συνεπώς είμαστε 100% υποστηρικτές το λιγότερο της "Φρυσής Αυγής"»! Και βέβαια, ο
λαμβάνων τη συνέντευξη δεν παρέλειψε να τον ρωτήσει: ※Σο αγαπημένο σου φυλετικό
ανέκδοτο;‼....
Βέβαια, εκτός από τη μουσική, στον χορό της προπαγάνδας έχουν μπει και τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια. Κυκλοφορούν βιντεοπαιχνίδια που διανέμονται από ※εθνικιστικά δίκτυα‼ και
παρουσιάζουν θέματα με τον Φίτλερ, επιθέσεις κατά κομμουνιστών και μαύρων υπό τους
τίτλους ※Φίτλερ, ο αρχηγός‼, ※Σο παιχνίδι της Σρεμπλίνκα‼, ※Καθαρίστε τη γη από τα
μιάσματα‼. Πρόκειται για σενάρια παιχνιδιών στα οποία κερδίζει όποιος βάλει περισσότερους
Εβραίους σε φούρνους ή θαλάμους αερίων! Σέλος, δεν έχει η παράνοια. ΣΟ ΒΗΜΑ , 26-07-1998

Ρατσισμός και πολιτική ορθότητα
* Οι καλοί τρόποι είναι απαραίτητο λιπαντικό στη μηχανή των ανθρώπινων σχέσεων, ΑΝΣΨΝΗ
ΚΨΣΙΔΗ
Είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το συμπέρασμα πρόσφατης έρευνας που
κατατάσσει τους Ελληνες τελευταίους μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο βαθμό ανεκτικότητας των ξένων. Δεν
είναι δυνατόν να είναι οι Ελληνες πιο ρατσιστές από άλλους λαούς οι οποίοι έχουν κόμματα με πολυάριθμο λαϊκό έρεισμα
και ιδεολογική σημαία τους τον ρατσισμό, όπως οι Γάλλοι ή οι Αυστριακοί. Καθώς οι Ελληνες είναι πρωτίστως ρηχός και
ευμετάβλητος στις πεποιθήσεις του λαός, αποτελούν μάλλον άγονο έδαφος για ψυχοπαθολογικές ιδεοληψίες. Ο ρατσισμός
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απαιτεί ένα βαθιά ριζωμένο αίσθημα φυλετικής υπεροχής που δεν είναι σύμμετρο με την παράδοσή μας ούτε με το
μεσογειακό χιούμορ μας. Αλλά εδώ και μερικά χρόνια που οι συνθήκες μάς έδωσαν την ευκαιρία να ελέγξουμε τα
ανακλαστικά της ανοχής μας, βρισκόμαστε σε κρίση. Ο πανικός μας έναντι του άγνωστου Αλλου μεταμφιέζεται σε ρατσισμό
και είναι στα πάνω του αυτή τη στιγμή. Ας μην ξεχνάμε πάντως ότι λαθρομετανάστευση δεν επιχειρούν οι πρέσβεις αλλά οι
φουκαράδες και ανάμεσά τους και κακοποιοί. Οποιοι, λοιπόν, τη θεωρούν ασθένεια, ας παρηγορούνται τουλάχιστον ότι είναι
από εκείνες που προκαλεί η καλοπέραση, όπως ο επίκτητος σακχαροδιαβήτης. Θα ζήσουμε μ' αυτήν ώσπου να αντιληφθούμε
ότι οι πραγματικές συνέπειές της δεν αξίζει να μας στερούν την ανθρωπιά μας. Και τότε θα ξαναπέσει το θερμόμετρο του
πανικού και κάτι που το λέμε φιλότιμο θα ξαναβρεί τον προσώρας χαμένο χώρο του στη συνείδησή μας.
Σι συμβαίνει λοιπόν και μια έρευνα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ μάς τοποθετεί στα πιο ανήλιαγα υπόγεια του ιδεολογικού
σκοταδισμού; υμβαίνει ότι στη χώρα μας έχουμε ένα έλλειμμα πολιτικής ορθότητας στην παιδεία και κατ' επέκτασιν στην
ιδεολογία μας. Κανείς δε μας μαθαίνει τι δεν πρέπει ποτέ να περνάει από τα χείλη μας, όταν έστω και σαν αστείο προσβάλλει
την αξιοπρέπεια του άλλου, ή έστω και όταν ως σημερινό στερεότυπο έχει χάσει την αρχική κυριολεκτική του σημασία. Από
τα πιο γνωστά παραδείγματα κλιμάκωσης της αρνητικής και μειωτικής σημασίας στερεοτύπων που χρησιμοποιούμε χωρίς να
αισθανόμαστε διόλου ρατσιστές είναι τα σχετικά με τους τσιγγάνους, στα οποία η ελληνική γλώσσα έχει παγκόσμια
αποκλειστικότητα: Κάτι τρέχει στα γύφτικα = ασήμαντο, ανάξιο λόγου. Γυφτιά = μικρόψυχη, ποταπή συμπεριφορά. Γύφτος =
άθλιος, τσιγκούνης, κακόγουστος. Γυφτόφατσα = παρουσιαστικό κακόμορφο, βρώμικο, περιθωριακό, σαν του Γύφτου. Σα
τελευταία χρόνια το ίδιο συμβαίνει με το Αλβανός. Αλλά, αν θυμηθούμε και άλλα, παλαιότερα του προσφάτως εκδηλωθέντος
ρατσισμού μας, πάλι θα βρούμε το έλλειμμα της πολιτικής ορθότητας: χωριάτης, χωριατιά, καράβλαχος, βλαχαδερό, δεν
είσαι άντρας ρε, αυτά τα κάνουν οι γυναικούλες (αντρούληδες όμως δεν υπάρχουν, σε ανάλογα μειωτική χρήση του
υποκοριστικού), σκουπιδιάρης, αρκουδιάρης (κατά το βρομιάρης - ποτέ όμως γιατρειάρης, αρχιτεκτονιάρης,
πανεπιστημιάρης).
Θα πρότεινα να είμαστε λιγότερο υπεροπτικοί απέναντι στην πολιτική ορθότητα και μεγαθύμως να παραβλέπουμε τον
υποκριτικό της καθωσπρεπισμό, ακόμη και όταν είναι εξόφθαλμος. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα πραγματικά αισθήματα
που δημιουργώ στον δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, στον γιατρό, στον κάθε επαγγελματία με τον οποίο συναλλάσσομαι. Με
ενδιαφέρει όμως να εκπληρωθεί ο στόχος της συναλλαγής χωρίς κανείς από τους δύο να μειώσει με απρεπή συμπεριφορά τον
άλλο. Οι καλοί τρόποι είναι απαραίτητο λιπαντικό στη μηχανή των ανθρώπινων σχέσεων.
Θα πρότεινα ακόμη να μη θεωρούμε αφελείς τους Αμερικανούς που έχουν απαλείψει λέξεις από το λεξιλόγιό τους και τις
έχουν αντικαταστήσει με άλλες στο όνομα της πολιτικής ορθότητας. Ο,τι υπάρχει στο λόγο,
αργά ή γρήγορα ριζώνει και στον ψυχολογικό προσανατολισμό, γίνεται μέρος της
κοσμοαντίληψής μας. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν πολλά τοπωνυμικά στερεότυπα με
μειωτικό χαρακτήρα των οποίων η σημασία έχει χαθεί επειδή η χρήση τους έπαψε. Από την
άλλη, ένα απλό ονοματοποιητικό επίθετο, το βάρβαρος από τον ήχο bar bar με τον οποίο
δήλωναν το ακατάληπτο της γλώσσας που δεν ήταν ελληνική, επιβιώνει μέσα από τη
μεταγωγή της χρήσης του από την αρχαία ακόμη εποχή, στη σημασία τού άξεστος,
απολίτιστος.
Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ο φόβος του ξένου και οι ρατσιστικές συμπεριφορές που τον παρακολουθούν είναι βαθιά
ριζωμένος στο νοητικό υπόβαθρο. Οταν μας ενοχλήσει κάτι στη συμπεριφορά ενός γερμανού συναδέλφου με τον οποίο
συνεργαζόμαστε, μπορεί να πιάσουμε τον εαυτό μας να λέει από μέσα του ※κωλογερμαναρά‼. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά τα
πράγματα προλαβαίνει η παιδεία και λειαίνει ο πολιτισμός: δεν το λέμε φωναχτά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι αυτές οι αταβιστικές αναπηρίες δεν επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι σε κανέναν.
Επιτέλους δεν είναι σπουδαίο κατόρθωμα να είμαστε ανεκτικοί με αυτούς και με αυτά που δεχόμαστε και ταυτιζόμαστε μαζί
τους - ο πολιτισμός μας δικαιώνεται με τη στάση μας απέναντι σε αυτούς και σε αυτά που δεν μας αρέσουν ή, απλώς, μας
είναι ξένα. ύμφωνοι, ο πολιτισμός είναι κατά κύριο λόγο μια κατασταλτική οργάνωση του βίου και γι' αυτό ενοχοποιείται
για ποικίλες διαταραχές της ψυχικής υγείας. Ζούμε όμως στο πλαίσιό του και κατά συνέπειαν με τους όρους του. Η πολιτική
ορθότητα είναι ένας από αυτούς και είναι επείγον να τον αξιοποιήσουμε.
Ο κ. Αντώνης Κωτίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής της Υιλοσοφικής χολής του ΑΠΘ.
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Όταν και οι Έλληνες κακοποιούν αλλοδαπούς
Τπάρχει πάντα και η άλλη όψη του νομίσματος. Μια σταχυολόγηση από το αστυνομικό δελτίο
Η ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, που αυτόν τον καιρό απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη, βγαίνει
καθημερινά στα παράθυρα των δελτίων ειδήσεων και καταγράφεται στον Σύπο με μορφή
συμβάντων του αστυνομικού δελτίου. Εκ προοιμίου και προτού διαλευκανθεί μια υπόθεση,
αναφέρεται ότι ※κατά πάσα πιθανότητα είναι Αλβανός, Ρουμάνος, άντε και Πακιστανός‼. Η
κοινωνική συνείδηση έχει συνδέσει τον φόβο του εγκλήματος με την απειλή του ξένου και εν
τέλει με τον φόβο του ξένου. Μια βουτιά σε περιστατικά του αντίστροφου σχήματος
(κακοποίηση ξένων από Ελληνες) που περνούν στα ψιλά των εφημερίδων, έχει ενδιαφέρον. Οχι
μόνο για να φανεί ότι ο ρατσισμός χτυπά την πόρτα μας αλλά για να φανεί ότι υπάρχει η άλλη
όψη των πραγμάτων.
Ούτε λόγος ότι κανείς δεν πρόσεξε την είδηση του περασμένου αββάτου που έλεγε: «τα Φανιά ο Αλβανός κίντερ Πούπα
βρήκε στον δρόμο 15 λαχεία "Ξυστό" των 200 δραχμών το καθένα και 110 "Ξυστό" των 100 δραχμών, τα οποία παρέδωσε στο
Αστυνομικό Σμήμα». Αξίζει όμως η έτσι κι αλλιώς επιλεκτική μας μνήμη να ανασύρει κάποια συμβάντα του τελευταίου
χρόνου:
* Ενας 15χρονος, γιος ζαϊρινού πρόσφυγα, μέλος της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟ, πέφτει θύμα ξυλοδαρμού από μέλη της
※Φρυσής Αυγής‼ (Μάρτιος '97).
* Οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας στην Καλλιθέα ξεσηκώνονται γιατί μια γυναίκα από την Αρμενία πρόκειται να
εγκατασταθεί σε ένα από τα διαμερίσματα, δικαιολογώντας τη στάση τους με επιχειρήματα του τύπου «ποιος μας εγγυάται
πως ο επόμενος δεν θα νοικιάσει το σπίτι του σε Αλβανό;». Οι ένοικοι είχαν αποφασίσει πως δεν θα άφηναν κανέναν αλλοδαπό
να εγκατασταθεί στην πολυκατοικία τους, γιατί ένας παλιότερος κούρδος ένοικος ήταν μέλος... τρομοκρατικής οργάνωσης
προφανώς εννοούσαν το ΡΚΚ (10.4.97).
* Ο 27χρονος Αλβανός Ζεφ Πιέτρι, στην περιοχή του Πολυγύρου, πυροβολείται στο κεφάλι και τραυματίζεται σοβαρά από τον
25χρονο αγρότη Νίκο Φλιάπα, ο οποίος ισχυρίζεται πως πυροβόλησε στον αέρα για
εκφοβισμό (2.6.97).
* Ο 54χρονος αγροφύλακας Αθανάσιος Μάτος καταδικάζεται από το κακουργιοδικείο
Καδίτσας σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για τον φόνο του
αλβανού λαθρομετανάστη Υαντίλ Ναμπούζι. Σον είχε σκοτώσει επειδή του έκλεψε δύο
καρπούζια. Ο Μάτος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος (2.6.97).
* ε διαθεσιμότητα τέθηκαν ο διοικητής του Σμήματος Αλλοδαπών Πειραιά Μανώλης Βαθρακοκοίλης, ο αρχιφύλακας
Αντώνης Δημόπουλος και οι αστυφύλακες Δημήτρης τεφανής, Υώτης Γουνέλας και Κωνσταντίνος Μακρής που θεωρείται
ότι συνέλαβαν 22 αιγύπτιους λαθρομετανάστες και στη συνέχεια τους απέσπασαν χρήματα για να τους ελευθερώσουν
(23.6.97).
Οι Κου Κλουξ Κλαν της Ικαρίας
Η ΙΟΠΕΔΨΣΙΚΗ λογική τού ※για όλα φταίνε οι ξένοι‼ βγαίνει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο καθώς μια είδηση από την
Ικαρία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι επιθέσεις που θυμίζουν Κου Κλουξ Κλαν εμφανίζονται και στη χώρα μας. Σο βράδυ της
περασμένης Πέμπτης τέσσερις αλβανοί εργάτες έπεσαν θύματα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών στην Ικαρία, που
είχαν αναλάβει επιχείρηση εκκαθάρισης αλλοδαπών.
«Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που τους δίνουμε ώσπου να αναγκαστούν να φύγουν από το νησί και να σταματήσουν να μας
παίρνουν τις δουλειές» είπαν οι δράστες. Οι δύο Ικαριώτες που συνελήφθησαν είναι οι Αθανάσιος Παροίκος και Ευστράτιος
Αφιανές, οι οποίοι ανακρινόμενοι έδωσαν στην αστυνομία και τα ονόματα άλλων μελών της ομάδας. Η ρατσιστική ομάδα
νεαρών ηλικίας 26 ως 29 ετών απετελείτο επίσης από τους τ. Καρίμαλη, τ. Κουφουδάκη, Κυριάκο Σσαντίρη, Παναγιώτη
Πορή και Υίλιππο Πορή.
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Σα μέλη της ομάδας ομολόγησαν ότι έχουν προβεί και σε άλλες επιθέσεις ξένων εργατών και αυτό ※γιατί παίρνουν το ψωμί
από τους Ελληνες‼.
Η τοπική κοινωνία, πάντως, και ο κοινοτάρχης του Αγίου Πολύκαρπου ταμάτης Σσεπέρκας καταδίκασαν την απαράδεκτη
επίθεση: «Σο χωριό μας έχει πολλούς κατοίκους που είτε ήταν μετανάστες στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία και
γύρισαν είτε είναι ακόμη στην ξενιτιά. αν τέτοιοι καταλαβαίνουν καλά το τι σημαίνει να φεύγεις για την αναζήτηση μιας
καλύτερης ζωής...».
Οι ψυχολογικές ρίζες του ρατσισμού ,Ο φόβος του διαφορετικού και η ασφάλεια της ομοιότητας Από τον Ξένιο Δία που
προστάτευε τους ξένους και τον αρχαίο θεσμό της φιλοξενίας, που θεωρούσε το πρόσωπο του ξένου ιερό, έγινε ένα
τεράστιο ψυχολογικό άλμα και το κοινωνικό - πολιτισμικό - ψυχολογικό μας εκκρεμές σήμανε την ώρα της
ξενοφοβίας, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας της Κάπα Research. Η Παγκόσμια Ημέρα
Κατά του Ρατσισμού έρχεται να μας θυμίσει τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων κατ' αρχήν στη ζωή και στην
αξιοπρέπεια και κατά δεύτερο λόγο να μας φέρει αντιμέτωπους με τα στερεότυπα και τις στάσεις μας απέναντι στους
«διαφορετικούς».
Γενιές ολόκληρες Ελλήνων μεγάλωσαν με στερεότυπες απειλές του τύπου ※φάε τη σούπα σου
γιατί θα έρθει να σε πάρει ο γύφτος‼ ή ※αν δεν κάτσεις καλά θα σε φάει ο αράπης‼, με
παραδείγματα προς γνώση και συμμόρφωση από πολιτισμικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ή
άλλες μειονότητες. τις ημέρες μας αυτές οι απειλές ξεθώριασαν και έχασαν την πειθώ που
κάποτε είχαν αλλά αντικαταστάθηκαν από άλλες που αντλούν από διαφορετικές ομάδες. Οι
σπόροι του ρατσισμού εμφυτεύονται από πολύ νωρίς στην κοινωνική συνείδηση του ατόμου
και γίνονται μέρος της ψυχοσύνθεσής του και της στάσης του απέναντι στους άλλους. Γιατί
όμως οι άνθρωποι γίνονται ρατσιστές; Γιατί κατά τα άλλα καλοί, κοινωνικοί, ανοιχτόκαρδοι
και εξυπηρετικοί άνθρωποι γίνονται ξαφνικά εμπνευστές τέτοιων στερεότυπων απειλών και στη συνέχεια γίνονται
δύσπιστοι και εχθρικοί απέναντι στους ξένους;
* Μιλώντας στα παιδιά
Ο φόβος του διαφορετικού και του αγνώστου αποτελεί τον καταλύτη μιας ψυχολογικής διαδικασίας που στηρίζεται στην αρχή
της ομοιότητας. Οι όμοιοι με εμάς ανήκουν στην ίδια ομάδα και επομένως είναι ακίνδυνοι. Ο αλλιώτικος, ο ξένος, εμπεριέχει
εξ ορισμού το διαφορετικό και κατ' επέκταση το επικίνδυνο. Ακόμη και αν ο φόβος της επικινδυνότητας απορριφθεί, ο
διαφορετικός τρόπος ζωής και η εμφάνιση είναι αρκετά για να κριθούν κατώτερα από τα δικά μας και επομένως να
απορριφθούν. Ετσι δημιουργούνται προκαταλήψεις που υψώνονται σαν φράγμα ανάμεσα στους διαφορετικούς ανθρώπους.
Ζούμε σε μια αυξανόμενα πολιτισμικά πλουραλιστική κοινωνία αλλά οι γονείς και οι δάσκαλοι μιλάνε πολύ λίγο στα παιδιά
για τον ρατσισμό. Σα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η στάση των ενηλίκων ※δεν μιλώ για την προκατάληψη, άρα δεν
υπάρχει‼ ουσιαστικά την ενθαρρύνει. ε έναν ιδανικό κόσμο οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά τους να έχουν πολιτισμική
※αχρωματοψία‼ αλλά όταν οι γονείς παραμένουν σιωπηλοί κάποιοι άλλοι θα επηρεάσουν τα παιδιά. Σα παιδιά νιώθουν
άνετα με παιδιά που είναι όμοια με αυτά και η παραμονή στην κοινή ομάδα τούς δημιουργεί ένα αίσθημα ασφαλείας.
Παραδόξως αυτό δεν ισχύει μόνο για ομοιογενείς ομάδες. Ετσι ※δεμένες‼ ετερογενείς ομάδες σαν αυτές μιας σχολικής τάξης,
όπου η έμφαση είναι στη φιλία και όχι στην εθνικότητα, μπορεί να εμπνέουν αίσθηση ασφαλείας. Ερευνες δείχνουν ότι η
εχθρότητα απέναντι σε διαφορετικές ομάδες αρχίζει από πολύ νωρίς, από τριών μόλις ετών, και η πολιτισμική ταυτότητα της
πλειονότητας αποφασίζει ποιος είναι έξω και ποιος μέσα. Ο παράγοντας-κλειδί για την πρόληψη του ρατσισμού είναι η
συζήτηση γύρω από αυτόν. Η έλλειψη διαλόγου στο σπίτι και στο σχολείο ενθαρρύνει τα αρνητικά στερεότυπα.
* Ξεκινώντας τη συζήτηση
Ψς συντονίστρια ενός ευρύτερου σχολικού προγράμματος για τη μείωση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού είχα την
τύχη να παρακολουθήσω σε ένα νηπιαγωγείο της Βοστώνης την ακόλουθη σκηνή: ένα παιδάκι ρώτησε ※κυρία, γιατί
υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικό χρώμα;‼. Αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσε να διαμορφώσει τη στάση
αυτού του παιδιού για την υπόλοιπη ζωή του. Η δασκάλα ζήτησε από το παιδάκι να βγάλει το μπλοκ ζωγραφικής του και
τους μαρκαδόρους του και να ζωγραφίσει μια εικόνα με ένα μόνο χρώμα. Οταν τελείωσε τον ρώτησε αν του άρεσε η
ζωγραφιά του. Φωρίς δισταγμό απάντησε όχι γιατί ήθελε να βάλει περισσότερα χρώματα. Η δασκάλα τού εξήγησε ότι αυτό
ακριβώς ήθελε και η φύση, να δημιουργήσει πολλά και διάφορα είδη με αλλιώτικα χρώματα. Σου θύμισε τα λουλούδια με τα
διαφορετικά σχήματα, χρώματα και αρώματα που παρ' όλα αυτά είναι ίδια και τα αποκαλούμε όλα λουλούδια. Μίλησαν και
για τους ανθρώπους που είναι ανάλογοι με τους μαρκαδόρους του, όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό αλλά με άλλο χρώμα. Η
απάντηση του φάνηκε ικανοποιητική γιατί δεν επέμεινε αλλά έτρεξε πίσω στις περιπέτειες και ασχολίες του πεντάχρονου
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κόσμου του. Γονείς ή δάσκαλοι και παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν τη συζήτηση για τις προκαταλήψεις, τον ρατσισμό και τον
πολιτισμικό πλουραλισμό με τις παρακάτω ερωτήσεις: Σι σημαίνει πολιτισμικός πλουραλισμός; Γιατί είναι σημαντικός;
Θέλεις να μάθεις παραπάνω πράγματα για άλλους ανθρώπους; Ποιους; Πώς μπορείς να το κάνεις; Σι σημαίνει ※κοινωνική
ομάδα‼, τι σημαίνει ※κοινωνία‼ και ποιες άλλες λέξεις και έννοιες συνδέουμε μαζί τους; Σι σου αρέσει και τι όχι στη δική σου
κοινωνική ομάδα; Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι στη δική σου κοινωνική ομάδα ή χώρα να ζουν μαζί αρμονικά;
Οι «περιούσιοι» , ΜΑΡΙΟ ΠΛΨΡΙΣΗ
ΟΣΑΝ τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τη συντριβή του νατσισμού-φασισμού, πάρα πολλοί πίστεψαν πως, μαζί
με τους ηγέτες του, θάφτηκαν για πάντα και οι εγκληματικές ※ιδεολογίες‼ τους. Αρκετοί άλλοι, ωστόσο, φοβόνταν πως «είναι
ακόμα γόνιμη η κοιλιά απ' όπου βγήκε το κακό» όπως είχε προμαντέψει ο Μπρεχτ, απ' το 19411 , πως το ※αβγό του φιδιού‼ θα
βγάλει κι άλλα ιοβόλα ερπετά. Και, αλίμονο, οι φόβοι τους αλήθεψαν, όπως όλοι ξέρουμε. Δικτατορίες κάθε χρώματος και
φυράματος δεν έπαψαν να ※στολίζουν‼ τον γήινο χάρτη και η Ελλάδα πήρε πλούσια μερίδα απ' το αβγάτισμα του αβγού, για
εφτά απαίσια χρόνια. Αλλά και σε χώρες που είχαν πληρώσει, μεσοπολεμικά, την αιματηρότατη ευλογία του
ολοκληρωτισμού (Γερμανία, Ιταλία, κλπ.), όπως και σε χώρες που δεν την είχαν ποτέ γευτεί, δεν έλειψαν, κάθε άλλο, οι
νοσταλγοί του νατσισμού, και οι προφήτες της μισαλλοδοξίας και του φυλετικού μίσους. ΔΕΙΓΜΑ, οι ΗΠΑ όπου, άλλωστε, ο
ρατσισμός έχει παλαιότατες ρίζες και στάθηκε το έναυσμα για τον φοβερό εμφύλιο πόλεμο του 1861-'65.
Σώρα, όμως, οι μαύροι δεν αποτελούν τον μοναδικό στόχο των φανατικών. τους ※νέγρους‼ ήρθαν να προστεθούν και οι
Εβραίοι και όποιοι άλλοι δεν έχουν την τύχη να διαθέτουν δέρμα αγγελικού άσπρου χρώματος... 2
Ποικιλώνυμες οργανώσεις ξεφυτρώνουν ολοένα, πλάι στην παλιά Κου Κλουξ Κλαν... οργανώσεις εθνικιστικές, σωβινιστικές,
νεο-νατσιστικές, αντισημιτικές, παραθρησκευτικές (※Αριανά έθνη‼, ※Φριστιανική ταυτότητα‼, ※Εθνική συμμαχία‼, ※Σάξη‼
κλπ.), που κηρύσσουν το ευαγγέλιο και την πράξη του μίσους και του εξολοθρεμού των
※άλλων‼. Κατά τους πρωθιερείς των οργανώσεων αυτών, «περιούσιος λαός του Κυρίου»
είναι αποκλειστικά οι λευκοί και δη οι αγγλοσάξονες, οι «γνήσιοι απόγονοι του Αδάμ και
της Εύας» (ξεχνάνε, ωστόσο, πως εκείνο το ζευγάρι μας φόρτωσε το ※προπατορικό
αμάρτημα‼...). Ολοι οι άλλοι και προπάντων, οι όποιας απόχρωσης έγχρωμοι είναι
«κτήνη», «βούρκος και βόρβορος» («Mud people»). Ειδικά, οι Εβραίοι είναι «τέκνα του
ατανά», βρωμερός γόνος του Βελζεβούλ και της Εύας. (Αν θυμίσεις, σ' αυτούς τους
τελάληδες της αιμοκάθαρσης πως και ο Ιησούς ήταν Εβραίος, παθαίνουν κρίση επιληψίας και ανθρωποφαγίας...).
ΠΡΑΚΣΙΚΟ συμπέρασμα: όλοι αυτοί οι σατανομπάσταρδοι «πρέπει να εξοντωθούν». Και αφού δεν υπάρχουν οι
λυσιτελέστατοι εκείνοι φούρνοι των χιτλερικών στρατοπέδων, μένουν οι ατομικές ή μικροομαδικές πράξεις βίας, δολοφονίας,
ανατινάξεων και (το τερπνόν μετά του ωφελίμου) ληστειών... Και αμ' έπος αμ' έργον, οι αρχάγγελοι της φυλετικής
καθαρότητας βάζουν βόμβες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, λεηλατούν ταμεία, εκτελούν ενήλικους, παιδιά, μοναχικούς
άσχετους ανθρώπους καταμεσής του δρόμου. Σα κρούσματα όλο και πληθαίνουν, με τελικό και τρισάγιο σκοπό: «να
εγκατασταθεί πάλλευκο ρατσιστικό κράτος στις ΗΠΑ» και με την ευλογία του Θεού ※τους‼ σ' ολόκληρο τον κόσμο... ΣΙ
συνομοταξίας είναι αυτοί οι απόστολοι του μίσους και του θανάτου του; Ενα στέλεχος του FBI τους περιγράφει έτσι: «Είναι,
βασικά, ένα μάτσο αποτυχημένοι, που βρίσκουν κάποιους να μισήσουν περισσότερο από τους εαυτούς τους». Οι οπαδοί,
βέβαια. Γιατί οι ※αρχηγοί‼ τους είναι, επιπλέον, και μωροφιλόδοξοι που δεν βγήκαν άλλον τρόπο να γίνουν ※διάσημοι‼,
αρχομανείς που ηδονίζονται με όποιου είδους ※εξουσία‼, λαοπλάνοι, ου μην αλλά και ιδιοτελείς: για κάποιους απ' αυτούς
αναφέρεται πως ιδιοποιήθηκαν εκατομμύρια δολάρια, που οι μπράβοι τους άρπαξαν από ληστείες τραπεζών. Ε, να μην έχει
και η καθαρολογία το διάφορό της; ΣΟ αξιοπρόσεκτο και εξαιρετικά ανησυχητικό είναι ο ρόλος που παίζει το... Internet σ'
αυτή την υστερική εκστρατεία. ΣΟ ΒΗΜΑ , 29-08-1999

Οι Έλληνες σπέρνουν τον τρόμο στη Νέα Τόρκη
"Ομολόγησαν το διπλό φονικό οι Αλβανοί. Ο Λάμπρος Παπάς κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι στο χέρι."
(ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΣΤΠΟ, 17/3/98)
Για μια ακόμα φορά οι στατιστικές της αστυνομίας έρχονται να επιβεβαιώσουν τα τρομοκρατικά πρωτοσέλιδα. Ναι, οι ξένοι
είναι υπεύθυνοι για την αύξηση της εγκληματικότητας στη χώρα μας. Σο επιβεβαιώνουν οι αμείλικτοι αριθμοί. Μήπως,
λοιπόν, έχουν δίκιο αυτοί που φωνάζουν τόσο καιρό και διαμαρτύρονται για την "ασυδοσία των λαθρομεταναστών"; Μήπως
έχουν δίκιο οι εφημερίδες που ζητούν την απέλασή τους και το σταμάτημα της διαδικασίας νομιμοποίησής τους; Μήπως
πρέπει κι εμείς όλοι να προμηθευθούμε μια καραμπίνα για να υπερασπίσουμε την περιουσία και τη ζωή μας, που
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κινδυνεύουν από τους εγκληματίες Αλβανούς;
Πριν ζωστούμε όλοι με τα φυσεκλίκια του πανικού, ας σκύψουμε λίγο προσεκτικότερα σ' αυτές τις περίφημες στατιστικές.
Όσο κι αν τα σκέτα νούμερα εμφανίζονται ως απόλυτες αποδείξεις, μας οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα, αν δεν
συνοδεύονται από μια ολοκληρωμένη ανάλυση του φαινομένου, το οποίο υποτίθεται ότι περιγράφουν.
* Δεν μπορεί, π.χ., να λησμονείται το γεγονός ότι το ίδιο το ελληνικό κράτος (και πολύ συχνά οι ίδιοι οι εργοδότες των
μεταναστών) τους οδηγούν σε αλλεπάλληλα αδικήματα, ακριβώς εξαιτίας της εξώθησής τους στην παράνομη εργασία.
* Οι συλλήψεις μεταναστών είναι πάντοτε περισσότερες, εφόσον γίνονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων "σκούπας" και αφορούν,
σε συντριπτική πλειοψηφία, τη λεγόμενη "ορατή εγκληματικότητα".
* Η προφυλάκιση και η καταδίκη ενός μετανάστη είναι κατά κανόνα πιο "εύκολη" για ένα δικαστήριο.
* Η υπερεγκληματικότητα των ξένων ποικίλλει, ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Όμως
αυτή την ενσωμάτωση τους την αρνούμαστε εμείς οι ίδιοι.
* Η "εγκληματική φύση" που αποδίδεται σε ορισμένες κατηγορίες μεταναστών
-ιδιαίτερα τους Αλβανούς- απλώς αναπαράγει το πρόβλημα, εφόσον χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την απομόνωσή
τους.
* Η σύγκριση της εγκληματικότητας των ξένων με την αντίστοιχη του ελληνικού πληθυσμού την ίδια περίοδο είναι ούτως ή
άλλως πλασματική, διότι πρόκειται για δυο ομάδες πολιτών με εντελώς διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η
παραδοσιακή εγκληματικότητα, η εγκληματικότητα "του δρόμου", είναι κυρίως έργο ενός πληθυσμού νέου, ανδρικού, που
βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης. Σα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχούν στα δημογραφικά στοιχεία των μεταναστών, ενώ
αποτελούν μικρό μόνο μέρος του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.
* Όσο για τα "ειδεχθή" εγκλήματα, αυτά δεν αφορούν σχεδόν ποτέ τους μετανάστες. Αλλά αρκεί μια σπάνια περίπτωση, για
να χαρακτηρίσει όλους τους συμπατριώτες του δράστη ως "τέρατα" ή "μαφιόζους". Σα πολύ αγριότερα εγκλήματα Ελλήνων
πολιτών περιγράφονται ως εγκλήματα "πάθους" και προκαλούν τη συρροή ψυχολόγων στα παράθυρα της τηλεόρασης. Μ'
άλλα λόγια, τα εγκλήματα των μεταναστών θεωρούνται εγκλήματα "ομάδας", ενώ των Ελλήνων πολιτών είναι εγκλήματα
"ατόμων".
Έξω οι Έλληνες!
Γνωρίζουμε ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν μπορούν να πείσουν κάποιον που έχει έρθει σε άμεση επαφή με την εγκληματική
δραστηριότητα ενός ξένου. Για το θύμα μιας κλοπής είναι πολύ πιο εύκολο να δαιμονοποιήσει μια μερίδα του πληθυσμού,
παρά να ξεχωρίσει ένα συγκεκριμένο άλλο πολίτη, το δράστη. Σο χειρότερο είναι ότι από αυτές τις στατιστικές διαπιστώσεις
εξάγονται πολιτικά συμπεράσματα από επίσημους κομματικούς φορείς ή επώνυμους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Κοινό
συμπέρασμα: "Έξω οι ξένοι, για να μειωθεί η εγκληματικότητα!"
Ίσως είναι διδακτικός για όλους μας ο πίνακας που δημοσιεύουμε. Περιλαμβάνει τον αριθμό των ατόμων που
κατηγορήθηκαν ανά 100.000 άτομα της ίδιας ομάδας πληθυσμού άνω των 18 ετών, στην πολιτεία της Νέας Τόρκης κατά το
έτος 1929. Σα αποτελέσματα του πίνακα αυτού είναι συνταρακτικά: ανάμεσα σε όλους τους Ευρωπαίους μετανάστες, οι
Έλληνες κατέχουν τα σκήπτρα της εγκληματικότητας, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά!
* το σύνολο των αδικημάτων οι Έλληνες προηγούνται σαφώς, με 779,5 έναντι μόλις 344 των Ιταλών και 189 των Ρώσων.
* Ειδικά στις ανθρωποκτονίες, οι Έλληνες είναι πραγματικοί πρωταθλητές. Έχουν υπερδεκαπλάσιες επιδόσεις από τους,
δεύτερους, Ιταλούς.
* αφή υπεροχή επιδεικνύουν οι Έλληνες και στους βιασμούς, τις επιθέσεις, τις κλοπές και τις ληστείες.
* τα ναρκωτικά οι Έλληνες μετανάστες έχουν περίπου το μονοπώλιο.
* το μόνο αδίκημα που υστερούσαν κάπως οι συμπατριώτες μας στη Νέα Τόρκη του 1929 ήταν η οπλοκατοχή. Εκεί
προηγούνται σαφώς οι Ιταλοί, με 63,3 έναντι 28,2 των δικών μας.
Είτε το θέλουμε, λοιπόν, είτε όχι, οι Έλληνες ήταν ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας της Νέας Τόρκης το μεσοπόλεμο.
Η εγκληματική τους δράση σκορπούσε πανικό στους φιλήσυχους Αμερικάνους πολίτες, που ζητούσαν απεγνωσμένα τη
βοήθεια της αστυνομίας και κατηγορούσαν για ανικανότητα τις διωκτικές αρχές της χώρας.
Σα στοιχεία του πίνακα δεν επιδέχονται καμιά αμφισβήτηση. Προέρχονται από την "Εκθεση Ουίκερσαμ" και δημοσιεύονται
στο έργο του Thorsten Sellin "Culture Conflict and Delinquency" (New York, Social Science Research Council, 1938). Πρόκειται για
ένα κλασικό έργο της παγκόσμιας εγκληματολογικής βιβλιογραφίας, γραμμένο από έναν διαπρεπή επιστήμονα.
Σεχνητή αύξηση
Με τη σοβαρότητα και την ευαισθησία που τον διέκρινε, ο Sellin περιγράφει τα όρια αυτών των στατιστικών: "Ακόμα κι αν
διαθέταμε ακριβή στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αξιολόγησης και της
χρησιμότητας των εγκληματολογικών στατιστικών."
Ο Sellin προχωρούσε παραπέρα: "Τπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι ο μετανάστης είναι αντικείμενο μιας διαφορετικής
μεταχείρισης από τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην προέλευσή του και εν μέρει στην οικονομική
και κοινωνική του κατάσταση. Ο,τι και να συμβαίνει, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συλληφθεί και να καταδικαστεί
ένας μετανάστης, παρά ένας γηγενής αυτής της χώρας. Και όταν συλλαμβάνεται, είναι πιθανότερο να καταδικαστεί σε
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μεγαλύτερη ποινή ο μετανάστης παρά ο γηγενής. Όταν ανήκει κάποιος σε μια ομάδα μεταναστών - ειδικά όταν η κοινωνική
απόσταση ανάμεσα σ' αυτή την ομάδα και την ομάδα που κυριαρχεί στην κοινωνία είναι σημαντική - τα ποσοστά
εγκληματικότητας είναι τεχνητά αυξημένα, και ο ερευνητής οφείλει να το λαμβάνει αυτό υπόψη."
Γνωρίζουμε ότι σήμερα η ελληνική παρουσία στη Νέα Τόρκη δεν έχει τίποτα να κάνει με τη σκοτεινή εικόνα του 1929. Σο
ελληνικό λόμπι θεωρείται απολύτως προσαρμοσμένο στα ήθη της αμερικανικής πατρίδας και οι εγκληματολογικές
στατιστικές δεν παρουσιάζουν καμιά απόκλιση από τον εθνικό μέσο όρο. Σην εξέλιξη αυτή την είχε προβλέψει ο ίδιος ο Sellin,
ο οποίος έγραφε ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι τείνουν να ενσωματωθούν στη χώρα υποδοχής, εμφανίζουν
πολύ μικρές αποκλίσεις στην κοινωνική συμπεριφορά. Όσοι, λοιπόν, βρίσκουν αφορμή από τις στατιστικές του αστυνομικού
δελτίου, για να ζητήσουν την εκδίωξη των μεταναστών από την Ελλάδα, ας αναρωτηθούν λίγο για τον τρόπο υποδοχής και
τις δυνατότητες ενσωμάτωσης που τους προσφέρουμε. Και την επομένη φορά που θα νιώσουν την ανάγκη να λιντσάρουν
κάποιον ξένο πορτοφολά στο λεωφορείο, ας στρέψουν λίγο τη σκέψη τους στους εξαθλιωμένους Έλληνες μετανάστες στις
Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του '20 και του '30.

Ο ρατσισμός και η κορυφή του παγόβουνου
ΜΙΚΑ ΦΑΡΙΣΟΤ - ΥΑΣΟΤΡΟΤ
※Πατέρα, με λένε φονιά ή ήρωα;‼ ρώτησε ο Παντελής Καζάκος τον πατέρα του μετά τους απεχθείς φόνους που έκανε με
θύματα αθώα άτομα των οποίων το ※έγκλημα‼ υπήρξε ότι ήταν ξένοι, μελαψοί ή μαύροι.
Και το ερώτημα που καλούμαστε εμείς να απαντήσουμε: ※Ο άνθρωπος είναι τρελός; Είχε το
ακαταλόγιστο; Είναι μια μεμονωμένη περίπτωση;‼.
Βεβαίως και δεν είχε το ακαταλόγιστο ο άνθρωπος αυτός. Η τραγική του φράση εκφράζει την
πραγματικότητα ενός διλήμματος το οποίο με τη μία ή την άλλη μορφή το βλέπουμε ολοένα και
συχνότερα γύρω μας. Εν τούτοις δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι εμείς οι Ελληνες έχουμε γίνει
ξενόφοβοι και ρατσιστές. Εμείς που βάλαμε το 1989 τους πρώτους πρόσφυγες από την Αλβανία στα
σπίτια μας στα παραμεθόρια χωριά μας, που και οι δικοί μας πατεράδες και μανάδες υπήρξαν
οικονομικοί μετανάστες επί πολλές δεκαετίες, που δεν είχαμε ποτέ την υπεροψία του αποικιοκράτη
απέναντι στους αλλόχρωμους, που είχαμε την έννοια της φιλοξενίας στέρεα εμπεδωμένη στη λαϊκή μας παράδοση, που χθες
ακόμη κάναμε συλλαλητήρια υπέρ των Κούρδων;
Και όμως η αλήθεια είναι ότι ο νεοναζισμός χτυπάει την πόρτα μας. Και ο Καζάκος είναι θύτης και θύμα αυτού του
πολιτικοκοινωνικού κατασκευάσματος που λέγεται ※ρατσισμός‼. Οπως και οι οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες είναι
θύτες και θύματα, όταν κάνουν μικρές ή μεγάλες παράνομες πράξεις, οι οποίες διογκώνονται στα μάτια του ξενόφοβου
μέσου πολίτη.
Η αλήθεια είναι ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ενωση πάσχει από αυτή την επικίνδυνη κοινωνική στάση και έχει σηκώσει υψηλά
τείχη γύρω της. Αυτό κυρίως ισχύει για τα κράτη που συνορεύουν με τη λεγόμενη Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή κράτη όπως η
Ιταλία, που και αυτή έκανε κάποτε εξαγωγή οικονομικών μεταναστών, και η Γερμανία, που σήμερα βλέπει αρνητικά ακόμη
και την εσωτερική της μετανάστευση από την πρώην Ανατολική Γερμανία (όπου ένας στους τρεις Γερμανούς είναι άνεργος).
Δεν μπορούσε βέβαια ο ρατσισμός να μην αγγίξει και την Ελλάδα που συνορεύει με την πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, την
Αλβανία. Σα υψηλά τείχη που υψώνονται απέναντι στη φτώχεια του γείτονα, δηλαδή οι μεγάλες κοινωνικοοικονομικές
ανισότητες, είτε ανάμεσα στα κράτη ή μέσα σε ένα κράτος, πληρώνονται με την γκετοποίηση του ίδιου του προνομιούχου
πολίτη, ο οποίος έχει καταντήσει να αισθάνεται ασφαλής μόνο μέσα στο κλειδωμένο του σπίτι, όπου έχει αυτοφυλακισθεί
μαζί με τον συσσωρευμένο πλούτο του. Και η αστυνομία χρησιμεύει πλέον κυρίως για να φυλάει αυτόν τον πολίτη και πολύ
λιγότερο για να πατάξει, π.χ., τη μαφία των ναρκωτικών που σκοτώνει τα παιδιά του ή για να προσφέρει βοήθεια σε κάθε
πολίτη που την έχει ανάγκη.
Η λύση της ※σκούπας‼, που εφαρμόστηκε ακόμη και στα ※παιδιά των φαναριών‼, δεν υπήρξε ποτέ αποτελεσματική, καθώς η
ανάγκη έκανε τους πρόσφυγες να ξαναμπαίνουν παράνομα στη χώρα, με αποτέλεσμα την εκμετάλλευσή τους από τον
εργοδότη και την άνθηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τις γυναίκες και τα παιδιά. Για παράδειγμα, η
μαφία που σήμερα ελέγχει την περιοχή της Κορυτσάς αγοράζει ή νοικιάζει Αλβανάκια από τις οικογένειές τους, που δεν
έχουν να τα θρέψουν, αντί 100.000-150.000 δραχμών ※το κομμάτι‼ και ζουν στη Θεσσαλονίκη κάτω από τον τρόμο μιας
σύγχρονης δουλείας. Σα στοιχεία αυτά προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά, που φιλοξενεί με τη θέλησή τους και χωρίς την
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ανάμειξη της αστυνομίας το Καταφύγιο-Υιλοξενείο το οποίο έχει οργανώσει μια ομάδα πανεπιστημιακών με την υλική και
ηθική στήριξη του υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.
Για να γυρίσουμε στον ρατσισμό και την ξενοφοβία, δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελβετία και στην Αυστρία είχαμε πρόσφατα
την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που υπόσχονταν αντιμεταναστευτική πολιτική. Η ύπαρξη της δημοκρατίας περνάει
μέσα από τον σεβασμό της διαφορετικότητας του άλλου και την αναγνώριση των αναγκών του. Και αυτό χρειάζεται πολλή
και συντονισμένη δουλειά και πολιτική συνειδητοποίηση.
Φρειάζεται δουλειά στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων, στην εκπαίδευση των αστυνομικών, στην εκπαίδευση κυρίως
των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, που διαμορφώνουν στάσεις και συνειδήσεις. Φρειάζεται όμως και
συντονισμένη και έγκαιρη πολιτική αντιμετώπιση.
Θέλω εδώ να αναφερθώ σε ένα μόνο σχετικό παράδειγμα πρόληψης: ο πρώην υπουργός Δημόσιας Σάξης Γιώργος Ρωμαίος
είχε ήδη δει πριν από δύο χρόνια την αναγκαιότητα και δέχθηκε αμέσως την πρόταση μιας ομάδας καθηγητών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να οργανώσουμε σεμινάρια προς αξιωματικούς της Αστυνομίας της
Θεσσαλονίκης με θέμα ※Ρατσισμός, ξενοφοβία και η βία κατά των πολιτών‼. Σριάντα αξιωματικοί παρακολούθησαν σε πέντε
πεντάωρα σεμινάρια την εβδομάδα επί έξι μήνες κορυφαίους καθηγητές, νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους,
ψυχιάτρους, φιλοσόφους. Η τελική αξιολόγηση της επίδρασης των σεμιναρίων αυτών ήταν ιδιαίτερα θετική και
αποκαλυπτική. Αλλωστε το όλο εγχείρημα ήταν, κατά γενική ομολογία διδασκόντων και διδασκομένων, ένα ※μάθημα‼ για
όλους μας. Πρόθεσή μας ήταν να οργανώσουμε παρόμοια σεμινάρια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στην Αθήνα, στα
Ιωάννινα και στη Θράκη. Δεν προλάβαμε όμως...
Η κυρία Μίκα Φαρίτου-Υατούρου είναι καθηγήτρια της Χυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΣΟ
ΒΗΜΑ , 14-11-1999

Ο μίτος του ρατσισμού , Σ. Ν. ΑΛΑΦΙΨΣΗ
Ο ρατσισμός. Από τις περισσότερο χρησιμοποιημένες λέξεις στο προοδευτικό λεξιλόγιο. Οι
πιο πολλοί τον απορρίπτουν μετά βδελυγμίας· κι άλλοι, που τον αρνούνται, τον εφαρμόζουν
στην καθημερινή πρακτική και στην ενδόμυχη ιδεολογική τους ταύτιση. Η σύγχυση βέβαια
αναπόφευκτη, καθώς ο ορισμός του είναι πολυεπίπεδος. Γενετικός ρατσισμός, κοινωνικός
ρατσισμός, κοινωνιοβιολογικός ρατσισμός: μερικά από τα επίπεδα πάνω στα οποία κινείται
η σχετική συμπεριφορά του ανθρώπου. Ετος 1997, το έτος για τον ρατσισμό, που όμως μας
διέφυγε· ξεχάσαμε να ασχοληθούμε με αυτήν την έννοια, με αυτό το πρόβλημα. Πουθενά
και κανένας δεν βρήκε το κουράγιο να ρίξει ένα πετραδάκι στο τέλμα της συνήθειας και της
αποδοχής των επιβεβλημένων. Εμείς λέμε να ταράξουμε λίγο τα νερά· και ίσως αυτή η μικρή κίνηση να είναι χρήσιμη.
Ας πιάσουμε λοιπόν τον μίτο από την αρχή. Η έννοια ράτσα δεν πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τους ναζί. Από τους φυσιοδίφες
και τους βιολόγους χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει μια κατάσταση η οποία αναφέρεται σε διάφορους πληθυσμούς ενός
είδους που έχουν υποστεί γενετική διαφοροποίηση και έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά τα οποία τους κάνουν διακρίσιμους
μεταξύ τους. Ετσι, γίνονται ράτσες (φυλές), που είναι ένα πρώιμο εξελικτικό στάδιο. Η αποδοχή αυτή δεν ενέχει βέβαια
καμιάς μορφής παρεξήγηση, όταν δεν επεκτείνεται και στον άνθρωπο. Γιατί μια τέτοια προέκταση στην κουλτούρα του
ανθρώπου γέννησε τον κοινωνικό δαρβινισμό, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την κοινωνιολογία στον δαρβινισμό για να
ερμηνευθεί η διαδικασία μεταβίβασης των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. ύμφωνα λοιπόν με αυτήν την
άποψη, ο λεγόμενος κοινωνικός δαρβινισμός πρέπει να είναι ως ένα βαθμό μέρος της νεοδαρβινικής πορείας της εξέλιξης,
που επηρεάζεται από τη φυσική επιλογή· ωστόσο, η άποψη αυτή δεν μπορεί να αξιολογηθεί, γιατί μια τέτοια μεταβίβαση
κουλτούρας φαίνεται σήμερα γενετικά αδύνατη και βιολογικά περίπλοκη. Εξάλλου η θεωρία του κοινωνικού δαρβινισμού
είναι και η θεωρητική βάση του κοινωνικού ρατσισμού, καθώς κατατάσσει τους ανθρώπους ανάλογα με τα ※κακά‼ ή ※καλά‼
γονίδια που έχουν. Μια κορυφαία εκδήλωση της ρατσιστικής διάθεσης που καλλιεργείται κατά καιρούς είχαμε στις δεκαετίες
του '60 και του '70 στις ΗΠΑ με τον επιχειρηθέντα κοινωνικό αποκλεισμό των νέγρων. Ψς κριτήριο κατάταξης των
Νεγροαμερικανών σε ※κατώτερη ράτσα‼ χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης νοημοσύνης (IQ, Intelligence Quotient), ο οποίος βρέθηκε
χαμηλότερος στα γκέτο των νέγρων σε σχέση με τους λευκούς. Βέβαια, σήμερα γνωρίζουμε ότι ο δείκτης αυτός, που
εφευρέθηκε για την ανίχνευση των δυσκολιών των παιδιών στη μάθηση, μετατράπηκε σε μετροταινία της ανθρώπινης
ανωτερότητας ή κατωτερότητας. Ο δείκτης νοημοσύνης επηρεάζεται πολύ από το περιβάλλον και θεωρείται ένα ελαστικό
μέτρο που μετρά ένα ελαστικό αντικείμενο. Επομένως η προσπάθεια βιολογικής περιγραφής ενός πληθυσμού ως κατώτερου
από έναν άλλον χρησιμοποιώντας τον IQ δεν είναι αποδεκτή σήμερα.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

49

Η βιολογική δυσκολία του ορισμού της έννοιας της φυλής φαίνεται και από το γεγονός ότι οι ερευνητές στην προσπάθειά
τους να περιγράψουν το είδος μας, που ως ένα βαθμό είναι πολυτυπικό, δεν κατάφεραν να ※συμφωνήσουν‼ σε ένα μέσο
αριθμό φυλών. Ετσι, άλλοι μιλούν για πέντε, άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν έξι, μερικοί μιλούν για 13 και άλλοι για 30
διαφορετικές φυλές. Και εκείνο που έχει αποσταχθεί ουσιαστικά είναι ότι χρησιμοποιούνται ορισμένοι όροι, π.χ.
καυκασοειδής φυλή, νεγροειδής φυλή κ.ά., απλά για να προσδιορισθούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που σε καμία
περίπτωση δεν συνιστούν διαφορετικά εξελικτικά στάδια αλλά ούτε και ανισότητες.
Η γονιδιακή ροή που υπάρχει πιο έντονη τις τελευταίες δεκαετίες, οι γάμοι δηλαδή που γίνονται μεταξύ ατόμων
διαφορετικών ※φυλών‼, έχει ελαχιστοποιήσει αρκετές διαφορές που ίσως είχαν δημιουργηθεί λόγω της γεωγραφικής
απομόνωσης κάποιων ανθρώπινων πληθυσμών. ήμερα έχουν καταγραφεί όλοι οι συνδυασμοί γάμων, εκτός των
Βουσμάνων με τους Εσκιμώους, κάτι που οφείλεται στη μικρή δυνατότητα επικοινωνίας τους. Και οι Νεγροαμερικανοί
σήμερα πια είναι μόνο κατά 70% νέγροι και 30% λευκοί λόγω των γάμων μεταξύ νέγρων και λευκών Αμερικανών τα
τελευταία 300 χρόνια. Η ετερομειξία λοιπόν των διαφόρων φυλών δεν ενισχύει την άποψη ότι υπήρχαν στην προϊστορική
εποχή ※καθαρές φυλές‼ του homo sapiens που ήταν διάκριτες και ότι η πολιτιστική εξέλιξη στη συνέχεια μείωσε σταδιακά τις
διαφορές αυτές. Και βέβαια απορρίπτεται, χωρίς σοβαρή συζήτηση, η άποψη των ναζί ότι ήταν καθαρή φυλή, πρόδρομοι των
Ευρωπαίων και δημιουργοί του σύγχρονου πολιτισμού.
Εξάλλου, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η μορφολογική ανθρωπολογία έχει πια αντικατασταθεί από τη γενετική
ανθρωπολογία, η οποία δεν μπορεί να στηρίξει την άποψη περί υπάρξεως καθαρών φυλών του ανθρώπου. Πρέπει επίσης να
γίνει σαφές ότι οι όποιες γενετικές διαφορές υπάρχουν μεταξύ ατόμων και ως ένα βαθμό μεταξύ ομάδων ή ※φυλών‼ δεν
μπορούν να τιτλοδοτήσουν τα άτομα ή τις ομάδες ως ανώτερες ή κατώτερες. Ανθρωποι διαφορετικοί δεν σημαίνει κατ'
ανάγκην και άνισοι, καλύτεροι ή χειρότεροι, ανώτεροι ή κατώτεροι.
ε αυτή τη βάση, δυσκολία παρουσιάζει και για τους κοινωνιολόγους ο προσδιορισμός της επιστημονικής πλευράς της
έννοιας της ※φυλής‼, της ※φυλετικής κοινωνίας‼. Και από αυτήν την άποψη πρέπει να καταγγέλλονται συνέχεια οι πολιτικοί
και ιδεολογικοί χειρισμοί στους οποίους υπόκεινται οι έννοιες της φυλής και του φυλετισμού από τις δυνάμεις που
κυριαρχούν και καταπιέζουν μειονότητες ή νέα έθνη του Σρίτου κόσμου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Γιατί δεν
υπάρχουν ράτσες ανθρώπων, γιατί ο άνθρωπος δεν γεννιέται ρατσιστής, υπάρχουν άνθρωποι μόνον που μέσα από τη
διαφορετικότητά τους χτίζουν αυτό το όμορφο και ανεπανάληπτο οικοδόμημα που λέγεται ανθρωπότητα.
Μετανάστες και ρατσισμός , Θ. Π. ΛΙΑΝΟ
Η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στη χώρα μας είναι φυσικό να έχει πολύπλευρες επιδράσεις, θετικές και
αρνητικές. Είναι συνεπώς απόλυτα κατανοητό ότι προκαλεί έντονα και αντίθετα συναισθήματα μεταξύ των ελλήνων
πολιτών. Εκείνο που δεν είναι κατανοητό είναι να χαρακτηρίζεται κανείς ρατσιστής και πρόσφατα λεπενιστής αν υποστηρίζει
όπως εγώ ότι πρέπει να τεθούν αυστηροί ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στην είσοδο ξένων στην πατρίδα μας.
Σα εμπειρικά στοιχεία των υπηρεσιών του κράτους, οι διάφορες μελέτες, τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και η καθημερινή
παρατήρηση οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Πρώτον, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον,
μετανάστες απασχολούνται σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλοντας στην
παραγωγή αλλά ταυτόχρονα υποκαθιστώντας έλληνες εργάτες, κυρίως σε ορισμένα
επαγγέλματα μικρής εξειδίκευσης και προκαλώντας αύξηση της ανεργίας (άγνωστης
έκτασης). Σρίτον, οι παράνομοι μετανάστες δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές στα
διάφορα ταμεία ενώ επιβαρύνουν την κοινωνική υποδομή (νοσοκομεία, σχολεία κτλ.).
Σέταρτον, οι παράνομοι μετανάστες έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της
εγκληματικότητας κάθε μορφής και έχουν προκαλέσει δικαιολογημένους φόβους και
ανησυχίες στους έλληνες πολίτες. Πέμπτον, η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων
Αλβανών στην Ελλάδα είναι πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις της χώρας
μας με την Αλβανία, όπως φάνηκε από θρασύτατες και απειλητικές δηλώσεις αλβανού
υπουργού.
Σα παραπάνω στοιχεία σταθμίζονται διαφορετικά από διάφορους ανθρώπους ανάλογα με την κρίση τους και με τα
συμφέροντά τους και έτσι καταλήγουν στο δικό του ο καθένας συμπέρασμα. Η γνώμη του γράφοντος είναι ότι οι κακές
συνέπειες είναι περισσότερες και μεγαλύτερης σημασίας απ' ό,τι οι καλές. Σο καθεστώς της παρανομίας και μόνο είναι ικανό
επιχείρημα για να ζητήσει κανείς τον τερματισμό της μετανάστευσης.
Πιστεύω ότι όλοι οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα μας. Η δε επιστροφή τους ή η είσοδος
άλλων πρέπει να γίνονται με αυστηρούς και σαφείς όρους. Για παράδειγμα, η άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας
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πρέπει να δίδεται για ορισμένα άτομα (όχι σε ποινικούς ή σε ασθενείς που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία), επί ορισμένο
χρόνο, με σαφώς διατυπωμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις (πληρωμή εισφορών, φόρων, δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, εκπαίδευσης των παιδιών τους κτλ.). Πιστεύω με άλλα λόγια ότι η μεταναστευτική πολιτική μας πρέπει να είναι
ποιοτικά και ποσοτικά επιλεκτική, να δεχόμαστε δηλαδή εκείνους και μόνο εκείνους που κρίνουμε ότι συμφέρει το κοινωνικό
σύνολο. Ισως κάποιος με πείσει ότι έχω άδικο. Είναι όμως ανόητο, δυσάρεστο και ακατανόητο να χαρακτηρίζονται ρατσιστές
ή και υπεύθυνοι για τον εμφανιζόμενο λεπενισμό όσοι πιστεύουν ότι η παράνομη και ανεξέλεγκτη μετανάστευση είναι κακή
για τη χώρα. Η άσκηση επιλεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής δεν είναι εφαρμογή διακρίσεων που βασίζεται στην
ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Είναι πολιτική προστασίας των ελλήνων πολιτών. Γιατί είμαι ρατσιστής αν δεν θέλω τους
αλβανούς ή τους βουλγάρους ή τους ουκρανούς εγκληματίες στη χώρα μου; Και γιατί είναι δημοκρατικό, διεθνιστικό ή
φιλελεύθερο να ανέχομαι να οργώνουν ανενόχλητοι την ελληνική επικράτεια κάθε λογής εγκληματίες, των Ελλήνων
συμπεριλαμβανομένων; Υυσικά δεν υπαινίσσομαι ότι οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι κ.ά. είναι γενικά εγκληματίες. Εξάλλου είναι
γνωστό ότι οι παράνομοι μετανάστες που εγκληματούν βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με τους έλληνες ομοίους τους.
Απλούστατα τονίζω το προφανές: ότι δηλαδή όποιος πιστεύει ότι η παράνομη μετανάστευση πρέπει να σταματήσει δεν είναι
εξ αυτού του λόγου ρατσιστής.
Αν υπάρχει στη χώρα ρατσισμός, αυτός θα αναπτύσσεται από τα πολλά και δύσκολα προβλήματα που δημιουργεί η
παράνομη μετανάστευση. Και εκείνοι που συντελούν στη συνέχισή της είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του ρατσισμού και
του λεπενισμού, όχι εκείνοι που προτείνουν τον τερματισμό της παρανομίας και την εφαρμογή επιλεκτικής πολιτικής.
Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πολιτική αισθητική του ρατσισμού
"Γενικά, πάντως, στο έγκλημα, ο Έλληνας ο μετανάστης πρώτος και καλύτερος και με μεγάλη διαφορά."
(ΣΑΜΑΣΗ ΥΑΟΤΛΗ, "Σα Νέα", 24/3)
ύμμαχος του ρατσισμού δεν είναι μόνο το ψέμα. Είναι και η αδυναμία διατύπωσης κάποιου οποιουδήποτε- επιχειρήματος που να στηρίζεται στην κοινωνική πραγματικότητα και όχι στις
κρατούσες ιδεοληψίες και τις φυλετικές προκαταλήψεις. Σελευταίο παράδειγμα, οι σπασμωδικές
αντιδράσεις που προκλήθηκαν από το δημοσίευμά μας του περασμένου αββάτου για την
εγκληματικότητα των Ελλήνων μεταναστών στη μεσοπολεμική Νέα Τόρκη. Ολόκληρη σελίδα
αφιέρωσε ο "Ελεύθερος Σύπος" στον "Ιό", παραθέτοντας μάλιστα σε φωτογραφία το δημοσίευμα
της στήλης μας, και δεν έκανε τον κόπο να αντικρούσει ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα επιχείρημα.
Σο μόνο που μας είπε, είναι ότι ο "Ιός" υποστηρίζει τους "αναξιοπαθούντες", ότι "εξαγνίζουμε τους
δολοφόνους", ότι είμαστε "επαγγελματίες του αντιρατσισμού" και ότι η φιλοσοφία μας "αποτελεί
πιστοποίηση μιας περίεργης τάσης που προωθείται και τροφοδοτείται από κυβερνητικά κλιμάκια"
(sic). Για τον φόνο (στη Νέα Τόρκη) ούτε λέξη.
"Όλοι τους εχθροί!"
Σο δημοσίευμα του "Ελεύθερου Σύπου" είναι ανυπόγραφο, εκφράζει δηλαδή τη διεύθυνση της εφημερίδας. Σο επιβεβαιώνει
και ο κ. Κύρτσος στη δική του στήλη, όπου χαρακτηρίζει τον "Ιό" "ψευτοπεριθωριακούς του Κολωνακίου και των βορείων
προαστίων" (είπε δηλαδή ο Κύρτσος τον "Ιό" Κολωνακιώτη!), διαμαρτύρεται ότι του προσβάλλουμε την "πολιτική αισθητική"
(είναι άλλωστε πασίγνωστη η "πολιτική αισθητική" της εφημερίδας που διευθύνει) και καλεί τη διεύθυνση της
"Ελευθεροτυπίας" να μας βάλει στη θέση μας (αφού η ίδια είναι "καλή και ικανή").
το ίδιο φύλλο του "Ελεύθερου Σύπου" ο Φρήστος Πασαλάρης μιλά για "τις παραλυτικές παπαρδέλες περί ρατσισμού και
λεπενισμού των δήθεν προοδευτικών καλαμαράδων (αυτών που, αφού επί σειράν ετών είχαν γίνει οι τρομπέτες των
τρομοκρατών, έφτασαν να συνηγορούν υπέρ των Αλβανών, λέγοντες ότι οι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική ήσαν πρώτοι
σε εγκληματικότητα απ' όλους τους ξένους στην περίοδο του μεσοπολέμου)". Και στη συνέχεια καλεί σε "ομαδική και
ακαριαία απέλαση όλων των μη νομίμων μεταναστών και αντιμετώπιση των λάθρα εισερχομένων ως εχθρών της χώρας, ό,τι
κι αν αυτό σημαίνει."
Αυτή είναι λοιπόν η τετράγωνη "λογική" του ρατσισμού: οι Αλβανοί είναι εγκληματίες επειδή είναι Αλβανοί. Οι Έλληνες δεν
είναι εγκληματίες, επειδή είναι Έλληνες. Κι αν κάποτε βρεθήκαμε κι εμείς οι Έλληνες ως μετανάστες στη θέση των
σημερινών Αλβανών, θα πρέπει σήμερα να θάψουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στις δυσκολίες του μετανάστη,
την εξώθησή του στην παρανομία και το έγκλημα. Αυτά μας λένε αυτοί οι "επαγγελματίες του ρατσισμού".
Ευτυχώς, δεν έλειψαν στο χώρο των ΜΜΕ οι φωνές που κατανόησαν τη σημασία της αποκαλυπτικής έρευνας και επισήμαναν
τις θλιβερές αλλά διδακτικές αναλογίες. Διαβάσαμε τον ταμάτη Υασουλή στα "Νέα", ακούσαμε τον Γιώργο ταματόπουλο
στον "Υλας", τον τέλιο Κούλογλου και τον Μανώλη Καψή στον "κάι", είδαμε τον Παύλο Αλέπη στη ΝΕΣ -για να
αναφέρουμε λίγα μόνο παραδείγματα- που άντλησαν τα δικά τους θετικά συμπεράσματα από το άρθρο μας.
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Μόλις δεύτεροι στο ικάγο
Δεν θα κάνουμε, λοιπόν, τη χάρη στους κυρίους Κύρτσο και Πασαλάρη. Μπαίνουμε, μάλιστα, στον πειρασμό να δώσουμε
συνέχεια στην έρευνα αυτή, που, απ' ό,τι φάνηκε, "πόνεσε" τόσο πολύ τους "επαγγελματίες του ρατσισμού", κι ας μας
συμπαθάει ο κ. Κύρτσος που θα του προσβάλουμε και πάλι την "πολιτική αισθητική".
Δημοσιεύουμε ένα δεύτερο πίνακα για την εγκληματικότητα στις ΗΠΑ την ίδια περίοδο. Η πρώτη στήλη κατατάσσει, με βάση
τις "επιδόσεις", τους εγκληματίες που συνελήφθησαν από την αστυνομία ή προσάχθηκαν στα δικαστήρια, ανά 10.000
κατοίκους της ίδιας κατηγορίας πληθυσμού, σε 31 πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 στις ΗΠΑ (1929-30). Η δεύτερη στήλη
παρουσιάζει (κατά σειρά εγκληματικότητας) τους άνδρες άνω των 20 ετών, ανά 100.000 άνδρες της ίδιας ηλικίας που
κατηγορήθηκαν για έγκλημα στο ικάγο (1925 -1929). το σύνολο των 31 πόλεων η πρωτοκαθεδρία ανήκει και πάλι στους
συμπατριώτες μας μετανάστες. το ικάγο δυστυχώς είμαστε δεύτεροι, μετά τους Ιταλούς.
Πηγή του πίνακα είναι η έκθεση της Επιτροπής Ουίκερσαμ, όπως καταγράφεται στο κλασικό έργο του Thorsten Sellin "Culture
Conflict and Delinquency" (New York, 1938). Υυσικά, στον κ. Κύρτσο και τον κ. Πασαλάρη το όνομα Sellin δεν λέει τίποτα. Ούτε
ενδιαφέρονται που το "ανθελληνικό" αυτό έργο έχει μεταφραστεί σ' όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική ως την Ιαπωνία,
και ότι η γαλλική του έκδοση προλογίζεται από τον Μαρκ Ανσέλ, επίτιμο πρόεδρο του γαλλικού Αρείου Πάγου.
Για να μη στενοχωρήσουμε, λοιπόν, τους "επαγγελματίες του ρατσισμού" θα παραθέσουμε την άποψη και ενός "δικού μας",
του πατέρα της σύγχρονης ελληνικής εγκληματολογίας, Κωνσταντίνου Γαρδίκα. Αυτόν θα τον έχουν ακουστά ακόμα και οι
αλβανοφάγοι του "Ελεύθερου Σύπου" και οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο να του προσάψει κανείς την "κατηγορία" του
προοδευτικού ή του αντιρατσιστή. Ε, λοιπόν, ο Γαρδίκας, στην κλασική του "Εγκληματολογία" (Εν Αθήναις 1947, τομ. Β',
τεύχος Α'), και αφού αντικρούει τις απόψεις της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, η οποία "εθεώρη την Ελλάδα ως εσμόν
εγκληματιών", παραθέτει συγκριτικό πίνακα της εγκληματικότητας σε ευρωπαϊκές χώρες το 1902. Περιττό να πούμε ότι οι
Έλληνες είναι και πάλι πρώτοι με διαφορά. "Ει και η σύγκρισις στατιστικών είναι επισφαλής, όμως αι υπάρχουσαι διαφοραί
είναι τόσω μεγάλαι, ώστε είναι ενδεικτικαί", σχολιάζει μελαγχολικά ο Γαρδίκας και παρατηρεί: "Φαρακτήρ της τότε
εγκληματικότητος της Ελλάδος είναι η μεγίστη συχνότης των φονικών." Αυτά, για όσους επιμένουν να προσδίδουν φυλετικά
χαρακτηριστικά στην εγκληματικότητα.
Η πραγματική εικόνα
Ας δούμε τις ουσιαστικές πλευρές της σύγχρονης εγκληματικότητας στην Ελλάδα, οι οποίες κρύβονται συστηματικά, πίσω
από την κουρτίνα της υπερβολής, του πανικού και της ξενοφοβίας. "Σο εγκληματικό φαινόμενο, όσο ανεπιθύμητο είναι, είναι
παράλληλα και φυσιολογικό, συνδεδεμένο άμεσα με τη δομή και τις συνθήκες που επικρατούν", υπογραμμίζει η κυρία οφία
Βιδάλη, εγκληματολόγος, λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναφερόμενη στις άγριες συνθήκες
απασχόλησης και ζωής που επιφυλάσσει η ελληνική κοινωνία στους μετανάστες. "Τπάρχει σοβαρό θέμα με την ποιότητα των
στοιχείων που διοχετεύονται, για να στηρίξουν το κλίμα πολέμου κατά των μεταναστών. Οι αριθμοί χρησιμοποιούνται
συνδυαστικά ή μεμονωμένα, κατά το δοκούν".
Σί συμβαίνει στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια; "Σα εγκλήματα που διαπράχθηκαν το 1997, σύμφωνα με τα
πρόσφατα δημοσιεύματα από αστυνομικές πηγές, είναι λιγότερα από εκείνα του 1996 -για τις ίδιες κατηγορίες εγκλημάτων
(Κλοπές, ληστείες, ανθρωποκτονίες, ναρκωτικά, βιασμοί, τυχερά παιχνίδια). Σο είδος της εγκληματικότητας που έχει σχέση
με τα εγκλήματα κατά της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας, αλλά και της ιδιοκτησίας, είναι αυτό που δίνει τον τόνο για να
αισθάνεται ασφαλής ή λεγομένη κοινή γνώμη. Οι παραπάνω κατηγορίες, πράγματι αποτελούν ένα κριτήριο συναγερμού για
την πολιτεία. Από τα πρόσφατα δεδομένα προκύπτει ότι, τουλάχιστον οι κλοπές για το 1997 είναι λιγότερες του 1996 και κάτι
παραπάνω από εκείνες του 1995. Οι ληστείες είναι αυξημένες το 1997, αλλά όχι επικίνδυνα, σε σχέση με το 1996 και 1995. Σο
1997, δηλαδή, είχαμε 1 κλοπή ανά 52.500 κατοίκους πανελλαδικά και 1 κλοπή ανά 2.250 κατοίκους, περίπου, στο λεκανοπέδιο
της Αθήνας την ημέρα. τις δε ληστείες, οι αντιστοιχίες είναι 1 ληστεία ανά 1.750.000 κατοίκους περίπου πανελλαδικά και 1
ληστεία ανά 750.000 Αθηναίους ημερησίως."
Αλλά ακόμα και με τις ανθρωποκτονίες, που είναι ο σοβαρότερος λόγος ανασφάλειας των
πολιτών, η αλήθεια είναι σχετική: "ύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΤΕ για το 1995, από το
σύνολο των εγκλημάτων κατά της ζωής (2019)"
-συνεχίζει η κ. Βιδάλη- "τα 285 ήταν ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως. Από αυτές οι 151 ήταν
τετελεσμένες ανθρωποκτονίες και τα 134 απόπειρες. Όμως τα στοιχεία που δόθηκαν από
το υπ. Δ. Σάξεως για το 1997 δεν διευκρινίζουν αν οι ανθρωποκτονίες που καταγράφονται ήταν απόπειρες ή όχι, δεδομένου
ότι είναι πιθανό ο αριθμός αυτός να αναφέρεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στις στατιστικές της Δικαιοσύνης.
Άλλωστε, έχουν την ίδια πηγή στοιχείων. Από τα υπόλοιπα εγκλήματα κατά της ζωής του 1995, τα 22 ήταν εξ αμελείας και τα
1606 ήταν τροχαία, εξ αμελείας. Ο σχολιασμός σχετικά με τους υπεύθυνους, ανεύθυνους δράστες και θύματα στο σημείο αυτό
περιττεύει. Παρόλα αυτά το 1995 διαπράττονταν ήδη αρκετές ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, περισσότερες του 1997, ώστε να
κινήσουν το ενδιαφέρον παντός εμπλεκομένου".
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Εμείς και ο ρατσισμός , ΡΙΦΑΡΔΟ ΨΜΕΡΙΣΗ
Ξαναρχίσαμε: ※Οι Ελληνες, μας λένε, δεν είναι ρατσιστές μήτε ξενόφοβοι· απλώς φοβούνται,
δεν τους βοηθούν οι αρχές και παίρνουν τα όποια υπερβολικά ίσως μέτρα τους‼. Και μερικοί
μάλιστα προσθέτουν το επικίνδυνο, διότι υπερβολικό και αιτιολογικό πάσης διαστροφής, ότι
※σωστά και νομίμως οι Ελληνες φοβούνται‼.
Θα ήταν κωμικό και ρατσιστικό να ισχυρισθεί κανείς ότι γενικώς ※οι Ελληνες είναι
ρατσιστές‼: το διαπιστώσαμε μεταξύ άλλων στην Κρήτη. Θα ήταν εξίσου κωμικό να λεχθεί ότι
δεν κυριαρχεί κάποιος φόβος. Αυτά όμως που κάθε καλόπιστος άνθρωπος πρέπει επιτέλους να
αποδεχθεί, για να δούμε όλοι μαζί τι μπορεί να κάνουμε, είναι τα εξής:
Πρώτον: είναι αυταπόδεικτο ότι ναι μεν στο σύνολό τους οι Ελληνες δεν είναι ρατσιστές (ακόμη και στη Γερμανία, επί Φίτλερ,
όλοι οι Γερμανοί δεν ήταν ρατσιστές), όμως όπως σε όλες τις χώρες έχουμε και εδώ πολλούς και επικίνδυνους ρατσιστές. Σο
πρόβλημα δεν είναι το τι πιστεύει ο καθένας ότι είναι αλλά το τι δείχνουν οι πράξεις του. Και πράξεις ρατσιστικές έχουμε από
πολλά χρόνια στη χώρα μας. ε βάρος όλων των διαφορετικών. Και από καιρό, ιδίως σε βάρος των Αλβανών. Η ευκολία με
την οποία ξεφύτρωσαν σε τόσες διαφορετικές περιοχές της χώρας ※οργισμένοι πολίτες‼ γεμάτοι μίσος, πιστά αντίγραφα
συναδέλφων τους του Λιτλ Ροκ (ΗΠΑ) ή του Γιοχάνεσμπουργκ (ως πριν από ελάχιστα χρόνια), πρόθυμοι για εκδίκηση και
διώξεις, θα έπρεπε να μας είχε όλους κατεβάσει στους δρόμους. Δεύτερον: δυστυχώς, αυτό δεν έγινε· ενώ έγινε παντού
αλλού. Και το γεγονός ότι δεν έγινε, ενώ είχαμε τόσα κραυγαλέα ρατσιστικά κρούσματα, είναι πιο ανησυχητικό και από τον
ίδιο τον ρατσισμό που υποθάλπουν και τα ως ένα σημείο ψευδή για τη σχέση ξένων - ανεργίας και ξένων - υγείας. Ολα
υποδηλώνουν ανοχή για το απαράδεκτο. Δεν αντιδράσαμε για την Καστοριά και την απόπειρα λιντσαρίσματος, με
επικεφαλής τον τοπικό νομάρχη, προσώπων που η αστυνομία δεν είχε καν ακόμη ανακρίνει. Δεν αντιδράσαμε παρά μόνο
λεκτικά στους κοινοτάρχες του μίσους. Ενώ βρέθηκε ελληνικό πολιτικό κόμμα που αντέδρασε, χαρακτηρίζοντάς την
※απαράδεκτη‼, μόνο σε μιαν απόπειρα του πρεσβευτή της Αλβανίας να μας ζητήσει να μην ενοχοποιούμε συστηματικά κάθε
Αλβανό!
Σις προάλλες, σε μιαν από τις πανέμορφες βυζαντινές εκκλησιές του κέντρου της Αθήνας, ακούστηκαν από τα μεγάφωνα του
κηρύγματος κραυγές και βρισιές: ※Υεύγα, γυφτοτουρκάλα, δεν σε θέλουμε, φεύγα, τσακίσου,
δρόμο...‼. Αυτή που έπρεπε να φύγει ήταν έξω από την εκκλησία, μπροστά στην πόρτα.
Κρατούσε το παιδάκι της στην αγκαλιά. Δεν έκανε τίποτε. Η μάνα και το παιδάκι κάτι μου
θύμιζαν. τον παπά ή μήπως στον κήρυκα; δεν θύμιζαν προφανώς τίποτε. Σρίτον: έχουμε
αύξηση της εγκληματικότητας. Εχουμε όμως σε μεγαλύτερο βαθμό κατακόρυφη αύξηση της
τρομολαγνείας των περισσότερων καναλιών, ακόμη και της ΕΡΣ. Κάθε μικροκλοπή γίνεται κύριο
θέμα. Και κάθε άγνωστος δράστης γίνεται αλλοδαπός και μάλιστα Αλβανός. Σο τελευταίο
εύρημα είναι η αναφορά ότι ο άγνωστος μιλούσε ※άπταιστα ελληνικά‼: τι σημαίνει αυτό; Η αλήθεια είναι ότι πάντα σήμερα
τα ασυγκρίτως περισσότερα εγκλήματα είναι ※ολοδικά μας‼. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση της κοινωνίας οδηγεί στο έγκλημα,
χωρίς πρόβλημα. Οχι ανθρώπους του περιθώριου, όχι πεινασμένους αλλά αστούς και μικροαστούς. Αυτοί ίδρυσαν την
※Εταιρεία Δολοφόνων‼. Αυτοί οργάνωσαν απαγωγές φίλων και συγγενών για μερικά εκατομμύρια. Αυτοί έχουν ειδικά
γραφεία, με δικηγόρους και συμβολαιογράφους, για την οργάνωση καταπατήσεων ξένης γης. Αυτοί δεν μπορούν να
εξηγήσουν τα ※πόθεν έσχες‼, είτε εφημερίδες βγάζουν, είτε άνθρωποι της νύχτας είναι, είτε στα καζίνα ξημεροβραδιάζονται.
Αυτοί μας ξαφρίζουν φοροκλέβοντας και φοροδιαφεύγοντας. Οι Αλβανοί είναι οι μόνοι που μας μάραναν; Σέταρτον: πρέπει
να δοθεί μάχη εναντίον του εγκλήματος. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι και αν όλοι οι ξένοι βρεθούν εκτός συνόρων, το
πρόβλημα της εγκληματικότητας δεν θα λυθεί παρά μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό. Σο πρόβλημα της εγκληματικότητας
είναι θέμα καλής αστυνόμευσης και αποκατάστασης ορισμένων αξιών και όχι κακού ρατσισμού και κακής ξενοφοβίας:
Πάσχα είναι· δεν ντρεπόμαστε; ΣΟ ΒΗΜΑ , 19-04-1998

Είναι τα γονίδια παντοδύναμα; Σ. Ν. ΑΛΑΦΙΨΣΗ
Σο αββατοκύριακο, μετά τα αργοπορημένα πρωτοβρόχια, ήταν εύκαιρο, και οι τρεις
φίλοι έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν. Σο μεταχειρισμένο Audi έτρεχε καμαρωτό
προς την Πάτρα. Ηθελαν να παρευρεθούν στην τελετή ανακηρύξεως του
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου σε επίτιμο διδάκτορα από το
Πανεπιστήμιο Πατρών και να γνωρίσουν από κοντά την ενδιαφέρουσα
προσωπικότητά του.
Ανοιξε το ραδιόφωνο, Κρίτων παρακάλεσε ο Ιων. ※Δηλαδή η βία δεν οφείλεται σε
συγκεκριμένο γονίδιο;‼ ρωτούσε εκείνη τη στιγμή ο δημοσιογράφος ενός αθηναϊκού ραδιοφωνικού σταθμού τον
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προσκεκλημένο του, ο οποίος είπε: ※Μπορεί να υπάρχει κάποια γενετική προδιάθεση αλλά, ξέρετε, δεν πρέπει να πιστεύουμε
ότι για το καθετί υπάρχει και ένα υπεύθυνο γονίδιο. Δεν ισχύει κανένας χυδαίος γενετικός ντετερμινισμός σύμφωνα με τον
οποίο τα πάντα ελέγχονται από συγκεκριμένα γονίδια. Βέβαια πολλοί παρασύρονται από τα δημοσιεύματα που με
πηχυαίους τίτλους προβάλλουν οι εφημερίδες γονίδιο τεμπελιάς, γονίδιο εξυπνάδας, γονίδιο παχυσαρκίας, γονίδιο βίας,
γονίδιο εγκληματικότητας, γονίδιο ηθικής, γονίδιο συμπεριφοράς κ.ο.κ. και πιστεύουν ότι οποιοδήποτε εκδηλούμενο
χαρακτηριστικό οφείλεται σε κάποιο γονίδιο‼.
Κλείσε, Κρίτων, το ραδιόφωνο φώναξε ο Υίλων και εξήγησέ μας σε παρακαλώ.
Αρχίζουμε λοιπόν πάλι. Και πρώτα πρώτα σας θυμίζω ότι ο φαινότυπος διαμορφώνεται από τους ποιοτικούς και τους
ποσοτικούς χαρακτήρες. Οι πρώτοι ελέγχονται από ένα ή λίγα γονίδια και δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον, όπως λ.χ. οι
ομάδες αίματος, ενώ οι δεύτεροι από πολλά γονίδια και το περιβάλλον, όπως λ.χ. η ευφυΐα, στην οποία εμπλέκονται περίπου 100
γονίδια.
Δηλαδή η αποδεκτή ερμηνεία της αιτιατής σχέσης ανάμεσα στα γονίδια και οποιοδήποτε προϊόν της ζωής δεν είναι μόνο η
κληρονομικότητα; ρώτησε πάλι ο Υίλων.
Ούτε μόνο το περιβάλλον συμπλήρωσε ο Ιων. ε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ γενοτύπου και
περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η σαγγιτάρια, ένα καλλωπιστικό φυτό, όταν αναπτύσσεται στο έδαφος τα φύλλα της μοιάζουν
με βέλη, όταν αναπτύσσεται σε ρηχά νερά τα φύλλα της γίνονται ωοειδή και όταν είναι βυθισμένη στο νερό τα φύλλα της
γίνονται στενόμακρα. Αυτή η ποικιλομορφία δεν οφείλεται σε γενετικές διαφορές αλλά σε διαφορές που προκαλούν τα διάφορα
περιβάλλοντα. Αλλο παράδειγμα είναι η παχυσαρκία στον άνθρωπο. Ενα άτομο λ.χ. που έχει την κληρονομική γενετική
προδιάθεση, δηλαδή αρκετούς γενετικούς πολυμορφισμούς που μπορούν να συμβάλουν στο να γίνει παχύσαρκο, μπορεί να
αποτρέψει αυτό το χαρακτηριστικό με την κατάλληλη διατροφή. Αντίθετα ένα κληρονομικά λεπτό άτομο μπορεί να διατηρηθεί
έτσι, εκτός και αν τρέφεται υπερβολικά ή παρουσιάζει ορμονικές διαταραχές. Δηλαδή η συνολική ποικιλότητα του κάθε
ποσοτικού χαρακτηριστικού είναι το φάσμα των αντιδράσεων γενοτύπου και περιβάλλοντος, και άτομα με διαφορετική
κληρονομικότητα για να παρουσιάσουν το ίδιο αποτέλεσμα πρέπει να υποστούν τη δράση διαφορετικού περιβάλλοντος.
Σο παράδειγμα της παχυσαρκίας βέβαια δεν είναι το μοναδικό και οι αλληλεπιδράσεις γενοτύπου περιβάλλοντος εκτείνονται σε
όλους τους ποσοτικούς χαρακτήρες της ανθρώπινης βιολογίας, ακόμη και της κοινωνικής συμπεριφοράς, όπως λ.χ. της
επιθετικότητας, της βίας που ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Ετσι δεν πρέπει να αναζητεί κανείς ένα γονίδιο για κάθε
χαρακτηριστικό. Γι' αυτό δεν υπάρχει λ.χ. «γονίδιο Ρουμπινστάιν» για το καλό παίξιμο του πιάνου. Τπάρχει όμως η μουσική
ευφυΐα που εξαρτάται από την επιδεξιότητα του χεριού, τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματική εκφραστικότητα, την προσοχή,
την επιμονή, τον έλεγχο της χροιάς και του ρυθμού, της φωνής, τον χρονισμό της ευκαιρίας, το παιδαγωγικό περιβάλλον, τη
συναισθηματική παρότρυνση κ.ά.
Γι' αυτό η κατανόηση της κληρονομικότητας και του περιβάλλοντος είναι πρωταρχικής σημασίας. Γιατί έτσι θα μπορεί να
υπάρξει αξιοποίηση της ποικιλότητας για την ανάπτυξη των ταλέντων και των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Και όσον αφορά την
κληρονομικότητα, η κατανόησή της κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. χετικά με το περιβάλλον πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι
μόνο οι άμεσες συνθήκες της ζωής αλλά οι χιλιάδες επιδράσεις που επηρεάζουν τη μορφοποίηση του σώματος και του νου σε
κάθε στάδιο της ζωής.
Ηταν ήδη έξω από το υνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Κόσμος πολύς είχε φθάσει για να δει
και να ακούσει τον Πατριάρχη. Μια διεθνής προσωπικότητα τιμούσε την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο. Οι τρεις φίλοι όμως
ήξεραν ότι η διαμόρφωση της προσωπικότητάς του δεν ήταν γραμμένη μόνο στα γονίδιά του. Ηταν και το παιδαγωγικό
περιβάλλον και η αντίδραση γενοτύπου - περιβάλλοντος.
Πόσο πιο ωραία, ύστερα απ' αυτή τη συζήτηση, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του σκέφτηκαν ο Υίλων και ο Ιων, και
χώθηκαν συνειδητοποιημένοι για πολλά πράγματα στη μεγάλη αίθουσα του Κέντρου.
* Ο κ. ταμάτης Ν. Αλαχιώτης είναι καθηγητής Γενετικής, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ΣΟ ΒΗΜΑ, 05-112000

Είμαστε ρατσιστές; Ασφαλώς όχι
* Δεν είναι ρατσιστικές οι δηλώσεις πολλών πολιτών ότι νιώθουν ανασφάλεια, Θ. Π. ΛΙΑΝΟ
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Θέλεις να κάνεις εντύπωση; Θέλεις να ασχοληθούν οι άλλοι μαζί σου και ίσως να γίνεις γνωστός; Πες μια προκλητική
σαχλαμάρα της οποίας το ψευδές περιεχόμενο δεν αποκαλύπτεται αμέσως. H μέθοδος είναι παλιά και δεν είναι ανάγκη να
περιορίζεται σε λόγια, μπορεί να εφαρμόζεται και με προκλητικά έργα μικρής ή μεγάλης σημασίας, ακόμη και εγκληματικά.
Είναι γνωστή η περίπτωση του παλαβιάρη Ηρόστρατου που το 365 π.X. πυρπόλησε τον ναό της Αρτέμιδος στην Εφεσο
ακριβώς για τον σκοπό αυτόν, δηλαδή για να αφήσει όνομα. Ση μέθοδο αυτή έχουν επιλέξει ορισμένοι σύγχρονοι Ελληνες
διαφόρων επαγγελμάτων και θέσεων στη δημόσια ζωή, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι Ελληνες ως άτομα και ως οργανωμένη
κοινωνία είναι ρατσιστές.
Ρατσιστής θεωρείται αυτός που πιστεύει ότι η φυλή στην οποία ανήκει είναι ανώτερη από
τις άλλες. Αν δεχθούμε αυτόν τον ορισμό, τότε πολλοί άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, ίσως οι
περισσότεροι, είναι ρατσιστές. Μεταξύ αυτών, φυσικά και εμείς, οι Ελληνες. Ψστόσο η
σκέψη, η γνώμη και η προτίμηση δεν είναι αδικήματα ούτε αμαρτίες. Ούτε ο δικαστής θα με
καταδικάσει ούτε ο Παντοδύναμος θα με τιμωρήσει αν πιστεύω ότι οι Ελληνες είναι η
ανώτερη φυλή που έχει υπάρξει ως σήμερα. Οι σκέψεις και οι γνώμες δεν με καθιστούν
ρατσιστή ή κακό άνθρωπο, γενικά. Σο κακό υπάρχει από τη στιγμή που οι κακές σκέψεις και
γνώμες αποκτούν τέτοια ισχύ που καθοδηγούν τις πράξεις μου. Αν πιστεύω ότι η ελληνική
φυλή είναι ανώτερη και για αυτόν τον λόγο δεν δέχομαι, π.χ., να παντρευτούν τα παιδιά μου άτομα άλλης φυλής, ή δεν
δέχομαι να συνεργαστώ με ξένους επιστήμονες, ή να επιτρέψω να μπουν στο καφενείο μου ξένοι, κτλ., τότε όντως είμαι
ρατσιστής. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε ότι μια κοινωνία είναι ρατσιστική αν ασκεί οικονομική, κοινωνική,
εκπαιδευτική, κτλ., πολιτική διακρίσεων που βασίζεται στην υποτιθέμενη ανωτερότητα της φυλής.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι εκδηλώσεις ρατσισμού οι λεγόμενες σκούπες της Αστυνομίας με τις οποίες
συλλαμβάνονται οι παράνομοι μετανάστες, διότι δεν συλλαμβάνονται ως αλλοδαποί αλλά ως παράνομοι. Δεν είναι
ρατσιστικές οι δηλώσεις πολλών πολιτών, συνήθως της τρίτης ηλικίας, ότι νιώθουν ανασφάλεια και φόβο από την παρουσία
αλλοδαπών στις γειτονιές, διότι είναι σημαντική η εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Δεν είναι ρατσιστική η δήλωση του κ.
Μίκη Θεοδωράκη ότι ※οι Εβραίοι είναι η ρίζα του κακού‼, αλλά απλώς μία από τις αναρίθμητες απρόσεκτες δηλώσεις του
(θυμάστε τότε που... απειλούσε ότι θα εγκατέλειπε την Ελλάδα επειδή, όπως έλεγε, κινδύνευε η ζωή του από τους κνίτες;),
που δεν συνοδεύεται από κάποια πολιτική, π.χ., ότι δεν θα συνεργασθεί με εβραίους καλλιτέχνες.
Τπάρχει βέβαια και η περίπτωση εκείνου του δημάρχου που θέλει να αποκλείσει τους αλλοδαπούς από τη χρήση της
κοινοτικής συγκοινωνίας. Αυτή είναι πράγματι πολιτική διακρίσεων, είναι ρατσιστική πρακτική. Ψστόσο η προσπάθεια να
εμφανισθεί η εξαίρεση ως κανόνας είναι τουλάχιστον εξοργιστική.
την έκταση που γνωρίζω δεν υπάρχει ούτε διάταξη νόμου, ούτε Προεδρικό Διάταγμα, ούτε υπουργική απόφαση, ούτε
ερμηνευτική εγκύκλιος που να περιέχει ή να προωθεί πολιτική διακρίσεων σε βάρος άλλων επί τη βάσει φυλετικών διαφορών.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, επίσημη κρατική πολιτική που να μπορεί να χαρακτηρισθεί ρατσιστική. Επίσης δεν υπάρχει (απ' όσο
γνωρίζουμε) άλλου είδους συλλογική έκφραση, όπως, π.χ., πολιτικών κομμάτων, διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων των
οποίων τα καταστατικά να υποδεικνύουν φυλετικές διακρίσεις.
υνεπώς, αν μου τεθεί το ερώτημα ※είναι οι Ελληνες ρατσιστές;‼, η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά όχι.
Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρ. ΑΟΕΕ). ΣΟ
ΒΗΜΑ , 30-11-2003

Εγωιστικά και αλτρουιστικά γονίδια * Ο άνθρωπος εντάσσεται ευκολότερα σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο μπορούν
να υπάρχουν μηχανισμοί έκφρασης κάθε ρεύματος, τάσης, ιδέας και άποψης για να προσεγγίζεται πιο εύκολα η
αλήθεια και να βρίσκεται η ενδεδειγμένη λύση προς εκτόνωση κάθε αντίδρασης που τρέφεται από την καταπίεση Σ.
Ν. ΑΛΑΦΙΨΣΗ
Από όλες τις φυσικές επιστήμες, η Βιολογία είναι εκείνη που καλείται συχνότερα να τροφοδοτήσει με
επιχειρήματα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα. Η απλοϊκή ωστόσο μεταφορά βιολογικών προτύπων σε
πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα και η ερμηνεία τους με γενετικούς όρους, όπως επιχειρείται μέσω της
Κοινωνιοβιολογίας, ακόμη και για τις κοινωνίες του ανθρώπου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και
παραπλανητική. Και τούτο γιατί η γενετική πλαστικότητα του είδους μας ουσιαστικοποιείται από πιο
περίπλοκες περιβαλλοντικές επιδράσεις. Γι' αυτό η υποεκτίμηση της αντίδρασης γενοτύπου περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει στην αποδοχή ενός χυδαίου κληρονομικού ντετερμινισμού, όπως λ.χ.
στην περίπτωση του Ουίλσον που υποστηρίζει: «Η ανθρώπινη κοινωνική δομή και η ανθρώπινη συμπεριφορά
μπορούν να εξηγηθούν πλήρως από τη Γενετική».
το ίδιο ρεύμα κινήθηκε και ο στοχαστής πένζερ τονίζοντας ότι μερικά άτομα ήταν βιολογικώς προορισμένα να
ευημερήσουν στη βάση της επιβίωσης του ανωτέρου ή ότι ορισμένες φυλές ήταν βιολογικά προορισμένες να εξουσιάσουν τις
άλλες. Η άποψη αυτή του πένζερ, που είναι γνωστή ως Κοινωνικός Δαρβινισμός, επηρέασε ως φιλοσοφική δικαίωση τον
εγωκεντρισμό, απορρίπτοντας κάθε μορφή αλτρουισμού και προσφέροντας επιχειρήματα για την εκμετάλλευση ανθρώπου
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από άνθρωπο, αδύνατου από δυνατό. Γι' αυτό ορισμένοι χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τον Κοινωνικό Δαρβινισμό για
να δικαιολογήσουν την καπιταλιστική εκδοχή της αδίστακτης άσκησης του εμπορίου.
Η αδιαμφισβήτητη σχέση γενοτύπου και περιβάλλοντος είναι εύκολο να επεκταθεί και σε χαρακτηριστικά όπως, λ.χ., η
ευφυΐα, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά κ.ά., χαρακτήρες που ελέγχονται από πολλά γονίδια και είναι επιρρεπείς σε
περιβαλλοντικούς επηρεασμούς. Η κατάσταση αυτή ερμηνεύει και το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς τις ικανότητές τους, τα ταλέντα τους και τις απαιτήσεις τους. Για να εκφραστούν όμως ικανοποιητικά όλοι οι άνθρωποι όλοι οι γενότυποί τους - είναι αναγκαίο ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο πρέπει να 'ναι πολυδιάστατο, πολυτυπικό. Γι'
αυτό η διασφάλιση ενός τέτοιου κοινωνικού περιβάλλοντος θα πρέπει να 'ναι ο στόχος κάθε πολιτικού που στοχεύει προς μια
κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα με τις λιγότερες τριβές και αντιδράσεις για να αναπτύσσονται πιο εύκολα οι ικανότητες
κάθε μέλους της κοινωνίας μέσα από την ύπαρξη περισσότερων κοινωνικών δυνατοτήτων. Είναι σαφές ότι ένα τέτοιο
πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να 'ναι ολοκληρωτικό οποιασδήποτε μορφής. Γιατί ένας κρατικός ή ατομικός ολοκληρωτισμός
μπορεί να μειώσει την πολυτυπικότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος, να αυξήσει την καταπίεση και την ανελευθερία με
αποτέλεσμα τη δημιουργία εκρηκτικής κατάστασης, όπως η Ιστορία μάς έχει διδάξει.
την εξέλιξη του ανθρώπου κατευθυντήριο ρόλο παίζει η φυσική επιλογή που, όπως υποστηρίζει και ο Αγιάλα, ευνοεί
περισσότερο την πλαστικότητα της συμπεριφοράς, παρά έναν γενετικά σταθερό εγωκεντρισμό ή αλτρουισμό. Γι' αυτό δεν
μπορούν να επικρατήσουν στην ανθρώπινη κοινωνία μόνο εγωιστικά ή μόνο αλτρουιστικά γονίδια. Ούτε, κατ' επέκταση,
μπορεί να είναι ορθή καμιά θεωρία σταθερού ατομικού και εγωιστικού συμφέροντος, όπως αυτή του καπιταλισμού και της
ελεύθερης αγοράς, γιατί μια σταθερά ατομική και εγωκεντρική στρατηγική με υποβαθμισμένο έως ανύπαρκτο το κράτος
πρόνοιας, αυξάνει την επιθετικότητα που οδηγεί στην οπισθοδρόμηση και όχι στην πρόοδο. Η φύση λοιπόν του ανθρώπου
πρέπει να είναι ένας αδιαπραγμάτευτος παρονομαστής στη συνάρτηση της κοινωνικής δομής και του πολιτικού συστήματος,
μια παράμετρος ιστορικής σημασίας. Γι' αυτό σε μια ισορροπημένη κοινωνία συνδυάζονται με μέτρο η ατομικότητα με τον
κρατισμό και ο εγωκεντρισμός με τον αλτρουισμό.
Η σύντομη αυτή ανάλυση δεν φιλοδοξεί βέβαια να τιτλοδοτηθεί αποδεικτική. Είναι μια απλή αρχική άποψη και ως τέτοια
τολμούμε να την παρουσιάσουμε, κατανοώντας πλήρως τις επικίνδυνες ακροβασίες που ενέχει η διαπραγμάτευση τέτοιων
θεμάτων και εννοιών. Για τον λόγο αυτό, η όλη προσέγγιση που προτείνουμε είναι γενική και έχει το νόημα περισσότερο του
προβληματισμού και της διερεύνησης. ύμφωνα με αυτή λοιπόν τη λογική, εν πολλοίς, διαπραγμάτευση φαίνεται ότι ο
άνθρωπος εντάσσεται ευκολότερα σ' ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο μπορούν να υπάρχουν μηχανισμοί έκφρασης κάθε
ρεύματος, τάσης, ιδέας και άποψης για να προσεγγίζεται πιο εύκολα η αλήθεια και να βρίσκεται η ενδεδειγμένη λύση προς
εκτόνωση κάθε αντίδρασης που τρέφεται από την καταπίεση. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να κάνει ευκολότερη τη διεθνή
συνεννόηση και την ολιστική αντιμετώπιση των πλανητικών προβλημάτων. Η ιστορία άλλωστε μας έχει ήδη δείξει τις
προϋποθέσεις που οδήγησαν είτε στη δημιουργία συγκλίσεων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ενωση) είτε στην κατάρρευση δικτατορικών
καθεστώτων (π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα αναγνώρισης ενός κοινωνικοπολιτικού
συστήματος στο οποίο μπορεί να συνυπάρχει η αριστερή ιδεολογία με το ανθρώπινο ύφος μαζί με ορισμένα θετικά στοιχεία
του καπιταλιστικού συστήματος. Η ιστορική αυτή απόκριση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια σημαντική παράμετρος στην
υπό διερεύνηση σχέση ※ανθρώπινη φύση - πολιτικό σύστημα‼, μια διαλεκτική σχέση που απαιτεί συνεχή ανάλυση για να
※διαβάζεται‼ επί το ορθότερον ο πολυδαίδαλος χάρτης της κοινωνικοϊστορικής αλήθειας.
Ο κ. ταμάτης Ν. Αλαχιώτης είναι καθηγητής Γενετικής, πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρώην πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΟ ΒΗΜΑ , 10-11-2002

Εγκληματικότητα και ρατσισμός Σ. Ν. ΑΛΑΦΙΨΣΗ
Η αυξανόμενη στις μέρες μας, κατά κύριο λόγο, ξενόφερτη επιθετικότητα, η οποία μεταφράζεται σε κλοπές, ληστείες και
εγκλήματα, προβληματίζει ειδικούς και μη. Αναλύσεις, μέτρα, δηλώσεις και ειδήσεις γεμίζουν κάθε μέρα τις εφημερίδες και
τις οθόνες των τηλεοράσεων. Υόβος και τρόμος διαπερνά ανυπεράσπιστους πολίτες, μερικοί από τους οποίους παίρνουν τον
νόμο στα χέρια τους και δημιουργείται μια ανεξέλεγκτη πια κατάσταση, η οποία μπορεί να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Υταίνε, λένε, οι αλβανοί μαφιόζοι που οργανώνουν τις επιχειρήσεις, ενοχοποιούνται οι δραπέτες των φυλακών της Αλβανίας,
οι αλβανοί τσιγγάνοι, γενικώς οι Αλβανοί. Μια ξενοφοβία βασισμένη σε ένα στερεότυπο, αυτό του αλβανού κακοποιού. Ο
ρατσισμός στη θεωρία και στην πράξη. Και η χώρα μας, κατ' εξοχήν αντιρατσιστική αλλά και θύμα ρατσισμού ως πρόσφατα,
κινδυνεύει να μετατραπεί σε ρατσιστική χώρα, ασπαζόμενη το λεγόμενο νεορατσιστικό ρεύμα. Μια νέα ιδεολογία, η οποία
μετατοπίζει τη βιολογίζουσα άποψη του ρατσισμού από τη φυλή στην κουλτούρα, από την ανισότητα στη διαφορά, από τον
διακηρυγμένο ρατσισμό στον συμβολικό ρατσισμό, στο δικαίωμα στη διαφορά, στο δικαίωμα στη διάκριση, μια άποψη
περισσότερο επικίνδυνη, καθώς περνά πιο εύκολα στον επιρρεπή παθόντα πολίτη μέσα από παρακινδυνευμένες και
ατεκμηρίωτες γενικεύσεις.
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Και ενώ η βιολογική αλλά και η κοινωνιολογική άποψη του ρατσισμού έχει απορριφθεί, όπως έχουμε αναλύσει και σε άλλη
επικοινωνία μας (※Σο Βήμα‼, 30.11.1997, ※Ο μίτος του ρατσισμού‼), παραμένουν ορισμένα επίκαιρα σχετικά ερωτήματα
αναπάντητα. Π.χ. σχετίζεται η επιθετικότητα ή η εγκληματικότητα γενικότερα με τον γενετικό οπλισμό του δράση; Μπορεί
το δικαστήριο να βασιστεί σε γενετικά τεκμήρια για να αποφασίσει και να διαλευκάνει περιπτώσεις εγκλημάτων; Μπορεί
τέτοιες περιπτώσεις να στηρίξουν τη ρατσιστική ιδεολογία;
Είναι αλήθεια ότι τέτοια ερωτήματα απασχολούν πολλές δεκαετίες τώρα τους επαΐοντες και το θολό σκηνικό φωτίζεται όλο
και περισσότερο. Π.χ., μια παλιά μελέτη έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ορισμένες
χρωμοσωματικές ανωμαλίες σχετίζονται με ορισμένες αντικοινωνικές δραστηριότητες. ε μια
καταγραφή τροφίμων ψυχιατρικών φυλακών με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (IQ~77) η
συχνότητα των ΦΦΤ ατόμων (ΦΦ ή ΦΤ είναι φυσιολογικά άτομα) βρέθηκε είκοσι φορές
υψηλότερη από του μέσου πληθυσμού, που ήταν 0,14%. Ανάμεσα σε εκείνους τους τροφίμους
βρέθηκαν και πολλοί με άλλες χρωμοσωματικές ανωμαλίες, όπως ΦΦΤΤ, ΦΦΤ/ΦΦ κ.ά. ε μιαν
άλλη ανάλογη μελέτη βρέθηκε ότι ΦΤΤ τρόφιμοι είχαν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες σε
ποσοστό 88%, ενώ το ποσοστό αυτό για ΦΤ άνδρες ήταν 63%.
Πρέπει να τονιστεί ότι τέτοιες χρωμοσωματικές αποκλίσεις φαίνεται να εμπλέκονται και σε άλλες ανώμαλες συμπεριφορές,
όπως η καταθλιπτική μανία, η επιληψία, η σχιζοφρένεια, η πνευματική καθυστέρηση κ.ά. Σέτοιες ανωμαλίες
χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια από τους δικηγόρους υπεράσπισης, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευθεία
συσχέτιση. Γιατί η εγκληματικότητα επηρεάζεται και από πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως λ.χ. η καταθλιπτική
ζωή, η φτώχεια, η άγνοια, η πνευματική ανωμαλία, η απουσία γονιών, οι κοινωνικές διαμάχες κ.ά. Ετσι, η γενετική
συνεισφορά στην έκφραση του χαρακτήρα αυτού, της εγκληματικότητας, δεν είναι μονοσήμαντη.
Παρ' όλα αυτά, και ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμη συγκεκριμένα γονίδια που αυξάνουν την επιθετικότητα και την
εγκληματικότητα, μπορούμε τώρα με μεγάλη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας γενετικά τεκμήρια, να ενοχοποιήσουμε ή να
αθωώσουμε κάποιον ύποπτο εγκληματία. Η πρώτη παρέμβαση της Γενετικής στο σημείο αυτό έγινε στις 3.9.1996 στις ΗΠΑ,
όταν χρησιμοποιήθηκε μιτοχονδριακό DNA από το σάλιο ενός εικοσιεπτάχρονου υπόπτου για τον φόνο ενός τετράχρονου
κοριτσιού. Σο DNA αυτό ταίριαζε με το αντίστοιχο που βρέθηκε σε ξένη τρίχα πάνω στο θύμα και η οποία, με τη γενετική
ανάλυση, αποκαλύφθηκε ότι ανήκε στον ύποπτο, ο οποίος καταδικάστηκε από το δικαστήριο. Σέτοιες αναλύσεις είναι πια
ρουτίνα για αντίστοιχα τμήματα δίωξης του εγκλήματος ή για περιπτώσεις ταυτοποίησης των νεκρών, όπως έγινε με τον
Σσάρο Νικόλα ΙΙ ή έναν αγνοούμενο κυπριοαμερικανό νεκρό που πρόσφατα μάθαμε την ταυτότητά του.
Μπορεί λοιπόν η γενετική ανάλυση να ενοχοποιήσει έναν εγκληματία. Αλλά από αυτό το σημείο ως τη γενίκευση ότι ο
εγκληματίας αυτός έχει γενετική προδιάθεση και ότι αυτός ανήκει σε μια ※κατώτερη ράτσα‼, η απόσταση είναι
απροσπέλαστη. Η συλλήβδην λοιπόν ενοχοποίηση μιας εθνότητας δεν έχει επιστημονική βάση. Γιατί, στην περίπτωση των
λαθρομεταναστών Αλβανών λ.χ., μπορεί να υπάρχει αυξημένος μέσος όρος κακοποιών αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν το έθνος τους· άλλωστε αρκετοί από αυτούς είναι
δραπέτες φυλακών. Γι' αυτό η καλλιέργεια της ρατσιστικής ή νεορατσιστικής έννοιας ή
ιδεολογίας είναι ανεδαφική. Εκείνο που πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η πρόληψη, την ευθύνη
της οποίας έχει η πολιτεία και όχι ο ευερέθιστος και ανυπεράσπιστος πολίτης, που εύκολα
μεταθέτει το πρόβλημά του σε εύπεπτες θεωρίες αλλά και επικίνδυνες πρακτικές ατομικού ή
εθνικού επιπέδου. Ο κ. ταμάτης Ν. Αλαχιώτης είναι καθηγητής Γενετικής, πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΟ ΒΗΜΑ , 26-04-1998

Αντίλογος για την ξενοφοβία * «Εμείς μόνο φοβισμένοι είμαστε, όχι ξενόφοβοι ή ρατσιστές. Και πώς να μη φοβόμαστε
με όλα αυτά που μας κάνουν;» ΜΑΡΙΟ ΠΛΨΡΙΣΗ
ΣΟ ΓΡΑΜΜΑ του αναγνώστη μας κ. Αχ. Σριανταφυλλίδη, που δημοσίευσα σ' αυτή τη σελίδα, με τίτλο
«Πρωτιά ξενοφοβίας» (4.3), ενόχλησε πολλούς αναγνώστες, που διαμαρτυρήθηκαν (μερικοί, βίαια) για
τις απόψεις του.
Θυμίζω πως ο κ. Σριανταφυλλίδης είχε δυσφορήσει, επειδή μια έρευνα του ※Ευρωβαρομέτρου‼ κατά
παραγγελία του ※Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία‼, έδειχνε πως, απ'
όλους τους Ευρωπαίους, οι Ελληνες έχουν την πρωτιά στην ξενοφοβία (52%). Και ο επιστολογράφος
αναρωτιόταν πώς εμείς, οι άλλοτε τόσο φιλόξενοι, γίναμε μισόξενοι, σε σημείο που να δίνουμε το
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δικαίωμα να μας κατηγορούν ακόμα και για ρατσισμό.
Για ν' ακουστεί, λοιπόν, και η άλλη πλευρά των διαμαρτυρομένων κατά του διαμαρτυρομένου δημοσιεύω ένα από τα
γράμματά τους: της κ. Αλεξάνδρας Λιώτση, από τη Υλώρινα, που είναι και το πιο νηφάλιο: ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙ πάψαμε (που δεν
το πιστεύω) να είμαστε φιλόξενοι και γίναμε ξενόφοβοι, η αιτία δεν βρίσκεται ούτε στην υπεροψία ούτε στο ρατσισμό. Ποτέ οι
Ελληνες δεν αισθάνθηκαν πως είναι ο περιούσιος λαός. Κάθε άλλο. Πάντα θεωρούσαμε ότι οι ξένοι είναι κάτι ανώτερο από μας,
φημιζόμαστε μάλιστα για την ξενομανία μας. Ως προς τους έγχρωμους οικονομικούς μετανάστες που είναι στη χώρα μας εδώ
και πολλά χρόνια, δεν είχαμε ούτε εμείς, ούτε αυτοί κανένα πρόβλημα. Απόδειξη, ότι είμαστε τόσο ήσυχοι, που αφήναμε τις
πόρτες μας ξεκλείδωτες, όπως το συνηθίζαμε όλα τα χρόνια. Αυτά μέχρι το 1988, αν θυμάμαι καλά, που άνοιξαν τα σύνορα και
μπήκε στην πατρίδα μας αυτό το είδος των Αλβανών, που έσπειρε από τότε τον φόβο και τον τρόμο σε όλους μας. Και λέω αυτό
το είδος, επειδή λέγεται, και πρέπει να είναι σωστό, ότι αυτοί που ήρθαν και κάνουν όλες αυτές τις κλοπές και τα εγκλήματα,
είναι τ' αποβράσματα των αλβανικών φυλακών που τους άφησαν ελεύθερους και βγάζουν επάνω μας όλα τους τα κακά ένστικτα.
Κι όμως, όταν πρωτοήρθαν (μη ξέροντας, βέβαια, τι μας περιμένει), θελήσαμε να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Κι επειδή
συμβαίνει να ζω για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην ακριτική πόλη της Υλώρινας, ξέρω πολύ καλά πόσο αγκάλιασαν
πραγματικά οι Υλωρινιώτες τους «καημένους» τους Αλβανούς, που δεινοπάθησαν στη χώρα τους απ' το δικτατορικό καθεστώς.
Με την καλύτερη διάθεση, τους έδιναν τα πάντα, ρούχα, τρόφιμα, οικιακές συσκευές, ακόμα και δωμάτιο για να μείνουν. Κι αυτό
δεν έγινε μόνο στη Υλώρινα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Δυστυχώς, όμως, πολύ γρήγορα έδειξαν το ποιόν τους.
την καλοσύνη απάντησαν με αφάνταστη κακία. Σο πρωτοφανές και εξωφρενικό είναι, ότι λήστεψαν και κακοποίησαν αυτούς
ακριβώς που τους περιέθαλψαν. Αυτό δεν νομίζω πως είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Σα περιστατικά που περιγράφουν οι
παθόντες είναι άφθονα. Ιδίως έχουν ρημάξει τα εξοχικά. Και το επίσης πρωτοφανές είναι, ότι όταν μπαίνουν στα σπίτια δεν
κλέβουν μόνο, αλλά κάνουν κανιβαλίστικες πράξεις, καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, τα
είδη υγιεινής (μέχρι που αφοδεύουν πάνω στα στρώματα), ξεριζώνουν τα κηπευτικά και δεν είναι λίγες οι φορές που φέρθηκαν
κτηνωδώς σε ηλικιωμένους ανθρώπους, λήστεψαν, βίασαν, σκότωσαν. Αυτού του είδους οι πράξεις συμβαίνουν, όπως ξέραμε
μέχρι τώρα, μόνο σε ανώμαλες καταστάσεις, όταν οι επιτιθέμενοι τυφλώνονται από μίσος. Κι αναρωτιέται κανείς: γιατί τόση
μοχθηρία, γιατί εχθρεύονται τόσο έναν φιλήσυχο λαό, που μόνο καλό τους έκανε; Μήπως είναι αυτοί οι ρατσιστές; Εμείς μόνο
φοβισμένοι είμαστε, όχι ρατσιστές. Και πώς να μη φοβόμαστε με όλ' αυτά που μας κάνουν; Σώρα αποφεύγουμε και να τους
αναθέσουμε κάποια δουλειά στο σπίτι ή στον κήπο, γιατί όσοι τους πήραν το χιλιομετάνοιωσαν, αφού μετά μερικές μέρες το
βρήκαν λεηλατημένο και όχι μόνο μια φορά. ε κάποιο εξοχικό εδώ, μπήκαν επτά φορές, μέχρι και τις κουρτίνες πήραν στο
τέλος. Επειτα μιλάμε για ρατσισμό των Ελλήνων. Υαίνεται πως δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα ο επιστολογράφος σας. Σο
μπέρδεμα, όμως, μεταξύ ρατσισμού και φόβου το κάνουν πολλοί και πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει. Ο φόβος έχει βέβαια σαν
συνέπεια να μην εμπιστευόμαστε πια τους αλλοδαπούς εργάτες, έχουμε γίνει καχύποπτοι. Φάσαμε την εμπιστοσύνη μας σε
όλους, παρ' όλο που οι έγχρωμοι δεν μας έχουν τόσο τρομάξει. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε πολύ και η εγχώρια
εγκληματικότητα. Οπως άκουσα, όμως, απ' τον αρμόδιο υπουργό, υπάρχει μια διαφορά: Ναι μεν το ποσοστό των Ελλήνων σε
αξιόποινες πράξεις γενικά είναι μεγαλύτερο, αλλά όχι σε ειδεχθή εγκλήματα. ' αυτά, άλλοι έχουν την πρωτιά.
Οσο για το DNA, μπορεί τα γονίδια όλων των ανθρώπων να είναι παρόμοια όσον αφορά τη βιολογική τους κατασκευή, αλλά δεν
είναι βέβαια κι ο χαρακτήρας τους. Κάθε άτομο και κάθε λαός έχει τη δική του ξεχωριστή συμπεριφορά, με την οποία
χαρακτηρίζεται. Κι ο αλβανικός λαός (όχι βέβαια στο σύνολό του αλλά στην πλειοψηφία του) δεν έχει τόσο καλή φήμη. Αυτό
φαίνεται καθαρά, όταν πάει κανείς σ' αυτή τη χώρα. Θα κουραστεί να ψάχνει για προτερήματα. Οι κάτοικοι εδώ της Υλώρινας
έχουν συχνή επαφή μαζί τους και δεν έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Και δεν φταίει η καταπίεσή τους από το δικτατορικό
καθεστώς. Κι άλλοι λαοί έζησαν κάτω από ανάλογα καθεστώτα αλλά δεν έχασαν τον ανθρωπισμό και την εντιμότητά τους.
Αυτά, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, επειδή είναι πολύ εκνευριστικό, ξέρετε, για τους παθόντες να κατηγορούνται
κι από πάνω για ρατσισμό.
ας ευχαριστώ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΙΩΣΗ
Πρεσπών 16 Υλώρινα ΣΟ ΒΗΜΑ , 27-05-2001

Οι νέοι προτιμούν το Internet από την TV
* Ερευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει

Οι καιροί αλλάζουν και η τηλεόραση πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ※κρατήσει‼
τις νεαρότερες ηλικίες. το συμπέρασμα αυτό καταλήγουν αμερικανοί ειδικοί, ύστερα από μελέτη
στοιχείων έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από την εταιρεία
Knowledge Networks - Statistical Research. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους
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※εγκεφάλους‼ της τηλεοπτικής βιομηχανίας, οι οποίοι προσδοκούσαν μια ※ανάταση‼ ύστερα από παρατεταμένη περίοδο
ύφεσης της τηλεθέασης στις νεαρότερες ηλικίες των τηλεθεατών.
Σα σύγχρονα παιδιά και οι έφηβοι (ηλικίας 8-17 ετών) προτιμούν τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που τους δίνει το
Διαδίκτυο από τις τηλεοπτικές ή τις ραδιοφωνικές εκπομπές. υγκεκριμένα, η πλειονότητα απάντησε ότι αν θα έπρεπε να
επιλέξει μόνο ένα ηλεκτρονικό μέσο, μεταξύ ραδιοφώνου, τηλεφώνου, τηλεόρασης και Διαδικτύου, το τελευταίο θα
αποσπούσε πανηγυρικά τις προτιμήσεις. Ενα στα τρία παιδιά επέλεξε το Internet και μόνο το 26% έδωσε ※ψήφο‼ στην
τηλεόραση. Πρόκειται, σημειώνουν οι ερευνητές, για μια σοβαρή εξέλιξη, καθώς η τηλεόραση υποχωρεί κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με τις περυσινές επιδόσεις της.
τις νέες τάσεις, εκτός από τα προγράμματα, συντελεί αποφασιστικά - όπως λένε οι ειδικοί - η προτίμηση των νέων γενεών
στις αμφίδρομες υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην είναι απλός
δέκτης υπηρεσιών ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας. Ακόμη, φαίνεται ότι τον δικό της ρόλο διαδραματίζει η σύγχρονη μορφή
επικοινωνίας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών. «Για τα παιδιά το Διαδίκτυο είναι πολύ περισσότερο από ένα
απλό μέσο. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας» συμπεραίνουν οι ερευνητές.
Οι νέες τάσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των ερευνητών της Eurostat, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών
αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στη χρήση της κινητής
τηλεφωνίας.
Περίπου το 35% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από 15 ετών και άνω, διαθέτει πλέον
κομπιούτερ στο σπίτι. ΣΟ ΒΗΜΑ , 21-04-2002

Ο «φίλος» μου η τηλεόραση!
Tα παιδιά λένε «ναι» σε εκπαιδευτικές εκπομπές, «όχι» σε εικόνες τρόμου
«Θα ήθελα να έχεις πόδια ώστε να πηγαίνεις από εδώ από εκεί και έτσι να σε παίρνω μαζί μου». H παραπάνω πρόταση
που γράφτηκε από ένα 7χρονο αγόρι είναι ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό δείγμα από τις απόψεις παιδιών ηλικίας
έως 12 ετών για την τηλεόραση, που καταγράφτηκαν από το Σμήμα Δημοσιογραφίας και MME του ΑΠΘ (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Κατά την έρευνα μαθητές Δημοτικών χολείων στη Θεσσαλονίκη κλήθηκαν, γράφοντας σε
ένα σημείωμα στην τάξη, να απαντήσουν στην ερώτηση ※Πώς θα ήθελα την τηλεόρασή μου‼.
Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, η τηλεόραση είναι ένας ※φίλος‼ για αρκετά παιδιά που τους προσφέρει ώρες
διασκέδασης, αλλά και συντροφιάς. ※Θα ήθελα να ήταν ένα μεγάλο επίπεδο τετράγωνο, όπου οι άνθρωποι θα το έχουν στο
σπίτι τους για πάτωμα‼ (αγόρι, 9 χρόνων). Μάλιστα, η φαντασία μερικών παιδιών πάει ακόμα πιο μακριά δίνοντας στο
μαγικό αυτό κουτί... ανθρώπινη διάσταση: ※Αν έφτιαχνα μία τηλεόραση θα την έκανα
ανθρώπινη, ώστε να μπορώ να της μιλάω, να της λέω τα παράπονά μου, να μου λέει τα
προγράμματά της και να μην τη διατάζει κανείς άλλος παρά μόνο εγώ‼, γράφει ένα
7χρονο αγόρι.
«Υοβάμαι να κοιμηθώ»
H βία αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τους μικρούς τηλεθεατές που τονίζουν την
ακαταλληλότητα πολλών προγραμμάτων. ※Θέλω να είσαι χωρίς βία, τρόμο και
αγριότητες. Υοβάμαι και το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ‼, γράφει ένα κορίτσι 11 χρόνων
απευθυνόμενο στην τηλεόραση. ※Αυτό το κουτί μεταδίδει εικόνες τρόμου που με τρομάζουν. Δεν μου αρέσουν αυτά τα
τέρατα‼, τονίζει ένα 7χρονο αγόρι.
Δημοφιλή στους κύκλους των ※μικρών‼ τηλεθεατών είναι οι εκπαιδευτικές εκπομπές και κυρίως τα ντοκιμαντέρ. ύμφωνα
μάλιστα με τα συμπεράσματα της έρευνας τα παιδιά θεωρούν την τηλεόραση ως ένα εργαλείο γνώσεων και όχι μόνο ως μέσο
ψυχαγωγίας και μάλιστα έχουν υψηλές απαιτήσεις. ※Σο λεξιλόγιό μου μικραίνει, αφού το λεξιλόγιο της τηλεόρασης είναι
πολύ μικρό‼, ανέφερε επιγραμματικά ένα κοριτσάκι 11 ετών, υπογραμμίζοντας ότι η τηλεόραση με τα παιδικά προγράμματα
δεν επιδιώκει να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους.
Οι ειδήσεις
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Όσο για τις ειδήσεις, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, οι νεαροί τηλεθεατές εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα όχι
μόνο παρακολουθούν ειδήσεις, αλλά εκφράζουν και ενδιαφέρουσες απόψεις. Μάλιστα, στην πλειονότητά τους επισημαίνουν
ότι στις ειδήσεις προβάλλονται μόνο τα θλιβερά, δυσάρεστα γεγονότα και αντιπροτείνουν με τη σειρά τους να προβάλλονται
και ευχάριστα, καλά νέα, όπως βραβεία και...
αστροναύτες να κάνουν ταξίδια στο Διάστημα.
※Σα παιδιά επιζητούν εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά
δυστυχώς είναι πολύ λίγα‼, επισημαίνει στα ※NEA‼ η κ.
Σέσσα Δουλκέρη, επίκουρος καθηγήτρια στο Σμήμα
Δημοσιογραφίας και MME του ΑΠΘ και υπεύθυνη της
έρευνας. ※Οι υπεύθυνοι του προγράμματος των
καναλιών δεν λαμβάνουν υπόψη ότι η τηλεόραση μένει
στο σπίτι ανοιχτή, επομένως τα παιδιά είναι
εκτεθειμένα στη βία. Όσο για τα παιδικά προγράμματα
είναι κυρίως κινούμενα σχέδια, φτηνές δηλαδή
παραγωγές που δεν έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα‼,
συμπληρώνει.

«Θέλουμε αποκλειστικό κανάλι για παιδιά»
Ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις των παιδιών έχουν τα παιδικά προγράμματα με τους αγαπημένους τους ήρωες και τα
τηλεπαιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, παραπονιούνται επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος που διαθέτει η τηλεόραση για τα αγαπημένα
τους προγράμματα είναι λίγος, ενώ ※εύχονται‼ να υπάρξει ένα κανάλι αποκλειστικό για παιδικά. Φαρακτηριστική είναι η
έκφραση ενός κοριτσιού 10 ετών: ※Μακάρι η τηλεόραση να είχε μόνο παιδικά παιχνίδια‼. Όσο για τα αθλητικά, τα παιδιά στην πλειονότητά τους αγόρια - τα παρακολουθούν με πολύ ενδιαφέρον.
ΣΑ ΝΕΑ , 24-12-2003

Η εκδίκηση της τηλεόρασης Ι. Κ. ΠΡΕΣΕΝΣΕΡΗ
* Σι το κοινό έχουν ένας γάλλος παρανοϊκός δολοφόνος και ένας έλληνας χρήστης τηλεόρασης;
την Ελλάδα ένας διαιτητής έφαγε ξύλο στο γήπεδο. τη Γαλλία ένας ανισόρροπος εισέβαλε στο δημαρχείο της Ναντέρ,
σκότωσε οκτώ δημοτικούς συμβούλους και τραυμάτισε άλλους 19. Δεν θα σας ζητήσω να αξιολογήσετε τις ειδήσεις.
την Ελλάδα ο ξυλοκοπημένος διαιτητής ※έπαιξε‼ ώρες επί ωρών σε όλες τις τηλεοράσεις. Παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες,
όλα τα τηλεοπτικά μέσα, όλοι οι ειδικοί, όλοι οι σχετικοί και πολλοί άσχετοι μονοπώλησαν τις κάμερες και τα μικρόφωνα.
Αναλύθηκαν οι φάσεις, η προϊστορία, το παρασκήνιο. Πάει η Μέση Ανατολή, πάει το Ασφαλιστικό, πάει ο ανισόρροπος της
Γαλλίας.
τη Γαλλία οι τηλεοράσεις αντέδρασαν στην τραγωδία με τη στοιχειώδη δημοσιογραφική επάρκεια, συνείδηση και
αυτοσυγκράτηση. Δέκα-δεκαπέντε λεπτά στα τηλεοπτικά δελτία και αμέσως περνούσαν στις επόμενες ειδήσεις της ημέρας.
Ούτε ειδικές ενημερωτικές εκπομπές ούτε μαραθώνιες συνδέσεις ούτε γενική αρλουμπολογία.
Η αυτοκτονία του δράστη μέσα στην αστυνομική διεύθυνση όπου τον κρατούσαν δεν συνοδεύτηκε με υπαινιγμούς για την
αστυνομία ούτε με άσκηση δημοσίου ελέγχου σε υστερικούς τόνους. Η κατοχή νόμιμης άδειας οπλοφορίας από έναν
ανισόρροπο προβλημάτισε, συζητήθηκε, αμφισβητήθηκε σε χαμηλούς τόνους. Γιατί; Πώς έγινε; Σι κενό υπάρχει στη
νομοθεσία; Πώς μπορεί να μη συμβεί ξανά;
Αλλες κοινωνίες, θα μου πείτε. υμφωνώ. Φωρίς όμως να είναι τόσο διαφορετικές. «Δεν μου έδιναν
σημασία!» ομολόγησε ο δράστης της Ναντέρ μετά το φονικό. κότωσε για να αποδείξει ότι υπάρχει.
Για τον ίδιο λόγο, για μια σημασία, η μισή Ελλάδα αλληλοϋβρίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα και η
άλλη μισή πασχίζει να παίξει σε κανένα «Bar». Εξευτελίζονται επειδή νομίζουν ότι διαφορετικά δεν
μπορούν να υπάρξουν.
Επιστρέφοντας από τη Γαλλία της Ναντέρ έπεσα στην Ελλάδα του Ευθυμιάδη. Κάθε πρωί, εδώ και
χρόνια, ο περιπτεράς μου με προειδοποιεί:
- Δεν ξέρω πού θα πάει η κατάσταση αλλά είναι πολύ μεγάλη η αναταραχή που ζούμε!
- Να μη βλέπεις πολύ τηλεόραση, τον συμβουλεύω.
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Τποθέτω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει εθιστεί να ζει σε κατάσταση συνεχούς αναταραχής. Κάτι σαν τηλεοπτικό τζάνκι.
Τποθέτω πως όταν οι δημοσιογράφοι απεργούν βλέπει κρυφά παλιά δελτία ειδήσεων σε κασέτες. Είναι ένας έγκλειστος της
τηλεοπτικής εικονικής πραγματικότητας.
ατανιστές, Οτσαλάν, «Εξπρές άμινα», σύζυγοι Μανώλη Φιώτη, Κοσσυφοπέδιο, κόκκινο φόρεμα Βίσση - Βανδή,
Ασφαλιστικό, Γιούλη Μπάρκα, Γιουροβίζιον, Μπιν Λάντεν, «φρουτάκια», Ευθυμιάδης, χήρα Καζαντζίδη, «Big Brother», όλα
αυτά μαζί και ανακατεμένα κυβερνούν τη ζωή του. ε όλα αποδίδει την ίδια σημασία διότι προκάλεσαν την ίδια τηλεοπτική
φασαρία. Και όσα δεν προκάλεσαν καμία φασαρία, όσα δεν έπαιξαν ποτέ στα παράθυρα, αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
Κακώς υπάρχουν.
Και στη Γαλλία παίζεται το ※Big Brother‼. Διακόσιες χιλιάδες άνθρωποι έθεσαν υποψηφιότητα για να πάρουν μέρος. Κανένα
ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, καμία τοπική αυτοδιοίκηση, κανένα αντίπαλο κανάλι δεν έβαλε τις φωνές επειδή χάνει
διαφήμιση. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η τηλεόραση είναι ίδια, οι κοινωνίες παραμένουν διαφορετικές.
Ξέρετε ποια είναι η βασική διαφορά; Οτι σε καμία άλλη κοινωνία πλην της ελληνικής δεν παίρνουν τόσο σοβαρά την
τηλεόραση, πουθενά δεν την έχουν θρονιάσει τόσο ασφυκτικά στο επίκεντρο της ύπαρξής τους. Πουθενά δεν την κατέστησαν
μέτρο ζωής και τεκμήριο σημασίας.
Σελικά η τηλεόραση εκδικείται για τη σημασία που της δώσαμε. Ακριβώς σαν τον ανισόρροπο στη Ναντέρ. Η τηλεόραση
πυροβολεί αδιακρίτως επειδή όλοι πιστέψαμε ότι είναι υπαρκτό μέγεθος και ότι κρατάει όπλο. Επειδή της δώσαμε άδεια
οπλοφορίας. Σο δυσάρεστο είναι τα θύματα. Σο ευχάριστο είναι ότι ετοιμάζεται και αυτή να αυτοκτονήσει. ΣΟ ΒΗΜΑ , 30-032002

Ασυμβίβαστο μεταξύ... εφημερίδων και TV
Σι αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα για το προφίλ του μέσου πολίτη-καταναλωτή των μέσων ενημέρωσης
Οσοι παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα δεν διαβάζουν ταυτοχρόνως Σύπο K. ΦΑΛΒΑΣΖΑΚΗ
Ο πολυπράγμων Μέγας Ναπολέων, αν ζούσε στις μέρες μας, θα ήταν ιδεώδης καταναλωτής των αγαθών της σύγχρονης
βιομηχανίας ενημέρωσης. Ο μεγάλος στρατηλάτης, ως γνωστόν, μπορούσε να ασχολείται παράλληλα με πολλές
δραστηριότητες. Σην ίδια ικανότητα φαίνεται να έχει μεγάλο μέρος του αναγνωστικού και τηλεοπτικού κοινού στην εποχή
μας. Σουλάχιστον αυτό προκύπτει από μεγάλη έρευνα που διενήργησε ο οργανισμός «Bigresearch», σε μια προσπάθεια να
διαγράψει το προφίλ του μέσου πολίτη-καταναλωτή μέσων ενημέρωσης.
ε γενικές γραμμές, από την έρευνα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ιδιαίτερο δυναμισμό εμφανίζει η ※φυλή‼ των πολιτών
που κάνει χρήση διαφορετικών μέσων για ενημέρωση και ψυχαγωγία. H τάση αυτή είχε διαφανεί και σε παλαιότερες μελέτες,
όμως σήμερα μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ότι οι ※πιστοί του είδους‼ αυξάνονται ολοένα και περισσότερο με
εντυπωσιακούς ρυθμούς. H έρευνα έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί όμως γενικό μπούσουλα για τους ειδικούς
αναλυτές, που προσπαθούν να προβλέψουν ποιος θα είναι ο μελλοντικός αναγνώστης, τηλεθεατής, ακροατής ραδιοφώνου
και χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε τα μέσα ενημέρωσης να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
την ερώτηση ※όταν διαβάζετε εφημερίδα παρακολουθείτε
παράλληλα και άλλα
μέσα;‼, οι ερωτηθέντες απαντούν ως ακολούθως: Σο 13,8% των
ανδρών και το 13,5%
των γυναικών ακούνε παράλληλα ραδιόφωνο. Σο 21,4% των
ανδρών και το 26,1%
των γυναικών βλέπουν και τηλεοπτικά προγράμματα.
Εφημερίδα και
Διαδίκτυο συνδυάζουν το 7,9% των ανδρών και το 6,3% των
γυναικών. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η ※πολυπραγμοσύνη‼ ανά ηλικιακή ομάδα.
υγκεκριμένα, μεταξύ
των αναγνωστών 18 και 24 χρόνων το 15,6% ακούει παράλληλα
και ραδιόφωνο, το 18,8%
βλέπει και τηλεόραση και το 8,5% ※ταξιδεύει‼ παράλληλα το Διαδίκτυο. την ομάδα των αναγνωστών 25-34 ετών η εφημερίδα
συνδυάζεται με το ραδιόφωνο σε ποσοστό 14,6%, με την τηλεόραση 24% και με το κομπιούτερ 8,5%. τις μεγαλύτερες ηλικίες
οι φανατικοί αναγνώστες συνδυάζουν εφημερίδα και ραδιόφωνο σε ποσοστά από 11,9% ως 12,7%, τηλεόραση από 25,4% ως
26,3% και Διαδίκτυο από 6,3% ως 7,4%.
Από τα στοιχεία φαίνεται ότι η εφημερίδα αποτελεί το πλέον ήπιο μέσο ενημέρωσης, που επιτρέπει
στους αναγνώστες να παρακολουθούν παράλληλα και άλλα μέσα. Αντιθέτως, η τηλεόραση
αποδεικνύεται το μέσο που επιτρέπει τη μικρότερη ελαστικότητα στην παράλληλη ανάγνωση
εφημερίδων ή περιοδικών και παρακολούθηση ραδιοφώνου, ενώ συνδυάζεται αρκετά καλά με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

61

ύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, οι πολίτες απάντησαν ως ακολούθως στην ερώτηση ※όταν βλέπετε τηλεόραση
παρακολουθείτε και άλλα μέσα;‼: Μόλις το 5,4% των ανδρών και το 7,3% των γυναικών αποτελούν την ομάδα των ※ολίγων‼
που βλέπουν τηλεόραση διαβάζοντας παράλληλα ένα περιοδικό. Για εφημερίδα τα ποσοστά είναι 8,2% και 10,1% αντιστοίχως,
ενώ για το ραδιόφωνο είναι 3,6% και 2,4%. Ψστόσο η παράλληλη χρήση τηλεόρασης και Διαδικτύου ※ψηφίζεται‼ από το 23,8%
των ανδρών και το 29,1% των γυναικών, που παρακολουθούν πιστά τηλεοπτικά προγράμματα. Λιγότερο συνδυάζουν
τηλεόραση και εφημερίδα οι νέοι μεταξύ 18 και 24 ετών, σε ποσοστό 6,9%, και περισσότερο οι πολίτες μεταξύ 45-54 χρόνων, σε
ποσοστό (διόλου αμελητέο) 10,4%. Αξιοσημείωτο είναι και το εύρημα της έρευνας, ότι το 9,8% των ανδρών και το 12,6% των
γυναικών ασχολούνται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα.
Σο ραδιόφωνο, από την πλευρά του, είναι ο πιο ※κακός αγωγός‼ στη... σύνδεση με την τηλεόραση. Οι άνδρες ακροατές
ραδιοφώνου, ακούγοντας την αγαπημένη τους εκπομπή, διαβάζουν παράλληλα εφημερίδα σε ποσοστό 10,4%. H επίδοση
αυτή στις γυναίκες φθάνει στο 10,1%. H ηλικιακή ομάδα που υπερτερεί στο συγκεκριμένο ※σπορ‼ είναι εκείνη μεταξύ 25 και
34 ετών, με ※σκορ‼ 10,9%. Κοντά βρίσκονται και οι άλλες ομάδες, με τους νέους 18-24 ετών να σημειώνουν τη χειρότερη
επίδοση με 8,5%.
Μπορεί τα ποσοστά που προαναφέρθηκαν να δείχνουν μια δυναμική στην παράλληλη
παρακολούθηση ή κατανάλωση - κατά τους ειδικούς - των μέσων ενημέρωσης, όμως δεν
αποκαλύπτουν την πλήρη ※εικόνα‼ της σημερινής πραγματικότητας. Διευρύνοντας τη μελέτη, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πολίτες σε ποσοστό 68% παρακολουθούν ταυτόχρονα - σε σταθερή
ή περιοδική βάση - διαφορετικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οπως τόνισε ο επικεφαλής
της ερευνητικής ομάδας, δόκτωρ Σζόε Πιλότα, τα μηνύματα είναι πολλά τόσο προς τους
ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης όσο και προς τους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, οι
οποίοι πρέπει να κατανοήσουν ότι η ※συνέργεια‼ των μέσων στις ※επιχειρηματικές εκστρατείες‼
τους μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επωφελής. ΣΟ ΒΗΜΑ , 06-07-2003

Πώς διαβάζουμε ΛΨΡΗ ΚΕΖΑ Ντίνος Φριστιανόπουλος και ο Νίκος Μπακόλας μπορούν να πανηγυρίσουν: ζουν στην πόλη
που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αγαπά το βιβλίο. Η Θεσσαλονίκη έχει αποδεδειγμένα πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο
βιβλιοφιλίας στην Ελλάδα. ύμφωνα με την έρευνα για την αναγνωστική συμπεριφορά που πραγματοποίησε το Εθνικό
Κέντρο Βιβλίου, η συμπρωτεύουσα έχει τους περισσότερους συστηματικούς αναγνώστες, εκείνους δηλαδή που διαβάζουν
περισσότερα από 10 βιβλία ετησίως. Ας μη θεωρήσουμε όμως ότι το βόρειο κλίμα είναι εκείνο που ευνοεί το διάβασμα γιατί η
Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη βρίσκονται στον αντίποδα, με τον μισό πληθυσμό να μην αγγίζει ούτε εξώφυλλο. Η
πρώτη ερώτηση μιας τέτοιας έρευνας είναι σχεδόν αυτονόητη: ※Διαβάζετε βιβλία;‼. Από το αυθόρμητο ※όχι‼ της
πλειονότητας προκύπτει ότι πολλοί διαβάζουν χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Απλά δεν διαβάζουν λογοτεχνία. Βιβλίο
είναι όμως και οι συνταγές της Φρύσας Παραδείση, βιβλίο είναι και ο ταξιδιωτικός οδηγός για την εκδρομή και οι εκδόσεις για
τον κήπο, τα μαστορέματα, οι θερμιδομετρητές και αυτά που έχουν σχέση με τη δουλειά (π.χ., νομικά βιβλία για τον
δικηγόρο). Τστερα από αυτή τη διευκρίνιση προκύπτει ότι δύο στους τρεις Ελληνες έχουν κάποια την οποιαδήποτε σχέση με
την ανάγνωση. υγκεκριμένα τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 8,5% του πληθυσμού διαβάζει πάνω από 10 βιβλία τον
χρόνο, 29,3% διαβάζει από ένα ως εννέα, το 31,8% διαβάζει τα λεγόμενα ※επαγγελματικά-πρακτικά‼ και η μειονότητα του
30,4% δεν έχει καμία σχέση.
Σο φύλο και η ηλικία
Οσον αφορά το φύλο του αναγνώστη, βλέπουμε στους πίνακες ότι οι γυναίκες έχουν σχετικά ανεβασμένα ποσοστά
βιβλιοφιλίας (ορθά λοιπόν μιλάμε συχνά για το ※γυναικείο‼ κοινό). Ας αρχίσουμε τη σύγκριση από τους ※μη αναγνώστες‼:
στις γυναίκες είναι μία στις τέσσερις ενώ στους άνδρες ένας στους τρεις. Και στη βιβλιοφιλία όμως φαίνεται η αυξημένη
προθυμία των γυναικών για διάβασμα: το 41,1% διαβάζει πάνω από ένα βιβλίο τον χρόνο ενώ το 32% διαβάζει πρακτικάεπαγγελματικά. Σα αντίστοιχα ποσοστά στον ανδρικό πληθυσμό είναι 34,1% και 31,7%. ημαντικές διαφοροποιήσεις επίσης
παρατηρούνται και ανάλογα με την ηλικία. Σο ευχάριστο είναι ότι οι νεότερες γενιές δείχνουν πιο φιλικές απέναντι στο
βιβλίο. Οσο λοιπόν μεγαλώνει η ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό εκείνων που δεν διάβασαν κανένα βιβλίο μέσα στον χρόνο.
τις ηλικίες άνω των 65 είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά τόσο στην ανάγνωση λογοτεχνίας όσο και στη χρήση πρακτικών
βιβλίων.
Απήχηση της λογοτεχνίας
Φαράς ευαγγέλια για τους πεζογράφους μας: από τα βιβλία που διαβάζουμε κάθε χρόνο λέμε
※διαβάζουμε‼ και όχι ※αγοράζουμε‼ γιατί τα ποσοστά διαφοροποιούνται σημαντικά στην πρώτη
θέση και μάλιστα με απόσταση είναι η ελληνική λογοτεχνία (73%) και ακολουθεί η ξένη (57%).
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Πολύ υψηλά βρίσκονται και η ιστορία με 46,8%, η ψυχολογία με 33,3% και η φιλοσοφία με 30,1%. Ακολουθούν τα βιβλία
γεωγραφίας, θρησκείας, οι αρχαίοι συγγραφείς, οι κοινωνικές επιστήμες, οι καλές τέχνες, τα βιβλία πληροφορικής, τα κόμικς,
τα βιβλία για τη γλώσσα και έργα παραψυχολογίας (με ποσοστά από 29% ως 15%). τη λογοτεχνία οι υποκατηγορίες που
διαμορφώνονται είναι το μυθιστόρημα, που προσελκύει τη μεγάλη μερίδα των αναγνωστών (75%), το διήγημα και η νουβέλα,
η αυτοβιογραφία και τα απομνημονεύματα, με ποσοστά που μειώνονται σταδιακά ως το 17% της ποίησης.
Οι «Μήτσοι» ταιριάζουν στο βιβλίο
Εξετάζοντας τη συχνότητα παρακολούθησης τηλεόρασης σε σχέση με την αναγνωστικότητα
παρατηρούμε ότι το σύνολο, αναγνώστες και μη, βλέπουν τηλεόραση σε πολύ συχνή βάση, χωρίς
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης φθάνει τις τρεις ώρες την
ημέρα ενώ η μέση τιμή ανάγνωσης βιβλίων είναι μία ώρα και 45 λεπτά. Σα γούστα όμως για τις
εκπομπές διαφοροποιούνται ως εξής: οι βιβλιόφιλοι προτιμούν τις εκπομπές ※Δέκα μικροί Μήτσοι‼
του Λάκη Λαζόπουλου, τη σειρά επιστημονικής φαντασίας ※Φ-Files‼ και την εκπομπή με την Μπήλιω
Σσουκαλά ※υν και πλην‼. Οι ίδιοι σβήνουν αμέσως τη συσκευή όταν ακούσουν τη φωνή της Αννίτας
Πάνια στο ※Φρυσό κουφέτο‼ και του Ανδρέα Μικρούτσικου στο ※Επιτέλους μαζί‼. Αποφεύγουν επίσης
την πολυετή ※Λάμψη‼.
Οσον αφορά τα γούστα για τη μουσική, φαίνεται ότι οι κατηγορίες ※ελληνικής μουσικής‼ κερδίζουν τους πάντες. Οι μέτριοι
και συστηματικοί αναγνώστες έχουν σαφή προτίμηση στην έντεχνη ελληνική μουσική, στα ρεμπέτικα και στη νέα ελληνική
σκηνή. Η όπερα και η κλασική, όπως άλλωστε και η τζαζ και το έθνικ, έχουν γενικά χαμηλό ποσοστό προτίμησης, το οποίο
αυξάνεται κατά τι στους συστηματικούς αναγνώστες. Εκείνοι που δήλωσαν ότι δεν διάβασαν κανένα βιβλίο επίσης έχουν
προτίμηση στα ρεμπέτικα, τα οποία όμως συνδυάζονται με λαϊκά, ελαφρολαϊκά και νησιώτικα.
υνήθεις δικαιολογίες
Οσοι δεν διάβασαν κανένα βιβλίο πέρυσι ως εξήγηση ανέφεραν την έλλειψη χρόνου λόγω
φόρτου εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων. Ακολουθούν η έλλειψη διάθεσης, τα
προβλήματα υγείας (κυρίως στους ηλικιωμένους), η έλλειψη γνώσεων, η δύναμη της συνήθειας
(δεν έτυχε να διαβάσουν ποτέ), η λατρεία της τηλεόρασης ενώ οι οικονομικοί λόγοι εμφανίζονται
σε ελάχιστο ποσοστό. Ας μη φανταστούμε ότι οι μη αναγνώστες είναι γλεντζέδες που είναι
απρόθυμοι στο διάβασμα από τον κάματο του ξενυχτιού και το χασομέρι σε παρέες. Οσοι δεν
έχουν καμία σχέση με την ανάγνωση είναι άνθρωποι με περιορισμένη συχνότητα εξόδων για
διασκέδαση και ψυχαγωγία. Για όλες τις εξόδους που ρωτήθηκαν είχαν μικρότερες συχνότητες
από τις άλλες ομάδες, με εξαίρεση τα καφενεία, τα μπιλιάρδα και τα ※ηλεκτρονικά‼. Αντίθετα, οι αναγνώστες πρακτικώνεπαγγελματικών βιβλίων πηγαίνουν συχνότερα από τις άλλες ομάδες στα λαϊκά κέντρα, στα γήπεδα, για shopping και
δειπνούν συχνά σε ταβέρνες και εστιατόρια.
Εφημερίδα και βιβλίο
Εκείνοι που δεν αγαπούν το βιβλίο δεν διαβάζουν ούτε και εφημερίδα στην πλειονότητά τους.
Οταν αγοράζουν εφημερίδα, είναι η Απογευματινή, Σα Νέα και ο Ελεύθερος Σύπος. Οσοι
διαβάζουν λίγα βιβλία τον χρόνο (λιγότερα από 10) έχουν σαφή προτίμηση στην Καθημερινή
(42%) και στην Ελευθεροτυπία (39%). Οι βιβλιοφάγοι (πάνω από 10) διαβάζουν φανατικά Σο
Βήμα της Κυριακής (η έρευνα έγινε πριν από την έκδοση του ημερήσιου φύλλου), τον
Αγγελιοφόρο (27%) και την Ελευθεροτυπία (20%). Εν τούτοις λαμβάνουν περισσότερο υπόψη
τους τις προτάσεις φίλων τους για την ανάγνωση ενός βιβλίου παρά τις επιλογές στις στήλες
βιβλίου των εντύπων. Ετσι οι τρόποι ενημέρωσης διακυμαίνονται στα ποσοστά: από φίλους 67%,
επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία 62%, εκθέσεις βιβλίου 39%, διαφημίσεις σε εφημερίδες ή περιοδικά
34%, στήλες βιβλίου 34%, εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση 22%, κατάλογοι
εκδοτών 19%, επίσκεψη σε δημόσια βιβλιοθήκη 18%, ειδικά περιοδικά βιβλίου 16%.
Ο κόπος και η γνώση
την ερώτηση για τη σημασία της ανάγνωσης η συντριπτική πλειονότητα (91%) αναφέρει ότι διαβάζει για να πλουτίσει τις
γνώσεις της. Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με περισσότερους από έναν λόγους, οπότε τα ποσοστά διαμορφώνονται ως
εξής: για τη συμπλήρωση της πληροφόρησης 83%, για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 83%, για ξεκούραση 81%, για τη
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γνωριμία άλλων πολιτισμών 75%, για τη φυγή από την καθημερινότητα 74%, για την απόκτηση ιστορικών γνώσεων 73%, για
τη συγκρότηση άποψης σε σύγχρονα προβλήματα 71%.
Σαυτότητα της έρευνας
Δείγμα: 3.807 Ελληνες ηλικίας 15 ετών και άνω. Φρόνος διεξαγωγής: Νοέμβριος 1998-Ιανουάριος 1999. Επιστημονική επίβλεψη:
Ιωάννης Παπαμιχαήλ, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Νικήτας Πατινιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ηλίας
Νικολακόπουλος, αν. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοικητικός συντονισμός: ωκράτης Καμπουρόπουλος.
Σο ΒΗΜΑ, 16/05/1999
Tο ηλεκτρονικό βιβλίο κερδίζει αναγνώστες
Αλλά δεν απειλεί με «θάνατο» το χάρτινο
Βρισκόμαστε, άραγε, μπροστά στον οριστικό θάνατο του βιβλίου; Πρόσφατα έφτασε στην αγορά
άλλη μία ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο δηλαδή, που θα
ανταγωνισθεί τα χάρτινα ξαδέλφια του. Είναι, όμως, βέβαιο ότι η μάχη μέχρι την ανάδειξη του
οριστικού νικητή θα είναι μακρά.
Σο χάρτινο βιβλίο έχει πολλά πλεονεκτήματα: είναι ελαφρύ και εύκολο στη χρήση του. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα
※δεδομένα‼ που βρίσκονται εκεί αποθηκευμένα όποια στιγμή το θελήσουμε και με όποιο τρόπο το επιθυμούμε. Επίσης, τα
βιβλία είναι φτηνά και προσφέρονται σε κάθε μέγεθος, σχήμα, χρώμα και βάρος. Σο βιβλίο -συνήθως- μεταφέρεται με
ευκολία, η ανάγνωσή του δεν απαιτεί δαπάνη ενέργειας ούτε χρειάζεται δύσκολη και πολυδάπανη συντήρηση. Είναι επίσης
μία ※τράπεζα δεδομένων‼ που φυλάσσεται με μεγάλη ευκολία.
Και βέβαια, έχει παντοτινή διάρκεια ζωής. Αλλά αν η αιωνιότητα δεν είναι και τόσο θελκτική στον ιδιοκτήτη του, το βιβλίο
ανακυκλώνεται με ευκολία. Δεν είναι διόλου τυχαίο που επί χίλια περίπου χρόνια παραμένει ένα ιδιαίτερα δημοφιλές είδος.
Η άφιξη του Sony reader, μιας ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης, δεν θα προκαλέσει τον ακαριαίο θάνατο του χάρτινου
συγγενή του.
Καμία νέα τεχνολογία επικοινωνίας δεν αντικατέστησε ολοκληρωτικά αυτήν που διαδέχθηκε. Η γραφή δεν αντικατέστησε
τον λόγο, η τυπογραφία δεν αντικατέστησε το χειρόγραφο, το ραδιόφωνο δεν ※δολοφόνησε‼ τον Σύπο και η τηλεόραση
συμβιώνει θαυμάσια με το ραδιόφωνο.
Αυτό, ωστόσο, που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι κάθε νέο μέσο μεταβάλλει την αντίληψη
που είχαμε για τα προϋπάρχοντα έτσι ώστε να προσαρμόζουμε αναλόγως τη συμπεριφορά και
τα γούστα μας.
Σο ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τα βιβλία όταν θα πληθύνουν τα ηλεκτρονικά. Μπορεί να
επιφέρουν τον αφανισμό των φτηνών χαρτόδετων βιβλίων, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ξεκινήσει
μία νέα περίοδος ακριβών βιβλίων που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των εκδοτών και θα αυξήσει
την απόλαυση των αναγνωστών. Αλλωστε η αξία ενός βιβλίου δεν κρίνεται αποκλειστικά από
το περιεχόμενό του. Σο χρώμα, το σχήμα, η υφή, ακόμα και η οσμή του αποτελούν στοιχεία που συμβάλλουν στην
ευχαρίστηση που νιώθει ο αναγνώστης. Καλύτερο χαρτί, πιο τολμηρό σχέδιο και καλύτερης ποιότητας εκτύπωση είναι
εξαιρετικές προοπτικές. ήμερα υπάρχουν ενδείξεις ότι όλα αυτά συμβαίνουν.
Βιβλία πολυτελείας
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες εκδόσεις είναι ένας καινούργιος τόμος για τον Μιχαήλ
Αγγελο. Σο εξώφυλλο είναι φτιαγμένο από πραγματικό μάρμαρο και σε μικρογραφία υπάρχει η
Μαντόνα ντέλα κάλα, το ανάγλυφο από την Κάζα Μπουοναρότι. Με αυθεντικές φωτογραφίες
του Αουρέλιο Αμέντολα, το ※Michelangelo: La dotta mano‼ ζυγίζει 21 κιλά και κοστίζει 155
χιλιάδες δολάρια. Πολλοί μίλησαν με βεβαιότητα για τον προαναγγελθέντα θάνατο του βιβλίου,
αλλά διαψεύσθηκαν από την άφιξη του βιβλίου πολυτελείας.
Σα βιβλία δεν είναι μόνο διακοσμητικά στοιχεία μέσα σ’ ένα σπίτι, είναι πηγές πληροφοριών.
Πόσα, άραγε, δεν μας αποκαλύπτουν για την ψυχολογία του ιδιοκτήτη του σπιτιού τα βιβλία που έχει παρατημένα εδώ και
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εκεί, ακόμα και μέσα στην τουαλέτα; ίγουρα δεν θα είναι τόσο συγκλονιστική και αποκαλυπτική η κλεφτή ματιά στα αρχεία
μιας συσκευής ηλεκτρονικής ανάγνωσης.
Καλύτερη απόδειξη για την αθανασία του βιβλίου είναι ότι το 1995, όταν ο Νίκολας Νεγκροπόντε θέλησε να αναπτύξει τη
θεωρία του για τη μελλοντική απόλυτη επικυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων... έγραψε ένα βιβλίο.BBC
Υωτογενή ελαττώματα
Άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, σκληρές συμπεριφορές γίνονται θέαμα στα δελτία, ενώ τηλεπαιχνίδια μετατρέπουν την ίδια
ταλαιπωρία και σκληρότητα σε γκλαμουριά
Να, μια υψηλή έκφραση του πολιτισμού: δύο κυρίες διαολοστέλνονται. Η μία πίσω από το γκισέ του ΙΚΑ, η άλλη απέξω,
προφανώς έχασε την υπομονή της. ※Να πας στο....‼, λέει η μια, ※εσύ να πας και να μη γυρίσεις‼ απαντάει η άλλη, σε ένα
διάλογο που από τη μικρή οθόνη αποκτά τη φωτογένεια του εξαιρετικού, σαν σκηνή από επεισόδιο σε ριάλιτι τηλεπαιχνίδι.
Κι όμως, δεν είναι ※εξαιρετική‼ στιγμή, είναι καθημερινή μάς λένε τα ρεπορτάζ των δελτίων, που αυτές τις ημέρες έσκυψαν
στα προβλήματα του ταλαιπωρημένου πολίτη, του συνταξιούχου, του ※παρία‼ ενός συστήματος, το οποίο αναπαράγει την
αδικία.
το ΙΚΑ Ηρακλείου οι γιατροί εξετάζουν τους ασθενείς στον δρόμο, στο ΙΚΑ Πατησίων οι ουρές ξεκινούν από τα χαράματα
για μια εξέταση. Σσουβαλιασμένοι άνθρωποι σε διαδρόμους της υπομονής και της ελπίδας για γιατρειά. Οι κάμερες
αποτυπώνουν την αγανάκτηση.
Η επιλογή του δελτίου του Μega να προβάλει δύο ρεπορτάζ, το ένα μετά το άλλο, το πρώτο με εικόνες άγριες από σφαγεία
ζώων και το επόμενο με ουρές από την ανθρώπινη ταλαιπωρία στους διαδρόμους του ΙΚΑ, μοιάζει με σχόλιο για την
αποτυχία του πολιτισμού να πείσει για τις αληθινές αξίες της ζωής, να εξημερώσει.
«ας προειδοποιούμε ότι οι εικόνες που ακολουθούν είναι εξαιρετικά σκληρές‼, λέει ο Αιμίλιος Λιάτσος, όπως ορίζουν οι
τηλεοπτικοί κανόνες, για να μη δέχεται αιφνίδιο σοκ ο τηλεθεατής. Και δικαίως, γιατί τα πλάνα που ακολουθούν ξεπερνούν
κάθε διεστραμμένη φαντασία θριλερικού σκηνοθέτη. Προβατάκια και γουρουνάκια, ζωάκια που προορίζονται για τα πιάτα
μας, θανατώνονται με την πιο μεγάλη σκληρότητα. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό πού θα καταλήξουν, ποιος νοιάζεται για το
πώς, για το αν η διαδικασία θα είναι όσο γίνεται λιγότερο οδυνηρή; ※Εκκρίνονται τοξίνες, λόγω του τρόμου που νιώθουν τα
ζώα, οι οποίες καταλήγουν στο πιάτο μας‼, λέει εκπρόσωπος οικολογικής οργάνωσης. Σοξίνες αγριότητας, που μεταφέρονται
παντού, που δηλητηριάζουν, που μας μετατρέπουν σε ζόμπι αδιάφορα για τη ζωή.
υνταξιούχοι στις ουρές του ΙΚΑ. Σοξίνες θυμού και αγανάκτησης, τοξίνες πίκρας και τρόμου για μια ζωή, που δεν
υπολογίζεται. ※Σους πληρώνουμε χρόνια ολόκληρα και τώρα που έχουμε την ανάγκη μάς πετάνε‼, λέει ο ηλικιωμένος στον
φακό και προκαλεί εκείνα τα εφήμερα ρίγη ευαισθησίας που γεννά πάντα η αδικία, όταν προβάλλεται από τη μικρή οθόνη.
Έχουν πυκνώσει του είδους τα ρεπορτάζ στις ειδήσεις. Κάθε φορά που δεν βρίσκονται άλλες δυστυχίες του κόσμου να
τροφοδοτήσουν τις κάμερες της απελπισίας, εκεί στους τόπους της αναλγησίας, εκεί που το σύστημα έχει τα μεγαλύτερα
κενά, στη φροντίδα για τον άλλο, στην πρόνοια, βρίσκονται πάντα φωτογενή ελαττώματα του πολιτισμού. Έτσι έχουμε κάθε
τόσο ένα οπτικό πορνό της απογοήτευσης, που έχει ως αποτέλεσμα μια άμεση ψυχοκάθαρση, χωρίς να μπορούμε να
φτάσουμε ώς το νόημα αυτών των εικόνων της ντροπής.
Πώς να συνδεθεί η συμπεριφορά του σφαγέα των ζώων και των κυριών που διαολοστέλνονται στο ΙΚΑ, των ψυχών που
αγριεύουν στα ριάλιτι, για να καταναλώσουμε το αλληλοφάγωμά τους, και μαζί η νέα Υάρμα διασημοτήτων, που ετοιμάζεται
από το Μega για να προσδώσει γκλάμουρ στις αγροτικές κακουχίες; Πώς να βρούμε την αλληλουχία των ελαττωμάτων ενός
πολιτισμού, που τα μετατρέπει σε εκθαμβωτικές εικόνες, ακόμη και όταν αυτές σοκάρουν;
Σαλαιπωρείστε στη ζωή; Ελάτε στη Υάρμα, έχει πιο πλάκα.
Βεβαίως, στις ουρές του ΙΚΑ, εκεί που ταπεινώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, θα επέλθει για
λίγο η τάξη, επειδή οι τηλεοπτικές ριπές ευαισθησίας κινητοποιούν μια χρονίως βαρύθυμη
κρατική μηχανή. Για να ξανακαταργηθεί, γιατί οι εικόνες μάς έγιναν πιο σημαντικές από την
πραγματικότητα, γιατί η κατανάλωσή τους είναι ήδη δεόντως θεραπευτική διά του εθισμού στο
αποτρόπαιο και θλιβερό, στο σκανδαλώδες.ΣΑ ΝΕΑ , 13-01-2003
Υρίκη σε «αποκλειστικότητα» , ΠΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΣΑΚΟΤ
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Φιλιοδιαφημιζόταν το βίντεο με την τραγική μάνα που φώναζε τα χαμένα παιδιά της στον βούρκο του Αλιάκμονα, σαν
πολύτιμο προϊόν τηλεοπτικής κατανάλωσης
Αποκλειστικό‼, έτσι διαφημιζόταν το βίντεο με τις φωνές των ανθρώπων την ώρα που έπεφτε το πούλμαν στον Αλιάκμονα
και επιπλέον το βίντεο με την απελπισμένη μάνα που ψάχνει τα παιδιά της. ※Δείτε‼ κόσμε την αυθεντική φρίκη, την γνήσια
ανθρώπινη απόγνωση και πάνω απ' όλα απολαύστε την άθλια πραγματικότητα μιας ενημέρωσης που επιδίδεται με αμείωτο
πάθος στις θανατολαγνικές πιρουέτες της φτάνοντας ως τον κανιβαλισμό του μητρικού πόνου ανενδοίαστη.
Διαφήμιζε το Αlter το βίντεο που είχε εξασφαλίσει με την τραγική μάνα, όρθια μέσα στον βούρκο να κραυγάζει, το έδειξαν
και στο Μega και την επόμενη ημέρα το διαφήμιζαν ότι θα το προβάλει και ο ※Αυτόπτης μάρτυρας‼ με φράσεις όπως ※θα
δείτε το βίντεο με τη μητέρα που ψάχνει τα παιδιά της‼. Σο είδαμε παντού, ήταν το οπτικό υλικό της τραγωδίας, ήταν το
※ζεστό αίμα‼ που λατρεύει ο τηλεοπτικός φακός.
Α! Πόσο γλυκά καταναλώνεται ο σπαραγμός, όταν είναι πραγματικός, εκεί μπροστά στις κάμερες. Ποια ερμηνεία μεγάλης
τραγωδού μπορεί να προσφέρει τη μοναδική συγκίνηση του αληθινού μητρικού πόνου, που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια
του φιλοθεάμονος κοινού, το οποίο ήδη γνωρίζει αυτό που η ίδια αγνοεί: τα παιδιά της δεν υπάρχουν. Καμιά, καμιά
παράσταση του πιο εμπνευσμένου σκηνοθέτη δεν φτάνει να αγγίξει τις χορδές ευαισθησίας του θεατή, όσο ένα πραγματικό
θανατολαγνικό σόου δελτίου ειδήσεων.
Μέσα στον κόσμο που θρυμματίζεται αδιάκοπα με τον αγχωτικό σκοπό των δελτίων ειδήσεων, αυτή η αληθινή συγκίνηση
είναι το μοναδικό πιστοποιητικό συνοχής. Να, όλοι συγκινούμαστε, όλοι αγωνιούμε, άλλοι
από τον καναπέ, άλλοι από την πολυθρόνα, όλοι έχουμε το ίδιο συναίσθημα και
επικοινωνούμε με τους πονεμένους από τα ύψη της άνεσής μας. Γιατί η συγκίνηση είναι
ιδίωμα της καρδιάς. Δεν χρειάζεται τη λογική και τη σκέψη, τη μεσολάβηση λέξεων.
Αυθεντικός και φρέσκος ο πόνος, καταναλώνεται σαν κουλουράκι καλοψημένο από τους
φούρνους της τηλεοπτικής κόλασης. το κάτω κάτω συνέβη το γεγονός. Η κάμερα ήταν
απλώς παρούσα. Εσείς ακούστε το προϊόν της τεχνολογίας. Φάρη σ' αυτή την θαυμαστή
τεχνολογία θα έχετε στα αυτιά σας τα βογκητά των μελλοθανάτων. Η φρίκη σε απευθείας μετάδοση.
Είδαμε και ξανάδαμε την τραγική μάνα μέσα στο σκοτάδι να ωρύεται. Έκανε ζουμ ο φακός στο πρόσωπο, που δεν
καλοφαινόταν στο σκοτάδι. Δεν υπήρχαν και προβολείς να φωτίσουν την απόγνωση. Σι κρίμα! το σινεμά θα είχαμε
καλύτερο πλάνο.
Έτσι αίφνης η αληθινή τραγωδία υπολείπεται σε εικόνα του σκηνοθετημένου θεάματος. Αλλά έχει πάντα το πλεονέκτημα ότι
είναι αληθινή. Μετά συμπληρώνεται και με επιπλέον δραματικά στοιχεία. τα νοσοκομεία οι εικόνες των συγγενών που
κλαίνε ή που χαμογελούν. Η καθιερωμένη ερώτηση υψηλής δημοσιογραφικής ※ευαισθησίας‼ προς μια μάνα, που ευτυχώς
βρήκε τον γιο της γερό: ※Πώς νιώσατε όταν σας τηλεφώνησαν;‼ (Αntenna). ※Εσείς πώς θα νιώθατε;‼, είναι η εύλογη απορία
της μάνας. Σι θα πει πώς ένιωσε. Πώς να μεταφέρει το συναίσθημα του τρόμου;
Ξαπλωμένος στο κρεβάτι και ο νεαρός τραυματίας με τα ξεραμένα αίματα στο πρόσωπο διηγείται στα μικρόφωνα τις
στιγμές που έζησε. τα τηλεπαράθυρα πρωινών ενημερωτικών εκπομπών και ο τραγικός πατέρας
που παρακολουθεί τις έρευνες για το τρίχρονο αγοράκι του, μέρος κι αυτός του θεάματος,
απελπισμένος και μαζί απορημένος. Μα πώς έχω όλες τις κάμερες γύρω μου, αλλά το παιδί δεν το
βρίσκουν; ʼρα δεν ψάχνουν αρκετά. Είναι πρωταγωνιστής του θεάματος που του έχει κιόλας
δημιουργήσει περισσότερες προσδοκίες από τις δυνατότητες που υπάρχουν για βοήθεια.
Η μεγαλύτερη ουτοπία των μιντιακών τελετουργικών μας είναι ότι επιχειρούμε να
αποκαταστήσουμε τον κοινωνικό δεσμό μέσα από το πλέον εφήμερο των συναισθημάτων, το έλεος
για τους πάσχοντες. Σους τυλίγουμε στη συμπόνια μας και τους κρατάμε σε απόσταση. Θα 'ρθει στο
κάτω κάτω η επόμενη τραγωδία. ΣΑ ΝΕΑ , 25-02-2003

Αξιολόγηση και εκπαίδευση σήμερα.
Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα δυσκολότερα και πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι
υποτελείς τάξεις, σε σχέση με τις μεθόδους επιβολής της εξουσίας πάνω τους. Ένα θέμα που σχετίζεται με την παραγωγή και
αναπαραγωγή εξουσιαστικών σχέσεων για όλη την κοινωνία και σε όλες τις δράσεις του ανθρώπου. τις διαδικασίες δηλαδή
παραγωγής, κατανάλωσης και αναπαραγωγής του.
Είναι αδύνατον κανείς να διαχωρίσει το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στις διάφορες ιστορικές φάσεις
διαχωρίζοντάς το από το εκπαιδευτικό μοντέλο της αντίστοιχης περιόδου, άρα και από το παραγωγικό μοντέλο, όπως επίσης
και από το ζήτημα της αξιολόγησης της νεολαίας από τους εκπαιδευτικούς.
Από αυτή την άποψη είναι σαφές ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, που ίσχυε στην χώρα μας πριν από το 1981,
ανταποκρινόταν στο μοντέλο της μεγάλης βιομηχανίας, δηλαδή της ταινίας παραγωγής, της λεγόμενης βιομηχανίας
κλίμακας.
Κύριος στόχος αυτού του μοντέλου ήταν η αποτύπωση κοινωνικών συμπεριφορών και προτύπων, που ανταποκρίνονταν στον
εγκλεισμό του εργαζομένου, της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, στις συνθήκες λειτουργίας της μεγάλης βιομηχανίας. Η
εκπαιδευτική συμπεριφορά αυτού του σχολείου ήταν κυρίως η έμμεση αποτύπωση συμπεριφορών και προτύπων γι αυτόν το
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σκοπό και όχι μορφωτικού (κυρίως επιστημονικού) κεφαλαίου, που καλλιεργούσε στην νεολαία. Εξ’ άλλου το ενδιαφέρον για
επιστημονικές γνώσεις περιοριζόταν σε ένα μικρό τμήμα της νεολαίας, αυτό που τελικά επάνδρωνε το σύστημα ελέγχου στην
διαδικασία της παραγωγής και ευρύτερα της κοινωνίας. Επιτύγχανε αυτόν τον έμμεσο παιδευτικό ρόλο από την ίδια την δομή
του (τάξη, θρανία εν σειρά), όπως οι Σεϊλορικές μηχανές, δάσκαλος – αυθεντία, όπως ο τμηματάρχης στην μεγάλη
βιομηχανία, τιμωρίες, βία για τις αποκλίνουσες συμπεριφορές κ.τ.λ.
Επομένως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πριν από το 1981 (επιθεωρητισμός) σκόπευε στην πειθάρχηση ολόκληρου του
εκπαιδευτικού μοντέλου στις παραπάνω προδιαγραφές, με βασικό στρώμα, που έπρεπε να ελέγχεται και να πειθαρχεί, τον
εκπαιδευτικό. Βασικός μοχλός αυτής της πειθάρχησης ήταν οι εκθέσεις αξιολόγησης των επιθεωρητών με τις αλήστου
μνήμης επισκέψεις τους στις τάξεις διδασκαλίας. Μια αξιολόγηση που συνδεόταν με βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη,
δηλαδή ο εκπαιδευτικός έπρεπε να κριθεί θετικά για να πάρει τον επόμενο βαθμό και άρα υψηλότερο μισθό.
Σο μοντέλο αυτό λειτουργούσε στα πλαίσια ενός γενικότερου αυταρχικού – αντιδημοκρατικού μοντέλου που χαρακτηριζόταν
από την παντοκρατορία του διευθυντή, που ήταν μόνιμος σε αυτή την θέση, την απαγόρευση συμμετοχής σε κόμματα των
εκπαιδευτικών, την ανυπαρξία παρατάξεων συνδικαλιστικών και μέχρι το 1974, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων
των εκπαιδευτικών προκειμένου να διοριστούν. Σο πλαίσιο αυτό προσδιόριζε ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας του 1951, που
δημιουργήθηκε καθ’ υπόδειξη των αμερικάνων.
τα πλαίσια του ευρύτερου λαϊκού ξεσπάσματος της μεταπολίτευσης και με τους συνεχείς εκπαιδευτικούς αγώνες της
δεκαετίας του 70, καταργήθηκε ο Επιθεωρητής και αντικαταστάθηκε από τον ύμβουλο με υποτίθεται άλλο ρόλο,
καταργήθηκε η μονιμότητα του διευθυντή, έγινε δυνατή η απόλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών, λειτούργησαν τα σχολεία δημοκρατικά και καταργήθηκε ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.
Αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 80 πολλά αιτήματα των εκπαιδευτικών γίνονται πραγματικότητα, ενώ αυξάνει ο αριθμός
τους με νεοεισερχόμενη γενιά, αυτή του Πολυτεχνείου, η οποία συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αλλαγή του κλίματος
στα σχολεία.
Και ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 80 επικρατεί σχετική ευφορία στους εκπαιδευτικούς χώρους, η βαθιά διεθνή
καπιταλιστική κρίση της δεκαετίας του 70 αρχίζει να εμφανίζει και στην χώρα μας μόνιμα χαρακτηριστικά, με κορυφαίο
παράδειγμα την πλειάδα των προβληματικών (Σεϊλορικών) επιχειρήσεων που μεταφέρονται στο κράτος για ‚εξυγίανση‛,
δηλαδή στις τσέπες των εργαζομένων.
Σην ίδια στιγμή που το λαϊκό κίνημα αδυνατεί να εκτιμήσει το είδος και το βάθος αυτής της κρίσης, η Πασόκικη διακυβέρνηση
αρχίζει, μετά μικρή ανάπαυλα, από το 1984 και μετά, την μάχη για την επιβολή ξανά της αξιολόγησης, προσπαθώντας να
πείσει ότι αυτή αφορά για κάτι νέο σε σχέση, με τον επιθεωρητισμό.
ε τι εξυπηρετεί μια κοινωνία η αξιολόγηση;
Η αξιολόγηση αναμφίβολά δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει μια ουδέτερη διαδικασία εντός οποιουδήποτε ταξικού –
ιεραρχικού συστήματος. Εξαρτάται από το ποιος αξιολογεί, ποιόν αξιολογεί και με ποιόν ιδιαίτερο σκοπό.
Πρώτον. την συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για αστική αξιολόγηση σε συνθήκες εξέλιξης του καπιταλισμού
(μετατεϋλοφορντικών και μετακεϋνσιανών αλλαγών). Σαυτόχρονα ο καπιταλισμός δεν είναι ο έφηβος των 2 αιώνων πριν,
είναι ένα υπερώριμο σχήμα (σύστημα). που οι αλλοτριοτικές μαζικές συνθήκες ελέγχου – χειραγώγησης – υποταγής και
εκμετάλλευσης της ζωντανής εργασίας, που έχει εφεύρει και εφαρμόζει στην συντριπτική λαϊκή πλειοψηφία, μόνο με τα
συστήματα της ώριμης μανδραρινοκρατίας μπορούν να συγκριθούν (Υαραωνισμός, κινέζικες δυναστείες κ.τ.λ.). Είναι δε
υποχρεωμένος να αναπτύξει τόσο πολύπλευρες και πολυποίκιλες ιεραρχοποιημένες εξουσιαστικές δομές, που μόνο αυτή
κάθε αυτή η ιεραρχοποίηση αποτελεί λαιμητόμο για τα υποκείμενα που πάνω τους εφαρμόζεται.
Δεύτερο και κυριότερο. ’ αυτή την υπερώριμη αστική φάση, η επέμβαση στα προγράμματα σπουδών, στις διδακτικές
μεθόδους, στην αξιολόγηση και στην αποτύπωση αξιών στην νεολαία, έχει κάνει τόσο ασφυκτική την επιβολή του αστικού
κοσμοειδώλου σε αυτές τις διαδικασίες, που ή οι άνθρωποι πρέπει να αποδεχτούν βιωματικά το αστικό κοσμοείδωλο ή δεν
έχουν άλλη επιλογή από την ανατροπή του.
υγκεκριμένα. Η φορμαλιστική – τεχνοκρατική επέμβαση στα προγράμματα σπουδών 20 χρόνια τώρα, από το Δημοτικό ως
το Λύκειο, με υποβάθμιση έως εξαφάνιση μαθημάτων που αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα όπως η Γεωμετρία, η
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σαν να ήταν μια ξένη γλώσσα, η αφαίρεση από την ύλη των μαθηματικών και φυσικής του
Λυκείου (και γενικότερα των μαθημάτων γενικών επιστημών) των αποδείξεων των θεωρημάτων και η εκμάθηση μόνο της
χρηστικότητας τους, το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που παράγει ηλίθιους, οι έτοιμες ερωτήσεις ανά
μάθημα που παράγει το ΚΕΕ κ.τ.λ., όλα αυτά οδηγούν από την μια στην αποσάθρωση της κριτικής ικανότητας της νεολαίας
και από την άλλη δεν εκπαιδεύει τους ανθρώπους να παράγουν γνώσεις, αλλά ‚απλές‛ πληροφορίες, που μπορούν όμως να
δημιουργήσουν εμπορικό αποτέλεσμα (να πουληθούν). Σους μαθαίνει αυτό το μοντέλο την γρήγορη αποβολή απαξιόσιμων
πληροφοριών και την γρήγορη πρόσληψη νέων. Κυρίως τους μαθαίνει ότι τα πάντα είναι εμπορεύσιμα. υνεπικουρούμενο το
μοντέλο αυτό από την κοινωνία του θεάματος, οι νέοι μαθαίνουν πως ότι υπάρχει στον χώρο και στον χρόνο και στο
ανθρώπινο, είναι εμπορεύσιμο. Σους μαθαίνει επίσης ότι τα προεπαγγελματικά προσόντα, είναι εντελώς εξατομικευμένα και
κανείς δεν μπορεί να έχει ίδια προσόντα και δεξιότητες για ένα επάγγελμα, και επομένως ο καθένας έχει συμφέρον να
ανταγωνίζεται τον διπλανό του, να ενισχύει την μοναδικότητα του με κάθε τρόπο, να μην διανοηθεί από εδώ και στο εξής να
συλλογιστεί μαζί με άλλους ως ομάδα για να ζήσει, αλλά και να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες του.
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Σαυτόχρονα αυτό το μοντέλο αποτρέπει και ‚αποκλείει‛ τις συνολικές και συλλογικές αφηγήσεις για μια καλύτερη κοινωνία,
αποκλείει τα πανάρχαια ερωτήματα τι είναι ελευθερία και τι αλήθεια, κ.τ.λ.
Αναπαράγει, διαμορφώνει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός καταμερισμού εργασίας, που ενώ φαίνεται να οδηγεί σε
τέσσερα διακριτά σύνολα εργαζομένων (παραγωγούς νέας γνώσης, πολυλειτουργικούς εργαζόμενους, απασχολήσιμους και
συνεχώς επανακαταρτιζόμενους, οργανικά άνεργους), ταυτόχρονα μέσα σε αυτά τα σύνολα ο καθένας είναι πλήρης
εξατομικευμένος σε σχέση με τα προεπαγγελματικά τους εφόδια και άρα ανταγωνιστικός με όλους. Σου αφήνουν βέβαια
ανοικτές τις δυνατότητες μεταπήδησης από το ένα στρώμα στο άλλο, περισσότερο όμως ως ελπίδα.
Για να μην μείνει καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες τους να επιβάλουν μακροχρόνια αυτό το μοντέλο, δημιουργούν
‚πανίσχυρους‛ μηχανισμούς προσαρμογής των εκπαιδευτικών δομών σε συγκεκριμένα ποσοτικοποιημένα κριτήρια και
δείκτες. Παρόμοια κριτήρια και δείκτες παράγουν και για την διδασκαλία κάθε μαθήματος για να ελέγχουν (μετρήσουν)
πλήρως όλες τις δυνατότητες διαφυγής από το Οργουελικό μοντέλο τους. Για να μην μείνει επίσης καμία αμφιβολία για τις
υλικές συνέπειες του ελέγχου τους, οδηγούν τα σχολεία που δεν θα πιάσουν τα κριτήρια αξιολόγησής τους σε κλείσιμο (όπως
Αγγλία) και τους καθηγητές που δεν λειτουργούν με τα μετρήσιμα κριτήρια τους, σε αξιολόγηση – απόρριψη, με
χειραγώγηση-υποταγή, με συνεχείς περικοπές μισθού, στο τέλος μέχρι και απόλυση.
Σρίτον. Σην ίδια στιγμή που προσπαθούν να επιβάλουν αυτό το ασφυκτικό σε κάθε τομέα της καθημερινότητας
(εκπαιδευτικής και όχι μόνο) κοσμοείδωλο ελέγχου και υποταγής (εκπαιδευτικών – μαθητών), το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστημα απογειώνει σε επίπεδο ευρύτερης κοινωνίας τις ταξικές, μορφωτικές, οικονομικές γλωσσικές, χωροταξικές (διαφορά
χωριού – πόλης) κ.α. διαφορές. Αυτή η ποσοτικοποιημένη, εξειδικευμένη, λεπτομερειακή και καθημερινή αξιολογητική
υποταγή, φέρνει σε τρομακτική αντίθεση την υλοποίηση αυτών των προτύπων με την πραγματικότητα των ταξικών και
κοινωνικών διαφορών.
Σέταρτον. Ο εκπαιδευτικός από την στιγμή που ακόμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, δέχεται
με μεγάλη ένταση τις παραπάνω αντιφάσεις. Γιατί η ενσωμάτωση του στο αστικό φαντασιακό της νέας φάσης είναι και θα
παραμείνει μικρή, ενώ είναι μάρτυρας της κοινωνικής ταξικής πραγματικότητας που αυτό δημιουργεί και αναπαράγει,
ταυτόχρονα όμως ο ίδιος είναι βασικός φορέας της υλοποίησης του. Δέχεται μια διπλή και πολλή μεγάλη πίεση.
υγκρούεται με την συνείδηση και το δικό του φαντασιακό που δεν συμπίπτει με το Οργουελικό αστικό φαντασιακό και
ταυτόχρονα με την πραγματικότητα των στεναγμών που δημιουργεί η διαδικασία της επιβολής του στην λαϊκή πλειοψηφία
υπό το βάρος των ταξικών και κοινωνικών διαφορών.
Είναι σαφές πως στα ερωτήματα που θέσαμε στο ποιος αξιολογεί, πώς και ποιόν αξιολογεί και με τι γενικό και ειδικό
συμφέρον, οι απαντήσεις μας αφορούν και ερμηνεύουν την προσπάθεια μίας μικρής μειοψηφίας (των αστών) και μια δομή
της καπιταλιστικής δομής, να επιβάλει νέες μεθόδους ελέγχου, χειραγώγησης και υποταγής. Μεθόδους που ότι συνέβαινε
στο παρελθόν, που το παρελθόν ωχριά μπροστά τους και που το γενικό και ειδικό συμφέρον από την επιβολή τους,
συνίσταται στην δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, που να αποδέχεται βιωματικά (θεληματικά) την θέση που του
επιβάλλεται μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή να αποδέχεται την απόλυτη κοινωνική του διακριτότητα και τον ανταγωνισμό του
με όλους τους άλλους, σαν κάτι φυσικό και αιώνιο και την παραίτηση του από κάθε αντίσταση ενάντια στους πραγματικά
υπευθύνους της κατάστασής του. Να αποδέχεται βιωματικά και αυτονόητα να του κλέβουν το προϊόν της εργασίας του και να
μην αμφισβητεί την υποταγή του, όπως οι δούλοι που δεν ήθελαν την ελευθερία τους.
Είναι δυνατόν να διαφύγει ο εκπαιδευτικός από αυτή την αξιολόγηση και από κάθε ιεραρχική και άρα καπιταλιστική
αξιολόγηση;
Είναι δυνατόν να παράγει άλλο αποτέλεσμα από τους στόχους που του επιβάλλουν να υλοποιήσει;
Είναι γνωστό πώς το εκπαιδευτικό έργο είναι μη μετρήσιμο. Σο παιδαγωγικό μορφωτικό, ακόμα και το ειδικό επιστημονικό
αποτέλεσμα της δράσης του εκπαιδευτικού πάνω στην νεολαία εκδηλώνεται πάντα μακροπρόθεσμα. Ακόμα και να θέλαμε
να το μετρήσουμε αυτό μακροπρόθεσμα, δεν γίνεται γιατί αν μη τι άλλο σε μακροχρόνιο επίπεδο επεμβαίνουν στην
ανθρώπινη ύπαρξη άπειροι και πολλές φορές απρόβλεπτοι παράγοντες.
Είναι επίσης σαφές, ότι δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες παιδαγωγικής και συμπεριφορών. Φιλιάδες προσπάθειες των
αστικών ιδεολογιών και των παιδαγωγικών ερευνητικών σχολών τους, οδηγήθηκαν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. ※Δεν
υπάρχουν παιδαγωγικοί κανόνες και συμπεριφορές που να προάγουν από μόνες τους και
αποδεδειγμένα το μορφωτικό αγαθό‼.
Γιατί η παιδαγωγική σχέση μαθητή – καθηγητή, εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου, εσωκλείει τους
βαθύτερους προσδιορισμούς και ανάγκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι μεγάλοι παιδαγωγοί δεν
γεννήθηκαν με εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δημιουργήθηκαν στην καθημερινότητα από εκείνα τα
πρόσωπα, που είχαν το ‚χάρισμα‛ να ενσωματώνουν μέσα τους τις βαθύτερες συλλογικές, σε
συνθήκες ισοτιμίας, ανθρώπινες προσδοκίες.
Αυτό είναι το ισχυρό σημείο των εκπαιδευτικών και ιδίως αυτών που αντιστέκονται από την πλευρά
των καταπιεσμένων στην βαρβαρότητα του καπιταλισμού, γιατί αυτοί κατά τεκμήριο διαθέτουν το παιδαγωγικό χάρισμα.
Ενώ λοιπό, ακριβώς γιατί το εκπαιδευτικό έργο δεν είναι μετρήσιμο και η παιδαγωγική δεν έχει κανόνες, οι εκπαιδευτικοί ως
στρώμα συλλογικό έπρεπε να τύχουν της μέγιστης ελευθερίας να συνδιαλέγονται, να παράγουν δηλαδή συλλογικά
επιμόρφωση και να παρακολουθούν με συλλογικό τρόπο τις κοινωνικές αλλαγές.
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Λόγω όμως των απελευθερωτικών δυνατοτήτων ενός τέτοιου δρόμου, οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνη η συλλογικότητα, που
ουδέποτε είχε δυνατότητα και ελευθερία να καθορίζει το είδος, την ποιότητα και τις συλλογικές διαδικασίες αυτομόρφωσής
της.
Αντίθετα με άλλα στρώματα, που λόγω του φορμαλιστικού χαρακτήρα του έργου τους, της μετρησιμότητας του δηλαδή,
είχαν πάντα την δυνατότητα του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού για την διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου: μηχανικοί,
γιατροί, δικηγόροι αυτοορίζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, όχι όμως και οι εκπαιδευτικοί.
 το ερώτημα λοιπόν, αν ο εκπαιδευτικός μπορεί να ‚δημιουργήσει‛ άλλο παιδαγωγικό αποτέλεσμα από αυτό που
προσπαθούν να επιβάλουν οι κρατούντες, η απάντηση είναι θετική και θα ισχύει πάντα ανεξαρτήτως του είδους και της
μορφής της εξουσίας.
Οι σημερινές εκπαιδευτικές αλλαγές όμως, γίνονται στην βάση της γνώσης των κρατούντων, σε σχέση με αυτό το δεδομένο.
Γι’ αυτό προσπαθούν, όσο μπορούν, με την μέτρηση και την ποσοτικοποίηση, όπως περιγράφτηκε σε αυτό το κείμενο, να
περιορίσουν και να εξαλείψουν αυτό το πλεονέκτημα των εκπαιδευτικών.
Είναι σίγουρο, πώς ο εκπαιδευτικός ως πρόσωπο και υπό το βάρος των συνολικών εκπαιδευτικών αλλαγών, όσο
συγκροτημένος και να είναι και όσο αποφασιστικά ταξικά τοποθετημένος με τους εκμεταλλευόμενους και αν είναι, δεν
μπορεί να αντέξει και να παλέψει μόνος του μέσα στο νέο μοντέλο, δημιουργώντας διακριτά αποτελέσματα.
Μόνο ένα κίνημα παιδείας, ένα κίνημα πολιτισμού της καθημερινότητας για την παιδεία, ένα κίνημα που θα υποβάλει σε
ριζική κριτική τον φορμαλισμό των προγραμμάτων σπουδών, την κατάργηση-μετάλλαξη των μαθημάτων κριτικής
ικανότητας, την νέα διδακτική και τα καταστροφικά test πολλαπλής επιλογής, την πεποίθηση της απόλυτα εξατομικευμένης
εκπαίδευσης, που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε συλλέκτη πληροφοριών κ.τ.λ., μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες
απονομιμοποίησης της αξιολόγησης-χειραγώγησης, την ίδια στιγμή που δημιουργεί προϋποθέσεις γενικότερων αλλαγών
στην εκπαίδευση.
Η αντιμετώπιση λοιπόν της αξιολόγησης-χειραγώγησης, δεν μπορεί να γίνει μόνο δια της άρνησής της, πρέπει να γίνεται
ταυτόχρονα με μια ριζική κριτική στα προγράμματα σπουδών και στους στόχους τους, στη νέα διδακτική και στο
περιεχόμενο, γιατί μόνο τότε οι λόγοι της άρνησης της αξιολόγησης γίνονται πιστευτοί κοινωνικά (σε μαθητές -καθηγητέςεργαζομένους).
Γίνεται αξιολόγηση σήμερα ;
Κοινωνία σημαίνει αξιολόγηση. Αξιολόγηση που προκαλεί συγκρούσεις τάξεων εναντίον άλλων τάξεων, ιδεολογικών
ρευμάτων εναντίων άλλων, παντοτινών κοινωνικών αντιθέσεων (άντρας-γυναίκα, ατομικό-συλλογικό, φύση-κοινωνία),
μεσοχρονικών αντιθέσεων, όπως κυρίαρχης τάξης-υποτελών τάξεων (δούλοι-δουλοκτήτες, φεουδάρχες-δουλοπάροικοι, αυτοίπρολετάριοι κ.τ.λ.) και τρεχουσών αντιθέσεων. Η αξιολόγηση επομένως είναι σύμφυτη με την πραγματικότητα, είναι η ίδια η
πραγματικότητα.
Όταν αρνούμαστε λοιπόν την δομημένη ιεραρχικά αξιολόγηση στην εκπαίδευση και χθες και σήμερα και αύριο, δεν σημαίνει
ότι αρνούμαστε κάθε αξιολόγηση. Πρώτα-πρώτα αυτό είναι στρουθοκαμηλισμός. Γιατί τι άλλο είναι να αρνείσαι ότι είναι
καθημερινά μπροστά σου.
ήμερα στην εκπαίδευση γίνεται αξιολόγηση με άμεσες επιδράσεις και αποτελέσματα ορατά (π.χ. δυσμενείς μεταθέσεις
εκπαιδευτικών κατά απαίτηση μαθητών-γονέων κ.τ.λ. ). Διεξάγεται εκπαιδευτική αξιολόγηση από μαθητές, γονείς,
διάφορους κοινωνικούς φορείς, την λεγόμενη κοινή γνώμη κ.τ.λ. ). Όμως αυτή η αξιολόγηση δεν είναι ουδέτερη, έξω από τα
κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές, έξω από τις προτυπικές επιβολές της κοινωνίας του θεάματος, έξω από την κυρίαρχη
αντίληψη της εμπορευματοποίησης των πάντων, του εξατομικευμένου και φοβισμένου ανθρώπου.
Επομένως αυτή η αξιολόγηση, όχι μόνο δεν είναι ουδέτερη, αλλά στην πραγματικότητα η ποιότητά της εκφράζει στη
συγκυρία τον συσχετισμό δύναμης, των δυνάμεων που επιδιώκουν την εκμετάλλευση και την υποταγή με τις δυνάμεις που τα
αντιστρατεύονται. τις σημερινές συνθήκες με δεδομένο τον αρνητικό συσχετισμό δύναμης για τις λαϊκές δυνάμεις, η μεν
ιεραρχικά δομημένη συστημική αξιολόγηση είναι αποβλητέα, η δε κοινωνική αξιολόγηση θέλει αντιμετώπιση.
Σην πρώτη μπορεί να την παλέψει το εκπαιδευτικό κίνημα, ώστε να μην εφαρμοστεί, όπως κάνει δυο 10ετίες τώρα, την
δεύτερη όμως όχι μόνο δεν μπορεί να την αγνοήσει, αλλά αν το κάνει μπορεί να έχει ως συνέπεια να ηττηθεί και στην πρώτη.
Και για αυτό επίσης τον λόγο, η αντίληψή μας, όπως σε αυτό το κείμενο αναλύεται, περιέχει ως στοχοθεσία μια ριζική κριτική
στους στόχους των προγραμμάτων σπουδών, την νέα διδακτική και την προσπάθεια που καταβάλουν μέσω αυτών, να
αποσαθρώσουν την κριτική ικανότητα της νεολαίας κ.τ.λ.
Για να μεταβάλουμε την συντηρητική κοινωνική αξιολόγηση που γίνεται ενάντια στην εκπαίδευση, σε μια κοινωνική
εκπαιδευτική αξιολόγηση που επιβάλει μια εκπαιδευτική και μορφωτική διαδικασία προς το συμφέρον των υποτελών τάξεων,
χρειαζόμαστε ένα νέο κίνημα πολιτισμού, που υποβάλει σε ριζική κριτική τις προδιαγραφές του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου.
Σο σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι: ‹‹ την αξιολόγηση της απόρριψης, αντιτάσσουμε την απόρριψη της
αξιολόγησης››. Γιατί αυτό απαντά με την άρνηση και σωστά στην δομημένη αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκμεταλλευτικών
και καταπιεστικών δυνάμεων, αλλά δεν απαντά στην ευρύτερη κοινωνική αξιολόγηση που γίνεται στην μορφωτικήεκπαιδευτική διαδικασία.
Φρειάζεται λοιπόν ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών δράσεων κάτω από το σύνθημα: ‹‹όχι στην αξιολόγηση, ναι στην
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργο››, όπου το δεύτερο σκέλος του συνθήματος θα σημαίνει μια βελτίωση των μορφωτικών
διαδικασιών, όπως την εννοεί μια εκπαιδευτική θεώρηση, που προτάσσει το συμφέρον των υποτελών στρωμάτων και τάξεων.
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Αυτό σημαίνει, ανάμεσα σε πολλά: α). Σην ενεργητική δράση του συλλόγου των διδασκόντων σε
θέματα όπως συστηματικές απουσίες εκπαιδευτικών από τα μαθήματα, ακραίες συμπεριφορές
από μέρους των, εμπορίας μορφωτικού αγαθού (φροντιστήρια στους μαθητές τους κ.τ.λ. ). β). την
ανάπτυξη σχέσεων των συλλόγων διδασκόντων (συνεργασία όλων των συλλόγων διδασκόντων
μιας περιοχής) με τις τοπικές κοινωνίες, από τη σκοπιά μιας έμπρακτης απόδειξης ενδιαφέροντος
του εκπαιδευτικού κινήματος για το μορφωτικό αγαθό. Άρα κάθε σχολείο ή ομάδα σχολείων
απαιτείται να έχει μορφωτική παρέμβαση στον περίγυρό του. γ). Είναι αναγκαία επίσης η
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανά περιοχή γενικά στην κουλτούρα των μαθητών ή και ανά ειδικότητα π.χ. στο επίπεδο μιας
περιοχής που συγκεντρώνει σχετική εννιαιότητα μαθητικής δυσκολίας στα μαθηματικά, φυσική, γλώσσα κ.τ.λ., μπορεί να
επιλεγούν ειδικές πρακτικές και συλλογικές δράσεις των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα.
Μια τέτοια δράση, όσο θα παίρνει γενικευμένα χαρακτηριστικά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας πραγματικής μάχης
πάνω στο θέμα της ‚επιμόρφωσης‛. Μιας μάχης που το εκπαιδευτικό κίνημα θα διεκδικήσει τον έλεγχο κάθε επιμορφωτικής
διαδικασίας. Έναν έλεγχο στις ανάγκες, στο περιεχόμενο και στον τρόπο διεξαγωγής κάθε επιμορφωτικής διαδικασίας. Έναν
έλεγχο που θα σπάσει τον φαύλο κύκλο, που θέλει τον εκπαιδευτικό μαθητή του συστήματος και όχι της κοινωνίας.
Μια τέτοια συλλογική-συνεργατική δράση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κινήματος για την βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει βαθιά να κατανοεί, να περιφρουρεί και να πείθει την κοινωνία για την ‚απόλυτη‛ ελευθερία,
που είναι αναγκαίο να χαίρει ο εκπαιδευτικός, όσο αφορά το ουσιαστικό του έργο μέσα στην τάξη. Η παιδαγωγική ικανότητα
και η διδακτική δεινότητα δεν έχουν μέτρο και σε αυτό το ζήτημα καμία παραχώρηση ο εκπαιδευτικός και το εκπαιδευτικό
κίνημα δεν μπορεί να κάνει. Γιατί η όποια παραχώρηση είναι στην ουσία ενάντια στην ‚ισόρροπη‛ ανάπτυξη της κοινωνίας.
Πρέπει να γίνει δηλαδή κατανοητό κοινωνικά, ότι ακόμα και η αρνητικότητα ενός εκπαιδευτικού σ’ αυτά τα ζητήματα
(παιδαγωγική-διδακτική) αποτελούν για τον μαθητή μέσο σύγκρισης και άρα μέτρο εμβάθυνσης της προσωπικότητας και
των δυνατοτήτων του. Μ’ άλλα λόγια σε τέτοιας έκτασης κοινωνικούς θεσμούς, όπως είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα και
κυρίως σε τέτοιους θεσμούς που οι επιδράσεις τους στους ανθρώπους δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα όχι μόνο δεν μπορεί,
αλλά δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι αντίγραφα του ίδιου μοντέλου.
Οι σημερινές εκπαιδευτικές αλλαγές στο σύνολό τους στοχεύουν ακριβώς να δημιουργήσουν εκτός των άλλων ένα
εκπαιδευτικό υποκείμενο, ραμμένο με το ίδιο πατρόν. Είναι αυτό ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι του εκπαιδευτικού,
αλλά της κοινωνίας μας. Μίας κοινωνίας που πρέπει να αποφασίσει και εξ’ αυτού του θέματος αν θέλει να πορευτεί προς το
‚θάνατο‛ ή τη ζωή. Γιατί η ομοιομορφία είναι πηγή θανάτου και όχι ζωής.
Αξιολόγηση και γνώση.
Η κεντρική σημασία που δίνουμε στο θέμα της γνώσης είναι φανερή σ’ ολόκληρο το κείμενο. Όμως μέχρι τώρα το κύριο
βάρος δόθηκε στην κριτική της φορμαλιστικής κατεύθυνσης των προγραμμάτων σπουδών. Ιδιαίτερα στην κριτική της
προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών σε καταρτίσεις που εξυπηρετούν άμεσα και με ένα τρέχον τρόπο τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Κριτικάραμε επίσης τα προγράμματα σπουδών στον βαθμό που αποψιλώνονται από μαθήματα που
αποδεδειγμένα αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα της νεολαίας, όπως επίσης και τα νέα συστήματα διδακτικής και
αξιολόγησης ( test πολλαπλής επιλογής κ.τ.λ.).
Όμως το θέμα της γνώσης στην εποχή μας έχει ανοίξει σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο, που αφορά αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό
της. Και πως μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν αυτή η γνώση στην υλοποιημένη μορφή της (εφαρμογή της σ’ όλους τους
τομείς της ζωής), έχει οδηγήσει σε αμφισβήτηση υπαρξιακή, εμάς και τον πλανήτη μας.
Με το τέλος της β΄ βιομηχανικής επανάστασης, ο καπιταλισμός κατάφερε να ελέγξει πλήρως την γνώση. Κατάφερε να
υποκλέψει το σύνολο της παραγωγικής γνώσης που ήταν στα χέρια των εργατών – παραγωγών και να την μετατρέψει σε
νεκρή εργασία. Αποθησαύρισε αυτή την γνώση και μετέφερε την διαδικασία επεξεργασίας της έξω από τον χώρο της
παραγωγής. Έτσι μορφοποίησε την υλοποιημένη μορφή της (μηχάνημα) κατ’ εικόνα και κατ’ ομοίωση των αξιακών
προτύπων του. Ιδιαίτερα με το τέλος της β΄ βιομηχανικής επανάστασης, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για γνώση γενικά, αλλά
για καπιταλιστική γνώση. Μια γνώση δηλαδή που εγγράφει στο εσωτερικό της τις ίδιες τις αστικές αξίες, τις ίδιες τις
παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές σχέσεις.
Σο περιεχόμενο λοιπόν των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες φιλτράρεται κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να περιέχει μόνο γνώσεις που αξιώνουν και αναπαράγουν το αστικό αξιακό πρότυπο και φαντασιακό. Επομένως ο
εκπαιδευτικός, πρέπει να αναπαράγει γνώσεις που εμφανώς σε πολλά σημεία είναι αντιανθρώπινες. το βαθμό που αυτό θα
γίνεται βαθιά και πλατιά αντιληπτό, η σύγκρουση θα αναπτύσσεται και η αξιολόγηση καλείται να παίξει τον ρόλο του
Προκρούστη.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα ένα νέο ρεύμα πολιτισμού να υποβάλλει σε ριζική κριτική τα προγράμματα σπουδών, ως προς το
περιεχόμενο της γνώσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Είναι ανάγκη το κίνημα αυτό να απαιτήσει και να επιβάλει
ριζική αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, πρώτα-πρώτα σε αντιφορμαλιστική κατεύθυνση.
Αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών στην β/βάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να περιέχουν αφετηριακές γνώσεις από όλα τα
πεδία που το ανθρώπινο πνεύμα προσδιορίστηκε. ※Ρατσιστική‼ αντιμετώπιση της ποσοτικής γνώσης, υπέρ μιας γνώσης που
αναπτύσσει την κριτική ικανότητα. Εκτεταμένα αντισταθμιστικά προγράμματα στήριξης εκείνων των κομματιών της
νεολαίας, που μειονεκτούν κοινωνικά και μορφωτικά.
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Αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών στην γ/βάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο προς την κατεύθυνση του ενός πτυχίου ανά
επιστημονικό κλάδο, αλλά και εισαγωγή βασικών γνώσεων από όλους τους κλάδους, σε κάθε κλάδο. Εισαγωγή τουλάχιστον
σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε όλα τα επιστημονικά πεδία γνώσεων διαφορετικών ρευμάτων πολιτισμού από τον δυτικό
πολιτισμό, και όχι μόνο.
Δεν μπορούν π.χ. οι επιστήμες της αγωγής να αφορούν τον νηπιαγωγό, τον δάσκαλο και όσους εργάζονται στην β/βάθμια
εκπαίδευση, αλλά όχι και τον γιατρό, τον νομικό, τον μηχανικό κ.τ.λ., όπως δεν μπορεί η ιατρική να μην αφορά τον
εκπαιδευτικό, τον μηχανικό κ.τ.λ.
Είναι τραγικό οι μισοί έλληνες να τρέχουν στον βελονιστή, τον ομοιοπαθητικό, και στην πρακτική ιατρική, αλλά αυτά τα
πεδία να μην υπάρχουν ούτε καν στις ιατρικές σχολές.
Θέλουν έναν επιστήμονα μηχάνημα. Έναν μηχανικό π.χ. που να μην γνωρίζει στοιχεία ιατρικής και παιδαγωγικής, ώστε να
μπορεί να κρίνει τις συνέπειες των ερευνών του.
Είναι φανερό πως ένα τέτοιο κίνημα γενικευμένης κριτικής των βαθύτερων αστικών προθέσεων σε σχέση με την παιδεία –
εκπαίδευση στο βαθμό, που θα έχει στοιχειώδη αποτελέσματα, θα επιφέρει πλήγματα στην ιεραρχική – ατομικιστική γνώση
(δηλαδή την καπιταλιστική), υπέρ μιας γνώσης με στοιχεία αντιϊεραρχικά – συλλογικά και συνεργατικά.
Θα απορροφηθούν (ξεπεραστούν) έτσι αιτήματα για επιπλέον έτος παιδαγωγικής επάρκειας, αφού η παιδαγωγική και η
φιλοσοφία είναι σε όλα τα επιστημονικά πεδία αναγκαία. Θα ξανατεθεί επιτέλους το ερώτημα επί της ουσίας και εφ’ όλης
της ύλης. Ποια γνώση και για ποιόν;
Και ίσως σιγά-σιγά, ανοίξει το πραγματικό κατά την γνώμη μας ερώτημα, που συνίσταται στο ※όχι μόνο ποιες παραγωγικές
σχέσεις θα αντικαταστήσουν τις καπιταλιστικές, αλλά και ποιες παραγωγικές δυνάμεις θα αντικαταστήσουν τις
καπιταλιστικές που σήμερα κυριαρχούν‼.
Όπως το νέο αξιολογικό αστικό μοντέλο δεν διαχωρίζει την πιστοποίηση (αξιολόγηση) εκπαιδευτικών δομών, την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου, την δια βίου ατομική αξιολόγηση (εκπαιδευτικών – μαθητών), έτσι και το εκπαιδευτικό – λαϊκό
κίνημα δεν μπορεί να διαχωρίσει την αξιολόγηση – κριτική του εκπαιδευτικού συστήματος, των προγραμμάτων σπουδών του,
την νέα διδακτική του, την αγοραία προσασμοστικότητά του. Μια κριτική όμως, που για να έχει αποτελέσματα, πρέπει να
συνοδεύεται με πρακτικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού έργου σε ένα περιεχόμενο και μια κατεύθυνση αντικαπιταλιστική.
Γιατί ο καπιταλισμός, όπως και το λαϊκό κίνημα, διεκδικούν τον ίδιο κόσμο, ο καθένας κάτω από το δικό του φαντασιακό.
Ναξάκης Αντώνης,
Παναγιώτης Μπούρδαλας,
Πάτρα, Υθινόπωρο του 2000.

την υπηρεσία του κάλλους
※... Φρέος, λένε, της τέχνης είναι να καταπιάνεται με τα κραυγαλέα προβλήματα της
σύγχρονης κοινωνικής ζωής, προ παντός με το πρόβλημα της κοινωνικής αθλιότητας, με
το πρόβλημα του ψωμιού.
Και από πού το βγάλανε, πως αυτή είναι η αποστολή της τέχνης; Γιατί δεν είναι της
μεγάλης τέχνης έργο, ακριβώς, πέρα από τα προβλήματα τον ψωμιού, να αρχίσει από
εκεί που το πρόβλημα του ψωμιού τελειώνει και αρχίζουν άλλα, τουλάχιστον εξίσου
αγωνιώδη προβλήματα για το πνεύμα του ανθρώπου; Γιατί αυτά τα πρωτεία των υλικών
προβλημάτων πρέπει να εισχωρήσουν και στην τέχνη;
Η απάντηση από την πλευρά του ματεριαλισμού είναι, γνωστή. Σα υλικά προβλήματα
προσδιορίζουν και τα πνευματικά.
Ο ισχυρισμός όμως αυτός έχει - το ξέρουμε - πολύ περιορισμένη ισχύ, διότι το πνεύμα εκτείνεται σε περιοχές όπου η
επίδραση της ύλης απάνω του είναι αδιανόητη. Μα και αν αλήθευε, κατά ποια λογική δικαιολογεί την εκτροπή της τέχνης
από τη φύση της;...
(...) Ο θεός να μας προστατεύει από την τέχνη που διδάσκει, είτε την ηθική, είτε την πολιτική. Με. μια τέχνη
αποκρουστική κάνεις αποκρουστική κ αι την ηθική και την πολιτική δεοντολογία.! υνδυάζοντας δυο ασυνδύαστα
ανώτατα ιδανικά, τα καταστρέφεις και τα δυο.
Μόνο η τέχνη που δεν έχει την πρόθεση να διδάξει, μόνο αυτή μορφώνει και ηθικά και πολιτικά.
Η μεγάλη τέχνη, ακριβώς μη διδάσκοντας οδηγεί τον άνθρωπο στην αληθινή ηθική και στην ορθή πολιτική...
Η τέχνη, συμπερασματικά, δεν μπορεί να τίθεται στην υπηρεσία της επιστή μης ή της ηθικής ή της πολιτικής. Η τέχνη
βρίσκεται αμετακίνητα μόνο στην υπηρεσία του κάλλους, σαν απόλυτης αξίας. Κα ι η πολιτικοποιημένη τέχνη είναι ένας
άσχημος τραγέλαφος, του συρμού στην εποχή μας, όπως και η πολιτικοποιημένη επιστήμη (...)
Είναι σχεδόν καθιερωμένο να λέγεται ότι σκοπός της τέχνης είναι να εκφράζει τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τα προβλήματα,
τους πόθους του ανθρώπου, της κοινωνίας, της εποχής. Τπάρχει και αλήθεια και αναλήθεια σε αυτή τη σκέψη.
Πρώτα από όλα το φάσμα της τέχνης είναι πολύ πιο ευρύ. Η καθαρά διακοσμητική τέχνη λ.χ. το αραβούργημα. δεν έχει
τέτοιο σκοπό. Προσφέρει μια καθαρά αισθητική μορφή και σε αυτήν έγκειται η αξία της. Αλλά και μουσικές μορφές
υπάρχουν μέγιστης αισθητικής αξίας αυτές καθ' αυτές και χωρίς καμιά σύνδεση με τα ανθρώπινα. Αλλά και εκεί όπου
περιεχόμενο του έργου τέχνης είναι ο άνθρωπος, δεν αντλεί την αξία του το έργο από το γεγονός ότι δίνει την εικόνα μιας
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ορισμένης κοινωνίας ή μιας εποχής. Αυτόν το σκοπό, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα μπορεί να επιτύχει η
κοινωνιολογία ή η ιστορία. Σην αξία του αντλεί από την αναγωγή της όποιας πραγματικότητας στην ιδέα του καλού,
ατή συμμετρία ή την αρμονία που χαρακτηρίζει το έργο το ίδιο, στη μουσικότητα του λόγου, στη δύναμη της έκφρασης,
στην αισθητικά άψογη σύνθεση, σε όλα εκείνα τα στοιχεία που εκπορεύονται από την ιδέα της ωραιότητας, ή, αν θέλετε,
στην αποκάλυψη της ωραίας, της αισθητικής πλευράς του οποιουδήποτε περιεχομένου. την ποίηση που διατρέχει το έργο,
είτε είναι εικαστικό, είτε μουσικό, είτε έργο λόγου, σε αυτήν οφείλεται η αξία του και όχι στην αλήθεια του ή στην
ηθικότητα.
Όταν επαινούμε ένα έργο τέχνης, διότι εκφράζει την εποχή του, πρέπει πρώτα να μη λησμονούμε ότι απαιτούμε να το
εκφράζει αισθητικά και ότι μόνο αν η αισθητική έκφραση, η αισθητική μορφή είναι αυτή καθ' αυτή άξια. έχει το έργο
τέχνης αξία.
ε ακόμη μεγαλύτερη πλάνη περιπίπτουμε όταν επαινούμε ένα έργο τέχνης, διότι εκφράζει σωστές ηθικές ή πολιτικές
ή θρησκευτικές ιδέες. Η λογοκρατούμενη εποχή μας πρέπει να μη λησμονεί ότι ο θεωρητικός ή και ο ρητορικός λόγος
είναι πιο κατάλληλος, για να εκφρασθούν με ακρίβεια και πληρότητα οι σωστές ιδέες και ότι βιάζεται η ουσία της
τέχνης, όταν γίνεται σκοπός της το κήρυγμα ή η διδασκαλία.
Αυτό που μας μαθαίνει η τέχνη είναι το κάλλος της μορφής. Και το κάλλος αυτό καθ' αυτό
καλλιεργεί τον άνθρωπο, τον υψώνει, τον μορφώνει, χωρίς να του μαθαίνει τίποτα από εκείνα
που μαθαίνονται με τη λογική ή και με τη θρησκευτική πίστη.
Έτσι και με τούτες τις σκέψεις καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα· ότι η τέχνη *δεν είναι
θεραπαινίδα οποιωνδήποτε ηθικοκοινωνικών σκοπών, αλλά μόνο της ιδέας της αισθητικής
μορφής, της ιδέας του καλού<‼ Κ. Σσάτσος, Θεωρία της τέχνης

ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΗ Ο άνθρωπος ζήτησε πάντοτε στην τέχνη τη λύτρωσή του.
Ζήτησε μορφές που θα τον εμπόδιζαν να πεθάνει και θα του έδιναν το αίσθημα ότι μπορεί την κουβέντα του να
την καταλάβει και ένας άλλος. Έτσι το έργο τέχνης γίνεται αποκάλυψη του άνθρωπου αλλά και ανακάλυψη του
πολιτισμού. Σο κύριο στοιχείο της τέχνης είναι η ελευθερία και η προσπάθεια να αποκρούσει κάθε αναγκαιότητα.
Γιατί η τέχνη δε ζητά να υποτάξει των κόσμο, άλλα να δώσει ένα νόημα στην ανθρώπινη προσπάθεια και ένα
πρόσωπο στην πορεία του.
Και το μεγάλο χαρακτηριστικό της τέχνης είναι ότι οι μορφές που στήνει έχουν, με την ίδια την παρουσία τους, τη
δυνατότητα να μας αποκαλύπτουν το νόημα των πολιτισμών. Μπορούν να μας μιλήσουν για τις πιο κρυφές
ανησυχίες ενός κόσμου, τις πιο μεγάλες του αγωνίες, και αυτό χωρίς φανερή πρόθεση, χωρίς ειδικό σκοπό. Κανέναν
πολιτισμό δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε χωρίς να γνωρίσουμε την τέχνη του. και αυτή μόνο μας επιτρέπει να
φτάσουμε στο βαθύτερο ουσιαστικότερο χαρακτήρα του. Κάθε πολιτισμός, όπως και κάθε εποχή του, έχει τη δική
του τέχνη, προβάλλει τις δικές του μορφές. Και από τις μορφές αυτές μπορούμε να φτάσουμε στον άνθρωπο
δημιουργό τους και τον πολιτισμό χρεώστη και οφειλέτη τους.
Ο καλλιτέχνης επηρεάζεται και ταυτόχρονα επηρεάζει την εποχή του και τον κόσμο του. Παίρνει και
ταυτόχρονα δίνει, δέχεται και εκφράζει τα στοιχεία πού ζουν γύρω του αλλά και μέσα του, Γι' αυτό μας δίνει
πάντοτε την πορεία ενός πολιτισμού, όπως τον τροποποιεί η δημιουργία του. Γιατί μ' αυτήν λυτρώνεται αλλά και
λυτρώνει. Γίνεται όμως και καθρέφτης, που όσο κι αν τροποποιεί την εικόνα πού δέχεται, δεν μπορεί να της
αφαιρέσει το χαρακτήρα της Γι αυτό, όσο κι αν βρίσκουμε σε κάθε μεγάλο έργο ένα ατομικό στυλ, μια προσωπική
παρουσία, άλλο τόσο γνωρίζουμε και την ψυχή ενός ολόκληρου κόσμου, βλέπουμε το πρόσωπο ε ν ός πολιτισμού.
Γιατί το κάθε Έργο τέχνης, η κάθε μεγάλη δημιουργία, αποτελεί μια σύνθεση όλων των στοιχείων ενός
πολιτισμού. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς καλύτερα αν παραθέσει σ' ένα Αιγυπτιακό γλυπτό ένα κινέζικο
πίνακα, σε ένα ελληνικό άγαλμα ένα πίνακα της σύγχρονης ζωγραφικής.
Ακόμη και ο περισσότερο ανύποπτος θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε εντελώς διαφορετικές γλώσσες και ότι είναι
αδύνατο να γίνει μια συνομιλία ανάμεσα σ' αυτά τα έργα. την τέχνη διαφορετικών εποχών και πολιτισμών δεν μπορεί
να ζητήσουμε διαφορές ποιότητας, ούτε να κάνουμε απλουστευτικές συγκρίσεις. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος που να
εκφράζεται η ομορφιά, ούτε υπάρχει μια μόνο αλήθεια. Σην ομορφιά δεν την πλησιάζεις με καμιά συνταγή, ούτε την
επιτυγχάνεις με εκ των προτέρων καθορισμένους κανόνες. Πρέπει να τη βρεις μόνος σου και να μπορείς μόνος σου να τη
νιώσεις και όπου άλλου υπάρχει. και κάθε πολιτισμός, με τους τεχνίτες του, εκφράζει με διαφορετικό τρόπο τα ίδια
βασικά προβλήματα. Μπορεί ο πένγκλερ να ισχυρίζεται ότι κάθε πολιτισμός έχει τα απολύτως δικά του προβλήματα,
αλλά αυτό ισχύει για όλες τις άλλες περιοχές του, δεν ισχύει όμως για την τέχνη.
Η τέχνη σ' όλους τους πολιτισμούς αποτελεί τη συνισταμένη των προσπαθειών του ανθρώπου να φτιάσει ένα δικό του
κόσμο. Να φτιάσει έναν κόσμο μορφών, που θα του επιτρέπουν να ξεφύγει το χάος του κόσμου πού δεν έφτιασε ο ίδιος και
πού γι' αυτό δεν καταλαβαίνει. Έναν κόσμο βγαλμένον απ την ίδια την ψυχή του, γι' αυτό παραστάτη του, σύντροφο του σ'
ό,τι αποτελεί χαρά και πόνο. Από την άποψη αυτή το έργο τέχνης δεν είναι μίμηση του έξω κόσμου, αλλά εικόνα του μέσα
κόσμου. Δεν είναι κάτι που έχει απλώς μορφή, αλλά μια μορφή που είναι αλήθεια. Όχι γιατί επιδιώκει να μας πείσει για
κάτι, αλλά γιατί μας δίνει την υλοποίηση μιας πίστεως.
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Σο έργο τέχνης εκφράζει έναν πολιτισμό, στο βαθμό που αποτελεί τη σύγκρουση του ανθρώπου με τα πράγματα, τη
μορφή αυτής της συγκρούσεως. Γιατί μ' αυτό εκφράζει τη μόνη πραγματική αλήθεια, την αλήθεια που δε χρειάζεται
καμιά εξωτερική κύρωση. Και κάθε έργο τέχνης γίνεται μια νέα καταξίωση του κόσμου, στο βαθμό πού εκφράζει η
παρουσιάζει τον άνθρωπο, αυτό πού είπε ο Μαλρώ ανθρώπινη υπόσταση. Μ' αυτόν τον τρόπο η τέχνη είναι αξία του
κόσμου, γιατί είναι αλήθεια του ανθρώπου. και είναι ψυχή κάθε πολιτισμού, πρόσωπο των δυνατοτήτων του, έκφραση της
αγωνίας του, συνείδηση της μοίρας του. Φρύσανθος ΦΡΗΣΟΤ

Όποιος έχει πολιτογραφηθεί στων «ιδεών την πόλη» έχει βαριές ευθύνες

※... Τποστηρίζω ανεπιφύλαχτα ότι τα συνθήματα "η επιστήμη γ ι α την επ ιστήμη", "η
τέχνη γ ια την τέχνη" κλπ. είχαν κάποιο βαθύτερο λόγο να διατυπωθούν με τόση
αδιαλλαξία (όταν και όποτε εξαγγέλθηκαν), γιατί έπρεπε να μη νομιμοποιη θεί η
δουλεία της επιστημονικής και της καλλιτεχνικής εργασίας σε αλλότριες και ύποπτες
"σκοπιμότητες" και "βλέψεις". Μόνον όμως άνθρωποι ιδιόρρυ θμ οι κ αι εκκεντρικοί τα
ερμήνεψαν κατά λέξη και τα έκαναν προσχήματα, για να δικαιολογήσουν τη φιλαυτία
και τη δουλειά τους. Η άκρα προς την αλήθεια ευλάβεια είναι αρετή ίου ερευνητή, ο
"επιστημονισμός" όμως (με το νόημα της αποκλειστικότητας και της αυτάρκεια; του θεωρητικού Λόγου) αποτελεί εκτροπή·
ομοίως η καλαισθησία χαρακτηρίζει το γνήσιο καλλιτέχνη, ο "αισθητισμός" όμως (ως απόλυτη θρη σκεία του κάλλους)
οδηγεί στη διαστροφή και στη νοσηρότητα. Δεν είναι η επιστήμη σκοπός και δικαίωση της επιστήμης, ούτε η τέχνη σκοπός και
δικαίωση της τέχνης· και της μ ιας κ αι τη; άλλης, όπως κ αι κάθε δραστηριότητας σημαντικής, ατομικής και συλλογικής,
σκοπός και δικαίωση είναι ο άνθρωπος ― το αποτελείωμα, η ευτυχία, ο ευγενισμός του. Αυτόν εκφράζει και γι' αυτόν
εργάζεται ο επιστήμονας αυτόν συγκινεί και γι αυτόν δημιουργεί ο καλλιτέχνης. Σο αφηρημένο σχήμα του "αληθούς",
όπως και η καθαρή τάχα ιδέα του "ωραίου", μπορεί να γ ί ν ε ι έννοια της φιλοσοφίας, όχι όμως και νόημα ζωής ― σταυρός
θυσίας. Για να ευτυχήσει και να τιμηθεί ο άνθρωπος (στο πρόσωπο το δικό σου ή στο πρόσωπο του συνανθρώπου σου)
δέχεσαι και αξίζει να πεθάνεις ― ποτέ για την αυτοδυναμία ή την αυταξιότητα ενός θεωρητικού τύπου ή μιας
καλλιτεχνικής μορφής.
Κοντά σ' αυτή τη θέση υποστηρίζω, εξίσου ανεπιφύλαχτα, κ αι μια άλλη. Ο υγιής και ολόκληρος άνθρωπος (όχι φυσιολογικά,
αλλά η θικ ά υγιής και ολόκληρος) δεν εί ν αι α πολιτικό ον, με το νόημα ότι μπορεί να μένει αδιάφορος και ασυγκίνητος
μέσα στις ταλαντώσεις και στις περιπέτειας της πολιτικά οργανωμένης εθνικοκοινωνικής ομάδας, μέσα στην οποία ζει,
μοχθεί και. "λογαριάζεται". Υύσει "πολιτικόν ζώον", όπως σωστά τον χαρακτήρισε ο Αριστοτέλης, δεν είν αι απλώς"
αγκυροβολημένος", αλλά οργανικά δεμένος στην πολιτεία που τον κλείνει μέσα στους κόλπους της: θέλοντας και μη
κατέχει το πεπρωμένο της. Σου ατομικού ε ί ν α ι ο συλλογικός βίος επέκταση, και ολοκλήρωμα. Ακέραιος (ψυχικά) δεν
μπορείς να είσαι, όταν έχεις αποκοπεί από το κοινωνικό σώμα και συσπειρώνεσαι στον εαυτό σου. Ακόμη και αν το
επιστημονικό ή το καλλιτεχνικό έργο σου είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει σε μια τέτοια απομόνωση (πράγμα αμφίβολο), ο
ίδιος χάνεις τη ζωντάνια, τη γνησιότητα, την αρτιότητά σου και γίνεσαι λειψό και. ισχνό "κλάσμα" ανθρώπου που σιγά
σιγά χάνει το νόημα της ζωής και μηδενίζεται ― εκτός αν εξαϋλωθείς με την άσκηση και με τον αυταφανισμό θεωθείς
σαν το Βούδα του θρύλου.
Από τούτες τις δύο προκείμενες θα συναγάγω το συμπέρασμα του συλλογισμού μου, που ήδη το μαντεύει ο αναγνώστης και
δε θα χρειαστεί να μακρηγορήσω, για να το αντιληφθεί. Κανένα δικαίωμα δεν έχει ο επιστήμονας ή ο καλλιτέχνης να
συνθλίψει μέσα του τον άνθρωπο και να τον ακρωτηριάσει νεκρώνοντας την ορμή προς το δημόσιο βίο και μη
ενδιαφερόμενος για τίποτε άλλο παρά για το "τεχνίον" του (σαρκασμός του Πλάτωνα). Και την υποχρέωση και την
ανάγκη έχει να παίρνει μέρος στη ζωή της πολιτείας και να παραστέκεται στους συμπολίτες του με τη συμβουλή και
το παράδειγμα του. Δεν του ζητεί κανείς (ούτε του επιτρέπεται) να εκδηλώνεται με φανατισμούς, βιαιότητες και
ακοσμίες· άλλη είναι η δική του θέση στον κοινό αγώνα και άλλος ο ρόλος που έχει να παίξει. Να σταθεί υψηλά, ναι και
να μην παρασυρθεί από πάθη ταπεινά, ασφαλώς. Όχι όμως και να μείνει ακατάδεχτος και "ουδέτερος", au dessus de la
melee, την κρίσιμη ώρα που οι απλοί άνθρωποι, αμήχανοι και ταραγμένοι, έχουν τα μάτια στηλωμένα απάνω στους
ταγούς και περιμένουν βοήθεια. Σο δημιουργικό έργο δεν υποφέρει, ούτε νοθεύεται από τη συμπαράσταση αυτού του
είδους. Απεναντίας "ζεσταίνεται" από τη ζωντανή ανθρώπινη παρουσία και γίνεται ουσιαστικότερο, γνησιότερο (όπου,
βέβαια, υπάρχει φλέβα δημιουργική και αληθινή έμπνευση).
Κανείς δε λέει στον επιστήμονα και στον καλλιτέχνη να προδώσει την αποστολή του μισθώνοντας
την πένα ή το χρωστήρα του σ' εκείνους που χρειάζονται την ιδιοφυΐα του, για να πετύχουν
στις πολιτικές "επιχειρήσεις" τους. Μόνο τις ιδέες (που πιστεύει) του ζητούμε να υποστηρίξει ―
αναλογιζόμενος δύο αδαμάντινες αλήθειες: πρώτα ότι όποιος έχει πολιτογραφηθεί στων
"ιδεών την πόλη" (κατά την ωραία εικόνα του Κα6άφη) έχει βαριές απέναντι στους
συνανθρώπους του ευθύνες. Και έπειτα ότι ο άνθρωπος υπέχει ευθύνη όχι μόνο νια όσα πράττει,
αλλά και για όσα παραλείπει να πράξει‼.
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Ε. Π. Παπανούτσος, Πρακτική φιλοσοφία

Ο καλλιτέχνης πρέπει να κατεβεί στην «αγορά»...

※... θα πρέπει να σημειωθεί εδώ πως ο πεζογράφος σήμερα, στα 1965, μυθιστοριογράφος ή διηγηματογράφος, είναι
"στρατευμένος" με την έννοια πως δεν μπορεί να ξαπλώνει, όπως άλλοτε, σε μια αναπαυτική πολυθρόνα και να
επιθεωρεί από ψηλά, με συγκατάβαση και αφέλεια, τον κόσμο γύρω του. Είναι "στρατευμένος" με την έννοια πως πρέπει να
μετέχει στις ιδεολογικές κινήσεις κι εξελίξεις της εποχής του, να εμπνέεται, ως αφηγητής, απ' αυτές και να τις απηχεί
στο έργο του με καλλιτεχνικά νόμιμη μορφή ― και μάλιστα πρέπει να απηχεί τις πιο προοδευτικές κινήσεις κι
εξελίξεις: όσες αποβλέπουν στη βελτίωση του ανθρώπου, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της επαφής με το
συνάνθρωπο του · όσες εκφράζουν την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Ο σύγχρονος πεζογράφος, ο πεζογράφος του 1965, δεν
μπορεί με κανέναν τρόπο να ζει στον "φιλντισένιο πύργο" του Flaubert· αυτό είναι τουλάχιστο ακατανόητο. Πρέπει να
κατεβεί στην "αγορά", να ζυμωθεί με τα καθημερινά προβλήματα των συνανθρώπων του, να γνωρίσει, να μελετήσει και
να εκφράσει τα θέματα και τα ζητήματα του συνόλου, της ανθρώπινης κοινότητας μέσα στην οποία έχει ταχθεί να
αναπνέει και να ζει ― άσχετο αν πρέπει ή όχι να γράφει πάντα στο 'φιλντισένιο πύργο" του. ήμερα, περισσότερο από
κάθε άλλη εποχή, ο πεζογράφος δεν μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Jane Austen, η οποία συνέθετε τα τεχνικώς
άψογα μυθιστορήματα της, αγνοώντας μέσα σ' αυτά τους ναπολεόντειους πολέμους που μαίνονταν γύρω της ―
σήμερα οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις, τα εθνικά και τα κοινωνικά κινήματα έχουν μπει τόσο μέσα στην καθημερινή
ζωή μας, επηρεάζουν και προσδιορίζουν τόσο τη σκέψη μας κ α ι τ ι ς αποφάσεις μας, ώστε μας
είναι αδύνατο να τα ξεχάσουμε ή να τα αγνοήσουμε. Από όσα σημειώθηκαν πιο πάνω συμπεραίνει
κανείς πως πέρασε πια η εποχή, όπου ο πεζογράφος μπορούσε ν' αφιερωθεί αποκλειστικά, στην
καλλιέργεια της μορφής, στις εκφραστικές δεξιοτεχνίες και τις τεχνικές καινοτομίες, χωρίς ν'
απασχολείται με ουσιαστικά ανθρώπινα προβλήματα, με την αγωνία του ανθρώπου ή την
ανησυχία των καιρών...‼.
Απ. αχίνης Νέοι πεζογράφοι

Μια αυτόνομη πνευματική λειτουργία που δίνει την επικουρία της σε όλα τα κοινωνικά έργα
※... Ποια είναι η κοινωνική αποστολή της Σέχνης;
θέσετε το ερώτημα τούτο σ' ένα κύκλο ανθρώπων με θεωρητικά ενδιαφέροντα και θα ακούσετε τόσες γνώμες όσα είναι
και τα πρόσωπα που τον αποτελούν. Για τον απλούστατο λόγο ότι με τη διατύπωση σας αποσιωπάτε απορίες που πρέπει
πρώτα να λυθούν, για να 'ρθε ι έπειτα η σειρά της δικής σας. Ένας γυμνασμένος στη Λογική συζητητής θα σας την
υπενθυμίσει:
― ε τι αποβλέπετε με το ερώτημα σας; Είστε βέβαιος ότι η Σέχνη έχει κοινωνική αποστολή και θέλετε να πληροφορηθείτε πώς
βλέπουμε εμείς αυτή την αποστολή; Ή υποστηρίζετε ότι πρέπει να έχει κοινωνική αποστολή η Σέχνη και απορείτε που
βλέπετε τους λειτουργούς της να μην έχουν συνείδηση αυτής της αποστολής;
Θα μπορούσε μάλιστα να προχωρήσει περισσότερο και να σας πει:
Όταν λέμε ότι ένα πνευματικό έργο, όπως το καλλιτέχνημα, έχ ει ή πρέπει να έχει κοινωνική αποστολή, εννοούμε ότι
είναι ή πρέπει να είναι ικανό να ※ωφελήσει‼ το κοινωνικό σώμα. Πώς εννοείτε σεις αυτή την ※ωφέλειαν‼; Σι είδους ωφέλεια
είναι εκείνη που μπορεί ή πρέπει να προσφέρει η Σέχνη στην κοινωνία; Π.χ. ωφέλεια είναι η ψυχαγωγία (ξ αλάφρωμα
από τα βάρη και τις έγνοιες της ζωής), αλλά και η διδαχή (ο φωτισμός και η διαπαιδαγώγηση στα προβλήματα του
συλλογικού βίου). την ίδια μοίρα βάζετε και τις δύο; Μήπως μάλιστα θα ήταν συμφωνότερο με τη φύση της Σέχνης να
μην υπηρετεί άλλους σκοπούς εκτός από το δικό της και στη λειτουργία της να μην καθορίζεται από τη φροντίδα να
※ωφελεί‼;...
(...) Ε ί ν α ι κ α ι π ρ έ π ε ι να μ ε ί ν ε ι α υ τ ό ν ο μ η ως π ν ε υ μ α τ ι κ ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α η Σ έ χ ν η , ή κατά κύριο λόγο
προσφέρει και πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ικανοποίηση των (ηθικών, πολιτικών κ.ά.) αναγκών και βλέψεων της κοινωνίας όπου ζει και εργάζεται ο καλλιτέχνης;
Σο θέμα τούτο έχει μακρά και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Νομοθέτες και πολιτικοί, της θεωρίας και της πράξης
άνθρωποι που φιλοδόξησαν να εξυγιάνουν και να αναμορφώσουν το συλλογικό βίο, κράτησαν σκληρή στάση απέναντι
στους δημιουργούς που ― στο όνομα της Σέχνης ― διεκδικούσαν το δικαίωμα να είναι ελεύθεροι στις εμπνεύσεις τους.
Παρά τις διαφορές στις άλλες αντιλήψεις τους. ένας μεγάλος αριθμός στοχαστών μεγάλης κλίμακας, από τον Πλάτωνα
έως τον Marx, ανήκε ι σ' αυτή την κατηγορία. Για κάθε πνευματικό έργο, ιδιαίτερα γiα το καλλιτέχνημα που μιλεί αμεσότερα
στο πλήθος και το επηρεάζει βαθύτερα, υποστηρίζουν ότι προορισμός του οφείλει να είναι η ηθική βελτίωση του ανθρώπου
και των όρων της ζωής του, της ατομικής και της συλλογικής. Και με τούτο το μέτρο μετρούν την αξία του<
(...) Μπορούμε να μιλούμε για ※κοινωνική αποστολή‼ της Σέχνης; Ποια να είναι αυτή η ※αποστολή‼;
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Ας επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα μέσ' από το πρίσμα του ※τόπου‼ και του ※χρόνου‼ μας, σαν άνθρωποι
δηλαδή που τα αισθήματα και οι σκέψεις τους προσδιορίζονται από τις ιστορικές παραμέτρους του πολιτισμού, της
※παιδείας‼ μας. (Δεν γίνεται αλλιώς· και να θελήσουμε να βγούμε έξω από τούτο το ※ μαγνητικό πεδίο‼, δε θα μπορέσουμε,
όπως δε θα μπορούσε να βγει από το δικό του ένας Βυζαντινός του 10ου αιώνα, ή ένας Δυτικοευρωπαίος του 17ου). Η γνώμη
μου είναι ότι ηΣέχνη, είτε προσκαλούμενη είτε πιεζόμενη, δίνε ι την επικουρία της σε όλα τα κοινωνικά έργα, δεν είναι όμως
αυτός ο προορισμός της. Καθώς δεν είναι προορισμός μιας άλλης πνευματικής λειτουργίας, της Επιστήμης, να ικανοποιεί
τις κοινωνικές ανάγκες και με το μέτρο τούτο να καθορίζει την αξία των κατακτήσεων της. Δύσκολα μπορεί να
απαριθμήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρει η Σέχνη στο κοινωνικό σώμα. Σραγουδάει τις εμπειρίες και τις
προσδοκίες, τις χρείες και τις βλέψεις του ανθρώπου, για να κάνει πιο επιθυμητή και πιο αποτελεσματική την ερωτική
ζωή, την πολεμική ορμή, τη θρησκευτική ευλάβειά του. Δίνει ρυθμούς στη φωνή και φτερά στα πόδια, τόνο εορταστικό
στις πιο επίπονες και θλιβερές, στις πιο πικρές και πεζές περιστάσεις της ζωής, κι έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ※σηκώνει‼,
να μη συνθλίβεται από τις χαρές και τις λύπες του, από τις επιτυχίες και τα δεινά του. Επισημαίνει τις αθλιότητες,
προαναγγέλλει τους κοινωνικούς σεισμούς, υψώνει τον επαναστατικό πυρετό. ε κάθε σημαντικό συλλογικό έργο μαζί με
τους πρωτεργάτες είναι παρών ο λειτουργός της Σέχνης: ο βάρδος και ο μάστορας, ο τραγουδιστής και ο χορευτής. Δεν
εγγράφεται βαθιά στην εντύπωση, δεν ολοκληρώνεται, ούτε διατηρείται στη μνήμη το ιστορικό γεγονός, αν δε γίνει
ποίημα, πλαστική εικόνα, μνημείο αρχιτεκτονικό. Εντούτοις, τίποτ' απ' όλα αυτά δεν είναι η αποστολή, ο προορισμός, το
καθαυτό πρόγραμμα της Σέχνης. Ή, για να ακριβολογήσουμε ― γιατί σ' αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται ο κόμπος του
προβλήματος, και εδώ αρχίζουν να γεννιούνται οι παρεξηγήσεις και η σύγχυση ― αυτά μπορούν να αποτελέσουν όχι τον
πρωτογενή, αλλά δευτερογενείς σκοπούς στο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής λειτουργίας. Ρωτήσετε τον απλό άνθρωπο
που αγαπάει τα έργα της Σέχνης να σας πει τι περιμένει και τι δέχεται απ' αυτά, και βοηθήσετέ τον να διατυπώσει τα
αισθήματα του, αφού πρώτα διαβάσει, το ένα μετά το άλλο, ένα κείμενο επιστημονικής διατριβής και ένα ποίημα ―
θα σας απαντήσει:
―Σο πρώτο μου δίνει ιδέες, το δεύτερο συγκινήσεις. Εκείνο με πείθει (προσπαθεί να με πείσει), τούτο με θέλγει (προσπαθεί
να με θέλξει). Πλουσιότερος πνευματικά γίνομαι και από τα δύο· από το ένα σε γνώσεις, από το άλλο σε πείρα ζωής.
Ένας πιο στοχαζόμενος και καλλιεργημένος, αν έχει αναπτυγμένη και την καλαισθησία του, θα προχωρήσει
περισσότερο και θα εμβαθύνει σ' αυτή τη διάκριση.
―Αντίθετα προς τα μη ποιητικά κείμενα, θα πει, το ποιητικό δε με ※πληροφορεί‼ ούτε διατυπώνει ※εντολές‼,
※επιθυμίες‼, ※απειλές‼ κτλ. δεν έχει δηλαδή νόημα θεωρητικό ή πρακτικό, αλλά με τις συγκινήσεις που εκφράζει, τις
εμπειρίες που με κάνει να νιώσω, πλουτίζει και ευγενίζει, εκτείνει και ανατείνει τον συναισθηματικό μου κόσμο. Όταν
κοινωνείς την ποίηση, δε γίνεσαι σοφότερος ή τολμηρότερος όπως από μια επιστημονική σελίδα ή ένα πολιτικό λόγο, αλλά
ένας άλλος άνθρωπος με ανακαινισμένη την εσωτερική του ζωή, που αξιώθηκε να γνωρίσει μια απροσδόκητη ψυχική
ευφορία.
Σο ίδιο ισχύει για όλες τις καλές Σέχνες, με τη διαφορά ότι καθεμιά έχει τα δικά της εκφραστικά μέσα και τα δικά της
προβλήματα μορφής. Για όλες μπορούμε να πούμε ότι λέγει για την ποίηση ο Σ. S. Eliot (στο δοκίμιό του: ※Η κοινωνική
αποστολή της ποίησης‼ που μεταφρασμένο ελληνικά από την Μερόπη Οικονόμου δημοσιεύεται στο τεύχος Μαΐου 1979
του περιοδ. ※Ευθύνη‼): ※Πέρα από μια ειδική πρόθεση που μπορεί να έχει η ποίηση, υπάρχει πάντα η μετάδοση
κάποιας νέας εμπειρίας, κάποιας ωραίας αντίληψης για κάτι που αγαπάμε ή η έκφραση από κάτι που δοκιμάσαμε, μα
που δε βρίσκουμε τα λόγια γι' αυτό και που ευρύνει τη συναίσθηση ή εξευγενίζει την ευαισθησία μας‼. (Βλ. και τις
σελίδες 255 - 255 της ※Αισθητικής‼ μου).
Ιδού, με μια ελλειμματική ― παραδέχομαι ― περιγραφή (τέτοιες καταστάσεις δύσκολα περιγράφονται) ο πρωτογενής
σκοπός της καλλιτεχνικής λειτουργίας, το ※εαυτής τέλος‼, θα έλεγε στη γλώσσα του ο Αριστοτέλης, Οι άλλοι, ο ερωτικός. ο
πολιτικός, ο θρησκευτικός κτλ, όπου και όταν τις θέτει στο έργο του ο καλλιτέχνης ή τους βρίσκει ο φιλότεχνος, είναι
δευτερογενείς. Ο πρώτος πρέπει, να πληρωθεί, για να πραγματοποιηθούν οι άλλοι· αυτή είναι η ιεραρχική τάξη, όχι η
αντίστροφη. Ας προσέξουμε τις εξής δύο προτάσεις, για να βεβαιωθούμε ποια είναι ορθή. Σι θα
πούμε; ※Ο Delacroix και ο Greco είναι μεγάλοι ζωγράφοι επειδή με τα έργα τους ο πρώτος
δίνει στο θεατή ισχυρό τον παλμό του πολέμου και ο δεύτερος βαθιά τη θρησκευτική
κατάνυξη‼; Ή ※Ο Delacroix και ο Greco εμπνέουν στο θεατή των έργων τους ισχυρά
κοινωνικά συναισθήματα, επειδή είναι μεγάλοι ζωγράφοι‼;
―Αναγνωρίζω ότι, σε τρικυμισμένες εποχές, παρασυρμένοι από τα πάθη τους οι άνθρωποι
αντιστρέφουν τα μέτρα στις καλλιτεχνικές προτιμήσεις τους. Οι μεγάλοι όμως δημιουργοί
τιμήθηκαν και τιμώνται, γιατί πάνω από τους άλλους λάτρεψαν τους δικούς τους θεούς...‼. Ε.
Π. Παπανούτσος Οι δρόμοι της ζωής

Σις πταίει για την ανεργία; * H μη εξεύρεση εργασίας έχει σχέση περισσότερο με την έλλειψη θέσεων και λιγότερο με
την εκπαίδευση των νέων ΝΟΣΑ ΣΡΙΓΚΑ
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Υταίει η εκπαίδευση που οι νέοι σήμερα δεν βρίσκουν δουλειά; Σο ερώτημα αυτό τίθεται συχνά πυκνά τον τελευταίο καιρό,
είτε λόγω προεκλογικού κλίματος και προεκλογικών θέσεων των κομμάτων είτε λόγω δημοσίευσης ερευνών οι οποίες
αποδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στη χώρα μας να εισέλθουν
στην αγορά εργασίας. H σχέση εκπαίδευσης και ανεργίας, ως προβληματισμός, δεν είναι κάτι το καινούργιο αλλά έχει
απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα,
σε διάφορες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τα εκπαιδευτικά δεδομένα των χωρών-μελών υπάρχει
αναφορά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται συστάσεις ούτως ώστε αυτές να
λαμβάνονται υπόψη στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.
Ψστόσο, σύμφωνα με επισημάνσεις ειδικών, για την ανεργία των νέων δεν ευθύνεται αποκλειστικά η εκπαίδευση. 'H
τουλάχιστον δεν είναι αυτή που την προκαλεί. Σο όλο ζήτημα της ανεργίας είναι αρκετά σύνθετο και κατά συνέπεια και οι
παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν. Ολοι όμως συμφωνούν στο ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει, είτε σε μικρό είτε
σε μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς, στην εκτόνωση της κρίσης που προκαλεί η ανεργία των
νέων στην κοινωνία και κατ' επέκταση στην αγορά εργασίας. Ψστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει η ίδια η
οικονομία και τα διαρθρωτικά προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζει. Και αυτό γιατί η ανεργία έχει πιο πολύ να κάνει με
την ύπαρξη ή όχι θέσεων εργασίας και λιγότερο με την εκπαίδευση αυτή καθαυτή.
\
Σο 67% των αποφοίτων Λυκείου στην Ελλάδα προέρχεται από το Ενιαίο Λύκειο, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 70% των
αποφοίτων προέρχεται από Σεχνικά Λύκεια
Ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΕ - ΑΔΕΔΤ κ. .
Ρομπόλης επισημαίνει ότι το μείζον πρόβλημα με την ανεργία των νέων είναι η ζήτηση θέσεων εργασίας και όχι η προσφορά.
Επισημαίνει μάλιστα ότι την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο βγαίνουν στην αγορά εργασίας 80.000 νέοι και οι προσφερόμενες
θέσεις εργασίας δεν ξεπερνούν τις 38.000. ※Κατά συνέπεια 40.000 νέοι δεν απορροφούνται από την αγορά εργασίας‼ δηλώνει
χαρακτηριστικά. Ακόμη ο κ. Ρομπόλης αναφέρει ότι σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής υνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΑ) που διεξήχθη το 1999, όταν μια χώρα έχει ανεργία περί το 10%, τότε ευθύνονται σε ποσοστό 6% τα
διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας (π.χ. στασιμότητα επενδύσεων, ύφεση κτλ.), σε ποσοστό 2% η σχέση εκπαίδευσης
και αγορά εργασίας και σε ποσοστό 2% η αλλαγή εργασίας και η κινητικότητα των στελεχών και των εργαζομένων.
Σο ζήτημα που αφορά τη σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και σε πρόσφατη έρευνα
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Από την έρευνα αυτή ανεδείχθη ιδιαίτερα το πρόβλημα
της ανεργίας των πτυχιούχων, αλλά και των αποφοίτων Λυκείου. Οπως μας
ανέφερε ένας από
τους συντάκτες της μελέτης αυτής, ο κ. K. Κανελλόπουλος, «η σχέση μεταξύ
εκπαίδευσης και
ανεργίας δεν είναι συστηματικά αρνητική». Παραδέχεται και ο ίδιος ότι σήμερα
στην αγορά
εργασίας δεν υπάρχουν ουσιαστικά κενές θέσεις ούτως ώστε να αποδοθούν
ευθύνες
αποκλειστικά στην προσφορά. Ψστόσο, επισημαίνει ορισμένα ※κουσούρια‼ του
ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος τα οποία επιδεινώνουν το πρόβλημα και η επίλυσή
τους θα μπορούσε
να συμβάλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος συνολικά, όπως:
* H ύπαρξη και δημιουργία τμημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς μελέτη της αγοράς εργασίας. Ετσι, αρκετά από
αυτά παρέχουν τίτλους που δεν ※λένε τίποτε‼ στην προσπάθεια των αποφοίτων να βρουν εργασία. Αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι σε αρκετές χώρες του εξωτερικού ενοποιούνται τμήματα πανεπιστημίων τα οποία επανέρχονται σε ευρύτερες ομάδες
επιστημών.
* H τριτοβάθμια εκπαίδευση έτσι όπως έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα προετοιμάζει στελέχη για τον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα και όχι για τον ιδιωτικό. Πολλοί νέοι επεδίωκαν και επιδιώκουν να εισαχθούν σε AEI και TEI με την ελπίδα ότι,
όταν αποφοιτήσουν, θα εργαστούν στο Δημόσιο. Επειδή όμως το Δημόσιο έχει περιορίσει σημαντικά τις προσλήψεις, η
ανεργία διογκώνεται.
Ετσι, αναφέρει ο κ. Κανελλόπουλος, ο δημόσιος τομέας απασχολεί και έχει τη
δυνατότητα να προσλάβει την ※αφρόκρεμα‼ των στελεχών, ενώ από την άλλη πλευρά
αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την προσέλκυση στελεχών που θα τις
βοηθήσουν και στην ανάπτυξή τους, όπως συμβαίνει με
αρκετές τουριστικές που παραμένουν οικογενειακές και
μικρές.
Σο πρόβλημα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντοπίζει
και ο κ. Ρομπόλης, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στις 930.000 επιχειρήσεις που έχει η
Ελλάδα συνολικά οι 830.000 είναι μικρομεσαίες και απασχολούν ως 21 άτομα. Ετσι, προσθέτει, το
67% των αποφοίτων Λυκείου στην Ελλάδα προέρχεται από το Ενιαίο Λύκειο, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 70% των
αποφοίτων προέρχεται από Σεχνικά Λύκεια. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μας από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
επισημαίνει ο κ. Ρομπόλης, οι οποίες έχουν ανεπτυγμένη βιομηχανία και η πλειονότητα των αποφοίτων Λυκείου
απασχολείται σε αυτήν. Αντίθετα, στην Ελλάδα όλοι οι απόφοιτοι επιδιώκουν να μπουν στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν
να βρουν μετά εργασία, είτε στο Δημόσιο είτε στον τομέα των υπηρεσιών.
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H δυσλειτουργία αυτή με την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα φαίνεται ότι αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Ρομπόλη, και τη
σημαντικότερη συμβολή της εκπαίδευσης στον παράγοντα ※ανεργία‼ σε αυτό το μικρό ποσοστό του 2% στο οποίο συμβάλλει
το εκπαιδευτικό σύστημα. ύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΕ - ΑΔΕΔΤ με τίτλο ※Κατάρτιση - Απασχόληση‼,
τομείς της οικονομίας όπως η κατασκευή επίπλων, η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, κατασκευή μηχανημάτων,
προϊόντων από πλαστικό και ελαστικό κτλ. που ανήκουν στον χώρο της βιομηχανίας, δημιουργούν θέσεις εργασίας τα
τελευταία χρόνια (κατά βάση για τεχνίτες) τις οποίες αδυνατούν κατά ένα ποσοστό να καλύψουν οι άνεργοι απόφοιτοι
Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, 21 κλάδοι από τους 60 συνολικά της ελληνικής οικονομίας συμβάλλουν σε ποσοστό 40% στην
απασχόληση και στις νέες θέσεις εργασίας, χωρίς όμως παράλληλα να αυξάνεται το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων
Λυκείου. Παρατηρείται δηλαδή μια αδυναμία της ομάδας αυτής να ανταποκριθεί σε ένα μερίδιο της ζήτησης στην αγορά
εργασίας. Από αυτή την άποψη, επισημαίνεται στην έρευνα, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αρχικά στην τεχνική
εκπαίδευση στο Λύκειο και στη συνέχεια στην κατάρτιση. Οι θέσεις αυτές συνήθως καλύπτονται είτε από αποφοίτους TEI, οι
οποίοι πληρώνονται περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε ή λόγω της ανεργίας με λιγότερα χρήματα απ' όσο θα άξιζαν, είτε από
ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση.
«ύμφωνα με εμπειρικούς υπολογισμούς μόνο ένα ποσοστό 5% των αποφοίτων από τα Σεχνικά και Επαγγελματικά
Εκπαιδευτήρια βρίσκει δουλειά σύμφωνα με την ειδικότητα που σπούδασε» λέει ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Λειτουργών Σεχνικής Εκπαίδευσης (ΟΛΣΕΕ) κ. . Κερασιώτης. Σο πρόβλημα εντοπίζεται, συνεχίζει ο ίδιος, στην απουσία της
πρακτικής άσκησης από τα TEE που θα δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις να
αποκτήσουν και τις πρακτικές σε μια επιχείρηση για να μπορέσουν στη συνέχεια να βρουν εργασία. Θεωρητικά οι απόφοιτοι
των TEE, συνεχίζει ο ίδιος, είναι τεχνίτες ή εργοδηγοί, αλλά όποιος καταφέρει και εισέλθει στην αγορά θα ξεκινήσει από
πάρα πολύ χαμηλά και θα περάσουν ορισμένα χρόνια για να θεωρηθεί τεχνίτης. «Είναι και οι ίδιοι οι απόφοιτοι που δεν
επιδιώκουν να μπουν στην αγορά, στην ειδικότητα που έχουν σπουδάσει. Και αυτό γιατί δεν έχουν την εξειδίκευση» καταλήγει ο
ίδιος.
Ειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής
ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΨΝ
«Σο εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της οικονομίας έτσι όπως αυτές
προκύπτουν από την κοινωνία της γνώσης» μας λέει χαρακτηριστικά από τον ύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών η κυρία
Ιωάννα Παπαγιάννη, στέλεχος σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη μονάδα έρευνας και ανάλυσης. Θέση του ΕΒ
είναι, επισημαίνει η κυρία Παπαγιάννη, ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα ποιοτικής αναβάθμισης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ώστε αυτά να παρέχουν ολοκληρωμένες γνώσεις. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει προσανατολισμός προς τις
απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης.
ΣΟ ΒΗΜΑ , 15-02-2004

Σα επαγγέλματα πρώτης γραμμής χάνουν σιγά σιγά τη λάμψη τους
* Αποκαλυπτική έρευνα για το μέλλον των ειδικοτήτων που εξακολουθούν να προτιμούν οι νέοι

Σ α επαγγέλματα τα οποία πριν από μερικές δεκαετίες εξασφάλιζαν κοινωνική
καταξίωση και αποτελούσαν ※όνειρο‼ πολλών γονέων να τα ακολουθήσουν τα παιδιά
τους, σήμερα και για τα επόμενα 10 χρόνια δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν το
στοιχειώδες. Δηλαδή, μια θέση εργασίας. Αναφερόμαστε φυσικά στα επαγγέλματα του
γιατρού, του δικηγόρου, του χημικού μηχανικού, του καθηγητή, του οδοντιάτρου κ.ο.κ. Η
πιο πρόσφατη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου
Πειραιά σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ (ολοκληρώθηκε πριν από έναν μήνα), καταδεικνύει
ακριβώς ότι τα επαγγέλματα αυτά έχουν αρνητικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.
Ψστόσο, με εξαίρεση το επάγγελμα του καθηγητή, οι απόφοιτοι λυκείου συνωστίζονται για να καταλάβουν μια θέση στα ΑΕΙ
στις επιστήμες αυτές, εξακοντίζοντας τις βάσεις στα ύψη, ενώ οι επιτυχόντες διαθέτουν βαθμό απολυτηρίου πάνω από 19 ή
κοντά στο 19. Σα επαγγέλματα που έχουν θετικές προοπτικές απασχόλησης, όπως είναι οι ειδικότητες της πληροφορικής και
του οικονομολόγου, επίσης δεν αφήνουν ασυγκίνητους τους υποψήφιους φοιτητές, οι οποίοι τα τοποθετούν στις πρώτες
προτιμήσεις τους. Ο τομέας μάλιστα της πληροφορικής είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός, για τους οποίους ο
αριθμός των εισακτέων για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα είναι αυξημένος σε σχέση με το 2000, σύμφωνα με στοιχεία του
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υπουργείου Παιδείας. Κάτι που αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΣΕΙ ※ανησυχούν‼ για την επαγγελματική τους
αποκατάσταση αλλά ακόμη δεν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα παραδοσιακά επαγγέλματα.
ύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά αποδεικνύεται ότι ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως
αυτά του γιατρού και του δικηγόρου, έχουν αρνητικές ως πολύ αρνητικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών μελετητών με επικεφαλής τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και βουλευτή κ.
Θ. Κατσανέβα, ενώ μέρος της παρουσιάστηκε στο 1ο Διεθνές υνέδριο με θέμα ※Εξελίξεις στη συμβουλευτική και στον
επαγγελματικό προσανατολισμό στην αυγή του 21ου αιώνα‼ που διοργάνωσε από τις 9 ως τις 11 Μαΐου το Εθνικό Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ένας βασικός σκοπός του οποίου είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των
αρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Εργασίας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή εθνικής πολιτικής επαγγελματικού
προσανατολισμού. Παρ' όλα αυτά τα τμήματα ιατρικής κυριαρχούν στη συγκέντρωση των ※πρώτων προτιμήσεων‼ των
υποψηφίων των επιστημών Τγείας συγκεντρώνοντας το 1999 την ※πρώτη προτίμηση‼ περίπου
6.000 υποψηφίων. Η Ιατρική Αθηνών συγκέντρωσε 3.869 ※πρώτες προτιμήσεις‼ και η Ιατρική
Θεσσαλονίκης 1.590. Σο 2000 το σύνολο των εισακτέων στις επτά σχολές της Ιατρικής ήταν
1.060, ενώ η σχολή των Αθηνών (με 275 θέσεις εισακτέων) έχει σήμερα πάνω από 4.300
εγγεγραμμένους φοιτητές. Πολλοί ιατρικοί σύλλογοι θεωρούν σκόπιμο οι φοιτητές να
διερευνούν ποιες ειδικότητες έχουν καλύτερες προοπτικές στο μέλλον. Ειδικότητες που
συνδέονται με τον καρκίνο, το καρδιαγγειακό σύστημα, τα τροχαία ατυχήματα, τα ψυχικά
νοσήματα και τη μηχανική γενετική έχουν προοπτικές. ύμφωνα με τον Ιατρικό ύλλογο
Αθηνών, το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας παρουσιάζουν σήμερα οι ειδικότητες γενικής
ιατρικής, φυσιοϊατρικής, κυτταρολογίας, αιματολογίας, αγγειοχειρουργικής, αναισθησιολογίας και χειρουργικής θώρακος.
Ιδια περίπου είναι η εικόνα για το επάγγελμα του δικηγόρου και τη Νομική χολή, όπου στο επιστημονικό πεδίο των
ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών σπουδών, που ταυτίζεται σχεδόν με την Γ' Δέσμη, ο ένας στους τρεις υποψηφίους
των γενικών εξετάσεων του 1999 έδειξε έμπρακτα την προτίμησή του στις νομικές σπουδές θέτοντας στο μηχανογραφικό
δελτίο ως πρώτη επιλογή κάποιο από τα τρία τμήματα της Νομικής (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής). Ψστόσο, σύμφωνα
με στοιχεία του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών, σε σύνολο 15.834 δικηγόρων οι 1.000 ασκούν επαγγέλματα άσχετα με το
δικηγορικό επάγγελμα, ενώ 4.873, δηλαδή το 1/3 των αθηναίων δικηγόρων, δεν κατόρθωσαν να κάνουν ούτε μία παράσταση
στα δικαστήρια, άρα κατά μία έννοια είναι άνεργοι. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και για τους χημικούς μηχανικούς, όπου
η ζήτηση για το τμήμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) είναι μεγάλη, με τριπλάσιες ※πρώτες προτιμήσεις‼ από
τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, ενώ η ανεργία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα του κλάδου. Σο ίδιο ισχύει και για
τους οδοντιάτρους.
Αντίθετα, μερικές από τις ειδικότητες των οποίων οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες στην
αγορά εργασίας για τα επόμενα 5-10 χρόνια είναι αυτές της πληροφορικής και του
οικονομολόγου. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζουν καλά οι απόφοιτοι λυκείου, γι' αυτό και στα
αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων του 2000 και των πανελλαδικών εξετάσεων του Ενιαίου
Λυκείου υπήρξε κατακόρυφη άνοδος των βάσεων σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα των
ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σο 1999 μάλιστα οι
210 θέσεις εισακτέων του τμήματος του ΕΜΠ διεκδικήθηκαν από 5.484 ※πρώτες προτιμήσεις‼ . Θα πρέπει να επισημανθεί
επίσης ότι δεν υπάρχει επιστημονικό αντικείμενο των τεχνολογικών επιστημών που να συγκεντρώνει τόσο πολλές
προτιμήσεις υποψηφίων όσο αυτές των σπουδών των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανικών ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ιδιαίτερη ζήτηση από πλευράς υποψηφίων εμφανίζουν και οι οικονομικές επιστήμες, όπου για το αντίστοιχο
τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου (πρώην ΑΟΕΕ) η ζήτηση ήταν περίπου τριπλάσια της προσφοράς θέσεων, με 701
※πρώτες προτιμήσεις‼ για 260 θέσεις. ΝΟΣΑ ΣΡΙΓΚΑ , ΣΟ ΒΗΜΑ , 13-05-2001

Σο σύγχρονο σχολείο εκτός από αγωγή και παιδεία πρέπει να παρέχει και επαγγελματική κατάρτιση στο μαθητή. Ελένη
Γλύκαντζη-Αρβελέρ Φανιά 2004 Μετά το τέλος μαθημάτων στα λύκεια για 2 και πλέον μήνες η ελληνική κοινωνία δια του
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου βομβαρδίζεται από ειδήσεις της μορφής ‚θέματα εύκολα, δύσκολα, βατά , ανεβαίνουν οι
βάσεις, κατεβαίνουν οι βάσεις, οι περιζήτητες σχολές , ποσοστά μαθητών που μπαίνουν στις περιζήτητες σχολές και
προέρχονται από αστικές περιοχές, ημιαστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές‛ κ.λ.π., κ.λ.π. Επειδή το φαινόμενο αυτό
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή με όλο και μεγαλύτερη ένταση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η σχετική
ειδησεογραφία ‚πουλάει καλά‛.Πράγματι γονείς και μαθητές αγωνιούν για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ενώ κάθε χρόνο
όλο και περισσότεροι απόφοιτοι λυκείου εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αριθμός των εισαγομένων τα 4
τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί και οι υποψήφιοι σε ποσοστό άνω του 90% εισάγονται σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα. Να σημειωθεί εδώ ότι με το ισχύον σύστημα αξιολόγησης μαθητών μέσα στο λύκειο είναι...δύσκολο να μείνει κανείς
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τότε εύκολα καταλαβαίνουμε ότι στα πανεπιστήμια δεν εισάγονται μόνο οι καλοί ή έστω και μέτριοι μαθητές αλλά μαθητές
με βαθμολογία κάτω από τη βάση έως πολύ κάτω από τη βάση. Πέρυσι είναι γνωστό ότι εισήχθησαν μαθητές σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα με βαθμολογία κάτω του 5 (μηδέν πέντε) ! Για το φαινόμενο αυτό δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς διότι
ικανοποιήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι !Γιατί όμως επιμένουν οι σημερινοί γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους, ανεξάρτητα
από τις δυνατότητες ή τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, στα πανεπιστήμια;
Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι και σήμερα στην Ελλάδα το πανεπιστημιακό πτυχίο χαίρει κοινωνικής
καταξίωσης και δίνει την ψευδαίσθηση ότι εύκολα μπορεί να βρει κανείς δουλειά σαν πτυχιούχος πανεπιστημίου. Όμως παρά
το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε ρυθμό ανάπτυξης και αριθμό φοιτητών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. είναι και πρώτη
στην ανεργία των νέων. Αυτό φαίνεται ανεξήγητο διότι στην εποχή μας που η οικονομία χαρακτηρίζεται σαν οικονομία της
γνώσης, η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και θα έπρεπε η ανεργία τους να είναι ελάχιστη.
Έρευνες όμως του ΟΑΕΔ καταδεικνύουν ότι τουλάχιστον το 50% της ανεργίας αυτής είναι διαρθρωτική ανεργία δηλ. υπάρχει
μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και κενών θέσεων εργασίας.Αν εξετάσουμε τη δομή της ελληνικής
οικονομίας και παραγωγής θα δούμε ότι αυτή περιλαμβάνει πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κατά
κύριο λόγο χρειάζονται περισσότερα κατώτερα και μεσαία στελέχη (πτυχιούχους επαγγελματικής εκπαίδευσης)και λιγότερα
ανώτερα στελέχη ( πτυχιούχους πανεπιστημίων ).
Η έλλειψη τεχνιτών στη χώρα μας είναι γνωστή σε όλους μας. Αυτά που αναφέραμε είναι λίγο πολύ γνωστά η κατάσταση
όμως συνεχίζεται και χειροτερεύει. Ποια είναι όμως η λύση, ή διέξοδος από το αδιέξοδο;
Η λύση δεν είναι ούτε εύκολη ούτε μονοσήμαντη. Για να αμβλυνθεί η κατάσταση αυτή εκτός των άλλων, σε επίπεδο
ανώτερων στελεχών της οικονομίας, τα πανεπιστήμια οφείλουν να αποκτήσουν στενότερη διασύνδεση με την αγορά
εργασίας η οποία είναι ιδιαίτερα χαλαρή έως ανύπαρκτη, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία των αποφοίτων τους.

Μαθητές: Πτυχία με βάση την καριέρα
Σο άγχος της ανεργίας, οι αμοιβές, τα ενδιαφέροντα και τα όνειρα που δεν πραγματοποιούνται ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ
ΜΠΙΣΙΚΑ
Οι δεκαεξάρηδες μαθητές ※φωτογραφίζουν‼ τα πανεπιστημιακά πτυχία με... φόντο τον
κάλαθο των αχρήστων στην επαγγελματική επιτυχία, αν και στις προτιμήσεις τους
κυριαρχούν επαγγέλματα που απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση ή αλλιώς είναι υψηλού
γοήτρου. Οι αξίες της κοινωνίας μας και τα αδιέξοδα της αγοράς εργασίας συναντώνται
στα θρανία, από όπου οι έφηβοι κοιτούν το επαγγελματικό μέλλον τους... Αλλωστε τα
παιδιά σκιαγραφούν το προφίλ του επιτυχημένου επαγγελματία με χαρακτηρισμούς
όπως: αυτός που αγαπάει την εργασία του (82%), ο υπεύθυνος και ευσυνείδητος (71,4%),
αυτός που έχει μεγάλη εξειδίκευση στο επάγγελμά του (67,8%), που προσβλέπει στο κοινό καλό και όχι μόνο στο ατομικό
όφελος (59,6%), ο δυναμικός (55,9%) και, τέλος, αυτός που έχει πτυχία (27,5%).
* Απότομη προσγείωση
H οικογένεια ※πλάθει‼ τις εκπαιδευτικές επιθυμίες τους και ανάλογα με το οικονομικό και
κοινωνικό στάτους της επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον επαγγελματικό στόχο. Σα όνειρα όμως
αντιστέκονται. Οι μαθητές απογειώνουν την επιθυμία τους για ένα επάγγελμα που ※να έχει
σχέση με τα ενδιαφέροντά τους‼ και βγάζουν από το μυαλό τους τη μονιμότητα και την
ανεργία ως προς τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος. Προσγειώνονται όμως όταν τους ρωτάει
κανείς ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας απόρριψης του επαγγέλματος. ※H ανεργία‼
απαντούν! Από την άλλη η ※καλή αμοιβή‼ θεωρείται μείζον ζητούμενο σε αντίθεση με μια θέση στο Δημόσιο, η οποία
πάντως ασκεί περισσότερη γοητεία στα παιδιά της περιφέρειας από ό,τι σε εκείνα της Αθήνας.
Σα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα με τίτλο ※Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προτιμήσεις των
μαθητών του Λυκείου στα αστικά κέντρα‼, η οποία διεξήχθη από το Σμήμα τατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σύντομα θα δημοσιευθεί στην επιστημονική επιθεώρηση του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE).
H έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2000 σε δείγμα 455 μαθητών της A' Λυκείου, οι οποίοι φοιτούσαν σε σχολεία της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, του Βόλου, των Φανίων και της Κορίνθου, και η επεξεργασία των στοιχείων της ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Σην
επιστημονική ευθύνη είχαν οι επίκουροι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Αναστασία Κωστάκη,
κυρία Κατερίνα Δημάκη και κ. τέλιος Χαράκης, που συνεργάστηκαν με τις ερευνήτριες κυρίες Ολυμπία Καμινιώτη Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης - και Ζωή Σσούρτη.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

79

Σα ευρήματα της έρευνας ρίχνουν φως στους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα αστικά κέντρα της Ελλάδας αλλά αναδεικνύουν και τις απόψεις των
μαθητών για θέματα της αγοράς εργασίας.
Σο 85% των μαθητών ήδη από την A' τάξη του Λυκείου έχει αποφασίσει ποια κατεύθυνση (θεωρητική, θετική και
τεχνολογική) θα ακολουθήσει στις επόμενες τάξεις. Διαπιστώθηκε ότι, εκτός από τη βαθμολογία, η επιλογή κατεύθυνσης
επηρεάζεται ιδιαίτερα από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων - ειδικά του πατέρα - αλλά και από το οικογενειακό
εισόδημα. Οι μαθητές των οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής επιλέγουν να ακολουθήσουν σε
μεγάλο ποσοστό (46,2%) τη θετική κατεύθυνση, με δεύτερη τη θεωρητική (32,5%) και τελευταία την τεχνολογική, ενώ στον
αντίποδα βρίσκονται οι μαθητές των οποίων ο πατέρας δεν έχει τελειώσει το δημοτικό, οι οποίοι εκφράζουν σαφώς την
προτίμησή τους (57,1%) στην τεχνολογική κατεύθυνση. Επίσης είναι ενδιαφέρουσα η εικόνα που αναδεικνύεται σε σχέση με
το οικογενειακό εισόδημα. υγκεκριμένα, στα υψηλά εισοδήματα υπερτερεί η θετική κατεύθυνση, στα μεσαία εισοδήματα η
θεωρητική και στα χαμηλά εισοδήματα κυρίως η τεχνολογική κατεύθυνση αλλά και η θετική.
* Εργασία σε τράπεζα
Οσον αφορά τις επαγγελματικές προτιμήσεις τους, οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι ο
κυριότερος παράγοντας επιρροής στην επιλογή τους είναι η οικογένειά τους (40,2%) καθηγητές, MME και φίλοι παίρνουν μονοψήφιο ποσοστό. Σο 41% των μαθητών θεωρεί ότι η
επαγγελματική προτίμηση εκφράζει προσωπική επιλογή, αν και όσο υψηλότερο είναι το
επίπεδο της βαθμολογίας των μαθητών τόσο εντονότερη είναι η επίδραση της οικογένειας και
τόσο εξασθενεί ο παράγοντας της προσωπικής επιλογής! Τπάρχει όμως και ένα σημαντικό
στοιχείο που φανερώνει την έλλειψη επαφής του μαθητή με τον χώρο εργασίας του (ο ορίζοντάς του φτάνει ως το επόμενο
επίπεδο σπουδών): στο ερώτημα σχετικά με το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν, απαντούν αναφέροντας τις
σχολές στις οποίες προτιμούν να φοιτήσουν, π.χ. Αρχιτεκτονική και όχι το επάγγελμα αρχιτέκτονας. Μάλιστα, κάποιοι
δηλώνουν ότι θα ήθελαν να εργαστούν σε τράπεζα, χωρίς να διευκρινίζουν τι είδους εργασία επιθυμούν να ασκήσουν
(διευθυντής, ταμίας, μελετητής, καθαριστής κ.ά.), ※επηρεασμένοι πιθανώς από τα ασφαλιστικά ή άλλα χαρακτηριστικά του
κλάδου‼, επισημαίνουν οι ερευνητές. Σα κορίτσια έχουν εισέλθει - τουλάχιστον σε επίπεδο προτιμήσεων - στα παραδοσιακά
ανδρικά επαγγέλματα, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αγόρια και τα παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα. Μεγάλη
διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των δύο φύλων εμφανίζεται στα φιλολογικά, στα παιδαγωγικά, στα παραϊατρικά, στα
νομικά και στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, όπου υπερτερούν οι προτιμήσεις των κοριτσιών. Ψστόσο διαπιστώνεται πολύ
μικρότερο ενδιαφέρον των κοριτσιών για τα επαγγέλματα πληροφορικής σε σύγκριση με τις προτιμήσεις των αγοριών, κάτι
που ※είναι ανησυχητικό καθώς τα επαγγέλματα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο δυναμισμό όσον αφορά τις προοπτικές
απασχόλησης‼.
* Λένε όχι στο Δημόσιο Σα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει περισσότερο το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν είναι,
κατά σειρά προτεραιότητας, η σύνδεση με τα ενδιαφέροντά του (90,97%) και η καλή αμοιβή (86,06%). Ο παράγοντας της
ανεργίας επηρεάζει τις επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών με έναν ιδιότυπο τρόπο. Για τους περισσότερους μαθητές
η μονιμότητα και η μη ύπαρξη κινδύνου ανεργίας
δεν περιλαμβάνονται σε υψηλό βαθμό στα
κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος. Από την άλλη
πλευρά όμως η ύπαρξη ανεργίας εμφανίζεται
να αποτελεί για πολλούς μαθητές τον κυριότερο
παράγοντα απόρριψης ενός επαγγέλματος
(61,6%) συγκρινόμενος με τις ※όχι καλές οικονομικές
απολαβές‼ (16,33%), το εργασιακό περιβάλλον
(12,09%), την κοινωνική προκατάληψη (8,29%) που
συνδέεται με ορισμένα επαγγέλματα και το
κουραστικό ωράριο (5,12%). «Είναι πιθανόν ότι οι
μαθητές επιλέγουν ένα επάγγελμα διότι τους
"αρέσει", ενώ όταν απορρίπτουν ένα επάγγελμα
δικαιολογούν την απόρριψη με το κριτήριο της
ανεργίας» σημειώνουν οι ερευνητές.
το ερώτημα αν προτιμούν μια θέση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, το 59% των μαθητών δεν προτιμά μια θέση στο
Δημόσιο. Οι μαθητές της επαρχίας δείχνουν στατιστικά μεγάλη προτίμηση σε μια θέση στο Δημόσιο (49,2%) από τους
μαθητές της Αθήνας (33,9%).

ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Ζητούμενο η οικονομική άνεση και η καταξίωση
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Σι ζητούν οι μαθητές από την εργασία; H προσωπική έκφραση και η ικανοποίηση είναι το ζητούμενο για το 53% των
μαθητών, ενώ η οικονομική άνεση (34%) και η κοινωνική προβολή (13%) ακολουθούν. Είναι ενδιαφέρον ότι τα παιδιά που
έχουν επιλέξει την τεχνολογική κατεύθυνση εκτιμούν ως σημαντικότερη τη μεγάλη οικονομική άνεση, ενώ η κοινωνική
προβολή και η καταξίωση μέσω του επαγγέλματος παίζει μικρότερο ρόλο για αυτούς από ό,τι για τους μαθητές θεωρητικής
και θετικής κατεύθυνσης, για τους οποίους προέχει η προσωπική έκφραση και η ικανοποίηση. Ενδεχομένως οι
διαφοροποιήσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στη χαμηλότερη προτίμηση που υπάρχει για την τεχνική εκπαίδευση
στην ελληνική κοινωνία σε σύγκριση με την πανεπιστημιακή. Ισως δε επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η επιλογή της τεχνικής
εκπαίδευσης δεν είναι στην πραγματικότητα θεληματική αλλά υπαγορεύεται από αναγκαιότητα.
H παραγωγικότητα, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των μαθητών, δεν είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας
επαγγελματικής επιτυχίας, όπως και οι οργανωτικές ικανότητες, η πειθαρχία και ο σεβασμός της ιεραρχίας. Αντιθέτως,
μεγάλη σημασία αποδίδουν στην αγάπη για την εργασία (82%), στην υπευθυνότητα και στην ευσυνειδησία. Σα πτυχία (27,5%)
βρίσκονται στο τέλος της λίστας των παραγόντων που οι μαθητές θεωρούν ότι οδηγούν στην επιτυχή επαγγελματική
καριέρα! Ψστόσο στην πλειονότητά τους οι μαθητές (89,3%) απαντούν θετικά ως προς τη σπουδαιότητα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι μαθητές βαθμολογούν με... λίαν κακώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα του
επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, δίνοντας... σήμα για την αναβάθμισή του ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία
από την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης ακόμη και σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. ΣΟ ΒΗΜΑ , 06-07-2003

Πρώτες στην παιδεία και την ανεργία, Σης ΜΑΙΡΗ ΠΙΝΗ
Οι γυναίκες μπορεί ως μαθήτριες ή φοιτήτριες να έχουν τα πρωτεία, χάνουν όμως την
υπεροχή τους από τη στιγμή που ξεκινάει η ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία. τους 29 ανέργους οι 23 είναι γυναίκες, ενώ οι απόφοιτες ΑΕΙ-ΣΕΙ που
εργάζονται με μερική απασχόληση είναι πενταπλάσιες των ανδρών (5,3% έναντι 1%).

*Η έρευνα του ΕΚΚΕ είναι διαφωτιστική: Οι γυναίκες επιτυγχάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό
στις εισαγωγικές εξετάσεις με την πρώτη προσπάθεια, παρακολουθούν με περισσότερη
συνέπεια τα μαθήματα και τελειώνουν τις σπουδές τους σε λιγότερο χρόνο και με καλύτερους βαθμούς, αλλά η ανέλιξή τους
σταματάει εδώ, αφού μόνο το 11% συνεχίζει με μεταπτυχιακές σπουδές, έναντι 25% και παραπάνω των ανδρών.
Μόρφωση Είναι γεγονός ότι οι Ελληνίδες μορφώνονται όλο και περισσότερο, ξεπερνώντας τους άνδρες κατά τα τελευταία
ακαδημαϊκά έτη στο σύνολο των επιστημονικών κλάδων και ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες. Σο 1989 το ποσοστό των
φοιτητριών πλησίαζε το 48%. Σο 1997, οχτώ χρόνια αργότερα, έφτασε το 51%, στις δε κοινωνικές επιστήμες ήταν
μεγαλύτερο.Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, όμως, φαίνεται ότι επηρεάζουν περισσότερο την τύχη τους μετά. Οσο
μεγαλύτερη είναι η ανεργία, τόσο μεγαλύτερη είναι η μερική απασχόληση, η εργασιακή ανασφάλεια, η συχνότερη
απασχόληση των γυναικών σε θέσεις χαμηλού προφίλ, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η ικανοποίησή τους από την εργασία
που προσφέρουν.
*Οι γυναίκες κατέχουν το 10% των λιγότερων μόνιμων θέσεων. Αντίθετα κατέχουν περισσότερες θέσεις επισφαλείς ή χωρίς
σύμβαση (οι θέσεις είναι 4πλάσιες στις γυναίκες απ' ό,τι στους άνδρες).
την έρευνα του ΕΚΚΕ διαπιστώνεται ότι είναι εμφανής ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων στα οποία ※εξειδικεύονται‼ τα
δύο φύλα.
*Οι γυναίκες απόφοιτοι των ΑΕΙ συγκεντρώνονται, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, σε σημαντικά μεγαλύτερο
βαθμό στην ομάδα των επαγγελμάτων ※υπαλλήλων γραφείου‼.
*Διαφοροποίηση υπάρχει και στην ομάδα ※διευθυντών και ανωτέρων διοικητικών στελεχών‼. την κατηγορία αυτή
εντάσσεται το 10,7% των ανδρών και μόνο το 5,8% των γυναικών. Σο γεγονός αποδίδεται στην έλλειψη μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών στις γυναίκες, που τις αποκλείει από τις ※καλές θέσεις‼.
Αναζήτηση εργασίας
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την έρευνα αποτυπώνεται πως οι απόφοιτες των ΑΕΙ υιοθετούν μια συντηρητική ή ηττοπαθή στάση απέναντι στην αγορά
εργασίας.
*Αναζητούν εργασίες όχι ιδιαίτερα απαιτητικές, σταθερές, με καλές συνθήκες και συμβατές με τις υποχρεώσεις στους στην
οικογένεια.
*Θεωρούν δε μια πρόσληψη στο Δημόσιο ως την καλύτερη επιλογή (το 19,4% των πτυχιούχων γυναικών στο Δημόσιο, έναντι
3,3% των ανδρών), ενώ ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έναντι των ανδρών προτιμά μια απασχόληση με καλές
συνθήκες εργασίας (20,5% έναντι 13,3%), με ενδιαφέρον αντικείμενο ή μια εργασία με προοπτικές εξέλιξης.
*Εξαιτίας όλων αυτών, οι γυναίκες απόφοιτοι των ΑΕΙ, σε ποσοστό 20,9% δηλώνουν δυσαρεστημένες από την επαγγελματική
τους πορεία, έναντι 11,4% των ανδρών.
Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 12,2% του πληθυσμού των γυναικών αποφοίτων έναντι του 18,4% των ανδρών.
ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΗ - 31/08/2003

Παιδεία και ανεργία νέων
* Από τη δεκαετία του '70 η εκπαίδευση τελεί υπό συνεχή μεταρρύθμιση. Ούτε το φορολογικό
δεν έχει υποστεί τόσες «επεμβάσεις», πολιτικών και ειδικών , ΓΙΨΡΓΟ ΡΨΜΑΙΟ
※Σο 58% των παιδιών στην Ελλάδα ηλικίας 18-21 είναι σε μια ανώτατη σχολή. Ο καλύτερος δείκτης
στην Ευρώπη‼. Πρόσφατη δήλωση του υπουργού Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου. Είναι ακριβή τα στοιχεία. Πράγματι έχουμε πρωτιά
στην Ευρώπη. Η Βρετανία είναι στη 15η θέση και η Γερμανία στην 21η θέση στον πίνακα των 25 ευρωπαϊκών χωρών της
Eurostat... Μπράβο μας, τους καπελώσαμε τους Ευρωπαίους. Ισως να έχουμε και άλλη πρωτιά: στους μεταπτυχιακούς, στα
Master και στα διδακτορικά... Σο 1997 λειτουργούσαν περίπου 20 τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών. ήμερα τα τμήματα
έφθασαν τα 280 σε 19 ΑΕΙ. Προβλέπεται να φοιτήσουν σε αυτά - αν λειτουργήσουν κανονικά τα Ιδρύματα - 7.000 σπουδαστές!
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά η υποδομή στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Εχουμε
φθάσει σχεδόν σε πληρότητα σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάθε χρόνο προστίθενται και νέες αίθουσες
διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυξάνονται τα ημερήσια σχολεία, θεσμός σημαντικός
για τους εργαζόμενους γονείς. Ελάχιστα τα κενά σε διδακτικό προσωπικό. Ελλείψεις ασφαλώς υπάρχουν. Και βεβιασμένες
αποφάσεις για ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και ΣΕΙ χωρίς την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και το ανάλογο
προσωπικό. Ολα αυτά είναι τα θετικά. Αλλά από τη δεκαετία του '70 η εκπαίδευση τελεί υπό συνεχή μεταρρύθμιση. Ούτε το
φορολογικό δεν έχει υποστεί τόσες ※επεμβάσεις‼, πολιτικών και ειδικών, όσο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές οι συνεχείς
μεταρρυθμίσεις δεν περιορίζονται στα προγράμματα, τα οποία θα πρέπει κατά καιρούς να προσαρμόζονται στην
εξελισσόμενη ※κοινωνία της γνώσης‼. Οι αλλαγές είναι συχνές και αντιφατικές στις εξετάσεις σε όλες τις βαθμίδες και στις
εισαγωγικές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Αν στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις προστεθούν οι συνεχείς απεργίες των εκπαιδευτικών ή η αποχή - όπως ονόμασαν την
απεργία τους οι πανεπιστημιακοί, που κράτησε σχεδόν ένα εξάμηνο -, το συμπέρασμα είναι ότι δεν πάμε και πολύ καλά στο
πλέον σημαντικό τμήμα της κρατικής δραστηριότητας στην οποία βασίζεται και το μέλλον της χώρας. Ορισμένα στοιχεία
είναι ενδεικτικά. Σην τελευταία τετραετία ο αριθμός των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία αυξήθηκε κατά 8,11% (7.660), ενώ την
ίδια περίοδο ο αριθμός των μαθητών στα δημόσια σχολεία μειώθηκε κατά 2,26% (32.940 μαθητές)! Η μείωση των μαθητών στα
δημόσια σχολεία αποδίδεται και στη δημογραφική συρρίκνωση. Βέβαιο όμως είναι ότι η αύξηση των μαθητών στα ιδιωτικά
είναι συνέπεια των μεταρρυθμίσεων και των απεργιών... Σην πρώτη χρονιά της νέας μεταρρύθμισης (1999-2000) ιδρύθηκαν 58
νέα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα 39 εκ των οποίων στην επαρχία...
Ισως με κάποια υπερβολή η κυρία Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σε πρόσφατο διεθνές συνέδριο για την παιδεία είπε: ※Η παιδεία
είναι μόνιμο πρόβλημα για την Ελλάδα. Η μόνη μεταρρύθμιση που δεν έγινε και δεν θα γίνει είναι να πάψουν οι υπουργοί να
κάνουν μεταρρυθμίσεις. Η εκπαίδευση είναι θέμα χρηστών και όχι πολιτικών‼.
Η άλλη όψη του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Βασικός προσανατολισμός
σήμερα των κατευθύνσεων της εκπαίδευσης, κυρίως των ΣΕΙ και ΑΕΙ, είναι η επαρκής επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς
που αναπτύσσονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Από πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΕ, η οποία
δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη στο ※Βήμα‼, προκύπτει ότι το 50% των ανέργων είναι νέοι ηλικίας 15-19 ετών, το 40%
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είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 11% πτυχιούχοι ΣΕΙ και ΑΕΙ. Ειδικότερα το 2000 από το σύνολο των
491.000 ανέργων οι 258.000 ήταν νέοι, δηλαδή οι πτυχιούχοι έφθαναν τους 28.380...
Δεν χρειάζεται ο δικός μου σχολιασμός. Μεταφέρω δύο αποσπάσματα από την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας: ※Η έρευνα
εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές είναι αποτέλεσμα του γενικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος, της αναντιστοιχίας
του προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της υποβάθμισης του τεχνικού προσανατολισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει
μόλις το 20% της εκπαίδευσης‼. ※Η ανεργία βιώνεται από τους νέους ως φθοροποιός διαδικασία που οδηγεί σε άγχος, ενοχές,
ηττοπάθεια και μοιρολατρία, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανικανότητα να αξιοποιηθεί δημιουργικά ο διαθέσιμος χρόνος‼.
ΤΓ.: Για την ιστορία. Σο 1995 είχε εκδοθεί απόφαση του τ´ Σμήματος του υμβουλίου της Επικρατείας, υπό την προεδρία του
κ. Α. Μαρίνου, η οποία επί της ουσίας δεν διαφέρει από την πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Φαρακτήρα για το δικαίωμα μη συμμετοχής στο μάθημα των θρησκευτικών. Σότε η απόφαση του υμβουλίου
της Επικρατείας είχε γίνει δεκτή με τους χαρακτηρισμούς ※τομή στο σύστημα της παιδείας‼ - ※δυναμίτης στα θεμέλια της
Εκκλησίας και της Ρωμιοσύνης‼.
ήμερα ο κ. Δαφέρμος βρίσκεται στο στόχαστρο και ο κ. Μαρίνος έχει αναλάβει την αντίκρουση της απόφασης της Αρχής
Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό της Ιεράς υνόδου... ΣΟ ΒΗΜΑ , 15-09-2002

Δεν φταίει μόνο το κράτος
* Η κοινωνική πίεση αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα που οδήγησε στην αύξηση των εισακτέων ΑΛ. ΚΟΚΚΟ
Ανακοινώθηκαν και εφέτος οι βάσεις. χεδόν όλοι οι υποψήφιοι εισάγονται σε κάποια σχολή των ιδρυμάτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα τους εντάσσεται στην κατηγορία των μελλοντικών ανέργων
(το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω από 25 ετών στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ). Σο πρόβλημα λοιπόν είναι
σημαντικό. Η κριτική που ασκείται από τα ΜΜΕ επικεντρώνεται συνήθως στα λάθη του κράτους: δεν φροντίζει για την
επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων, δεν χρηματοδοτεί επαρκώς την εκπαίδευση, εισάγει υπεράριθμους σε σχολές κ.ο.κ.
Αυτά ισχύουν σε κάποιο βαθμό. Δεν αποτελούν όμως το μόνο αίτιο. Αν θέλουμε να εξετάσουμε σφαιρικά το ζήτημα, πρέπει
να σταθούμε σε μια σημαντική παράμετρό του, που έγκειται στη στάση των ελληνικών οικογενειών απέναντι στην
εκπαίδευση. Ηδη στα τέλη του 19ου αιώνα εκδήλωναν μια υπέρμετρη - σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα - ζήτηση για ανώτατη
εκπαίδευση, επιδιώκοντας την ※αποκατάσταση‼ και την κοινωνική ανέλιξη των παιδιών τους και μέσα απ' αυτό την
εξασφάλιση κοινωνικού κύρους για τις ίδιες. Οι σπουδές των παιδιών αποτελούσαν, όπως και σήμερα, κεντρικό στοιχείο του
προγραμματισμού της ζωής τους. τις αρχές του 20ού αιώνα η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό φοιτητών στην Ευρώπη, αναλογικά με τον πληθυσμό της. τον Μεσοπόλεμο οι
κυβερνήσεις των φιλελευθέρων, συνειδητοποιώντας ότι οι πτυχιούχοι ήταν περισσότεροι από
τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, προσπάθησαν να προσανατολίσουν τους νέους προς την
τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ελ. Βενιζέλου: «Θα
καταργήσω 80 γυμνάσια, ακόμη και αν με ανατρέψουν...». Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές
απόπειρες, όμως, βασικοί εμπνευστές των οποίων ήταν ο Δ. Γληνός και ο Α. Δελμούζος,
απέτυχαν γιατί συνάντησαν την άρνηση όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Σην ίδια τύχη
είχαν αργότερα ανάλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έγιναν το 1964-65 και το 1976-77, στις οποίες πρωτοστάτησε ο
Ευ. Παπανούτσος. Ηδη λοιπόν στα τέλη του '70 γύρω στα 8/10 των ελληνικών οικογενειών, ανεξάρτητα από κοινωνική
προέλευση, επιδίωκαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και γνώριζαν ότι οι κυβερνήσεις υποχωρούν στο αίτημά τους. Ετσι η
έντονη κοινωνική πίεση αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα που οδήγησε στη συνεχή αύξηση των εισακτέων και κατ'
επέκταση στη διόγκωση της ανεργίας των πτυχιούχων.
υνεπώς, το πρόβλημα δεν αποτελεί απλώς απόρροια της κρατικής πολιτικής. Και αυτή με τη σειρά της ολόκληρο τον 20ό
αιώνα αντανακλούσε την κυρίαρχη κοινωνική νοοτροπία τής με κάθε θυσία απόκτησης πτυχίου. Η νοοτροπία αυτή,
συνδυαζόμενη με την υπερπροστασία των ελληνικών οικογενειών για τους γόνους τους, οδηγεί συχνά (αν και υπάρχουν
αρκετές εξαιρέσεις) στο φαινόμενο του να εξασφαλίζουν οι φοιτητές - κατά τρόπο πρωτοφανή για τα διεθνή δεδομένα - την
ανοχή των οικογενειών τους ως προς την καθυστέρηση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ετσι, οι νέοι δεν
αντιμετωπίζονται ως ενήλικοι και οδηγούνται συχνά στο να υιοθετούν μια στάση ζωής ανέμελη, χωρίς ουσιώδη
ενδιαφέροντα. ε αυτό συντελεί ασφαλώς και ο τρόπος λειτουργίας πολλών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή επικοινωνία καθηγητών - φοιτητών, ελλιπή σύνδεση με το παραγωγικό σύστημα,
παρωχημένες εκπαιδευτικές μεθόδους.
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Η ανεργία λοιπόν των πτυχιούχων είναι πρόβλημα σύνθετο. Για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται χρειάζεται κοινωνικός
διάλογος γύρω από τα αίτιά του. Φρειάζεται ευρύτατη ενημέρωση σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότητες στις οποίες
οδηγεί κάθε βαθμίδα και είδος σπουδών. Φρειάζεται συνεχής διερεύνηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και διασύνδεση
των πληροφοριών με την προσφορά σπουδαστικών θέσεων, δηλαδή να συρρικνώνονται οι σχολές που δεν οδηγούν σε
επαγγελματική ένταξη και να ενισχύονται εκείνες που οδηγούν. Φρειάζεται να αξιολογείται κάθε σχολή και να υπάρχουν οι
αντίστοιχες επιπτώσεις. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να συζητήσουμε οι μεγάλοι με τους νέους με λόγια αληθινά, με
θέληση να συμβάλουμε ώστε οι νέοι να υπευθυνοποιούνται, να ενεργοποιούνται, να μαθαίνουν, να γίνονται αυτοδύναμοι.
Ο κ. Αλέξης Κόκκος είναι αναπληρωτής καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ΣΟ ΒΗΜΑ ,
01-09-2002

Νέες δουλειές στο Internet
* Σρεις ειδικοί του Διαδικτύου μιλούν για την αγορά εργασίας των υπολογιστών
Νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέες εργασιακές συνθήκες φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα η
ραγδαία ανάπτυξη του Internet την τελευταία δεκαετία. Σο ※νέο μέσο‼ ήλθε να καλύψει
κάποιες ανάγκες αλλά και να δημιουργήσει νέες, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη αγορά να
δημιουργηθεί και να κινείται με κέντρο το Διαδίκτυο. Η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την αγορά
εργασίας δεν φαίνεται να είναι μονοδιάστατη. Παρ' ότι δεν μπορούμε να εξαγάγουμε σαφή
συμπεράσματα καθώς η αγορά βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, η ταχύτητα με την οποία
αναπτύσσεται δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες για εργατικό δυναμικό που μέχρι στιγμής δεν
καλύπτονται.
※Η ύπαρξη του Internet δημιούργησε θέσεις εργασίας με δύο τρόπους‼ υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού Adecco κ. Υιλίπ Μισεκοπάν. ※Αφενός υπάρχει η ανάγκη για ειδικευμένο προσωπικό που
θα εργασθεί για τη λειτουργία του μέσου, και αναφέρομαι σε αναλυτές, προγραμματιστές, γραφίστες και web developers.
Δευτερογενώς η ύπαρξη του μέσου δημιουργεί ανάγκες, νέα επαγγέλματα θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω, που σχετίζονται
με τις συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως τα call centers στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι πωλητές, ακόμη και οι άνθρωποι
που πακετάρουν τα προϊόντα‼. Πρόκειται λοιπόν για δύο κατηγορίες εργαζομένων, τους εξειδικευμένους σε εργασίες
σχετικές με την τεχνολογία αλλά και τους ανειδίκευτους, οι οποίοι όμως μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις νέας
οικονομίας με σχετικά μικρό κόστος και ελάχιστη εκπαίδευση.
Ανάλογη είναι και η άποψη του τεχνικού διευθυντή της Hellas On Line (Internet service provider του ομίλου Quest) κ. Δ. Γρίβα,
ο οποίος επισημαίνει ότι ※το είδος των νέων επαγγελμάτων δεν περιορίζεται σε αμιγώς τεχνολογικά καθώς στην ανάπτυξη
του Internet υπάρχει ανάγκη για διάφορες ειδικότητες, ακόμη και "καλλιτεχνικές", όπως γραφίστες και ηχολήπτες‼.
ημαντική είναι και η δημιουργία θέσεων εργασίας για ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, με μόνη προϋπόθεση να γνωρίζουν
αγγλικά και να έχουν μια πρώτη επαφή με τους υπολογιστές. ※Προσλαμβάνουμε υπαλλήλους‼ συνεχίζει ο κ. Γρίβας ※που
εκπαιδεύονται για μικρό χρονικό διάστημα στην εταιρεία και στη συνέχεια είναι έτοιμοι να μπουν στην παραγωγική
διαδικασία και κυρίως σε συνοδευτικές υπηρεσίες‼.
※Σο Internet δημιουργεί τόσο μεγάλες ανάγκες για εργατικό δυναμικό που
προφανώς
δεν μπορούν να καλυφθούν‼ επισημαίνει ο κ. Λ. Διγώνης, διευθύνων
σύμβουλος
της εταιρείας Intarget του ομίλου Υουρλή. ※Εφέτος εκτιμάται ότι στην
Ευρώπη
υπάρχει έλλειψη 1.800.000 εξειδικευμένων εργαζομένων στον χώρο του
Internet. Για
πρώτη φορά η τεχνολογία προηγήθηκε του μάνατζμεντ και από ό,τι
φαίνεται
οδηγούμαστε στον πόλεμο για το προσωπικό. ημαντική ανάγκη θα
υπάρξει και
στο μέλλον καθώς, ακόμη και αν πληρωθούν οι κενές θέσεις τεχνικών, θα
πρέπει να
βρεθούν marketers που θα κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προοπτικές και
θα
εξελίξουν το μέσο‼.
※Δεν μπορώ όμως με σιγουριά να πω αν τελικά ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας θα αυξηθεί, καθώς σε μια
παραδοσιακή επιχείρηση η ύπαρξη του Internet απλώς αναδιαρθρώνει τις θέσεις εργασίας‼ αναφέρει ο κ. Διγώνης. ※Νέα
επαγγέλματα δημιουργούνται αλλά και κάποια άλλα καταργούνται και ενώ νέοι άνθρωποι μπορούν να εργασθούν με
ευκολία σε νέες τεχνολογίες, οι μεγαλύτεροι είναι δύσκολο να τις υιοθετήσουν‼.
Η εξέλιξη λοιπόν αφορά και τις συνθήκες εργασίας καθώς η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται επηρεάζει έντονα όχι
μόνο το είδος αλλά και τον τρόπο δουλειάς. ※ίγουρα έχει απλοποιηθεί ο τρόπος δουλειάς λόγω της ύπαρξης ενός τόσο
εύχρηστου επικοινωνιακού μέσου‼ επισημαίνει ο κ. Γρίβας. ※Εμείς στην Hellas On Line σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε σύντομα
νέες πρακτικές εργασίας για πολλούς από τους εργαζομένους μας που θα δουλεύουν από το σπίτι τους‼. Ο κ. Διγώνης
αναφέρει την κατάργηση των παραδοσιακών ιεραρχικών δομών ως μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις. ※τις περισσότερες
επιχειρήσεις που ασχολούνται με το Internet οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους καθώς καμία
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δουλειά δεν απαιτεί αυστηρή ιεραρχική δομή. Σο κλίμα σε τέτοιες επιχειρήσεις είναι γενικότερα πιο χαλαρό και οι υπάλληλοι
μπορούν ακόμη και να υποδεικνύουν πράγματα στον διευθυντή όταν νομίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά‼.ΣΟ ΒΗΜΑ , 18-03-2001

Γυναίκες καριέρας * Κρίσιμος ο τρόπος που παρουσιάζει ένας υποψήφιος εργαζόμενος τον εαυτό του όταν αναζητεί
εργασία

Οι γυναίκες έχουν δυναμική παρουσία στην αγορά εργασίας, παρουσία που τα τελευταία
χρόνια αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό. ε αυτό συντελούν η αναμόρφωση της εργατικής
νομοθεσίας, η βελτίωση της νοοτροπίας για τη θέση της γυναίκας και η επιμόρφωση των
γυναικών. Οι γυναίκες, παρ' ότι αποτελούν την πλειονότητα (52% του πληθυσμού),
συχνά αποτελούν μειοψηφία στον εργασιακό χώρο. Σα ζητήματα που απασχολούν το
γυναικείο φύλο τόσο στο στάδιο αναζήτησης εργασίας όσο και μέσα στο εργασιακό
περιβάλλον διαφοροποιούνται από εκείνα του ανδρικού πληθυσμού. Η κυρία Μαρία
Αθανασιάδου, σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία MTC LTD και ειδική στα ζητήματα
γυναικείας απασχόλησης, ρίχνει φως και δίνει συμβουλές για τα σημεία που χρήζουν προσοχής.
Οι γυναίκες, όπως και όλοι όσοι ψάχνουν για εργασία, πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους βασικούς κανόνες. Για
παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζουν τις ικανότητές τους, τι είδους εργασία θα ήθελαν να κάνουν, πώς να πλησιάσουν
μελλοντικούς εργοδότες και, το βασικότερο, να εξερευνήσουν τον τομέα που τους ενδιαφέρει, έτσι ώστε να μπορούν να
αναγνωρίζουν ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Οι γυναίκες που ψάχνουν για εργασία ξέρουν ήδη από προσωπική
εμπειρία ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη διαδικασία αυτής της έρευνας, που μπορούν να ξεπεραστούν μόνο αν οι ίδιες
συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δυσκολιών. Από την άλλη μεριά, είναι γεγονός ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σε
μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι οι άνδρες την απειλή της ανεργίας. Σο ποσοστό των ανέργων γυναικών (17,8%) στην Ελλάδα,
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurostat), ήταν σημαντικά ανώτερο απ' ό,τι το ποσοστό των
ανέργων ανδρών (7,6%). Αυτή η δυσκολία των γυναικών να βρουν εργασία πιθανόν να οφείλεται σε πολλές αιτίες.
Κάποιες από αυτές είναι εξωγενείς. Ανεξαρτήτως νομοθεσίας, η πραγματικότητα δείχνει ότι μια από τις πιο συχνές
ερωτήσεις που δέχονται οι γυναίκες είναι αν είναι παντρεμένες και αν έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά. «Αν και
παρόμοιες ερωτήσεις θεωρούνται παράνομες σε άλλες χώρες, είναι από τις πιο συχνές στον ελληνικό χώρο. Παρόμοιες
ερωτήσεις συχνά φέρνουν σε αμηχανία τις υποψήφιες γυναίκες. Ο τρόπος που μπορούν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες ερωτήσεις
είναι να απαντήσουν με ειλικρίνεια αλλά ταυτόχρονα να επισημάνουν στους εργοδότες ότι πάντα στο παρελθόν ανταποκρίθηκαν
με επιτυχία στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους ή αν αρχίζουν τώρα την καριέρα τους να αναφερθούν στα μελλοντικά
επαγγελματικά τους σχέδια» επισημαίνει η κυρία Μαρία Αθανασιάδου, σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία MTC LTD.
Παρόμοιες ερωτήσεις που σχεδόν ποτέ δεν απευθύνονται σε άνδρες συνεντευξιαζόμενους αποδεικνύουν ότι είναι πολύ
διαδεδομένη η αντίληψη ότι μια γυναίκα επαγγελματίας δεν θα αφιερώνει τον ίδιο χρόνο και δέσμευση στην ανάπτυξη της
καριέρας της, γιατί θα αφιερώνει πολύ χρόνο στην οικογένειά της. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη/νοοτροπία κάποιων
εργοδοτών επηρεάζει συχνά αρνητικά την πρόσληψη γυναικών.
«Κάτι που θα πρέπει να επισημάνουμε» συνεχίζει η κυρία Αθανασιάδου «είναι ότι οι γυναίκες που ψάχνουν για εργασία δεν θα
πρέπει να αποθαρρύνονται από τυχόν δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουν. Αντίθετα θα πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους και
στις ικανότητές τους (μια και τόσο στις γνώσεις όσο και στην εκπαίδευση δεν υπολείπονται των ανδρών) για να μπορέσουν να
πείσουν και τους εργοδότες τους. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να μην υιοθετήσουν και οι ίδιες τη νοοτροπία ότι οικογένεια και
εργασία δεν συνδυάζονται. Οι εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες άλλωστε σε όλον τον κόσμο έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι κάτι
παραπάνω από εφικτό». την εξεύρεση εργασίας ο τρόπος που παρουσιάζουμε τον εαυτό μας είναι κρίσιμος. Αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ γυναικών που ψάχνουν για εργασία και υποψηφίων εργοδοτών μπορεί να σημαίνει την προσφορά
εργασίας σε πολλές περιπτώσεις. Για πολλούς εργοδότες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσλάβουν κάποιον υπάλληλο που
να θεωρούν ότι είναι αξιόπιστος και ότι μπορεί να συνεργασθεί και να επικοινωνήσει εποικοδομητικά με τους συναδέλφους
και τους προϊσταμένους του.
* Επανένταξη στον χώρο εργασίας
υχνά οι γυναίκες είτε λόγω παρατεταμένης ανεργίας είτε λόγω προσωπικών επιλογών ή οικογενειακών υποχρεώσεων
παραμένουν έξω από τον εργασιακό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οταν αποφασίζουν να επανενταχθούν
αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα. Η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας αυξάνεται. Η ενημέρωση για την κατάσταση της
αγοράς, των τεχνολογικών εξελίξεων και γενικότερα η επιμόρφωση σε ζητήματα του κλάδου τους κρίνεται απολύτως
απαραίτητη έτσι ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές. Γυναίκες που ψάχνουν για εργασία ύστερα από πολύ καιρό ή για
πρώτη φορά συχνά έχουν την τάση να απογοητεύονται εύκολα και να εκλαμβάνουν προσωπικά και όχι επαγγελματικά την
απόρριψη. Αυτός είναι τις περισσότερες φορές ο βασικός φόβος πολλών γυναικών κατά την αναζήτηση εργασίας.
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Επιπλέον, πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας, όπως το ζήτημα της
φύλαξης των παιδιών ή δυσκολία στις μετακινήσεις που εμποδίζουν πολλές γυναίκες να δεχθούν θέσεις εργασίας που
βρίσκονται εκτός κέντρου. «Η γυναίκα που ψάχνει για εργασία θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να βρεθεί αντιμέτωπη με
συναισθήματα απογοήτευσης. Θα πρέπει συνειδητά να βοηθήσει τον εαυτό της να διατηρήσει μια θετική εικόνα για την όλη
κατάσταση. Μια καλή λύση θα ήταν να απευθυνθεί, αν είναι δυνατό, σε έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, σε
επαγγελματικούς οργανισμούς και εταιρείες πρόσληψης προσωπικού εκτός από την κλασική μέθοδο των αγγελιών» τονίζουν οι
ειδικοί.
* Οικονομικές απολαβές
Σο γεγονός ότι οι εργοδότες επενδύουν περισσότερο στους άνδρες εργαζομένους αποδεικνύεται και από το ποσοστό γυναικών
που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στη χώρα μας. Από το σύνολο των διευθυντικών θέσεων στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό
τομέα το 24% κατέχεται από γυναίκες εργαζόμενες και το 76% των θέσεων από άνδρες εργαζομένους (ΚΕΘΙ, Κέντρο Ερευνών
για θέματα Ισότητας, 1999). Υυσικά κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτό συμβαίνει τυχαία ή επειδή οι εργαζόμενες
γυναίκες δεν επιθυμούν να επενδύσουν στην καριέρα τους. Αυτό δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τις νέες εργαζόμενες καθώς
το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις αυξάνεται, αν και με αργό ρυθμό. Η αποφασιστικότητα των γυναικών να
κυνηγήσουν υψηλές θέσεις και η επιμονή τους στην ποιότητα της εργασίας τους, καθώς και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αλλαγή αυτών των ποσοστών.
Οι οικονομικές απολαβές των εργαζόμενων γυναικών είναι φυσικά συνδεδεμένες με τις προαγωγές και τις προσλήψεις. Οι
οικονομικές απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρουν σημαντικά. Γενικότερα οι μισθοί των ανδρών σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας είναι 26% υψηλότεροι από αυτούς των γυναικών. Η δυναμική διαπραγμάτευση του μισθού κατά τη
διαδικασία πρόσληψης από τη μεριά των γυναικών είναι αναγκαία. Καθώς φυσικά και οι γνώσεις για το τι ισχύει τόσο
νομοθετικά όσο και στην αγορά εργασίας.
ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ
Ζητούμενο η επίτευξη ισορροπίας Ενα άλλο ζήτημα που παίζει σημαντικό ρόλο είναι οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας. Σο
μοντέλο της γυναίκας που τρέχει από το γραφείο στο σπίτι είναι μια συνηθισμένη εικόνα για τους περισσότερους από εμάς. Ο
ανταγωνισμός στον επαγγελματικό χώρο είναι μια πραγματικότητα, το ίδιο και το γεγονός ότι τις περισσότερες αρμοδιότητες
σε μια οικογένεια επωμίζεται η γυναίκα. Κάτι που αφήνει πολλές εργαζόμενες να αισθάνονται ως υπεράνθρωποι. Οι
πολλαπλές αρμοδιότητες των γυναικών τις κουράζουν σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η λύση δεν είναι φυσικά ούτε το
άγχος ούτε οι ενοχές που μπορεί να αισθάνεται η εργαζόμενη γυναίκα γιατί ξοδεύει περισσότερο χρόνο στην οικογένεια ή
στην καριέρα της. Αυτό δεν είναι ένα δίλημμα που επιθυμεί να θέσει στον εαυτό της η σημερινή επαγγελματίας. Ενα άτομο
μπορεί να είναι παραγωγικό σε όλους τους τομείς της ζωής του/της αν μπορέσει να βρει ισορροπία. Η μη ικανοποίηση σε
οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας, επαγγελματικό ή προσωπικό, έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στον άλλο. Κατά συνέπεια
μια σύζυγος και μητέρα μπορεί ταυτόχρονα να έχει και μια επιτυχημένη καριέρα. ημαντική προϋπόθεση είναι η
αποφασιστικότητά της, η οργάνωση του χρόνου της και φυσικά η συμμετοχή και βοήθεια του συζύγου ή των άλλων μελών
της οικογένειας.
«Γενικότερα» προσθέτει η κυρία Αθανασιάδου «παρ' όλες τις ιδιαιτερότητες και τα επί μέρους προβλήματα που
παρουσιάζονται στον εργασιακό χώρο οι γυναίκες επαγγελματίες συνεχίζουν ανοδικά την πορεία τους. ημαντικό ρόλο σε αυτό
παίζει η αποφασιστικότητά τους, η επιμονή τους, το γεγονός ότι έχουν την ικανότητα να λειτουργούν σε πολλαπλούς ρόλους.
Υυσικά όπως και οι άνδρες επαγγελματίες, οι πιο επιτυχημένοι είναι εκείνοι που επιλέγουν μια καριέρα με βάση την ικανοποίηση
που τους δίνει η εργασία τους και είναι ξεκάθαροι με τους στόχους που θέτουν στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους».
ΣΟΝΙΑ ΣΑΚΙΡΗ , ΣΟ ΒΗΜΑ , 09-09-2001

Ανεργία πτυχιούχων και πληροφόρηση μαθητών * Να δοθεί στους σημερινούς μαθητές λυκείου κάθε δυνατή
πληροφορία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας , Θ. Π. ΛΙΑΝΟ
Η αγορά εργασίας συχνά παρουσιάζει τρία προβλήματα ταυτόχρονα, ήτοι ανεργία, υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση.
Με άλλα λόγια, παρατηρούμε ταυτόχρονα άτομα που επιθυμούν να εργασθούν και δεν βρίσκουν κανενός είδους εργασία
(άνεργοι), άτομα που προκειμένου να είναι άνεργα προτιμούν να εργασθούν ορισμένες ώρες ή ορισμένες ημέρες
(υποαπασχολούμενοι) και άτομα που αναγκάζονται να εργασθούν σε θέσεις εργασίας των οποίων το περιεχόμενο είναι
άσχετο, εν όλω ή εν μέρει, με τις σπουδές τους ή τις ειδικεύσεις τους (ετεροαπασχολούμενοι). Σο φαινόμενο αυτό φαίνεται να
έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις μεταξύ των πτυχιούχων των πανεπιστημιακών σχολών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

86

※καθηγητικές‼, διότι εξ αυτών διορίζονται οι καθηγητές των ελληνικών σχολείων. Πρόκειται δηλαδή για μαθηματικούς,
φυσικούς, φιλολόγους, θεολόγους, γυμναστές κ.ά. εκ των οποίων πολλοί ή οι περισσότεροι έβρισκαν απασχόληση στην
εκπαίδευση. ύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ (※Σο Βήμα‼, 21.11.2002 και ※Οικονομικός Σαχυδρόμος‼, 23.11.2002), υπάρχουν
80.000 πτυχιούχοι αυτών των ειδικοτήτων που εμπίπτουν σε μια από τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα πιο πάνω. Η σημασία
του φαινομένου αυτού είναι μεγάλη για πολλούς λόγους: πρώτον, πρόκειται για σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων· δεύτερον,
δείχνει ότι υπάρχει αντιοικονομική κατανομή των πόρων· τρίτον, σημαίνει απώλεια εισοδημάτων και μείωση της
προσωπικότητας αυτών των ατόμων· τέταρτον και ίσως πιο σημαντικό, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα.
Αντίθετα, υπάρχουν δυνάμεις που θα το συντηρήσουν. Όπως όλα τα οικονομικά προβλήματα που οφείλονται σε
διαρθρωτικούς και θεσμικούς παράγοντες, έτσι και το θέμα αυτό θα υπάρχει για πολύ καιρό. Η οικονομική πολιτική της
χώρας δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει προς το καλύτερο την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που υπάρχει στην
αγορά αυτών των ειδικοτήτων, ούτε η εκπαιδευτική πολιτική μπορεί εύκολα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου
λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. την παρούσα φάση, η άμεση
ανάγκη είναι να προστατευθούν οι νέοι, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση θα επιδιώξουν να
σταδιοδρομήσουν στα παραπάνω επαγγέλματα, ενώ η πραγματικότητα θα τους προσγειώσει ανώμαλα σε κάποια ※θέση‼
ανεργίας, υποαπασχόλησης ή ετεροαπασχόλησης. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί στους σημερινούς
μαθητές λυκείου (και στους γονείς τους) κάθε δυνατή πληροφορία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Με βάση αυτές
τις πληροφορίες, τις ικανότητές του και τις επιθυμίες του κάθε μαθητής μπορεί να διερευνήσει τις προοπτικές του και να
κάνει τις επιλογές του σχετικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αν οι πληροφορίες τεθούν στη διάθεση των
μαθητών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί θα πάρουν διαφορετικές αποφάσεις. Η επαγγελματική επιλογή βασίζεται, βέβαια,
όχι μόνο στις οικονομικές προοπτικές αλλά και στις προτιμήσεις του ατόμου (πολλές φορές και της οικογένειας) και στο
κοινωνικό κύρος που το επάγγελμα προσδίδει. Είναι απολύτως αποδεκτό να θέλει κανείς να γίνει μαθηματικός έστω κι αν
γνωρίζει ότι οι πιθανότητες απασχόλησής του είναι μικρές. Πιστεύω όμως ότι όσο καλύτερα πληροφορημένοι είναι οι
μαθητές τόσο καλύτερες θα είναι οι επιλογές τους και για τους ίδιους και για το κοινωνικό σύνολο. Τπ' αυτή την έννοια,
εκείνο που προέχει είναι η σωστή και λεπτομερής πληροφόρηση των μαθητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των
διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων. Υυσικά, αυτό είναι δύσκολη δουλειά που απαιτεί κόπο και πόρους, αλλά
το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό και θα δικαιολογεί το κόστος. Ο κ. Θεόδωρος Π. Λιανός είναι
καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρ. ΑΟΕΕ). ΣΟ ΒΗΜΑ , 01-12-2002
3½ χρόνια για να βρουν δουλειά!
Tρεις στους τέσσερις νέους έχουν ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον
Για περίπου 200 χιλιάδες νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών το θέμα της εργασίας έχει γίνει εφιάλτης καθώς κάνουν μέχρι και 3½
χρόνια κατά μέσο όρο για να βρουν δουλειά, ενώ αρκετοί παραμένουν άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι.
Παράλληλα, δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχοι οι οποίοι αναζητούν απεγνωσμένα εργασία
που να έχει
κάποια σχέση με τις σπουδές τους έχουν βάλει τα πτυχία τους στο ράφι. Σην ίδια στιγμή
οκτώ στους
δέκα νέους που ετοιμάζονται να βγουν στην αγορά εργασίας δηλώνουν, σε πρόσφατη
έρευνα, ότι
αισθάνονται έντονη ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον και ότι η ενδεχόμενη
αύξηση της
ανεργίας αποτελεί τον πρώτο τους φόβο.
Έντονη ανασφάλεια αισθάνεται η συντριπτική πλειονότητα των νέων (76%) που
ετοιμάζονται
να βγουν στην αγορά εργασίας. Αυτό φανερώνει έρευνα σε 890 νέους (φοιτητές ηλικίας 18-22 ετών) οι οποίοι δηλώνουν
αβεβαιότητα και αισθήματα απειλής όταν αναφέρονται στο ζήτημα της εργασιακής τους προοπτικής, καθώς θεωρούν από τη
μια ότι είναι δύσκολη, γενικά, η εύρεση εργασίας και από την άλλη εξαιρετικά δύσκολη η εύρεση εργασίας που να έχει σχέση
με τις σπουδές τους.
Σα μηνύματα της παραπάνω έρευνας έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας της GfK
Market Analysis (Ιούλιος 2004), σύμφωνα με την οποία οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί το
επόμενο 12μηνο. την ίδια έρευνα οι Έλληνες εργαζόμενοι αναδείχθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι πιο απαισιόδοξοι στις
εκτιμήσεις τους για την αγορά εργασίας.
※Μάθε, παιδί μου, γράμματα για να βρεις έπειτα εύκολα δουλειά‼, έλεγαν πριν από μερικές δεκαετίες οι γονείς στα παιδιά
τους. Και αυτό γιατί το πτυχίο πανεπιστημίου εθεωρείτο το καλύτερο διαβατήριο για την αγορά εργασίας. ήμερα οι
δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τα εμπόδια στη διαδικασία οικονομικής ένταξης αποτυπώνονται με ιδιαίτερη
ένταση και στην περίπτωση των νέων πτυχιούχων, οι οποίοι αποτελούν ήδη το 27% του συνόλου των καταγεγραμμένων
ανέργων στη χώρα μας.
Κάθε χρόνο περίπου 36 χιλιάδες νέοι/ες αποφοιτούν από την Σριτοβάθμια Εκπαίδευση (AEI-TEI) και με τον τίτλο σπουδών πτυχίο στο χέρι επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών με θέμα ※Εκπαίδευση και αγορά εργασίας‼, μόνο ένας στους δύο (το 55%) βρίσκει δουλειά. Οι
υπόλοιποι μένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και οι περισσότεροι από τους τελευταίους πάνω από τρία χρόνια.
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Προτιμούν τον τρατό...
Σην όξυνση που εμφανίζει το πρόβλημα της ανεργίας και στους πτυχιούχους των Πανεπιστημίων και ΣΕΙ απεικονίζει η
δραματική στροφή νέων των κατηγοριών αυτών στις Ένοπλες Δυνάμεις για επαγγελματική αποκατάσταση, ακόμα και ως
απλοί οπλίτες! ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 35% των νέων που πέτυχαν ή ήταν επιλαχόντες στον τελευταίο
διαγωνισμό για τις 840 θέσεις ανδρών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία ήταν πτυχιούχοι και
φοιτητές ΑΕΙ/ΣΕΙ!
Ο κίνδυνος αφορά όλους, αυτοί όμως που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση είναι οι σπουδαστές θεωρητικών και θετικών
επιστημών: Υιλόλογοι, Ιστορικοί, Γυμναστές, Θεολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Νηπιαγωγοί, Μαθηματικοί,
Υυσικοί, Γεωγράφοι, Ανθρωπολόγοι, Γαλλικής - Ιταλικής και Γερμανικής Υιλολογίας είναι οι πιο
※ευαίσθητες‼ ομάδες και μαζί τους Πολιτικοί Επιστήμονες, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Δασοπόνοι,
διάφορες ειδικότητες TEI κ.λπ. Σο πρόβλημα μεγαλώνει καθώς σχεδόν ένας στους δυο νέους που
θα πάρουν φέτος πτυχίο προέρχονται από Σμήματα AEI-TEI τα οποία έχουν ήδη υψηλά ποσοστά
ανεργίας.
Και ας μη νομίσει κανείς ότι οι παραπάνω σπουδές είναι οι μόνες που έχουν ※σκοτεινές‼
επαγγελματικές προοπτικές. Νέοι πτυχιούχοι της Νομικής, των Σμημάτων M.M.E., Φημικοί
Μηχανικοί, Ναυπηγοί κ.λπ. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανεργίας, υποαπασχόλησης και
ετεροαπασχόλησης. Έτσι το 1/4 των πτυχιούχων M.M.E. είναι άνεργοι, ενώ από αυτούς που έχουν
επαγγελματική απασχόληση ο ένας στους δυο πτυχιούχους έχει μικρή έως μηδενική συνάφεια
μεταξύ σπουδών και θέσης εργασίας ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Δικηγορικού υλλόγου Αθηνών το 1/3 των Αθηναίων
δικηγόρων ουσιαστικά και τυπικά υποαπασχολείται.
Με το φόβο του κοινωνικού αποκλεισμού ζουν 200.000 νέοι
Η αναμενόμενη έκρηξη της ανεργίας μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας είναι φανερό ότι έχει
μεγαλώσει την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας για το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα. Οι νεαρές ηλικιακές ομάδες - μαζί με τα
άτομα άνω των πενήντα ετών - βρίσκονται στο επίκεντρο. Διόλου τυχαίο, αφού οι άνεργοι της ηλικιακής ομάδας ώς 29 ετών,
σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, εκπροσωπούν το 49,3% του συνολικού αριθμού των καταγεγραμμένων
ανέργων στη χώρα μας!
Σι σημαίνει αυτό; Περίπου 200.000 νέοι άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα για δουλειά. Με τα επίσημα στοιχεία η χώρα μας
μαζί με την Ιταλία κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στην ανεργία της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών με ποσοστό 26,4% και 27,2%
αντίστοιχα. Μάλιστα, όσον αφορά τις άνεργες γυναίκες ώς 24 ετών, η Ελλάδα έρχεται πρώτη ανάμεσα στα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. με ποσοστό 34,3%!
H ανεργία δημιουργεί εκ παραλλήλου προβλήματα ως προς την εξασφάλιση των υλικών όρων διαβίωσης αλλά και
επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο.
Οι μαρτυρίες των ανέργων αναδεικνύουν τους τρόπους και τις μορφές που βιώνεται η ανεργία:
* -Οικονομική ένδεια, περιορισμός αναγκών και απαιτήσεων.
*-Αδυναμία σχεδιασμού της προσωπικής ζωής και ανάληψης αυτόνομης δράσης.
*-Εξάρτηση και αναδίπλωση στους κόλπους της οικογένειας με συνακόλουθο περιορισμούς στην προσωπική ζωή.
*-Ανασφάλεια, αβεβαιότητα, αίσθημα απειλής.
*-Κίνδυνος απομόνωσης, προστριβές στις διαπροσωπικές σχέσεις.
-Μείωση του αισθήματος αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού.
ΣΑ ΝΕΑ , 26-07-2004
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΦΡΟΝΟ
ύγχρονες πτυχές του τρόπου ζωής της νεολαίας
Οπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, ο ελεύθερος χρόνος είναι το πεδίο ανάπτυξης ενός ιστορικά
καθορισμένου τρόπου ζωής. Σι είναι όμως ο τρόπος ζωής;
Με τον όρο αυτό εννοούμε τις δραστηριότητες, τις ασχολίες ή τις συνήθειες που χαρακτηρίζουν μια
κοινωνική ομάδα, τάξη ή κοινωνία. Ο τρόπος ζωής1 αγκαλιάζει τις πλευρές τόσο της εργασίας όσο και του ελεύθερου χρόνου,
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ωστόσο για τις ανάγκες του άρθρου μας θα ασχοληθούμε με την πλευρά του τρόπου ζωής που εκδηλώνεται κατά τον
ελεύθερο χρόνο.
ε αυτό το σημείο θα επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε μερικές σύγχρονες μορφές, τάσεις και πτυχές στην αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου από τη νεολαία. Αυτές οι τάσεις δε συναντιούνται στην καθημερινότητα με την καθαρή τους μορφή αλλά
σε συνδυασμούς μεταξύ τους.
Σο life-style (ή αλλιώς ※στιλ ζωής‼) δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον τρόπο ζωής αλλά αποτελεί μια ορισμένη τάση του
ανάμεσα στις άλλες. Σο life-style αποτελεί ίσως τον πιο επιθετικό - όχι όμως και τον πιο επικίνδυνο - τρόπο ζωής στις γραμμές
της νεολαίας. ε γενικές γραμμές προωθείται από περιοδικά τύπου ※Nitro‼, ※ΚΛΙΚ‼ και από τηλεοπτικές εκπομπές τύπου
※Πριβέ‼ ή ※Gala‼. Βασική κατεύθυνσή της είναι ο βομβαρδισμός με εικόνες για τη ζωή των στάρ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις
πτυχές της εξωτερικής εμφάνισης (ντύσιμο), των ερωτικών περιπετειών και των τόπων ※απόδρασης‼ των μελών της αστικής
τάξης. Παράλληλα, επιδιώκει να τονώσει το πρότυπο των ※αυτοδημιούργητων‼ αντρών και των ※ανεξάρτητων‼ γυναικών
που κάνουν καριέρα και μπορούν να συνδυάζουν (ώ, τι παράξενο) τις ※δυσκολίες‼ της καριέρας με τη διασκέδαση και με ένα
※ατσαλάκωτο‼ προσωπείο.
Απαραίτητο στοιχείο στη life-style επίθεση στις νεανικής συνειδήσεις είναι η εξ Αμερικής ερχόμενη συνταγή επιβίωσης σε
έναν ※ανταγωνιστικό και δύσκολο κόσμο‼. ※Γίνε καλός εργαζόμενος‼, ※Μάθε πώς να κερδίζεις τους άλλους‼, ※Η τέχνη της
επίτευξης των στόχων σου‼, και άλλοι παρόμοιοι τίτλοι βιβλίων, δείχνουν το μέγεθος και το βάθος της επίθεσης που ασκείται
στη νεολαία.
Φωρίς να απολυτοποιούμε,
ακολουθεί το life-style
συνήθως κατόχους πτυχίων
ο συγκεκριμένος τρόπος
ανάπτυξη των

φαίνεται πως ο κύριος όγκος της νεολαίας που επηρεάζεται και
αποτελείται από άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους,
ΑΕΙ πρώτης ταχύτητας ή και μεταπτυχιακών. ε αυτές τις περιπτώσεις,
ζωής ντύνει πολιτιστικά ένα χρόνο - ούτως ή άλλως - υποταγμένο στην
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Να σημειώσουμε ότι ο παραπάνω τρόπος ζωής τείνει να περιορίζει την εμβέλειά του στη νεολαία καθώς οι εικόνες
πολυτέλειας και χλιδής δείχνουν να απομακρύνουν τη νεολαία (που βιώνει διαφορετικού είδους προβλήματα) από τις αξίες
και τη στάση ζωής της κοσμοπολίτικης και ※λαμπερής‼ αστικής τάξης.
Σο «σκότωμα» της ώρας: Πρόκειται για μια κυρίαρχη τάση στον τρόπο ζωής της νεολαίας. Η έκφραση ※σκοτώνω την ώρα‼ ή
※κάνω κάτι για να περάσει ο χρόνος‼ σηματοδοτεί την επιθυμία του ατόμου να βιώσει το μη εργάσιμο χρόνο του όσο πιο
ανώδυνα, φευγαλέα και επιφανειακά γίνεται. Σο ζητούμενο είναι να αποσπαστεί το άτομο από τον εαυτό του, να διασκεδάσει
το κενό του και να καλύψει την ολοένα και πιο βαθιά πλήξη του. Σο ※σκότωμα‼ της ώρας είναι η ίσως η πιο χαρακτηριστική
έκφραση της απαξίωσης και της ματαίωσης που νιώθει η νεολαία απέναντι στο καπιταλιστικό παρόν του σχολείου, του
πανεπιστημίου και της εργασίας. Σο ανικανοποίητο από μια αντικειμενικά επιβεβλημένη υποχρέωση (λόγω του ιστορικά
καθορισμένου καταμερισμού της εργασίας) εκφράζει τα αδιέξοδα του καπιταλισμού
σήμερα και μας θυμίζει ότι ένα κοινωνικό σύστημα που βρίσκεται στο στάδιο της τελικής
του κρίσης είναι φυσιολογικό να αναζητά τρόπους όχι για να κάνεις κάτι στον ελεύθερο
χρόνο σου άλλα να κάνεις κάτι για να σκοτώσεις το χρόνο σου. Οσο πιο βαθιά
παρεμβαίνει ο καπιταλιστικός ※υποχρεωτικός‼ χρόνος στη ζωή της νεολαίας, τόσο πιο
επιφανειακές γίνονται οι αναζητήσεις της, δηλαδή αναζητά να περνάει ο χρόνος χωρίς να
την ακουμπά, έστω κι αν μετά νιώθει το ανικανοποίητο2.
Εκτόνωση και φυγή. Δε θα πρωτοτυπήσουμε αν πούμε ότι η νεολαία, ως ιδιαίτερη
κοινωνική κατηγορία, αποτελεί ένα δυνάμει εκρηκτικό δυναμικό. Ο περιορισμός και ο αποκλεισμός των νέων από τα αγαθά
που δημιουργεί η εργαζόμενη ανθρωπότητα, η ματαίωση των προσδοκιών και των επιθυμιών τους συντελούν στη
συσσώρευση απραγματοποίητων ψυχολογικών αναγκών που κάπου πρέπει να εκφραστούν. Αυτή η τάση χαρακτηρίζεται
από μια έντονη επιθυμία για δράση και φυγή από την πραγματικότητα. Κυρίαρχο μοτίβο το ※ζήσε επικίνδυνα‼ και πολλές
φορές απαραίτητο συστατικό η χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 90% των παραβατικών συμπεριφορών
εκδηλώνεται στον ελεύθερο χρόνο3.
Σα ※extreme sports‼, η ανάγκη δηλαδή να νιώσεις ότι κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα θυμάσαι για όλη σου τη ζωή
ενώ δοκιμάζεις τα όριά σου, αποτελούν ένα εξαίσιο παράδειγμα της σύγχρονης τάσης εκτόνωσης της νεολαίας 4.
Η διασκέδαση της εκτόνωσης είναι ο κοινός τόπος για την πλειοψηφία της σημερινής νεολαίας. Φαρακτηρίζεται από την
ενεργητική απάθεια, δηλαδή από την ατομική κίνηση σε εξωφρενικά γρήγορους ρυθμούς χωρίς
επαφή ή επικοινωνία με το συνάνθρωπο. Η μουσική καθρεφτίζει τους όρους ζωής της νεολαίας
σήμερα: ταχύτητα, μονοτονία, φτώχεια νοημάτων5. Αυτό που ζητάει η νεολαία είναι να ξεχαστεί, να
αντισταθμίσει την απώλεια της χαράς από την καθημερινότητα.
1. Εδώ πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στον τρόπο ζωής και τον όρο βιοτικό επίπεδο. Ο δεύτερος
περιλαμβάνει κυρίως ποσοτικούς δείκτες (επίπεδο μισθών, κόστος καταναλωτικών αγαθών, μέση κατά
κεφαλήν κατανάλωση κ.ά.). Ο τρόπος ζωής δεν αγκαλιάζει μόνο αυτά τα ποσοτικά στοιχεία αλλά και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είναι δηλαδή μια ευρύτερη έννοια.
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2. Η φράση «καλύτερα να είχα μείνει σπίτι» δείχνει τη συνειδητοποίηση της μη ικανοποίησης του νέου από τις επιλογές που κάνει
για να «σκοτώσει» την ώρα του.
3. Αλεξάνδρα Κορωναίου: «Εκπαιδεύοντας εκτός σχολείου», σελ. 4.
4. Σο πρόβλημα δεν είναι τα extreme sports. Σο ζήτημα είναι ότι η ανάγκη για περιπέτεια, για εξερεύνηση του φυσικού κόσμου,
εμπορευματοποιείται και τυποποιείται.
5. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τουλάχιστον δυο ρεύματα της σύγχρονης μουσικής εκφράζουν δυο βασικά γνωρίσματα της
σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας (industrial = βιομηχανική και aggressive = επιθετική).

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και το Νέο Εργασιακό Περιβάλλον
(ΜΑΝΑΣΖΕΡ ΑΤΓΟΤΣΟ 2000 -ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΕΕΔΕ
Σου ΘΑΝΑΗ Κ. ΣΑΚΑΛΙΔΗ )
Είναι πλέον γεγονός ότι οι ταχύτητες τεχνολογικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας πήραν
έναν ανεξέλεγκτο ρυθμό και η επιβίωσή της θα εξαρτάται από το βαθμό που μπορεί
να τις προβλέπει και να προσαρμόζεται στα αποτελέσματα κάθε τεχνολογικής
επανάστασης. Πριν κλείσει ο εικοστός αιώνας η ψηφιακή επανάσταση θα έχει
συντελεσθεί σε μεγάλο βαθμό και η εξάπλωσή της θα παραλληλίζεται με την
αντίστοιχη του ηλεκτρισμού. Αυτή η επανάσταση θα επιφέρει δραστικές αλλαγές στον
τρόπο επικοινωνίας, στο είδος των προσφερομένων υπηρεσιών και κυρίως στον τρόπο
εργασίας. Ση Βιομηχανική Κοινωνία τη διαδέχεται πλέον η Κοινωνία των Τπηρεσιών.
Η νέα τεχνολογική κοινωνία (κοινωνία της πληροφορίας) θα χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα ροής των πληροφοριών της
και η απόδοσή της θα μετράται από το ρυθμό που θα μπορεί να τις επεξεργάζεται και να τις εκμεταλλεύεται. Οι αποστάσεις
επικοινωνίας θα εκμηδενισθούν, οι τηλεσυσκέψεις θα γίνουν ρουτίνα, η τηλεκπαίδευση και η τηλεργασία θα εισβάλουν στη
ζωή μας. Σο νέο περιβάλλον που γεννιέται συνεπάγεται αλλαγές στην πολιτική, στις δομές του κρατικού μηχανισμού, στη
νομοθεσία, στην παιδεία, στην ψυχαγωγία και κυρίως αλλαγές στη νοοτροπία αρίστης εκμετάλλευσης των υπαρχόντων
πόρων για να μη ζήσουμε το δράμα της καθυστέρησης. Όλο και περισσότερο θα είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο
επιβίωσης της κοινωνίας θα είναι η εκπαίδευση των πολιτών της και θα πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι δίοδοι που θα
κατευθύνουν τη γνώση στην κατάλληλη αντιμετώπιση της τεχνολογικής πρόκλησης. Η πληροφορική από απλό εργαλείο που
ήταν, καθιερώνεται πλέον σαν πλήρες περιβάλλον λειτουργίας.
τον εικοστό αιώνα παρατηρήσαμε το πλατύτερο μέχρι τώρα φάσμα της χρήσης της ύλης από τον άνθρωπο. Ξεκινήσαμε από
τα απλά εργαλεία και την υποκατάσταση της μυϊκής δύναμης από τη μηχανή, διανύσαμε για πολλά χρόνια τη χρήση της
ύλης και ως πηγή ενέργειας και εισήλθαμε πλέον στην υποκατάσταση των πνευματικών διεργασιών από τον υπολογιστή
(εποχή της πληροφορίας). Διανύουμε ακόμη την επεξεργασία και εκμετάλλευση της πληροφορίας σε βαθμό ※χαμηλού
επιπέδου‼ πνευματικών διεργασιών και εισερχόμαστε σιγά σιγά στην εποχή των πολύπλοκων συνδυασμών στοιχείων και
εξειδικευμένων εφαρμογών για μεγάλους επιστημονικούς κλάδους, κάτι που αντιστοιχεί σε ※υψηλού επιπέδου‼ πνευματικές
διεργασίες.
Σο διαδίκτυο (Internet) απλώνεται σαν ένας αέρας τεχνολογικής αναπνοής που θα μπορούσαμε να το δούμε από τέσσερις
διαστάσεις. Πρώτα, σαν Σεχνολογική Πλατφόρμα απλής μετάδοσης φωνής – δεδομένων - εικόνας. Έπειτα, έρχεται το
μέγεθος της ταχύτητας μετάδοσης αυτών των δεδομένων. Μετά, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτό και τέλος και
σπουδαιότερο η χρησιμότητα αυτού του νέου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στη δουλειά μας, στη διαμόρφωση του
ελεύθερου χρόνου μας αλλά και γενικότερα στην κοινωνική μας ζωή.
Ο νέος άνθρωπος θα πρέπει να αναπτύξει και μία έκτη αίσθηση, κοντά στις άλλες πέντε βασικές για την επιβίωσή του, που
θα μπορούσε να ονομασθεί ※τηλεαίσθηση‼, η οποία πλέον θα βασίζεται σε ένα καλώς ορισμένο φυσικό μέσο (το
τηλεαισθητήριο, που θα είναι ο υπολογιστής ή το κινητό υπερτηλέφωνο) και θα απαιτείται μία ειδική γνώση για την ώριμη
χρήση του.
Όλα αυτά έρχονται και σε λίγο θα βρίσκονται έξω από το κατώφλι μας. Αναφύεται μία πληθώρα ερωτημάτων κατά πόσο η
κοινωνία μας είναι ώριμη να αφομοιώσει αυτή την επανάσταση, αλλά και ποιες είναι οι ενδεχόμενες μεταλλάξεις τόσο στην
εκπαίδευση και στην εργασία, όσο και στην πολιτική και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως στο νέο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργείται, θα προσπαθήσουμε να
δούμε τις αλλαγές της εργασίας, που στηρίζονται πρώτα στη ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και κατόπιν
μέσα στο πλαίσιο του δικτυακού περιβάλλοντος. Σο δεύτερο θα το διακρίνουμε στο εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισμού ή
επιχείρησης και στο μεγάλο εξωτερικό διαδίκτυο.
Πριν εικοσιπέντε μόλις χρόνια ένας απλός υπολογιστής τσέπης για τις βασικές πράξεις της αριθμητικής κόστιζε περισσότερο
από όσο κοστίζει σήμερα ένας απλός πλήρης προσωπικός υπολογιστής με τον εκτυπωτή του. το διάστημα αυτό είδαμε
πολλές εργασίες ελέγχου της παραγωγής και διακίνησης προϊόντων να υποστηρίζονται αποκλειστικά από τους υπολογιστές.
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Παρακολουθήσαμε την κυρίαρχη είσοδο των αυτόματων μηχανών στην παραγωγή αυτοκινήτων και στην επεξεργασία
πρώτων υλών. Είδαμε την εκτέλεση λογιστικών πράξεων στις τράπεζες και στα λογιστήρια των εταιρειών από την
επεξεργασία τους πάνω στο χαρτί να εκτελούνται τώρα μόνο από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα σε μαζική έκταση και με
ασύλληπτες ταχύτητες. Οι συνήθεις χρηματικές συναλλαγές αντικαθίστανται πλέον από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. τη
Βιομηχανία ένα μεγάλο μέρος των εργασιών στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στους υπολογιστές κάτι που δε συνέβη με τη
Γεωργία, η οποία όλο και περισσότερο συρρικνώνεται σε σχέση με τον όγκο της οικονομίας. Η ραγδαία ανάπτυξη των
υπολογιστών ανέδειξε πλέον την παροχή υπηρεσιών σε κυρίαρχο τομέα της οικονομίας στα προηγμένα κράτη.
Σα προϊόντα της Πληροφορικής εξελίσσονται ραγδαία στο να επεξεργάζονται απλές και σύνθετες πληροφορίες και στο να
φιλτράρουνε κατάλληλα τη σωστή πληροφορία μέσα στο χάος των ψηφιακών δεδομένων. Όλο και περισσότερο θα
αναπτύσσονται εργαλεία προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του καθένα τόσο για να διαμορφώνει καλύτερα τον
εργασιακό του χώρο όσο και να εκμεταλλεύεται παραγωγικότερα τον ελεύθερο του χρόνο. Δεν είναι πλέον παραλογισμός να
ισχυριζόμαστε ότι σε λίγο κάθε εργαζόμενος θα θεωρεί τη χρήση του υπολογιστή τόσο
αυτονόητη, όσο θεωρεί σήμερα τη χρήση του ηλεκτρισμού και του τηλεφώνου.
Σα εργαλεία που θα έχει ο κάθε εργαζόμενος στη διάθεσή του για να ανταποκρίνεται στην
εργασία για την οποία αμείβεται, όπως και για να καταγράφει και να εκφράζει τις
προσωπικές του ιδέες θα εξελίσσονται ραγδαία και θα δίνουν τη δυνατότητα στο εργαζόμενο
άτομο να αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παραγωγικό συντελεστή, περισσότερο σε ατομική βάση
και λιγότερο σε συλλογική, προβάλλοντας περισσότερο τις προσωπικές του ιδέες και
εμπνεύσεις και λιγότερο τα αποτελέσματα μιας συλλογικής εργασίας. Η τεχνολογία δηλαδή
θα αναδεικνύει όλο και περισσότερο την ατομική εργασία.
Από τη μια είναι η εργασία στο σπίτι όπου ο εργαζόμενος έχει τον απαραίτητο
εξοπλισμό μαζί του και επικοινωνεί με το παραδοσιακό του γραφείο. Ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας που
χρειάζεται ο εργαζόμενος με το γραφείο, επιλέγεται και το είδος του επικοινωνιακού μέσου.
Όσον αφορά τη δυνατότητα δικτύωσης, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε τοπικά δίκτυα έφθασαν σε υψηλά επίπεδα
απόδοσης και διακρίνουμε ήδη τις μεταλλάξεις της εργασίας. Παρατηρείται ένας σχετικός αυτονόητος καταμερισμός
εργασίας και αναπτύσσονται κανόνες συνεργατικότητας όσον αφορά την κοινή παραγωγή προϊόντων, αλλά και την
κατανομή των πόρων παραγωγής. Οι οργανισμοί αναπτύσσουν δικά τους εξειδικευμένα ενδοδίκτυα (Intranets) ομάδων
εργαζομένων με κοινούς στόχους παραγωγής και ενδιαφερόντων τόσο για την επαγγελματική τους ενασχόληση, όσο και για
την διαμόρφωση κοινού ελεύθερου χρόνου. Έτσι βλέπουμε το παραδοσιακό προσωπικό γραφείο του εργαζόμενου να
μεταλλάσσεται σε ένα κοινό πολυγραφείο (multi-office) που το μοιράζεται με τους άλλους συναδέλφους του. Σα εργαλεία
επικοινωνίας προσφέρουν διάφορα παράθυρα ατομικής εργασίας, κοινής εργασίας, ενημέρωσης και πιθανόν ψυχαγωγίας.
Η ανάπτυξη των υπολογιστών σε συνάρτηση με τα υπερδίκτυα που κατακλύζουν κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής
διασφαλίζει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να δουλεύει στο σπίτι του, μακριά από το παραδοσιακό του γραφείο,
προσπελαύνοντας τους απαραίτητους πόρους, όταν τους χρειάζεται μέσω ενός επικοινωνιακού μέσου (τηλεφωνικό δίκτυο,
δίκτυο ευρείας ζώνης, μισθωμένη γραμμή). Αυτό ονομάζεται τηλεργασία. Η τηλεργασία μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Από
τη μια είναι η εργασία στο σπίτι όπου ο εργαζόμενος έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σπίτι του και επικοινωνεί με το
παραδοσιακό του γραφείο. Ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας που χρειάζεται ο εργαζόμενος με το γραφείο επιλέγεται και
το είδος του επικοινωνιακού μέσου. Έτσι όταν το μέγεθος της πληροφορίας που ανταλλάσσεται είναι μικρό μπορεί να γίνει με
τη χρήση ενός modem και μιας τηλεφωνικής γραμμής, ενώ όταν το μέγεθος της πληροφορίας που μεταδίδεται είναι μεγάλο
και η επικοινωνία κρατά μερικές ώρες την ημέρα μπορεί να απαιτείται σύνδεση δικτύου ευρείας ζώνης ή ακόμη και
μισθωμένη γραμμή. Από την άλλη έχουμε τηλεργασία σε ειδικά δορυφορικά γραφεία του ιδίου οργανισμού, ή ειδικά κέντρα
τηλεργασίας που εξυπηρετούν από κοινού διάφορους οργανισμούς. Σέλος αναφέρουμε και όσες εργασίες εκτελούνται καθ’
οδόν, όπου ο εργαζόμενος κατέχει τον ανάλογο κινητό εξοπλισμό.
Η εξέλιξη του διαδικτύου με τις ταχύτητες και τα εργαλεία που ήδη προσφέρει μπορεί να επεκτείνει τα ενδοδίκτυα κοινού
ενδιαφέροντος και συνεργατικότητας και πέρα από τον ίδιο οργανισμό αγνοώντας και τις φυσικές αποστάσεις και έτσι
έχουμε τα λεγόμενα εξωδίκτυα (extranets). Ο εκμηδενισμός των φυσικών αποστάσεων, καθώς και η επικοινωνία με
εργαζόμενους με διαφορετικές μητρικές γλώσσες σε καθημερινή βάση μεταλλάσσει ήδη το παραδοσιακό γραφείο σε ένα
διεθνές πολυγραφείο (Inter-multi-office) με οτιδήποτε να σημαίνει αυτό σε καθημερινή βάση αλλά και θέτοντας απαιτήσεις
για την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων. Είναι πλέον σαφές ότι μόνο η δια βίου εκπαίδευση και η βαθιά γνώση των
κατάλληλων εργαλείων θα μπορεί να εγγυάται τη βιωσιμότητα των ανάλογων θέσεων εργασίας
Όλα τα παραπάνω μπορούν να ενταχθούν κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα που ακούει στο όνομα τηλεκοινωνισμός
(telecommuting). Ο όρος αυτός αφορά τον εργαζόμενο που άλλοτε τηλεεργάζεται στο σπίτι του και άλλοτε εργάζεται στο
φυσικό του γραφείο. Αυτό συνεπάγεται και την εμφάνιση και διεκπεραίωση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ακόμη και τη
διάρκεια της ανάπαυσης και της ψυχαγωγίας.
Θα αναφέρουμε επιγραμματικά μερικά πλεονεκτήματα του τηλεκοινωνισμού σε σχέση με το νέο εργασιακό περιβάλλον που
αναπτύσσεται. Έχουμε το φαινόμενο της αποκέντρωσης της εργασίας όπου έτσι ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις,
εξοικονομείται χρόνος, προστατεύεται το περιβάλλον. Η επαρχία αποκτά μεγαλύτερο βάρος στην παραγωγική διαδικασία,
προσφέροντας, τη δυνατότητα στους κατοίκους της να δουλέψουν σε επαγγέλματα τα οποία απαιτούσαν την παραμονή στην
πόλη, π.χ. του προγραμματιστή, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να κατοικεί στην πόλη. Οι εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη
ευελιξία στην οργάνωση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι εξοικονομούν χρόνο και χρήμα (μείωση των μετακινήσεων) και
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ζουν περισσότερο κοντά στην οικογένειά τους. Δίνονται ευκαιρίες εργασίας σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Δίνονται
περισσότερες ευκαιρίες στην εργαζόμενη μητέρα.
Ο τηλεκοινωνισμός συνδέεται άμεσα με την τηλεεκπαίδευση (distance training) και την τηλεσυνεργασία. Η τελευταία αφορά
τη συνεργασία ομάδων που βρίσκονται μακριά μεταξύ τους και επικοινωνούν με τη χρήση ενός τηλεπικοινωνιακού μέσου
(ερευνητικές ομάδες, ιατρικά κέντρα (telemedicine), παραρτήματα μιας εταιρείας κ.α.) ήμερα, λόγω της γρήγορης
τεχνολογικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη η δια βίου εκπαίδευση. Έτσι δημιουργούνται κέντρα τηλεεκπαίδευσης, και οι
ενδιαφερόμενοι συνδέονται μέσω ενός δικτύου, για να εκπαιδευτούν. Αυτό συνεπάγεται μία νέα διάσταση στον παραδοσιακό
διαχωρισμό της εκπαίδευσης και της εργασίας, διακρίνοντας μία αυξανόμενη μείξη και των δύο προς όφελος του ανήσυχου
εργαζόμενου, που προσπαθεί να αφομοιώσει και να εφαρμόσει τα καινούργια και προηγμένα εργαλεία στην εργασία του.
Είναι πλέον σαφές ότι από τις νέες αυτές δυνατότητες της Σεχνολογίας ευνοούνται κυρίως οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές
ικανότητες, οι εργαζόμενοι της επαρχίας και όσοι επιθυμούν να έχουν και δεύτερη εργασία, η οποία επικεντρώνεται κυρίως
στην επεξεργασία στοιχείων, συγγραφή κειμένου και σχεδιασμό και παραγωγή γραφίστικου προϊόντος.
τις γυναίκες, παράλληλα με τη φροντίδα των παιδιών τους, δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται επιλέγοντας
ακόμη και μεταξύ πλήρους και μερικής απασχόλησης. Εύκολες εργασίες για μία γυναίκα από το σπίτι είναι η γραμματειακή
και λογιστική στήριξη μιας επιχείρησης, η παραγωγή γραφίστικου προϊόντος και η διεκπεραίωση παραγγελιών.
Πίσω όμως από αυτήν την επικοινωνιακή ελευθερία παραμονεύουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις κοινωνικές μεταλλάξεις
που φανταζόμαστε και ακόμη δεν έχουμε προβλέψει. Τπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος της μίξης του ελεύθερου και εργασιακού
μας χρόνου με πιθανό νικητή την Σεχνολογία που ξέρει να σαγηνεύει και να μας αφαιρεί χρόνο από το συνάνθρωπο προς
όφελος της επεξεργασίας των bits.
Τπάρχει ο κίνδυνος της ψηφιοποίησης των πάντων, που σημαίνει την πλήρη καταγραφή των διεργασιών του ανθρώπου με
έλεγχο και από άλλους και πιθανόν να συνεπάγεται τη ρυθμιζόμενη εντατικοποίηση της εργασίας από την πλευρά του
εργοδότη. Ο άνθρωπος ακόμη κινδυνεύει να μάθει να λειτουργεί σε περιβάλλοντα κτισμένα πάνω στο είδωλο των
συνεργατών του χωρίς να τους έχει γνωρίσει από κοντά. Παραμονεύει ο κίνδυνος, τα υπερλειτουργικά εικονικά
περιβάλλοντα να αλλοτριώσουν τον άνθρωπο σε βαθμό που να νοιώθει ξένος προς το συνάνθρωπό του και το φυσικό του
χώρο. Υαντασθείτε κάποιον άνθρωπο που είδε (τηλε-είδε) οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, αλλά μόνο μέσα από
εικόνες υψηλής ανάλυσης.
Τπάρχει γενικά ο κίνδυνος να ενισχυθούν τα ατομιστικά στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στο ηλεκτρονικό του περιβάλλον σε βάρος του ανθρώπινου περιβάλλοντός του. Με λίγα λόγια υπάρχει ο κίνδυνος ο
Ηλεκτρονικός χρόνος του ανθρώπου να υπερτερεί του Υυσικού του χρόνου.
Η μοναδική ελπίδα για να αφομοιώσουμε σωστά τη νέα τεχνολογία είναι να την κατανοήσουμε πλήρως, να τη
χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο χαμηλού επιπέδου σε σχέση με την ανθρώπινη διάστασή μας και πάντοτε μέσα στη
διάρκεια του αυστηρά καθορισμένου εργασιακού μας χρόνου.
Ελεύθερος χρόνος
τις πολύβουες και κατειλημμένες από το καυσαέριο μεγαλουπόλεις τα παιδιά επιστρέφουν τρέχοντας από το σχολείο, είτε
με τα πόδια και πάντοτε με τη συνοδεία κάποιου μεγάλου είτε με τα σχολικά, για να μπουν πάλι τρέχοντας στο ασανσέρ της
πολυκατοικίας και να καταλήξουν με βιασύνη σε ένα γεύμα που θα οδηγήσει σε μια γρήγορη πέψη προκειμένου να αρχίσουν
οι εξωσχολικές δραστηριότητες! Ξένες γλώσσες, αθλητικά, ωδεία, μαθήματα πληροφορικής και πάλι πίσω στο σπίτι για το
διάβασμα της επόμενης ημέρας. Ψσπου κάπου αργά το βράδυ θα κλείσουν οι τηλεοράσεις και θα πέσει σιωπητήριο. Ώρες
δουλειάς: 10-12!
Αυτή είναι η εποχή μας. Η εποχή που φτιάχνει νέους με φοβίες, νέους ευερέθιστους, χωρίς όνειρα,
χωρίς προοπτικές, χωρίς κέφι. Σα παιδιά μας, από πολύ νωρίς, φοράνε μια αόρατη φόρμα εργασίας
που μπαίνει πρωί πρωί και βγαίνει αργά το βράδυ. Οι γονείς γεμάτοι άγχος και ανησυχίες
καταστρώνουν κάθε επτέμβριο το εξαντλητικό ωράριο των παιδιών τους για τη σχολική χρονιά,
φροντίζοντας να μην αφήσουν ούτε ένα απόγευμα ελεύθερο χωρίς προγραμματισμένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι δικαιολογίες είναι πολλές και σοβαρές. Οι πιο πολλοί γονείς
πιστεύουν ότι τα παιδιά σήμερα πρέπει να έχουν εφόδια. Γνώσεις, γνώσεις, γνώσεις. Άλλοι, πάλι,
γονείς τρομοκρατημένοι από αυτά που προσφέρει η τηλεόραση, προσπαθούν να ωθήσουν τα
παιδιά σε δραστηριότητες, προκειμένου να μην υπάρχει ελεύθερος χρόνος γι' αυτήν.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα παιδιά μας καταλήγουν να έχουν μπουχτίσει την οποιαδήποτε οργανωμένη δραστηριότητα
και φθάνουν τελικά σε μια αντιδραστική προεφηβεία και μια επικίνδυνη εφηβεία. Προσπαθώντας όλοι να μαζευτούμε στις
πόλεις, έχουμε πλέον φθάσει στο σημείο να εφευρίσκουμε επαγγέλματα που άλλο αντικείμενο δεν έχουν από το να
εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων συμπολιτών μας που δεν θα είχαν προκύψει αν δεν είχαμε μαζευτεί
όλοι στο ίδιο μέρος! Έτσι φυτρώνουν σαν μανιτάρια όλων των ειδών οι επιχειρήσεις που σκοπό έχουν να προσφέρουν στα
παιδιά μας ό,τι δεν μπορούν να προσφέρουν πλέον οι ανύπαρκτες αλάνες και οι παλιές γειτονιές. Άνεργοι παιδαγωγοί,
ψυχολόγοι, ηθοποιοί και μουσικοί μετατρέπονται σε επιχειρηματίες που υπόσχονται μια ενηλικίωση με πολλά πολλά
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εφόδια. Αυτό μαγνητίζει κάθε δύσμοιρο γονιό που τρομοκρατημένος από την απειλή της ανεργίας ελπίζει να οπλίσει το παιδί
του με οτιδήποτε φαντάζει εφόδιο για μια αυριανή επιτυχία.
Σα παιδιά δεν μπορούν να βιώσουν το αυθόρμητο και το ξαφνικό ως κομμάτι της πραγματικότητας, αφού όλα είναι
προγραμματισμένα. Δεν υπάρχει χρόνος για χαζολόγημα, που είναι τόσο απαραίτητο για την ισορροπία του ψυχισμού τους.
Δεν υπάρχει χρόνος για έμπνευση και για δημιουργία, αφού όλα πρέπει να γίνονται στα γρήγορα και στο λεπτό. Και το
χειρότερο, στο τέλος της ημέρας υπάρχει μια αίσθηση κενού και ανησυχίας, χωρίς να εμπεδώνονται οι γνώσεις και χωρίς να
καταγράφονται τα συναισθήματα.

Παραίτηση από τη ζωή , του Γιώργου Κιούση
※Η σωματική και ψυχική κόπωση των ανθρώπων που δουλεύουν πολλές ώρες με μη κανονικούς ρυθμούς, νυχτερινές βάρδιες,
υπερωρίες, συνεχή ωράρια, ευκαιριακή απασχόληση, οδηγεί στην παραίτηση από τα κοινωνικά δρώμενα, στην αναδίπλωση
στον εαυτό και στην οικογένεια και στην παθητική στάση στις αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας.‼
Σα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που έγινε από το Κέντρο Μελετών και Ερευνών στην Κοινωνιολογία των Οργανώσεων
στη Γαλλία υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Ζακλίν Παλμάντ με τίτλο "Οι αλλαγές του κοινωνικού τοπίου 1977-1998". Όσοι
δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και με την απειλή της ανεργίας χάνουν σταδιακά τις αντιστάσεις και την
ενεργητικότητά τους, βυθίζονται σε ένα συναίσθημα αδυναμίας απέναντι στην ίδια τη ζωή. Αυτό που πρωτίστως αδυνατούν
να ελέγξουν και να διαχειριστούν είναι ο χρόνος εργασίας και, σε τελική ανάλυση, ο χρόνος της ζωής τους. Αντιθέτως, εκείνοι
που έχουν εξασφαλίσει μονιμότητα, σταθερό και κανονικό ωράριο εργασίας, προοπτικές για προαγωγή και επιτυχία
υιοθετούν μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα και τη ζωή. ε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν
ορισμένοι δουλεύουν πολλές ώρες, υπάρχει η αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον, που λειτουργεί αντισταθμιστικά.
Δυστυχώς, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων συνεχώς μειώνεται, ενώ αυξάνεται η κατηγορία που εμπίπτει σε μια
ακατάστατη και ανασφαλή ρύθμιση του χρόνου εργασίας.
Πόσο ακριβό είναι, αλήθεια, το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι άνεργοι για να επιτευχθεί η
περιβόητη οικονομική ανάπτυξη που ολοένα περισσότερο αναγορεύεται σε μονόδρομο, οδηγώντας στην κοινωνική και
ατομική υπανάπτυξη; Ο χρόνος ρυθμίζεται μόνο με οικονομικά-παραγωγικά κριτήρια, ο ψυχοβιολογικός χρόνος και οι
ιδιαίτεροι ρυθμοί του αγνοούνται συστηματικά. Η διάρκεια και η ταχύτητα, χαρακτηριστικά του τεχνολογικού πολιτισμού,
αναγορεύονται σε αξίες καθεαυτές. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να δουλεύουν με βάση τους ρυθμούς που επιβάλλουν οι
ταχύτατες τεχνολογικές ανακαλύψεις και οι διαρκείς καταναλωτικές ανάγκες των πελατών, έστω και αν αυτό σημαίνει
μεγάλο άγχος, ψυχοσωματικές ασθένειες, απώλεια του χρόνου της ζωής
Κουτσομπολιό
Σι σημαίνει κουτσομπολεύω? Κουτσομπολεύω σημαίνει υπάρχω! Ανοίγω το στόμα μου κι όποιον πάρει ο χάρος! Έχω μια
καυτή πληροφορία και δίνω στους άλλους τροφή για σχόλια! ※Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά‼! Σρελαίνομαι να
κουτσομπολεύω τους άλλους αλλά δεν νιώθω πολύ άνετα να με σχολιάζουν οι άλλοι! Είναι καλύτερα όμως να με
κουτσομπολεύουν παρά να με ξεχνούν!
Η λέξη κουτσομπολιό ταυτίζεται με την < κοινωνική κριτική και προέρχεται από την Κέρκυρα. υγκεκριμένα, κουτσόμπολα
είναι τα μπαλκόνια στα στενά σοκάκια της Κέρκυρας. Οι κυράδες βγαίνανε σ’ αυτά και κουβεντιάζανε.
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Γενικότερα, το κουτσομπολιό έχει δύο διαστάσεις: Απ’ τη μία το κουτσομπολιό μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους. Υήμες,
αναλήθειες και εικασίες. Είναι αυτό που λένε ※γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει‼. τις κλειστές κοινωνίες (χωριό,
σχολείο, συνοικία, τόπος εργασίας) το κουτσομπολιό αποτελεί μια από τις βασικές μορφές ελέγχου. Είναι το μεγάφωνο για
την κυκλοφορία των πληροφοριών και η ράβδος για να ελέγχουμε εκείνον που παραβιάζει τους κανόνες. Από την άλλη το
κουτσομπολιό κοινωνικοποιεί το άτομο μιας και μπορεί να κεντρίσει κανείς το ενδιαφέρον όλων ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να
δημιουργήσει διασημότητες, ίσως παροδικές αλλά σίγουρα προσδίδει αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να ξεαγχώσει κάποιον αφού δεν ασχολείται με τα δικά του θέματα αλλά με των άλλων. Μπορεί να διδάξει,
καθώς ίσως δημιουργήσει την ανάγκη για μίμηση αλλά και να δείξει το κακό παράδειγμα και να
δημιουργήσει μια τάση αποφυγής. Σέλος, μπορεί να βοηθήσει να καταλάβουμε ήθη, έθιμα και αξίες της
κοινωνίας μας.Σο κουτσομπολιό είναι κομμάτι της ζωής μας. ύμφωνα με έρευνες το 60-70% των
συζητήσεων είναι κουτσομπολιά. Χυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι, θεωρούν το να
ασχολείται κάποιος με τις υποθέσεις των άλλων είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει όλα τα
ανθρώπινα όντα και δεν ήταν ποτέ αποκλειστικά γυναικείο
χαρακτηριστικό. ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε
από την αμερικανική εταιρεία Industrial Society, το κουτσομπολιό
μεταξύ συναδέλφων πρέπει ακόμα και να ενθαρρύνεται, γιατί
συμβάλλει στη δημιουργία χαλαρού κλίματος στους χώρους όπου συναντιούνται οι
υπάλληλοι. ήμερα η μόνη διαφορά που έχει το κουτσομπολιό σε σχέση με το παρελθόν
είναι ότι παλιά ήταν κυρίως προφορικό, ενώ σήμερα έχει γίνει και γραπτό,
οπτικοακουστικό, διαδραστικό. Σι είναι ένα blog? Η Μαρίλη Μαργωμένου, στην
καθημερινή γράφει: ‚ Ήταν το ευτυχές έτος 2005 όταν ο δικτυακός μίτος της
δημοσιογραφίας άρχισε να ξετυλίγεται: στις αρχές Ιανουαρίου, το blog ※Εδώ TV‼
ξεκίνησε την ιντερνετική του δράση: πάνω - πάνω στη σελίδα του φιγουράριζε το τιτλάκι ※Σο ελεύθερο βήμα των
δημοσιογράφων‼, δίπλα αναβόσβηνε ένα πορτοκαλί μάτι μέσα σε μια τηλεοπτική οθόνη, κι αν ήθελες να στείλεις δικές σου
ειδήσεις για να δημοσιευθούν ως σχόλια, έπρεπε να πατήσεις στο σημείο που έγραφε ※η φωνή σου, η άποψή σου είναι είδηση.
Είναι δύναμη για σένα, είναι δύναμη για όλους‼.‛ Άρα που καταλήγουμε? Και τα Blogs κουτσομπολιά είναι, internetικής
μορφής. Κατά συνέπεια και το Hint είναι ένα μεγάλο κουτσομπολιό. Ένα κουτσομπολιό που αγαπάμε ε;

Κουτσομπόληδες ενός «παγκόσμιου χωριού»
Πανεπιστημιακή έρευνα αποκαλύπτει τη στενή σχέση των Ελλήνων με το κουτσομπολιό και με τη
νέα του ηλεκτρονική μορφή , Σης Λινας Γιανναρου
Σα εν οίκω μη εν δήμω; Καλό ανέκδοτο κι αυτό. Με το κουτσομπολιό να έχει αναχθεί περίπου σε εθνικό
σπορ, με τους επαγγελματίες του είδους (τις γνωστές ※TV περσόνες‼ και τους συντάκτες των κοσμικών
περιοδικών), αλλά και τους ερασιτέχνες της κριτικής επί παντός επιστητού, δηλαδή (σχεδόν) όλους μας,
να επιδιδόμαστε σ' αυτό με ασίγαστο πάθος, δεν μένει μυστικό που, αργά ή γρήγορα, να μη βγει στη φόρα
(αυτό το facebook ειδικά έχει< καταστρέψει πολλούς).
Η -στενή- σχέση των Ελλήνων με το κουτσομπολιό και με τη νέα του ηλεκτρονική μορφή αποκαλύπτεται
μέσα από την Ερευνα Καταγραφής Αξιών που ολοκλήρωσε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπό τον επίκουρο καθηγητή
Κοινωνιολογίας Ευστράτιο Παπάνη, ανάμεσα σε νέους έως 28 ετών. Ποιους σχολιάζουμε; Είναι τα σχόλιά μας θετικά ή
αρνητικά; Σι ρόλο διαδραματίζουν στη συνήθειά μας αυτή τα νέα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως το Ιντερνετ;
Αλλαγές στη ζωή
Η θέση του κουτσομπολιού στη ζωή του σύγχρονου Ελληνα έχει άμεση σχέση με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην
ελληνική κοινωνία, σχολιάζει στην ※Κ‼ ο κ. Παπάνης. ※Η στροφή των Ελλήνων σε πιο εξατομικευμένους τρόπους ζωής είναι
έκδηλη. κεφτείτε μόνο ότι λιγότεροι από τους μισούς (39,4%) συμμετέχουν σε συλλόγους, ομάδες ή κοινωνικές εκδηλώσεις.
Οι περισσότεροι (33,4%) δηλώνουν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό ή ότι δεν θα αποκομίσουν κανένα όφελος (52,6%)‼, εξηγεί ο
ίδιος. ※Σαυτόχρονα, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη προς τους άλλους έχει αντικατασταθεί από την επιφυλακτικότητα
(73,2%), με ορατό κίνδυνο αυτή να εξελιχθεί σε καχυποψία. Μόνο το 26,5% των νέων εμπιστεύονται
πλέον τους συνανθρώπους τους‼.
τενός κύκλος
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι εμπιστευόμαστε μόνον όσους ανήκουν στον κύκλο των ※δικών
μας ανθρώπων‼, ένα στενό οικογενειακό και κοινωνικό δίκτυο δηλαδή, που αποκλείει όποιον δεν είναι
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διαθέσιμος να βοηθήσει σε κάποια δεδομένη δύσκολη στιγμή. (Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι έχουν 2-5 κοντινούς φίλους, με
τους οποίους ασχολούνται διαρκώς και τους σχολιάζουν, ενώ ένα 2,9% πιστεύουν ότι δεν έχουν απολύτως κανέναν άνθρωπο
που να θεωρούν φίλο τους!). Γενικότερα, το 15,4% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι νιώθουν απομακρυσμένοι
από τους συνανθρώπους τους και το 52% ότι παραμένουν αδιάφοροι. το μάλλον ζοφερό αυτό τοπίο, ωστόσο, βρίσκει
ελεύθερο πεδίο δράσης το< κουτσομπολιό. ※ε μια εποχή που η δράση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο εξατομικευμένη, τα
κοινωνικά σχόλια δίνουν την ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε ένα κοινό κοινωνικό γίγνεσθαι‼, εξηγεί στην ※Κ‼ ο κ.
Παπάνης. Μολονότι το κουτσομπολιό που στρέφεται προς τα άτομα του στενού μας κύκλου έχει περισσότερο τον ρόλο
κοινωνικού ελέγχου, τα σχόλια για άλλες κοινωνικές ομάδες λειτουργούν ως ένα ※παιχνίδι‼ που διατηρεί την κοινωνική
συνοχή. ※Σο κουτσομπολιό δημιουργεί συμβολικούς δεσμούς ανάμεσα σε εμάς και τα πρόσωπα που απασχολούν την
καθημερινότητα. Σα κοινωνικά σχόλια παρέχουν αναγκαστικά πληροφορίες και είναι γνωστό ότι η γνώση ή η επίφαση της
γνώσης μάς κάνει να νιώθουμε πιο ασφαλείς, μας δίνει την αίσθηση ότι μετέχουμε στο κοινωνικό γίγνεσθαι και δεν μας
έχουν αφήσει πίσω οι εξελίξεις‼.
Προφανώς, ο κοινωνικός σχολιασμός αποτελεί την αρχαιότερη μορφή μαζικής ενημέρωσης. ήμερα, ωστόσο, οι πηγές του
κουτσομπολιού έχουν διαφοροποιηθεί, λόγω της ※εξαφάνισης‼ της γειτονιάς που έχει απολέσει τη σημασία που είχε
παλαιότερα. (Σο 35,1% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν θα εμπιστεύονταν κάποιο γείτονα, το 29,7% είναι επιφυλακτικοί
απέναντί τους, αλλά ενδεχομένως να έδειχνε εμπιστοσύνη, και το 34,8% εξακολουθεί να τους εμπιστεύεται.) ※Για αιώνες, η
γειτονιά αποτελούσε το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στο σπίτι και την πόλη, την οικογένεια και την κοινωνία. Ηταν το
δοκιμαστήριο όλων των κοινωνικών σχέσεων και ρόλων. Παρείχε συναισθηματική κάλυψη και ασφάλεια, επειδή ήταν
στατική, μόνιμη και οικεία. Αντίθετα σήμερα, το σπίτι μέσω της τεχνολογίας, της τηλεόρασης και του Σύπου, μετατρέπεται σε
αποδέκτη χιλιάδων πληροφοριών, το περιεχόμενο των ειδήσεων εξατομικεύεται, το Διαδίκτυο μεταφέρεται στο κινητό, ενώ
παράλληλα η γειτονιά γίνεται πολύπλοκη, χαοτική‼, συνεχίζει ο κ. Παπάνης. ※Οι πολίτες μέσω των ΜΜΕ μοιράζονται ένα
κοινό πολιτισμικό κεφάλαιο, συναντούν εικονικά και σχολιάζουν τους πρωταγωνιστές της τηλεόρασης, αισθάνονται
οικειότητα με αυτούς και στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην προσωπική τους ζωή, όπως γινόταν παλιότερα στο πλαίσιο της
γειτονιάς‼.
υλλογικό
Σι να την κάνουμε όμως τη γειτονιά, όταν είμαστε όλοι κάτοικοι ενός ※παγκόσμιου χωριού‼, δηλαδή του Διαδικτύου;
ύμφωνα με τον κ. Παπάνη, μάλιστα, με τη σημερινή άνθηση των μπλογκ, αλλά και μέσω του facebook, το κουτσομπολιό
γνωρίζει την ψηφιακή του αναγέννηση! ※Σο κουτσομπολιό έχει γίνει πια διαδραστικό. Αλλωστε, το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό του κουτσομπολιού είναι η άμεση διάδοσή του. Ο αποδέκτης το διαβιβάζει παρακάτω και η εξάπλωσή του
ακολουθεί τον μηχανισμό των δικτύων. Ετσι σβήνεται και η προέλευσή του. Η φήμη δεν ανήκει κυριολεκτικά σε κανέναν.
Πρόκειται για ένα συλλογικό προϊόν που δεν ιδιοποιείται κανείς‼.
Λειτουργεί σαν< Prozac!
ύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Ευστρ. Παπάνη, μελέτες έχουν
αποδείξει τη σχέση του κουτσομπολιού με τη χαλάρωση, την εκτόνωση του άγχους και την
αποφόρτιση στους χώρους εργασίας, ενώ μέσω του κουτσομπολιού, οι μαθητές
διαμορφώνουν κοινωνικούς ρόλους. Εκθεση του Κέντρου Ερευνας Κοινωνικών Θεμάτων της
Οξφόρδης έδειξε ότι η ευεργετική δράση του κουτσομπολιού στη φυσική και ψυχολογική
κατάσταση του ανθρώπου ισοδυναμεί με< χορήγηση Prozac! Τπάρχουν ωστόσο και
κίνδυνοι. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι τελικά ο κοινωνικός μας εαυτός αποτελείται κατά ένα
μεγάλο μέρος, όχι από πραγματικές ιδιότητες, αλλά από εικασίες, μύθους και υποθέσεις,
που εναποτίθενται πάνω μας και σχηματίζουν την εξωτερική μας εικόνα. Η κοινωνική σύγκριση και κατά συνέπεια ένα
μεγάλο τμήμα της αυτοεκτίμησής μας εξελίσσεται παράλληλα με τα κοινωνικά σχόλια των άλλων. Ετσι, το κουτσομπολιό
βλάπτει όσους βασίζουν την αυτοεκτίμησή τους στον ※δημόσιο‼ εαυτό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Max Planck Institute της Γερμανίας, τα κοινωνικά σχόλια επηρεάζουν τον τρόπο που λαμβάνουμε βαρυσήμαντες
αποφάσεις, τη στάση μας απέναντι σε άτομα του περιβάλλοντός μας, τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε και αξιολογούμε
συνανθρώπους. Αν τα κουτσομπολιά είναι έντονα, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας,
σύμφωνα με το οποίο η συμπεριφορά και η κρίση μας για κάποιον επηρεάζεται όχι από τις πράξεις του, αλλά από τις
προσδοκίες μας γι' αυτόν, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τη θετική ή αρνητική φήμη που τον συνοδεύει.
Σο έμαθες ότι... Σετάρτη 13 Υεβρουαρίου 2002
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Σο κουτσομπολιό είναι χρήσιμο κοινωνικό παιχνίδι, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε
τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες της κοινωνίας μας
Διάσημοι!Ερωτεύονται, παντρεύονται, απατούν, χωρίζουν, και οι φήμες για το τι
συμβαίνει στην καθημερινή τους ζωή, ακόμα και πίσω από την κλειδαρότρυπα της
κρεβατοκάμαράς τους, κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα ή συζητιούνται δημοσίως στην
τηλεόραση. Καθημερινά τα σοβαρά δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης και οι εφημερίδες
κλέβουν πλέον το θέμα από τα αμιγώς κουτσομπολίστικα περιοδικά. Σι συμβαίνει
λοιπόν; Η Ελλάδα φλυαρεί ακατάσχετα; Διάγουμε περίοδο παρακμής; Όχι ακριβώς. Σο
κουτσομπολιό είναι χρήσιμο κοινωνικό παιχνίδι, γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες της
κοινωνίας μας. ύμφωνα με τους ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους και τους ανθρωπολόγους, το να ασχολείται κάποιος με
τις υποθέσεις των άλλων είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει όλα τα ανθρώπινα όντα. Επιπλέον, παρά τις φήμες, το
κουτσομπολιό δεν ήταν ποτέ αποκλειστικά γυναικείο χαρακτηριστικό. ύμφωνα με ορισμένους, κάνει καλό στην υγεία και
υποβοηθά την κοινωνικότητα. ύμφωνα με κάποιους άλλους, αποτελεί ακόμα και το κλειδί για να αντιληφθούμε τι έκανε τον
άνθρωπο ν´ αρχίσει να μιλάει.
Μιλάμε γιατί κουτσομπολεύαμε
Από το 1992 ο Ρόμπιν Ντάνμπαρ, ψυχολόγος στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, είχε συγκρίνει
τον αριθμό των κοσμικών στηλών που αφιέρωνε στο κουτσομπολιό η αγγλική λαϊκή,
ημερήσια εφημερίδα Sun και η σοβαρή Times. Αποτέλεσμα; Πάνω κάτω το ίδιο. ύμφωνα με
τις απόψεις του, ανέκαθεν το κουτσομπολιό δεν αφορούσε μόνο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις,
αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπου: ε μια καμπή της βιολογικής
εξέλιξης οι πιθηκόμορφοι πρόγονοί μας αντί να συνεχίζουν σιωπηλά να ξεψειρίζουν εναλλάξ
ο ένας τον άλλο άρχισαν να αρθρώνουν τις πρώτες λέξεις και να κουτσομπολεύουν τα μέλη
της μικρής τους κοινωνίας. Ο λόγος; Ενώ οι ομάδες μεγάλωσαν, φτάνοντας μέχρι και τα 150
άτομα, έπρεπε να αφιερώνουν το 40% του χρόνου τους για να καθαρίζουν εκ περιτροπής το δέρμα τους, πράγμα που ήταν
μεγάλη σπατάλη χρόνου. Έτσι, για ν´ αυξήσουν την κοινωνικότητά τους και να διατηρήσουν κάτω από τον έλεγχό τους το
σύνθετο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας, ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους, γεγονός που τους επέτρεψε
να συνδιαλέγονται ταυτόχρονα με διάφορα πρόσωπα. Αν σήμερα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε το λόγο είναι γιατί επί
εκατομμύρια χρόνια κουτσομπολεύαμε ο ένας τον άλλο . Αυτή η δραστηριότητα κρατά αναλλοίωτη τη λειτουργία των
συνδετικών ιστών της ανθρώπινης κοινωνίας.
Αρχέγονο ένστικτο
Έχει ειπωθεί από τα χείλη κοινωνιολόγων ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία χωρίς το
κουτσομπολιό: Θα ήταν ένας κινητήρας χωρίς λιπαντικό, ένας οργανισμός χωρίς χόνδρους και
βλεννογόνους, ένας σκελετός και όχι ένας ζωντανός οργανισμός . τις κλειστές κοινωνίες (χωριό,
σχολείο, συνοικία, τόπος εργασίας) το κουτσομπολιό εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές
μορφές ελέγχου. Είναι το μεγάφωνο για την κυκλοφορία των πληροφοριών και η ράβδος για να
ελέγχουμε εκείνον που παραβιάζει τους κανόνες. Όμως η λειτουργία του δεν είναι μόνο
σωφρονιστική. Για παράδειγμα, ο Υρανκ ΜακΆντριου, ψυχολόγος στο Knox College του
Γκέιλσμπουργκ (ΗΠΑ), υποστηρίζει ότι συνιστά βασικό παράγοντα επιβίωσης: Βοηθά το άτομο να
αντιληφθεί αυτό που είναι κοινωνικά αποδεκτό κι έτσι να συμπεριφερθεί με τον πιο κατάλληλο τρόπο, ακόμα και για να
κάνει καριέρα . ίγουρα το κουτσομπολιό βοηθάει στη μείωση του στρες, όπως προκύπτει από πρόσφατες έρευνες. ύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία Industrial Society, το κουτσομπολιό μεταξύ
συναδέλφων πρέπει ακόμα και να ενθαρρύνεται, γιατί συμβάλλει στη δημιουργία χαλαρού κλίματος στους χώρους όπου
συναντιούνται οι υπάλληλοι. Γιατί όμως πέρα από τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις είναι σχεδόν για όλους ενδιαφέρουσα
και διασκεδαστική η ενασχόληση με τις υποθέσεις των άλλων; ύμφωνα με μια άποψη, το κουτσομπολιό είναι πιθανότατα
αρχέγονο ένστικτο των ανθρώπινων όντων. Τπάρχουν πολιτισμοί που είναι περισσότερο ή λιγότερο επικριτικοί προς αυτό,
αλλά σε όλους τους πολιτισμούς κουτσομπολεύουν. Ακόμα και στους πιο πρωτόγονους.
Από το Μάτο Γκρόσο στο Web
Ση δεκαετία του 1970 ο Κλοντ Λεβί τρος διηγήθηκε ότι στο λαό των Ναμπικβάρα της Νότιας Αμερικής όλη η κοινότητα
διασκέδαζε κουτσομπολεύοντας και γελώντας με τα ζευγάρια που επρόκειτο να ζευγαρώσουν στο δάσος. Μάλιστα, έφταναν
στο σημείο να τα ακολουθούν, εκδηλώνοντας μια τάση ηδονοβλεψίας, η οποία αποδεικνύεται οικουμενική και διαχρονική. Σα
κουτσομπολιά που αφορούν στη σεξουαλική ζωή του Κλίντον δε διέφεραν από εκείνα που αφορούσαν στα κρυφά σεξουαλικά

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

96

πάθη στα βυζαντινά ανάκτορα ή σ´ εκείνα του Ιουλίου Καίσαρα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους σύγχρονούς του ως
σύζυγος όλων των γυναικών και γυναίκα όλων των συζύγων της Ρώμης . Η μόνη διαφορά είναι ότι στο παρελθόν το
κουτσομπολιό ήταν κυρίως προφορικό, ενώ σήμερα έχει γίνει και γραπτό, οπτικοακουστικό, διαδραστικό. το Ιντερνέτ
παραμονεύει ένας ψηφιακός ωκεανός από διαφορετικούς μεταξύ τους διαδικτυακούς τόπους που όλοι έχουν κοινό στόχο: την
αποκάλυψη των μυστικών κάποιας διασημότητας. Κρίσιμο ρόλο πλέον διαδραματίζει και ο ανώνυμος αναγνώστηςπληροφοριοδότης. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος ν´ ακούσει μια συζήτηση σ´ ένα εστιατόριο, στη διάρκεια της οποίας μια
διάσημη εκμυστηρεύεται τον επικείμενο γάμο της μ´ έναν επίσης διάσημο. Ο τυχερός μεταφέρει την είδηση σε κάποιο
δημοσιογράφο και την επόμενη μέρα τη βλέπουμε πρωτοσέλιδο στο Traffic ή στο Espresso. Φάρη στα κινητά όλοι μπορούν με
ένα SMS και την υπηρεσία Wap να δέχονται τα πιο καυτά κουτσομπολιά κατευθείαν στο τηλέφωνό τους. Είναι όμως
αξιόπιστοι αυτοί οι χομπίστες-παπαράτσι, τη στιγμή που πολλές έρευνες σχετικά με την ανάμνηση και τη διάδοση των
φημών αποδεικνύουν πόσο ανακριβείς είναι συχνά οι αυτόπτες μάρτυρες; Και τι να πει κάποιος για τα θύματα των κακών
γλωσσών; Διασύρεται πραγματικά η προσωπική τους ζωή από αναπόδεικτες και ψευδείς ειδήσεις; Η τηλεπαρουσιάστρια, την
οποία σίγουρα κάποιοι επέβαλαν στο κανάλι , οι γκέι ποδοσφαιριστές για τους οποίους υπάρχει ακόμα και φωτογραφία , ένας
πρώην δημόσιος λειτουργός παραγεμισμένος ψυχοφάρμακα . Τπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Δε λείπουν οι
ηθοποιοί ή τα μοντέλα που, ακόμα και σε συνεργασία με τους διευθυντές των περιοδικών και των εφημερίδων, δημιουργούν
ψεύτικα κουτσομπολιά για λογαριασμό τους, ώστε να εμφανιστούν μετά στα ΜΜΕ και να δώσουν συνεντεύξεις. Γιατί; Είναι
προτιμότερο να σε κουτσομπολεύουν παρά να σε ξεχνούν...

Ένας στους τρεις με κατάθλιψη, ένας στους πέντε με τάσεις αυτοκτονίας, Γιώργος Κιούσης, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/9/2005,
Έρευνα-σοκ για τους ανέργους

χεδόν το ένα τρίτο των ανέργων στην Εύβοια πάσχει από κατάθλιψη και ένας στους πέντε εκδηλώνει αυτοκτονικό
ρίσκο.
ε 900 άτομα
ύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χυχικής Τγείας, σε δείγμα 900
ατόμων (άνω των 18 ετών) από τη Φαλκίδα, την Ερέτρια, την Αμάρυνθο, τη Λάμψακο, την Αρτάκη και τα Χαχνά, περιοχές
που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τη βίαιη αποβιομηχάνιση τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται κλονισμός στην ψυχική
τους υγεία και είναι έντονη η ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης στον πληθυσμό.
25% ανεργία
Και να σκεφτεί κανείς -στον νομό όπου τα ποσοστά ανεργίας, σύμφωνα με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φαλκίδας,
ξεπέρασαν το 25%- ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα οι άνεργοι του Μαντουδίου και της βορειοκεντρικής Εύβοιας,
στους οποίους εδώ και πέντε χρόνια οφείλονται δεδουλευμένα και αποζημιώσεις -μέσος όρος 3.000 ευρώ ανά εργαζόμενο- από
το κλείσιμο της άλλοτε κραταιάς επιχείρησης καλιστήρη και ΒΙΟΜΑΓΝ, ενώ την ίδια ώρα έχει εκποιηθεί το σύνολο των
εγκαταστάσεων του συγκροτήματος-εργοστασίου και αυτοί δεν έχουν πάρει ούτε δραχμή στα χέρια τους.
Διαταραχές
ύμφωνα με τον τέλιο τυλιανίδη, ※από τον γενικό πληθυσμό βρέθηκε ότι ένα
ποσοστό 29% πάσχει από τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή. Τψηλά ποσοστά
κατάθλιψης βρέθηκαν σε γυναίκες, ηλικιωμένους (άνω των 75), ανέργους (26% των
ανέργων βρέθηκε να πάσχει από κατάθλιψη) και εργάτες, διαζευγμένους και χήρους.
Σο ποσοστό των διαταραχών συναισθήματος είναι 16,8% και των αγχωδών διαταραχών
17%. Χυχωτικά συμπτώματα βρέθηκαν σε ποσοστό 2,22% (αφαίρεσα το κομμάτι για τα
ναρκωτικά και το αλκοόλ - στις συγκεκριμένες διαταραχές το ποσοστό που βρέθηκε
είναι πολύ χαμηλό, γιατί το ερωτηματολόγιο δεν είναι ειδικό για την καταγραφή αυτών
των διαταραχών).
Σο αυτοκτονικό ρίσκο βρέθηκε σε ποσοστό 7% και στους ανέργους το ποσοστό αυτό
αγγίζει το 20%. Σο ποσοστό των αγχωδών διαταραχών είναι μεγαλύτερο σε νέους 18-39 ετών, υπαλλήλους, ανέργους,
φοιτητές, νοικοκυρές. Αλλωστε, φαινόμενα όπως η αυτοκτονικότητα και η αϋπνία εμφανίζονται επίσης πολύ συχνά σε
ανέργους.
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Άγχος, αλκοόλ
Οι έννοιες της επικινδυνότητας και της βίας είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τις έννοιες
της τρέλας και της ψυχικής ασθένειας, σύμφωνα με τις απαντήσεις του πληθυσμού. Σο
άγχος και η κατάχρηση αλκοόλ θεωρούνται από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
φυσιολογικές καταστάσεις. Ενα ποσοστό 85% θεωρεί ότι ένας ※τρελός‼ δεν είναι υπεύθυνος
για τις πράξεις του και την κατάστασή του.
Ψς συνέπεια της έλλειψης συναίσθησης της κατάστασής του και της έλλειψης ευθύνης που αποδίδεται στον ※τρελό‼,
πιστεύεται ότι αυτός υποφέρει λιγότερο απ' ό,τι ο ψυχικά ασθενής και ο καταθλιπτικός.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το ψυχιατρικό νοσοκομείο δεν αποτελεί πρώτη επιλογή (στις απαντήσεις του πληθυσμού) για
τη φροντίδα ενός τρελού, ενός ψυχικά ασθενούς, ενός καταθλιπτικού (15%, 10%, 3%, αντίστοιχα).
Υαρμακευτική αγωγή και κοινωνική υποστήριξη είναι οι συχνότερες απαντήσεις για τον τρόπο
φροντίδας του τρελού, του ψυχικά ασθενή και του καταθλιπτικού. Μόνο ένα ποσοστό 13% έχει κάνει
θεραπεία για κατάθλιψη από αυτούς που βρέθηκε ότι έχουν κατάθλιψη, αποτελέσματα που δείχνουν
ότι η κατάθλιψη υποθεραπεύεται σε μεγάλο ποσοστό.
Ενημέρωση
※Από τα παραπάνω‼, σημειώνει ο κ. τυλιανίδης, ※ανησυχητικό είναι το υψηλό ποσοστό της κατάθλιψης και του άγχους
στους ανέργους, που απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις ψυχιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, είναι έκδηλη η ανάγκη
συνεχούς ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και η πληροφόρηση για τις υπάρχουσες υπηρεσίες
υγείας (συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια). Τποχρέωση των φορέων ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τους φορείς
Σοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία νέων δομών βάσει των αναγκών του πληθυσμού,
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό των ατόμων που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν έχουν κάνει θεραπεία.
Σέλος, τα δεδομένα για τις αναπαραστάσεις του πληθυσμού θα συμβάλουν στον σχεδιασμό δράσεων καταπολέμησης
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού (ανεργία, μετανάστες, ΑμΕΑ, εξαρτημένα άτομα κ.λπ.).

Γυναίκες και νέους χτυπά η ανεργία, Ηλίας Γεωργάκης, εφ. Σα Νέα, 20/11/2004
H Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση σε ποσοστά ανεργίας μεταξύ των 25 κρατών - μελών της E.E. και την
πρώτη μεταξύ των 15 κρατών, πριν από τη διεύρυνσή της. Tους 508.197 έφθασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον
Οκτώβριο
Γυναίκες είναι οι 7 στους 10 ανέργους σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ τα πρωτεία στην ανεργία (εκτός από τις γυναίκες)
κατέχουν και οι απόφοιτοι Λυκείου.
※TA NEA‼ παρουσιάζουν τον νέο χάρτη της ανεργίας όπως αυτή αποτυπώνεται από τα
προσφατα (31/10/2004) στοιχεία του ΟΑΕΔ (αφορούν την εγγεγραμμένη ανεργία). Σα νέα
επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του ΟΑΕΔ αποτυπώνουν την έκρηξη
της ανεργίας. Ειδικότερα κατά τον μήνα επτέμβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων αυξήθηκε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2003 κατά 10,85%, στα 488.236
άτομα από 440.420 (δηλαδή αυξήθηκε κατά 47.816 άτομα) και τον Οκτώβριο ο αριθμός τους
άγγιξε τις 508.197, από 489.378 που είχε ανακοινώσει για τον ίδιο μήνα πέρυσι ο ΟΑΕΔ
(αύξηση κατά 18.819 άτομα). Πρόκειται για μεταολυμπιακους ανέργους και μάλιστα
εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες.
Σα πρωτεία στην ανεργία των γυναικών κατέχουν οι νομοί: Έβρου (75,24% των ανέργων
είναι γυναίκες), Κιλκίς (71,91%), Κοζάνης (71,60%), Λάρισας (73,05%), Μαγνησίας (74,17%),
Ιωαννίνων (70,79%), Αρκαδίας (70,57%), Βοιωτίας(70,59%) και Καβάλας (70,16%).
H έρευνα. Σονίζεται ότι τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία συμβαδίζουν και με την πρόσφατη έρευνα
εργατικού δυναμικού της Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας, που απένειμε για άλλη μια φορά τα αρνητικά πρωτεία στις
γυναίκες και στους νέους (έδειξε ότι η ανεργία σκαρφάλωσε στο 11,2% το πρώτο τρίμηνο του 2004). Η έρευνα βασίστηκε για
πρώτη φορά στα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2001 και έγινε με διαφορετική μεθοδολογία από τις προηγούμενες,
κάτι που εξηγεί ίσως, εν μέρει, τη σημαντική αύξηση που εμφάνισε ο δείκτης. υγκεκριμένα, η ανεργία ήταν 10% το πρώτο
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τρίμηνο του 2003, όταν η έρευνα είχε γίνει με την παλαιά μεθοδολογία και με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 1991. Με
τα νέα αυτά στοιχεία, πάντως, η χώρα μας εμφανίζεται να κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση σε ποσοστά ανεργίας μεταξύ
των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρώτη μεταξύ των 15 κρατών, πριν από την πρόσφατη διεύρυνσή της.
Δραματική εικόνα. υνολικά, η έρευνα εντόπισε 523.843 ανέργους σε όλη τη χώρα και σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων
και εκπαίδευσης, αλλά πιο δραματική εμφανίζεται η εικόνα στις εξής κοινωνικές ομάδες:
- τους νέους 15-29 ετών, όπου τα ποσοστά είναι διπλάσια από τον μέσο όρο. υγκεκριμένα, η ανεργία στους νέους φτάνει το
21,3%. Ειδικά στις νέες γυναίκες, η ανεργία πλήττει το 28%, έναντι 16% των νέων ανδρών. Να σημειωθεί ότι το 39,6% στο
σύνολο των ανέργων είναι νέοι άνεργοι, δηλαδή ψάχνουν για πρώτη φορά δουλειά.
-την ηλικία 30-44 ετών τα ποσοστά της ανεργίας είναι 10,1% και κατεβαίνουν στο 5,9% στην ηλικία 45-64 ετών.
- τις γυναίκες, των οποίων το συνολικό ποσοστό ανεργίας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου των ανδρών και φτάνει το
16,8% έναντι 7,3% των ανδρών.
- τις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, όπου το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 18,7%, της Δυτικής Μακεδονίας (16,2%) και της
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (13,9%).

14 πτυχία στη «μαύρη λίστα» της ανεργίας, Φρήστος Κάτσικας, εφ. Σα Νέα, 10/11/2003
134.700 άτομα στα... αζήτητα της αγοράς εργασίας. Aρνητική πρωτιά στους πτυχιούχους
※καθηγητικών‼ σχολών
Δεκατέσσερα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων περιέχει η ※μαύρη λίστα‼ της ανεργίας στη
χώρα μας. Περίπου 134.000 πτυχιούχοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, αφού κατά μέσον όρο χρειάζεται
να περιμένουν τουλάχιστον τριάμισι χρόνια μέχρι να βρουν δουλειά.
ύμφωνα με έρευνα της Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, την
※πρωτιά‼ στην ανεργία κατέχουν πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών με περίπου εκατό χιλιάδες άτομα να βρίσκονται στα...
αζήτητα της αγοράς εργασίας. Να σημειωθεί ότι στους άνεργους πτυχιούχους προστίθενται κάθε μήνα περίπου τρεις
χιλιάδες νέοι και νέες που αποφοιτούν από την Σριτοβάθμια Εκπαίδευση (AEI και TEI).
Ποια είναι όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα πτυχία της... ανεργίας στη χώρα μας;
ε δυσχερέστερη θέση βρίσκονται όσοι έχουν σπουδάσει επιστήμες που παραπέμπουν στο
επάγγελμα του εκπαιδευτικού: φιλόλογοι, ιστορικοί, γυμναστές, θεολόγοι, κοινωνιολόγοι,
νηπιαγωγοί, μαθηματικοί, φυσικοί, Γαλλικής - Ιταλικής και Γερμανικής Υιλολογίας είναι οι πιο
※ευαίσθητες‼ ομάδες. Περίπου 80.000 - 100.000 υπολογίζονται οι πτυχιούχοι ※καθηγητικών‼
σχολών που είναι άνεργοι, υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι. ε πρόσφατη έρευνα σε
αδιόριστους εκπαιδευτικούς αποδείχτηκε πως ο ένας στους τέσσερις ήταν άνεργος πάνω από 18
μήνες, οι μισοί απασχολούνταν σε εργασίες εντελώς άσχετες με την επιστήμη τους
(εμποροϋπάλληλοι, οδηγοί taxi, γκαρσόνια κ.λπ.), ενώ ένας στους τέσσερις υποαπασχολείτο σε δουλειές ※σχετικές‼
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα).
Σα Γραφεία Διασύνδεσης
Αποκαλυπτικές για την ανεργία που πλήττει τους πτυχιούχους είναι και οι έρευνες των Γραφείων Διασύνδεσης των
Πανεπιστημίων. Έτσι, μόνο το 17,7% των αποφοίτων Υιλολογίας απασχολείται σε σχετική με το αντικείμενο του πτυχίου του
εργασία, ενώ το 42,9% αυτών των αποφοίτων είναι άνεργοι.Παράλληλα, έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έδειξε ότι
από το 60,3% των πτυχιούχων του Σμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που εργάζονται, το 42,3% απασχολείται σε τομείς
άσχετους με τις σπουδές του. Άνεργοι είναι και το 42,9% των αποφοίτων του Σμήματος Ιστορίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης. ε σχετική έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων από το Γραφείο
Διασύνδεσης τονίζεται ότι μόνο το 17,7% των αποφοίτων απασχολείται σε σχετική με το αντικείμενο του πτυχίου του
εργασία.Φωρίς δουλειά είναι ένας στους πέντε πτυχιούχους κοινωνιολόγους, ενώ το 70% όσων εργάζονται δήλωσαν ότι το
επάγγελμά τους έχει ελάχιστη ή καμία σχέση με τις σπουδές τους, σύμφωνα με την έρευνα του Γραφείου Διασύνδεσης του
Παντείου Πανεπιστημίου για την απασχόληση των πτυχιούχων του.Για περισσότερο από δύο χρόνια μένουν άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι το 30% των νέων αποφοίτων των Υυσικών και Μαθηματικών Σμημάτων, ενώ το 15% συνεχίζει
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μεταπτυχιακές σπουδές, πιθανόν για να αποφύγει τον εφιάλτη της ανεργίας.Από τους μέχρι σήμερα πτυχιούχους
νηπιαγωγούς είναι πλέον σίγουρο ότι 9.500 δεν θα μπορέσουν να εξασκήσουν επαγγελματικά στο μέλλον ό,τι
σπούδασαν.Περίπου σε 3.000 εκτιμώνται οι άνεργοι πτυχιούχοι Θεολογίας, ενώ άλλοι τόσοι υποαπασχολούνται ή
ετεροαπασχολούνται. Πάνω από 12.000 υπολογίζονται οι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι - ετεροαπασχολούμενοι πτυχιούχοι
γυμναστές.
Ανεργία πτυχιούχων και στις ΗΠΑ
Δεν φαίνεται,όμως, η ανεργία των πτυχιούχων να είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο. Πρόσφατο δημοσίευμα των ※New York
Times‼ (26.10.2003) αποκαλύπτει ότι περίπου μισό χρόνο μετά την απόκτηση του πτυχίου τους πολλοί απόφοιτοι ελίτ
αμερικανικών κολεγίων συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να συμβιβαστούν με δουλειές που δεν σχετίζονται με τoυς
επαγγελματικούς τους στόχους. ε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε την περσινή χρονιά και όπου συμμετείχαν 162
κολέγια, η Εθνική Ένωση Κολεγίων και Εργοδοτών βρήκε ότι κατά μέσο όρο μόνο το 51,6% των φοιτητών που αποφοίτησαν
την προηγούμενη χρονιά βρήκε εργασία αμέσως.
Δύσκολοι καιροί για δικηγόρους και γιατρούς
οβαρά προβλήματα ανεργίας αντιμετωπίζουν
παρελθόν η αγορά εργασίας και η κοινή γνώμη
Νέοι πτυχιούχοι Νομικής, Ιατρικής,
αντιμετωπίζουν προβλήματα που καταγράφονται

πια και κλάδοι τους οποίους στο
είχαν ※στεφανώσει‼ με κύρος και γόητρο.
Υαρμακευτικής, Οδοντιατρικής
ήδη στις στατιστικές της ανεργίας.

ύμφωνα με στοιχεία του Δικηγορικού υλλόγου
Αθηνών, σε σύνολο 15.834 δικηγόρων οι
1.000 ασκούν επαγγέλματα άσχετα με το δικηγορικό επάγγελμα, ενώ 4.873, δηλαδή το 1/3 των Αθηναίων δικηγόρων, δεν
κατόρθωσαν να κάνουν ούτε μία παράσταση στα δικαστήρια μέσα στο έτος που έγινε η έρευνα.
Σα επίσημα στοιχεία του Ιατρικού υλλόγου της Αθήνας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 8,5% των γιατρών δεν έχει
δραστηριότητα, καταγράφεται δηλαδή στο άνεργο δυναμικό του κλάδου, ενώ το 13% θεωρείται υποαπασχολούμενο. Πώς
απασχολούνται οι νέοι γιατροί αναμένοντας την ειδικότητα; Δουλεύοντας σε διαιτολογικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες ή
ασχολούμενοι με κάτι παραϊατρικό ή εντελώς εξωιατρικό.
Οι οδοντίατροι
Ουσιαστικά άνεργος είναι ένας στους τέσσερις Έλληνες οδοντιάτρους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας.
H ανεργία αποτελεί βασικό πρόβλημα για τον κλάδο των γεωπόνων, αφού περίπου το 1/3 των πτυχιούχων σε πανελλαδικό
επίπεδο είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται.
Σέλος, άνεργοι είναι και το 1/4 των πτυχιούχων MME και η δουλειά των μισών από όσους έχουν επαγγελματική απασχόληση
έχει μικρή έως μηδενική συνάφεια με τις σπουδές τους.

Tηλεφωνητής με... πτυχίο, Μάρθα Καϊτανίδη, εφ. Σα Νέα, 26/1/2004
Tο 40% των πτυχιούχων απασχολούνται σε δουλειές άσχετες με τις σπουδές τους
※Αποφοίτησα από το Σμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πριν από 4 χρόνια. Σότε ξεκίνησαν τα δύσκολα. Με τα πολλά βρήκα
δουλειά σε μία μεγάλη εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών, το αντικείμενό μου όμως - εργάζομαι ως τηλεφωνητής - δεν έχει
καμία σχέση με τις σπουδές μου. Βλέπω τους φίλους μου να μένουν άνεργοι για χρόνια και τότε σκέφτομαι πως είμαι
τυχερός, αφού εγώ εργάζομαι‼. Φιλιάδες νέοι, όπως ο 26χρονος Ζαχαρίας τρογγύλης, ξεκινούν τις σπουδές τους
φιλοδοξώντας στο μέλλον να υπηρετήσουν τον τομέα που έχουν επιλέξει. Μετά την αποφοίτησή τους όμως σκοντάφτουν
πάνω στο πρόβλημα εύρεσης εργασίας στον κλάδο τους με αποτέλεσμα να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά για να καλύψουν τα
έξοδά τους. ύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 40% των πτυχιούχων (ανωτάτων χολών ή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων) στη
χώρα μας απασχολούνται σε δουλειές άσχετες με τις σπουδές τους. ημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στον
τομέα της ετεροαπασχόλησης, ενώ την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με 47%.
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Σα ποσοστά της ετεροαπασχόλησης αλλάζουν ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο. Σο
πρόβλημα είναι οξύτατο στους αποφοίτους των χολών της Υιλοσοφικής και των Καλών Σεχνών
(73%). Οι πτυχιούχοι θετικών επιστημών (φυσικοί, μαθηματικοί κτλ.) αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της ετεροαπασχόλησης σε ποσοστό 63%, οι γεωπόνοι σε 60% και οι Εκπαιδευτικοί σε
56%.
Σα ποσοστά είναι μικρότερα για τους υπόλοιπους τομείς όπως Νομική και Οικονομικά (22%),
Ιατρική, Νοσηλευτική και, γενικότερα, επαγγέλματα που αφορούν τον τομέα της υγείας (35%)
κ.ά.
Απότομη προσγείωση
Έπειτα από προσπάθειες μηνών να βρει δουλειά στον τομέα της, η άρα Φαραλαμποπούλου, απόφοιτος χολής
Κινηματογράφου και Σηλεόρασης βρετανικού Πανεπιστημίου, τελικά προσελήφθη στο τμήμα πωλήσεων γνωστής εταιρείας
όπου και έχει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Όπως η ίδια εξηγεί, τα χρονικά περιθώρια στένευαν ενώ δεν άντεχε
πλέον να δηλώνει άνεργη. ※Δεν αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου. Από την άλλη ένιωθα πως απογοητεύω τους γονείς
μου. H δουλειά που έχω τώρα απέχει από αυτά που ονειρευόμουν πως θα κάνω όταν ήμουν φοιτήτρια. H πραγματικότητα
όμως και η δυσκολίες που αντιμετώπισα με προσγείωσαν απότομα‼.
Όπως επισημαίνει στα ※NEA‼ ο κ. Νίκος Υακιολάς, δρ Κοινωνιολογίας-Παιδαγωγικής και ερευνητής του EKKE (Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), το πρόβλημα της ετεροαπασχόλησης είναι αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη του πως ο
επαγγελματικός προσανατολισμός βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή φάση, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην ενημερώνονται σωστά
για τις προοπτικές του κλάδου τους.
※Κατά συνέπεια η τρομερή ανεργία που πλήττει τους πτυχιούχους και η έντονη επιθυμία τους για οικονομική ανεξαρτησία
τούς αναγκάζει να βρουν μία οποιαδήποτε δουλειά. Δυστυχώς όμως πολλοί είναι αυτοί που βρίσκουν επαγγέλματα πολύ
χαμηλότερα έως και απαξιωτικά σε σύγκριση με το μορφωτικό τους επίπεδο. τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα καθώς οι νέοι διακατατέχονται από το συναίσθημα έλλειψης ικανοποίησης και ενδιαφέροντος‼, συμπληρώνει.
«Από στέλεχος μεγάλης εταιρείας, βρέθηκα οδηγός ταξί»
Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις πτυχιούχων που ενώ βρίσκουν εργασία πάνω στον τομέα
τους, απογοητεύονται τόσο από τις συνθήκες εργασίας όσο και από τις χαμηλές απολαβές
τους με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα, κυρίως για
βιοποριστικούς λόγους. Όπως ο κ. ωτήρης Παπαδόπουλος, πτυχιούχος Οικονομικών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο οποίος σήμερα εργάζεται ως οδηγός ταξί. ※Ο μισθός μου δεν με
κάλυπτε, ιδιαίτερα όταν αναλογιζόμουν τις ώρες που περνούσα στο γραφείο δουλεύοντας. υν
το ψυχολογικό κόστος και το στρες. το μεταξύ τα έξοδα τρέχανε. Είμαι πατέρας δύο παιδιών
και δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Δεν λέω πως η απόφαση ήταν εύκολη. Από τη μία
στιγμή στην άλλη βρέθηκα να είμαι από κουστουμαρισμένο στέλεχος μεγάλης εταιρείας, οδηγός ταξί. Είμαι σίγουρος όμως
πως έκανα το σωστό, αφού τώρα κερδίζω περισσότερα‼.
Μεγάλη έκταση του φαινομένου της ετεροαπασχόλησης διαπιστώνει και ο κ. Ντικράν Κατσικιάν, γενικός διευθυντής
αξιολόγησης ανώτατων και μεσαίων στελεχών επιχειρήσεων, όπως όμως τονίζει δεν είναι πρόβλημα αποκλειστικά ελληνικό.
※Μεγάλος είναι ο αριθμός των νέων που ενώ έχουν τελειώσει Οικονομικά, Ιατρική, χολές του Πολυτεχνείου, τελικά
απορροφούνται στις πωλήσεις, σε φαρμακευτικές εταιρείες κτλ. Σα δεδομένα στην αγορά εργασίας έχουν πλέον αλλάξει και
η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και απαιτητική. Επομένως οι νέοι πρέπει να είναι ευέλικτοι και να αρπάζουν τις
ευκαιρίες που τους προσφέρει η αγορά‼, τονίζει.

Πεθαίνοντας από ανεργία, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 7/6/2002
Σο αδιέξοδο και η απελπισία της ανεργίας έσπρωξε χθες στο θάνατο έναν 30χρονο ναυπηγό από τον Πύργο Ηλείας. Ο Νίκος
Περιστερόπουλος, που τους τελευταίους μήνες έψαχνε απεγνωσμένα να βρει δουλειά στην Αθήνα, είχε κανονίσει προχθές να
πάει για συνέντευξη, προκειμένου να προσληφθεί στο ※Αττικό Μετρό‼. Ξαφνικά έπαψε να επικοινωνεί με τους γονείς του
στον Πύργο, οι οποίοι ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν. Η μνηστή του αποφάσισε να τον επισκεφθεί στο
διαμέρισμά του όπου έντρομη τον βρήκε απαγχονισμένο. Δίπλα του σε ένα σημείωμα ο 30χρονος ναυπηγός εξηγούσε τους
λόγους της αυτοκτονίας του ζητώντας συγγνώμη από τους δικούς του.
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Άνεργος με διδακτορικό, μάστερ και δύο ξένες γλώσσες!, Αρετή Αθανασίου, εφ. Σα Νέα, 18/12/2000
Έναν χρόνο Νηπιαγωγείο, έξι χρόνια Δημοτικό, έξι Γυμνάσιο και Λύκειο, τέσσερα στο Πανεπιστήμιο, τρία αφιερωμένα στο
διδακτορικό, ένα στο μάστερ, δύο στον στρατό και ένα στην... ανεργία, σύνολο 24 από τα 29 που μετρά ως καταγραμμένη
ανθρώπινη ύπαρξη! Και αν αναρωτηθείτε πού πήγαν τα υπόλοιπα (και πρώτα) πέντε χρόνια της ζωής του Διονύση Γουβιά,
ήταν απλώς... παιδί.
Μόνο τότε, άλλωστε, υπήρξε παιδί με ό,τι και όσα υποδηλώνει η λέξη. Σα υπόλοιπα 24 χρόνια του δαπανήθηκαν σ’ αυτό που
λέγεται μόρφωση, γνώση, εξειδίκευση, για να μπορεί να είναι σήμερα ένας πτυχιούχος με διδακτορικό, μάστερ και δύο ξένες
γλώσσες άνεργος! Η περίπτωση του Διονύση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ακραία, αν θέσεις... ανεργίας ανάλογη με την
δική του δεν καταλάμβαναν άλλοι 713 πολυπτυχιούχοι!
Δεν είναι λοιπόν ακραία, είναι όμως εξωφρενική, όπως και οι υπόλοιπες 713 περιπτώσεις και λίγο
περισσότερο από αυτές, αφού ο Διονύσης έκανε διδακτορικό και πήρε το μάστερ του στην Αγγλία
με χρήματα του ελληνικού κράτους κέρδισε για τέσσερις απανωτές χρονιές υποτροφία του ΙΚΤ.
Και μπορεί σήμερα να αυτοσαρκάζεται ότι παραμένει στα αζήτητα του ίδιου του κράτους που τον
πριμοδότησε ※γενναιόδωρα‼, όπως ομολογεί, από τα ταμεία του, για να ’ναι, εδώ και μήνες, στην
ουρά της ανεργίας... Θα μπορούσε να συμβεί αυτό σε κάποια άλλη προηγμένη χώρα του κόσμου;
Προηγμένη, τουλάχιστον, όχι! Αποδεδειγμένα όχι, αφού καμιά στατιστική, καμιάς άλλης
ευρωπαϊκής χώρας δεν περιλαμβάνει υπολογίσιμο δείγμα ανέργων με διδακτορικό και μάστερ πλην της Ελλάδας φυσικά. Σι
τα ’θελε όλα αυτά ο Διονύσης; Σο αναρωτιέται και ο ίδιος, έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται μήπως και λάθεψε, ※μήπως
τόσα χρόνια κόπων πήγαν στράφι.
Αν είχα αρκεσθεί απλώς στο πρώτο μου πτυχίο, ίσως είχα καταφέρει να πιάσω κάποια δουλειά και να ζω σήμερα στο δικό
μου σπίτι και όχι "φιλοξενούμενος" ακόμη στο πατρικό μου, αλλά και αν δεν είχα καταφέρει να βρω έστω μια δουλειά
κατώτερη των προσόντων μου, ας ήμουν άνεργος κοινωνιολόγος και όχι άνεργος διδάκτορας κοινωνιολόγος...‼. Είναι
※βαρύτερη‼ η ανεργία τώρα, γιατί έχει στοιχίσει και... περισσότερο! Είναι ※βαρύτερο‼ και το βιογραφικό του, αφού εμπεριέχει
προσόντα και εξειδικεύσεις που κανείς δεν φαίνεται να χρειάζεται σ’ αυτόν τον τόπο. Σα περισσότερα από τα
πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας στα οποία το έχει
αποστείλει, έχουν απαντήσει διά της... σιωπής τους!
Δεν μπήκαν καν στον κόπο να αποδεχθούν, έστω, την επαγγελματική και επιστημονική υπόσταση του Διονύση: ※Και οι
ελάχιστοι που απάντησαν, παραδέχθηκαν ότι βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το βιογραφικό μου, αλλά λυπούνται, είπαν, δεν
υπήρχε καμιά θέση για κάποιον με τόσα προσόντα! Σο χειρότερο είναι ότι σε ορισμένα τμήματα που είχαν προκηρυχθεί
θέσεις και έκανα αίτηση, υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν και τη δουλειά μου, αλλά η υποψηφιότητά μου δεν προχώρησε,
πέσανε, όπως καταλαβαίνετε, τα "βύσματα" και δεν με ευνόησαν οι συσχετισμοί δυνάμεων‼.
Κοινωνιολογία στο Ρέθυμνο τέλειωσε ο Διονύσης Γουβιάς και στόχος του, φυσικά και δεν ήταν η... ανεργία. ※Διαπιστώνω
καθημερινά από φίλους και γνωστούς στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και στη Μέση Εκπαίδευση ότι υπάρχουν χιλιάδες
άνθρωποι σαν κι μένα, που άλλοι κουράστηκαν και άλλοι εξουθενώθηκαν να περιμένουν‼, λέει. ※Τπάρχουν και άλλοι
διδάκτορες, που χρόνια τώρα περιμένουν μια θέση ανάλογη των προσόντων τους. Αλλά καταλήγει τραγελαφικό να σε
πριμοδοτεί το κράτος και ύστερα, αντί να τηρήσει τη διάταξη της σύμβασης που σε έχει δεσμεύσει να υπογράψεις ότι μετά το
τέλος των σπουδών σου θα απασχοληθείς για πέντε χρόνια στον τόπο σου σε θέση ανάλογη της εξειδίκευσής σου
συστηματικά την αγνοεί! Δεν σε απορροφά πουθενά, ούτε καν σαν απλό ερευνητή...‼.
Έτσι, έχει καταλήξει ο Διονύσης να στέλνει το ένα βιογραφικό μετά το άλλο και παράλληλα να υποαπασχολείται όπου
μπορεί, για να επιβιώνει: ※Κυνηγώ στην κυριολεξία το μεροκάματο, ασχολούμαι με μεταφράσεις, ψάχνω και για κανένα
ιδιαίτερο αναλαμβάνω παιδιά του Γυμνασίου αλλά και του Λυκείου για τη θεωρητική κατεύθυνση , ακόμα και... αρχαία
άρχισα να διαβάζω, για να συμπληρώνω ένα ισχνό εισόδημα...‼.
Αλλά το εισόδημα που συμπληρώνει δεν επαρκεί για να κάνει εκείνα που θα μπορούσε να κάνει ένας 29χρονος: ※Δεν μπορώ
να ζήσω ακόμη σε δικό μου σπίτι ούτε συζήτηση να πληρώσω ενοίκιο. Οι γονείς μου είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλά
μπορούν ακόμη να μου προσφέρουν στέγη και μέρος της διατροφής μου. Αυτό όμως μόνο κολακευτικό δεν είναι για μένα σ’
αυτή την ηλικία θα ’πρεπε εγώ να τους προσφέρω. Δείχνω μια μεγάλη αυτοσυγκράτηση στα έξοδα, ούτε να διασκεδάσω
μπορώ ούτε να αγοράσω όλα τα βιβλία που χρειάζομαι. Πραγματικά, τα έχω χάσει με αυτήν τη χώρα, που όλοι της κομμάτι
είμαστε...‼.
Απογοήτευση
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Αυτό που κυρίως βιώνει ο Διονύσης, είναι ※... απογοήτευση, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Απογοήτευση για την κοινωνική
πολιτική που προσφέρει η χώρα μας ως οργανωμένο κράτος. Απογοήτευση για τον δρόμο που χαράζει και ακολουθεί η
παγκόσμια κοινότητα. Απογοήτευση για το επάγγελμα και την ειδικότητά μας. Αλλά και απογοήτευση προσωπική νιώθεις
άχρηστος, παροπλισμένος. Γιατί το θέμα δεν είναι να γίνεις υπάλληλος γραφείου, ασφαλιστής ή το παιδί για όλες τις
δουλειές... Σο θέμα, ύστερα από τόσα χρόνια προσπαθειών και κόπων, είναι να εφαρμόσεις όσα έχεις μάθει και να αισθανθείς
επαγγελματική πληρότητα...‼.
«Περνάνε τα πιασάρικα επαγγέλματα»
Σι φταίει για την ανεργία και δη των διπλωματούχων; Υταίνε πολλά, κατά τον Διονύση: ※Υταίει κατ’ αρχήν η γενική
αντίληψη, ειδικά για τους κοινωνικούς επιστήμονες! Υταίει το γεγονός ότι η χώρα μας είναι προσανατολισμένη προς τα
αγοραία επαγγέλματα τα "πιασάρικα", τα λεγόμενα τεχνολογικά και οικονομικά... Επαγγέλματα όπως κοινωνική έρευνα και
κοινωνικές επιστήμες είναι στη γωνία, πέρα από ασυνείδητη είναι και ενσυνείδητη προσπάθεια κάποιων (και κυβερνώντων)
να μην πάνε μπροστά τέτοιες επιστήμες, γιατί το ζητούμενο πια δεν είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι, αλλά άνθρωποι με
συγκεκριμένες λειτουργίες, απασχολήσιμοι, να ξέρουν το πόστο και την ειδίκευσή τους, τίποτα άλλο και το σημαντικότερο,
να μη μπαίνουν στη διαδικασία της κρίσης πραγμάτων...‼.
ε γυναίκες και νέους τα σκήπτρα της ανεργίας
Έχει το σφρίγος και τη λάμψη της νεότητας η... ανεργία στη χώρα μας: από τους 523.374 καταγραμμένους ανέργους (ΕΤΕ,
έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Β’ τρίμηνο του ’99), οι 281.407 είναι νέοι άνθρωποι ηλικίας 15 έως 29 ετών ποσοστό 53,7% του
συνόλου των ανέργων! Είναι κυρίως γένους θηλυκού από τους 281.407 νέους σε ηλικία ανέργους, οι 173.637 είναι γυναίκες και
οι υπόλοιποι 107.770 άνδρες. Είναι και... μορφωμένη η ανεργία μας με διάφορα επίπεδα μόρφωσης: στις λίστες των ανέργων
εμπεριέχονται 133.211 νέοι με απολυτήριο Λυκείου, 53.974 με πτυχίο ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 27.087
με πτυχίο ανωτάτων σχολών και 713 με... διδακτορικό! Εμπεριέχονται ακόμη και 38.090 νέοι που έχουν βγάλει μόνο το
Γυμνάσιο, 26.877 με απολυτήριο Δημοτικού, 1.027 νέοι που φοίτησαν στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και άλλοι 1.532 που δεν
πήγαν καθόλου στο Δημοτικό!
Η ηλικιακή ομάδα 20 έως 24 ετών εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας: 130.697 συνολικά άτομα. Ακολουθεί η
ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών με 105.958 ανέργους και σε πολύ μικρότερα μεγέθη οι νέοι έως 19 ετών συνολικά 44.754 νέοι. ε
όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες κρατούν τα σκήπτρα της ανεργίας... Από το σύνολο των 523.374 καταγραμμένων
ανέργων της χώρας μας του 1999, περίπου οι μισοί είναι πρωτοεμφανιζόμενοι 243.359 άτομα και οι υπόλοιποι άνεργοι για
μεγάλο διάστημα.
«Αρνητικά» ρεκόρ συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.
Δεν είναι και τόσο κολακευτική η εικόνα της χώρας μας όσον αφορά στην απασχόληση και την ανεργία, συγκριτικά με τις
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης... την κοινή ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την
Απασχόληση 2000 που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες στις 6/9/2000, το πρόσωπο της Ελλάδας προβάλλει σκυθρωπό... τα
συμπεράσματα της Επιτροπής που αφορούν στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό ότι η οικονομία της χώρας μας αυξήθηκε το 1999
κατά 3,5% ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και για τέταρτο κατά σειρά έτος. Αλλά παρά το γεγονός ότι η απασχόληση
αυξήθηκε, η ανεργία παρέμεινε υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε, αντανακλώντας, όπως
επισημαίνεται στην έκθεση, ※διαρθρωτικές ελλείψεις στην αγορά εργασίας‼.
Εκεί που η χώρα μας χωλαίνει ιδιαίτερα, είναι στα ποσοστά ανεργίας των νέων, των γυναικών
και της ανεργίας μακρού χρόνου τα οποία αυξήθηκαν και παραμένουν σημαντικά υψηλότερα
από τους αντίστοιχους μέσους όρους για την Ε.Ε. Σο συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην
Ελλάδα μόλις που αγγίζει το 55,5% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη για το ’99 είναι 62,2%. Σο
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 10,7% για το 1998 (τα στοιχεία της Εurostat δεν ήταν ακόμη
διαθέσιμα για το ’99). Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα επιμέρους ποσοστά ανεργίας των δύο
φύλων: Σο ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες είναι 7% και για τις γυναίκες 16,5%. Σο ποσοστό ανεργίας των νέων είναι
σημαντικά μεγαλύτερο (κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες) από το συνολικό ποσοστό ανεργίας: 12,6%. Και εδώ οι γυναίκες έχουν
την τιμητική τους ποσοστό ανεργίας για τις νέες γυναίκες 15,8% και για τους νέους άνδρες 10%. Ακόμη και στα ποσοστά της
μακροχρόνιας ανεργίας έχουμε από τα υψηλότερα μέσα συνολικά ποσοστά (5,9% με μέσο όρο της Ε.Ε. 4,2%). Σο ποσοστό των
μακροχρόνιων ανέργων γυναικών εμφανίζεται τρεις φορές και κάτι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανέργων ανδρών
10,1% και 3,1% αντίστοιχα. Η αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του εργατικού δυναμικού
(λόγω της αυξημένης γυναικείας συμμετοχής και των μεταναστών εργαζομένων) και τη μείωση της απασχόλησης στη
γεωργία.
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Δεκάδες επαγγελμάτων εξαφανίζονται από την αυτοματοποίηση, Κώστας Φατζίδης, εφ. Σα Νέα, 6/4/1995
Δεν πάνε πολλά χρόνια που οι εισπράκτορες των αστικών συγκοινωνιών άλλαξαν δουλειά
εξαιτίας των αυτόματων συστημάτων ελέγχου των εισιτηρίων. Από τότε έχουν αλλάξει
πολλά. Δεκάδες επαγγέλματα τελούν υπό εξαφάνιση. Έχουν μπει στο στόχαστρο των
επιστημόνων της ρομποτικής και της πληροφορικής!
το εφεξής, φύλακες, παρκαδόροι, εργάτες ναυπηγείων, υπάλληλοι βενζινάδικων, τεχνίτες
αυτοκινητοβιομηχανιών, ακόμη και οι εποχικοί εργάτες της γεωργικής συγκομιδής θα πρέπει
να ανησυχούν. Ήδη ανησυχούν οι τραπεζοϋπάλληλοι της Αγγλίας. Σα επαγγέλματά τους
έχουν μπει στη μαύρη λίστα της τεχνολογικής εξέλιξης. Η σύγκρουση μεταξύ αυτοματοποιημένων συστημάτων και
παραδοσιακών επαγγελμάτων είναι τραγικά άνιση. Σα ρομπότ άλλωστε δεν ξέρουν από αστεία<
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του προσωπικού φύλαξης των εισόδων της Πολυτεχνειούπολης. Από τώρα θα πρέπει να
ψάχνουν για δουλειά. Σο καλοκαίρι θα εγκατασταθούν για πρώτη φορά συστήματα αυτόματου ελέγχου των αυτοκινήτων
που διέρχονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι οδηγοί θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικές κάρτες τις οποίες θα<
διαβάζουν τα μηχανήματα με την υποστήριξη βάσης δεδομένων. Σο γεγονός αυτό, όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του
Πολυτεχνείου, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μείωση του προσωπικού φύλαξης και σταδιακά στην εξάλειψή του.
Σην ίδια πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια και οι υπάλληλοι των πρατηρίων καυσίμων. Σα τελευταία
χρόνια και στην Αθήνα έκαναν την εμφάνισή τους αυτόματα βενζινάδικα!
※Αφού διανύσαμε τη μακρά περίοδο της ημιαυτόματης βιομηχανίας, τώρα οδεύουμε προς την πλήρη αυτοματοποίηση της
βιομηχανίας‼, τόνισε στα ※ΝΕΑ‼ ο κ. πύρος Σζαφέστας, διευθυντής του εργαστηρίου ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
Αν και στην Ελλάδα η αυτοματοποίηση της παραγωγής βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο, τα
πρώτα σκιρτήματα αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία. Όπως σημείωσε ο κ. Σζαφέστας, ※προς τα εκεί
πηγαίνουμε. Διεθνώς υπάρχει τάση να καταργηθούν πολλές αντιπαραγωγικές χειρωνακτικές
δουλειές. Και στη χώρα μας προσπαθούμε να πετύχουμε αυτοματοποιήσεις μεγάλων μονάδων
παραγωγής‼.
Σο παράδειγμα γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, που είναι εγκατεστημένη στην Ισπανία, είναι
χαρακτηριστικό. Ένα από τα πράγματα που υπερηφανεύονται περισσότερο οι μέτοχοί του είναι ότι σε
όλα τα στάδια της παραγωγής δεν επεμβαίνει ανθρώπινο χέρι.
Σηρουμένων των αναλογιών παρόμοιες ※αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής‼ υπάρχουν και στην ελληνική
αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται στο Βόλο. Εκεί, οι συγκολλήσεις γίνονται χωρίς τους παραδοσιακούς
ηλεκτροσυγκολλητές. Σο ίδιο φαινόμενο συναντάται πλέον ευρέως και στα Ναυπηγεία καραμαγκά.
※Τπάρχει τάση να εκλείψουν δουλειές ρουτίνας‼, τόνισε στα ※ΝΕΑ‼ ο κ. Πάνος Σραχανιάς, επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής του Ινστιτούτου Σεχνολογίας και Έρευνας. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα ’χουμε εργατικά
χέρια. Η εποχή που όλα θα τα κάνουν οι μηχανές θα αργήσει πολύ νά ’ρθει‼. Όπως επισήμανε ο κ. Σραχανιάς, για την
κατασκευή αυτοματοποιημένων μηχανισμών χρειάζονται περισσότερες ανθρωποώρες από αυτές που κερδίθηκαν. την
πραγματικότητα γίνεται στροφή κάποιων ειδικοτήτων.
Σο παράδειγμα που ακολουθεί είναι κατατοπιστικό. ε ορισμένα νοσοκομεία των ΗΠΑ αυτή την περίοδο το φαγητό των
ασθενών δεν το μεταφέρει το προσωπικό του νοσοκομείου αλλά τα ρομπότ! την περίπτωση αυτή καταργούνται ορισμένες
θέσεις του υγειονομικού προσωπικού, αλλά δημιουργούνται νέες θέσεις, όπως αυτές των μηχανικών!

Αυτοκινητιστικά δυστυχήματα
Α) χεδιάγραμμα
Θέμα: Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως στις περιόδους των εορτών πληροφορούμαστε από τα μέσα ενημέρωσης
για δεκάδες αυτοκινητιστικά δυστυχήματα που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Οι αιτίες του φαινομένου είναι
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πολλές και οι συνέπειες τραγικές. Αφού τις επισημάνετε, να δικαιολογήσετε την αισιόδοξη ή απαισιόδοξη στάση σας επί του
θέματος.
Πρόλογος



έκθεση σημερινής κατάστασης (στοιχεία)

Ε1. Αιτίες
κακό οδικό δίκτυο ,ελλιπής / ανεπαρκής σήμανση ,κάκιστη οδηγική εκπαίδευση ,έλλειψη σχολικής κυκλοφοριακής αγωγής
,έλλειψη ενημέρωσης ,άγνοια σχετικής νομοθεσίας από τους οδηγούς , κακή νοοτροπία: εγωισμός... , αλκοολισμός ,
υπερβολική ταχύτητα ,άγχος, γρήγορος ρυθμός ζωής ,κρατική αδιαφορία ,αύξηση οχημάτων ,κακή κατάσταση πολλών
αυτοκινήτων (φορολογία) ,ελλιπής αστυνόμευση, έλλειψη εφαρμογής νομοθεσίας ,παραβίαση προτεραιότητας, έλλειψη
σεβασμού, απροσεξία πεζών, αδέσποτα ζώα, χρήση κινητού(!), ελλιπής οδική & εν γένει μετά το δυστύχημα βοήθεια:
νοσοκομειακή, ψυχολογική, ηθική, υλική..., αστυφιλία(!), έλλειψη σχετικών ερευνών του προβλήματος, έλλειψη κατανόησης
του μεγέθους του προβλήματος, έλλειψη συνειδητοποίησης-αδιαφορία
Ε2. υνέπειες
Νεκροί, τραυματίες ,οικογενειακά ξεκληρίσματα-δυστυχία, καταστροφή περιουσιών, οικονομική επιβάρυνση

o
o
o
o

ασφαλιστικών ταμείων
εταιρειών ασφάλειας αυτοκινήτων
ελληνικού δημοσίου-ελλήνων φορολογουμένων
άσκοπα ※τρεξίματα‼, χάσιμο χρόνου

επισφαλείς επικίνδυνες μετακινήσεις, φοβίες, ψυχολογικά προβλήματα, εθισμός(!) στη βία, την καταστροφή, το ※μοιραίο(!)‼...,
διασυρμός της χώρας: ※πρώτοι‼ στην Ευρώπη...
Επίλογος



αισιόδοξη ή απαισιόδοξη η προοπτική μας...

Β) Κείμενα Πρώτη σε τροχαία στην Ευρώπη των «15»Κώστας Μοσχονάς, εφ. Ελευθεροτυπία, 21/3/2008
Η Ελλάδα διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά, ακολουθούμενη από το Βέλγιο
ταθερά πρώτη η Ελλάδα το 2006 σε αριθμό νεκρών από τροχαία ατυχήματα στην παλαιά
Ευρώπη των 15, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με αφορμή την υποβολή νέων προτάσεων στους 27 για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Ε.Ε.
Σο 2006 έχασαν τη ζωή τους από τροχαία στην Ελλάδα 1.657 άτομα, δηλαδή 149 νεκροί ανά
εκατομμύριο κατοίκων. Με την ※επίδοση‼ αυτή καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη
των 15, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (102 νεκροί ανά εκατ. κατοίκων) και την Ιταλία (96).
την Ευρώπη των 27 η χώρα μας βρίσκεται στην τέταρτη θέση , μετά τη Λιθουανία (223), τη Λετονία (177) και την Εσθονία
(152).
Γενικά στην Ε.Ε. διαπιστώνεται βελτίωση της κατάστασης. Ενώ το 2001 ο αριθμός νεκρών από τροχαία στα 27 κράτη-μέλη
ανήλθε στα 54.000 άτομα, το 2006 μειώθηκε σε 43.000 άτομα και το 2007 παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Τπάρχει, λοιπόν, μείωση
κατά 20 %, αλλά με το ποσοστό αυτό δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται ο στόχος που ετέθη το 2001, να μειωθεί ο αριθμός των
νεκρών κατά 50 % έως το 2010.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ενέκρινε χθες πρόταση οδηγίας με σκοπό να διευκολυνθεί η διασυνοριακή δίωξη των
παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι οι πιο επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια. τόχος είναι να
τεθούν σε λειτουργία οι τεχνικοί μηχανισμοί και τα νομικά μέσα που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας Ευρωπαίων
οδηγών και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που διαπράττουν σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος
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ταξινόμησης των οχημάτων τους. Η Επιτροπή αισιοδοξεί ότι το μέτρο αυτό θα βελτιώσει αισθητά την ασφάλεια στο οδικό
δίκτυο της Ε.Ε., διότι θα επιδράσει θετικά στη συμπεριφορά τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των μόνιμων κατοίκων
οδηγών. ήμερα, όταν ένας οδηγός παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της
Ε.Ε., παραμένει ατιμώρητος, διότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η ταυτότητά του ή να επαληθευτεί η διεύθυνση όπου έχει
ταξινομηθεί το όχημα. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η Επιτροπή προτείνει τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο θα επιτρέψει την αποστολή κοινοποιήσεων παράβασης στο
εξωτερικό. Η οδηγία θα καλύπτει 4 τύπους παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας: την υπέρβαση ταχύτητας, την
οδήγηση σε κατάσταση μέθης, τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Αυτές
οι τέσσερις παραβάσεις ευθύνονται για το 75% των θανάτων από τροχαία.

«Εχθροπραξίες» στην άσφαλτο, Κώστας Ονισένκο - Δημήτρης Χαραδέλλης, εφ. Καθημερινή, 29/3/2007
τους δρόμους αιμορραγεί η Ελλάδα, με πάνω από 1.500 νεκρούς ετησίως από τροχαία δυστυχήματα. Σα πρόστιμα που
επιβάλλονται μοιάζουν περισσότερο με φοροεισπρακτικά μέτρα, χωρίς να μπορούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την
εθνική τραγωδία που συντελείται καθημερινά
ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΙ από 1.600 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε
χρόνο στους δρόμους και τουλάχιστον 20.000
τραυματίζονται, πολλοί από αυτούς βαριά και μένουν
μόνιμα ανάπηροι, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε χθες ο υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης. ε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε ο κ. Λιάπης εξήγγειλε σειρά
μέτρων για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σο
σημαντικότερο ίσως μέτρο είναι η αναθεώρηση του
ΚΟΚ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αναφερόμενος στα
μέτρα ο Τπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων: ※Ο στόχος μας είναι απλός: να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ζωές που χάνονται
άδικα στην άσφαλτο και πληγώνουν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια‼.
ύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της Σροχαίας,
που εξασφάλισε το kathimerini.gr, το έτος 2006
καταγράφηκαν 1.493 θάνατοι και πάνω από 2.000
σοβαροί τραυματισμοί σε τροχαία. τις εθνικές
οδούς καταγράφηκαν 519 θάνατοι και 525 σε
επαρχιακούς. υνολικά, τα ατυχήματα
υπολογίζονται στα 15.652, δηλαδή περίπου 43 ανά
εικοσιτετράωρο. Σα 8.490 είναι συγκρούσεις
κινούμενων οχημάτων, 2.282 συγκρούσεις με
πεζούς, 1.820 είναι προσκρούσεις, 1.392 εκτροπή
οχήματος, 1230 ανατροπή οχήματος, 27 σύγκρουση
με ζώο και 411 δεν έχουν διευκρινιστεί.
Όσον αφορά στα αίτια των
ατυχημάτων που έχουν εξακριβωθεί
(από 19.352 συνολικά αίτια στα 15.652
ατυχήματα) καταγράφονται τα εξής:
Σα 15590 οφείλονται στους οδηγούς
(απόσπαση προσοχής, υπερβολική
ταχύτητα, κίνηση σε αντίθετο ρεύμα,
παραβίαση προτεραιότητας, μη
τήρηση αποστάσεων ασφαλείας κ.ά.).
Σα 1651 οφείλονται σε εξωτερικές συνθήκες (βρεγμένο οδόστρωμα, χαμηλή ορατότητα, προβλήματα δρόμου ή σήμανσης κ.ά.).
Σα 1606 αφορούν παραβάσεις των πεζών, κυρίως απότομες διασχίσεις δρόμων σε ακατάλληλα σημεία. Σα θύματα των
τροχαίων είναι όλων των ηλικιών, όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι μισοί απ' αυτούς είναι 20 με 40 ετών.
※Θυμόμαστε μόνο τα δυστυχήματα με πολλούς νεκρούς, όπως αυτό του Μαλιακού. ύμφωνα όμως με στοιχεία που έχω στα
χέρια μου, από εκείνο το δυστύχημα μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί 2300 άνθρωποι, με τους οποίους δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν
ψάχνουμε, για παράδειγμα, το παιδί με την πίτσα που σκοτώθηκε με το μηχανάκι, διότι ήταν μόνος του. Δηλαδή, αν ήταν
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δικός μας άνθρωπος θα μας ενδιέφερε αν ήταν μόνος του ή με άλλους 10;‼ αναρωτιέται ο δημοσιογράφος και βουλευτής κ.
Άρης ταθάκης. ※Με ενοχλεί ότι σκοτώνονται κάθε μέρα έξι άτομα και κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Αν όμως, πέσει ένα
αεροπλανάκι και σκοτωθεί μόνο ο πιλότος, επειδή είναι περίεργο ατύχημα, θα το έχουν όλες οι εφημερίδες πρώτο θέμα‼
προσθέτει.
Πάνω από 2.000 νεκροί το χρόνο
ύμφωνα με τα στοιχεία του κ. ταθάκη, έξι
συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους καθημερινά
στους δρόμους: ※Πιστεύω πως το πρόβλημα της
οδικής ασφάλειας είναι το μεγαλύτερο που
αντιμετωπίζει η χώρα μας και η ελληνική
οικογένεια. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τις
στατιστικές, οι οποίες -πολλές φορές- δεν λένε και
την αλήθεια. Δεν έχουμε τόσα λίγα θύματα, όσα
αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία της Σροχαίας αλλά περισσότερους από έξι νεκρούς την ημέρα και δεκάδες τραυματίες και
αναπήρους. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να καταπολεμήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το καταπολεμήσουμε μόνο με
ανακοινώσεις ότι κάτι θα κάνουμε‼
τα ※κακώς κείμενα‼ αναφέρεται ο τρόπος που η Σροχαία κρίνει κάποιες παραβάσεις ※Όσον αφορά στα όρια ταχύτητας, για
το αν αστυνομεύονται σωστά ή λάθος, θέλω να πω ένα παράδειγμα: ε μερικά σημεία όπου έχει κράσπεδο στη μέση, η
τροχαία στήνει μπλόκα και γράφει. Όταν πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο δρόμο με 130 χλμ/ώρα, κινδυνεύουμε να τρακάρουμε
κάποιον που πηγαίνει μπροστά μας με την ίδια φορά. Η διαφορά της ταχύτητας θα είναι- στη χειρότερη περίπτωση- 130
χλμ/ώρα, αν αυτός είναι σταματημένος και δεν φρενάρουμε. Η Σροχαία λέει ότι αυτό είναι επικίνδυνο και γράφει τους
οδηγούς που πηγαίνουν με 130 χλμ/ώρα. Πιο κάτω, που το όριο είναι 100 χιλ/ώρα και δεν έχει διαχωριστικό στη μέση, αν
πηγαίνουμε με 100 χιλ/ώρα (που είναι το όριο) και με 100 το αυτοκίνητο απέναντι, σε περίπτωση σύγκρουσης η τελική
ταχύτητα θα είναι 200 χιλ/ώρα. Βλέπετε λοιπόν, ότι στη μια περίπτωση τα 130 χιλιόμετρα την ώρα είναι λιγότερο επικίνδυνα
από τα 100‼, παρατηρεί ο κ. ταθάκης.
Σο χειρότερο συμπέρασμα που μπορούν να έχουν οι στατιστικές παρατηρήσεις τέτοιου είδους είναι όταν παραμένουν
απλώς... στατιστικές παρατηρήσεις. Για όσο καιρό η κοινή γνώμη και η Πολιτεία παραμένουν αδιάφορες για το μείζον εθνικό
πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων, οι 1.500 με 2.000 νεκροί το χρόνο παραμένουν... αριθμοί. Αυτό βέβαια χωρίς να
ξέρουμε το ποιος θα είναι ο επόμενος.

τον δρόμο για τον παράδεισο; http://www.europarl.eu.int, 10/9/2005
Οι Ευρωπαίοι είναι λάτρεις των οδικών ταξιδιών, και σήμερα οι χρήστες
οδικών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνουν τα 375 εκατομμύρια.
Μας αρέσει η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ευελιξία που μας
προσφέρουν. Σο δυσάρεστο, όμως, είναι ότι συνοδεύονται από
δυστυχήματα, τραυματισμούς και εκατόμβες. Σο 2003, το τελευταίο έτος
για το οποίο υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, 39 062 άτομα έχασαν τη
ζωή τους και 1,7 εκατομμύρια τραυματίστηκαν στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους (1).
Η αλήθεια είναι ότι, αν είστε κάτω των 50 ετών, είναι πιθανότερο να βρείτε τον θάνατο λόγω
τροχαίου δυστυχήματος παρά λόγω καρδιοπάθειας ή καρκίνου – τη στιγμή που η ηλικιακή ομάδα
των 15-24 ετών αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο αυτών των θανάτων. Αν η ανθρώπινη οδύνη που
προκαλείται από αυτή την εκατόμβη είναι ανυπολόγιστη, με καθαρά οικονομικούς όρους έχει
υπολογιστεί ότι ανέρχεται στο 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σπανίως προβάλλονται στα εθνικά μέσα ενημέρωσης,
εκτός εάν υπάρχουν πολλά θύματα, όπως στην περίπτωση συντριβής λεωφορείου, ή εάν μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν
πολλά παιδιά. Υαίνεται να υιοθετούμε μια κάπως μοιρολατρική στάση, όταν ισχυριζόμαστε ότι πρόκειται απλώς για
※αναπόφευκτα δυστυχήματα‼· όμως, είναι στην ουσία αναπόφευκτα; Γιατί χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο;
Πέντε είναι οι κύριοι παράγοντες:
1. Τπερβολική ταχύτητα: ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των ατυχημάτων.
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2. Κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ή χρήση ναρκωτικών ουσιών: η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και μόνο
ευθύνεται για 10 000 θανάτους ετησίως.
3. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.
4. Διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας που παρέχονται από διαφορετικά οχήματα: αν όλα τα οχήματα ήταν εξίσου ασφαλή με
εκείνα που θεωρούνται τα ασφαλέστερα στην κατηγορία τους, οι τραυματισμοί που οδηγούν σε αναπηρίες θα είχαν μειωθεί
κατά το ήμισυ.
Με βάση τα παραπάνω, δεν χρειάζεται να είστε ο ίγκμουντ Υρόιντ για να καταλάβετε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά –η
κακή και ανεύθυνη οδήγηση– ευθύνεται για όλο αυτό το λουτρό αίματος. Για να μιλήσουμε χωρίς
περιστροφές, αν όλοι μας τηρούσαμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, η Ευρώπη θα ήταν ένας πολύ
ασφαλέστερος τόπος. Ενδεικτικά, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη ουηδία το 2000 κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η πλήρης συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας θα μείωνε τους θανάτους κατά
40%.
Μέσα σε αυτό το θλιβερό σκηνικό, η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις
συνεργάζονται για την αναζήτηση τρόπων μείωσης του φόρου
αίματος. Ο στόχος που έχουν θέσει είναι να μειωθεί κατά το ήμισυ ο
αριθμός των θανάτων έως το 2010. Ψς βάση αποτελεί η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό
※πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια‼ που καταρτίσθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2003. την πρόταση προσδιορίζονται 60 μέτρα, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό καθώς και σε
εθνικό επίπεδο. Βάσει αυτών των συστάσεων, οι ευρωπαίοι υπουργοί Μεταφορών συμφώνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι
απαιτείται άμεση δράση σε τέσσερεις βασικούς τομείς:
1. Να ενισχυθούν οι ισχύοντες κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να ενθαρρυνθεί η καλύτερη και ασφαλέστερη οδήγηση.
2. Να καταστούν ασφαλέστερα τα οχήματα: να ενθαρρυνθεί η συνεχιζόμενη έρευνα σε θέματα ασφάλειας, ιδίως με τη χρήση
νέων τεχνολογιών· να αναζητηθούν τρόποι, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να οδηγούν νεότερα και ασφαλέστερα
αυτοκίνητα μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων.
3. Να βελτιωθεί η οδική υποδομή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των ※μελανών σημείων‼
ατυχημάτων.
4. Να γίνεται συλλογή και ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών σχετικά με τρόπους βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας.
Αυτό το τελευταίο καθήκον θα μπορούσε να αναληφθεί από τον προτεινόμενο νέο Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας, υπέρ της σύστασης του οποίου τάσσεται καταρχήν ο βουλευτής
του ΕΚ και αρμόδιος για τον χειρισμό των συστάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ. Ari Vatanen, ο οποίος στέφθηκε
παγκόσμιος πρωταθλητής αγώνων ταχύτητας το 1981. ※Οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη· ούτε ένας θάνατος
στην άσφαλτο δεν είναι αποδεκτός‼, σχολίασε ο φινλανδός βουλευτής. Πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ολόψυχα
ψήφισμα σχετικά με την υιοθέτηση του σχεδίου δράσης για την οδική ασφάλεια κατά την ψήφισή του στα τέλη επτέμβρη. ε
τελική ανάλυση εξάλλου, εμείς, οι χρήστες των οδικών δικτύων, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την ασφάλεια στους
ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους.
(1) Αριθμός θανάτων από τροχαία δυστυχήματα που καταγράφηκαν από τη EUROSTAT για το 2003. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία για την Ιταλία, το Βέλγιο και τη λοβενία.

Σροχαία ατυχήματα: Κάθε χρόνο 2.000 νεκροί, 10.000 ανάπηροι, 115.000 στα νοσοκομεία, Αργυρώ Μώρου, εφ.
Ελευθεροτυπία, 11/11/2004
※Δεν τον περιμένει έξω από την πόρτα του σχολείου. Οδηγούσε ενώ είχε πιει‼. ※Δεν θα της μάθει ποδήλατο. Δεν φορούσε
ζώνη‼. ※Δεν μπορεί να την αγκαλιάσει με τα δύο χέρια. Πέρασε με κόκκινο‼.
※Η πολιτεία απέτυχε στην οδική ασφάλεια. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους σε
τροχαία πάνω από 2.000 άνθρωποι, 32-35.000 τραυματίζονται και 7.500-10.000 μένουν ανάπηροι.
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Μέχρι το 2010 οι νεκροί από τροχαία θα έχουν φτάσει τους 25.000, οι τραυματίες τους 320-350.000 και οι ανάπηροι τους 75.000‼.
Από τη μία, τρεις αφίσες που μαρτυρούν απλοϊκά και σκληρά συνάμα όσα συμβαίνουν στην άσφαλτο. Από την άλλη,
προβλέψεις και διαπιστώσεις που... βλέπουν πέρα από τα ※επίσημα στοιχεία‼ και επισημαίνουν έξω από τα δόντια τη
σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα όσα ενδιαφέροντα είπε στην ημερίδα της Σροχαίας Νέας Ιωνίας,
που έγινε χθες με θέμα ※Σροχαίο ατύχημα - υνέπειες στο κοινωνικό σύνολο‼, ο πρόεδρος της Εταιρείας Τποστήριξης
Θυμάτων Σροχαίων Ατυχημάτων (ΕΤΘΤΣΑ), Βασίλης Θεοδώρου.
※Οι στατιστικές της Σροχαίας σταματούν έξω από την πόρτα του νοσοκομείου. Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι ανάπηροι είναι
πολλοί περισσότεροι από τους αριθμούς που παρουσιάζονται‼, πρόσθεσε και τόνισε ότι το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας
※Καθ' οδόν‼ είναι αποτυχημένο.
Διότι -όπως είπε- λειτούργησε με μικρό προϋπολογισμό. Επιμερίστηκε σε επτά υπουργεία και όχι σε έναν φορέα που να
αναλάβει αποκλειστικά τη σοβαρότατη υπόθεση.
Τπάρχει χαλαρότητα στους ελέγχους. Συγχάνει αδιαφορίας από κόμματα και Σοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει
στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον, όπως το γεγονός ότι κανείς δεν έχει κάνει κάτι για να διδάσκεται το μάθημα
κυκλοφοριακής αγωγής στους μελλοντικούς οδηγούς, τα σχολεία και, τέλος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
※Σα ατυχήματα δεν έχουν καμία σχέση με την τύχη. Η παραβατικότητα είναι η κύρια αιτία τους‼, εξήγησε. Σι άλλο θα
μπορούσε κανείς να πει για μια χώρα, που το οικονομικό κόστος των τροχαίων -αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό- όπως
ανέφερε, από το 2001 έως το 2010 θα έχει φτάσει τα 8,5 τρισεκατομμύρια δραχμές;Όταν ένα στα δέκα κρεβάτια των
νοσοκομείων καταλαμβάνονται από θύματα τροχαίων; Όταν κάθε χρόνο 115.000 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία
από τροχαία και 1.500.000 περνούν από τις πρώτες βοήθειες;
Τπάρχουν λύσεις και δεν ακούγονται για πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται πράξη. Οι οδηγοί δεν προσέχουν.
Αν φορέσουμε κράνος και ζώνη, δεν τρέχουμε και δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, θα μειωθούν τα θύματα κατά 50%, εξήγησε.Αν
το σύστημα φροντίδας των θυμάτων βελτιωθεί και γίνει άμεσο, θα έχουμε 43%. ※Δεν χρειάζεται να έχουμε "ιπτάμενους
γιατρούς", όπως στην Ολλανδία, για να κατεβαίνουν από ελικόπτερο στην εθνική όταν έχει κίνηση και να στήνουν επιτόπου
χειρουργεία για να σώσουν ζωές για να τα καταφέρουμε. Τπάρχουν και άλλοι τρόποι‼, επισήμανε.Αν προσέχαμε τους
πεζούς, που αποτελούν το 23-30% των θυμάτων από τροχαία, η πλειοψηφία ηλικιωμένοι και παιδιά, θα τα μειώναμε ακόμη
περισσότερα, συμπλήρωσε. (...)

Δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζουν τα τροχαία, τέλιος Βραδέλης, εφ. Σα Νέα, 30/12/2003
Σο 3% του εθνικού ΑΕΠ ※σκοτώνεται‼ κάθε χρόνο στους δρόμους. Αυτή είναι η διαπίστωση που προκύπτει για την Ελλάδα
από την αποκαλυπτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα ※πόσο κοστίζουν οι νεκροί
από τα τροχαία;‼.
Για την Ελλάδα, με το δεύτερο χειρότερο οδικό δίκτυο, μετά την Πορτογαλία το κόστος
παραμένει υψηλό. Ο κάθε νεκρός σε τροχαίο κοστίζει κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο
ευρώ. υνολικά, υπολογίζοντας τον αριθμό νεκρών, σοβαρά και ελαφρά τραυματιών το
κόστος ανέρχεται κάθε χρόνο σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αντίστοιχο με το 3% του ΑΕΠ.
Σο 1995 - όταν διενεργήθηκε η πρώτη σχετική έρευνα - το κόστος των τροχαίων στη χώρα μας
ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σο 2003 η ίδια έκθεση διπλασίαζε το κόστος τού κάθε νεκρού,
για τον κάθε σοβαρά τραυματία υπολόγιζε αντίστοιχο κόστος 100 χιλιάδες ευρώ και για τους ελαφρά τραυματίες 8-9 χιλιάδες
ευρώ.
Οι οικονομικές μελέτες της κοινότητας ελάχιστα ασχολούνται με τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί η απώλεια των
προσώπων. τέκονται στο γεγονός ότι ένας νεκρός παύει να παράγει, παύει να δαπανά και εξετάζει αυστηρά το κόστος,
προτρέποντας τις κυβερνήσεις να ξοδέψουν, προκειμένου να γλιτώσουν χρήματα. ※Μέτρα ικανά να σώσουν μια ζωή με
κόστος έως 1 εκατομμύριο ευρώ δικαιολογούνται και μόνο με βάση το κριτήριο του οικονομικού οφέλους‼, λέει η σχετική
ανακοίνωση-προτροπή της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη.
H φιλοσοφία που επιθυμεί να εμφυσήσει στα μέλη της η E.E. είναι ότι κάθε ευρώ που δαπανάται για την οδική ασφάλεια
φέρνει πίσω τα λεφτά της. ※Οι επενδύσεις στην οδική ασφάλεια είναι άκρως ανταποδοτικές‼, υπερθεματίζει ο κ. Βασίλης
Θεοδώρου, καθηγητής ορθοπεδικής και πρόεδρος της ΕΤΘΤΣΑ (Εταιρεία Τποστήριξης Θυμάτων Σροχαίων Ατυχημάτων), ο
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οποίος προσπαθεί να περάσει το μήνυμα: ※Για κάθε ευρώ που διατίθεται στην οδική ασφάλεια, το κέρδος σε χρήμα από τη
μείωση των τροχαίων είναι από δεκαπλάσιο έως εκατονταπλάσιο‼.

Αλκοόλ, ο «σιωπηλός δολοφόνος», N. Καραγιάννης, εφ. Σο Βήμα, 13/7/2003

Μαύρη πρωτιά, Κώστας Μοσχονάς, εφ. Ελευθεροτυπία, 5/6/2003
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Με 180 νεκρούς ανά εκατομμύριο
κατοίκους το 2001, η χώρα μας κατέχει από το 1999 τα θλιβερά σκήπτρα στους θανάτους από τροχαία στην Ευρώπη των 15 και
πολύ πιθανόν θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη θέση για αρκετά χρόνια. το χρονικό διάστημα 1991-1998 τα πρωτεία
στην Ε.Ε. είχε η Πορτογαλία, αλλά από το 1999 τα πήρε η Ελλάδα και από τότε δεν τα αφήνει, παρά τη σχετική μείωση των
νεκρών (2000: 193 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκους και 1999: 201 νεκροί). Σο 2001, έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς
δρόμους από τροχαία 1.895 άτομα, έναντι 2.037 το 2000 και 2.116 το 1999. Κατά τη δεκαετία 1991-2001, η Ελλάδα είχε συνολικά
23.585 νεκρούς από τροχαία.
Δεύτερη μετά την Ελλάδα σε νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2001 έρχεται η Πορτογαλία (163) και ακολουθούν το
Λουξεμβούργο (156), το Βέλγιο (145) και η Ισπανία (137). Σο χαμηλότερο αριθμό θανάτων από τροχαία στην Ε.Ε. έχει το
Ηνωμένο Βασίλειο με 60 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους το 2001. Γενικά, με εξαίρεση το Βέλγιο και την Ιρλανδία, οι
χώρες του Βορρά έχουν κάτω από 100 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στις μεσογειακές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, οι νεκροί υπερβαίνουν κατά πολύ τους 100 νεκρούς. Σα καλύτερα αποτελέσματα από
πλευράς οδικής ασφάλειας έχουν η ουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία. τη ουηδία το 95% των οδηγών φορά
πάντα ζώνη ασφαλείας...
Γενικά στην Ε.Ε., διαπιστώνεται μείωση των νεκρών κατά τη δεκαετία 1991-2001 (1991: 153 νεκροί ανά εκατ. κατοίκους έναντι
105 το 2001). Πάνω από 40.000 Ευρωπαίοι, όμως, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από τροχαία, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν
τα 1.700.000 άτομα ετησίως. Σο κόστος, άμεσο και έμμεσο, των τροχαίων: 160 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του
κοινοτικού ΑΕΠ.
ύμφωνα με την Επιτροπή, τα τροχαία αποτελούν τη βασική αιτία θνησιμότητας των Ευρωπαίων ηλικίας κάτω των 45 ετών!!!
Σα περισσότερα τροχαία οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα (1/3 των σοβαρών ατυχημάτων), στην κατανάλωση αλκοόλ,
ναρκωτικών (10.000 νεκροί ετησίως), στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους και στην ανεπαρκή
προστασία που παρέχουν τα οχήματα.

Σροχαία: Σο αλκοόλ υπεύθυνο για το 45% των θανάτων, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 26/9/2001
Πρώτη η Ελλάδα σε θανάτους από τροχαία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότεροι από
2.100 άνθρωποι, νέοι κυρίως, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στη χώρα μας σε τροχαία, με τάση
μάλιστα αύξησης του αριθμού. Σο 80% των τροχαίων, ανέφερε χθες ο υπεύθυνος του Σομέα
Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ, Ι. Παπαδόπουλος, οφείλεται στις συμπεριφορές των οδηγών και
ιδιαίτερα στην κατανάλωση αλκοόλ, τη μεγάλη ταχύτητα, την παραβίαση προτεραιότητας και την
κόπωση. Σο 8,2% των οδηγών, επισήμανε, κινούνται μεθυσμένοι και αυτοί κυρίως προκαλούν το 45%
των θανάτων. Ο Ι. Παπαδόπουλος σημείωσε επίσης ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση πιωμένων
οδηγών στο σύνολο της χώρας. Για το υπόλοιπο 20% των τροχαίων, η εκτίμησή του είναι ότι έχουν
σχέση με το άγχος όσων επενδύουν στο Φρηματιστήριο, αλλά και πως είναι αποτέλεσμα οδηγών που
είναι νομοταγείς. Πόσο να αντέξει κανείς, σημείωσε, τις βρισιές και την πίεση που δέχεται επειδή δεν
τρέχει ή τις απρεπείς χειρονομίες;
Σο ΕΚΑΒ έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια και μια αύξηση του ποσοστού εγκατάλειψης των θυμάτων. τα θανατηφόρα
τροχαία το ποσοστό των θυμάτων που εγκαταλείφθηκαν ήταν 13% το 1993 και το 1996 έφτασε στο 19%. Ανησυχητικά είναι τα
στοιχεία για τους πεζούς. τα τελευταία 11 χρόνια (1987-1998) σημειώθηκε αύξηση των νεκρών πεζών κατά 24,3%. Σα
ποσοστά αυτά, είπε ο Ι. Παπαδόπουλος, είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η χώρα μας και η Ιρλανδία έχουν το μεγαλύτερο
ποσοστό νεκρών πεζών για κάθε 100 ατυχήματα. Πιο πολύ κινδυνεύουν οι πεζοί άνω των 65 χρόνων, ενώ ως οδηγοί τα άτομα
νεαρής ηλικίας. Σο 80% των νεκρών στις ηλικίες 15-24 προέρχονται από τροχαία.
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Ση μεγαλύτερη βαρύτητα ατυχημάτων εμφανίζουν η Ήπειρος, η Θράκη και η Κρήτη, ενώ τους βαρύτερα τραυματισμένους
έχουν τα νησιά και η Πελοπόννησος. την έρευνα του ΕΚΑΒ καταγράφονται και πολλές ελλείψεις αλλά και ανισοκατανομή
των μέσων που διαθέτει. τη Βοιωτία, για παράδειγμα, με 1.100 διακομιδές το χρόνο λειτουργεί ένα ασθενοφόρο, ενώ στα
Γιάννινα με πολύ λιγότερες υπάρχουν 8 ασθενοφόρα. Φρόνο με το χρόνο αυξάνουν και οι αεροδιακομιδές, οι οποίες στην
πλειονότητά τους αφορούν καρδιολογικά περιστατικά, ακολουθούν τα νευροχειρουργικά, που οφείλονται σε ατυχήματα,
κυρίως και μετά είναι τα παθολογικά.

Έξι νεκροί την ημέρα σε τροχαία, Φαρά Σζαναβάρα, εφ. Ελευθεροτυπία, 19/4/2001
Μια ολόκληρη κωμόπολη, όπως για παράδειγμα η Παραμυθιά Θεσπρωτίας, ※εξαφανίζεται‼ κάθε χρόνο από το χάρτη λόγω
των τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώνονται στους ελληνικούς δρόμους. Σο ※μοιρολόι‼ αρχίζει σε κάθε μεγάλη έξοδο για
να ξεχαστεί πολύ γρήγορα μαζί με τις κατά καιρούς εξαγγελίες... Με χθεσινή ανακοίνωσή του, ο ύλλογος Ελλήνων
υγκοινωνιολόγων (Ε) επισημαίνει ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας καταγράφονται περίπου 20.000 τροχαία δυστυχήματα με
θύματα, στα οποία χάνουν τη ζωή τους 2.200 άτομα και άλλα 30.000 τραυματίζονται. Τπολογίζεται ότι κάθε μέρα έξι άτομα
αφήνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σο πιο ανησυχητικό είναι ότι κατά την περίοδο 1980-1997 τα τροχαία δυστυχήματα με
νεκρούς αυξήθηκαν στη χώρα μας κατά 60%, όταν στο ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώθηκε μείωση κατά 30%.
Μάλιστα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με αύξηση!..
Σο πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. ε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνονται κάθε χρόνο 1,2 εκ. τροχαία δυστυχήματα με
θύματα, στα οποία σκοτώνονται 42.000 άτομα και τραυματίζονται 1,5 εκατομμύριο. Σο οικονομικό κόστος των τροχαίων
ατυχημάτων υπολογίζεται σε 70 δισ. ευρώ, περισσότερα από 24 δισ. δραχμές. τον ※τροχαίο πόλεμο‼ χάνουν τη ζωή τους
κάθε μέρα 120 Ευρωπαίοι πολίτες. Ο ύλλογος υγκοινωνιολόγων εντοπίζει έξι σημεία στα οποία πάσχει η οδική ασφάλεια
στη χώρα μας: Αποσπασματική εφαρμογή των μέτρων και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Έλλειψη
συστηματικής παρακολούθησης των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
παρεμβάσεων. Προβλήματα στη συστηματική αστυνόμευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Ελλείψεις στο οδικό
δίκτυο, σε επαρχιακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και ανεπαρκής συντήρησή του. Απουσία αποτελεσματικού συστήματος
εκπαίδευσης και ενημέρωσης των οδηγών για την οδική ασφάλεια, καθώς και του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.
Ανεπάρκεια των κονδυλίων για την υποστήριξη της οδικής ασφάλειας από όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς.
Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της οδικής ασφάλειας οι συγκοινωνιολόγοι προτείνουν να θεσμοθετηθεί
ένα πενταετές πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοστικοποιημένους στόχους και θα αποτελείται από
επιμέρους προγράμματα αποκλειστικής ευθύνης για κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία. Ζητούν επίσης αύξηση των κονδυλίων για
δράσεις σε αυτό τον τομέα. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων,
κυβερνητικών και μη, καθώς και όλων των πολιτών. Ο ύλλογος υγκοινωνιολόγων προτείνει τέσσερις δέσμες μέτρων με
άμεση απόδοση σε χρονικό ορίζοντα 2 έως και 5 χρόνων, τα οποία αφορούν τους δρόμους, τους οδηγούς, το όχημα, την
αστυνόμευση, αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Τπενθυμίζεται, πάντως, ότι πολλές φορές στο παρελθόν
έχουν ανακοινωθεί μέτρα τα οποία έχουν ατονήσει. Να σημειωθεί ότι φέτος τα τροχαία, παρά τη μεγάλη έξοδο, ήταν
μειωμένα.

Δεν φταίνε μόνο οι δρόμοι..., Αντώνης Ρενιέρης, εφ. Σα Νέα, 8/5/2000
Ασφαλώς οι ελληνικοί δρόμοι δεν είναι οι καλύτεροι της Ευρώπης και ασφαλώς ένα σημαντικό ποσοστό τροχαίων
ατυχημάτων οφείλεται και στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου της χώρας. Και επειδή αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ
και πολλά χρόνια, μακάρι η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε (αν και, απ' ό,τι θυμάμαι, δεν είναι η πρώτη φορά...) να βρει
τους υπαίτιους και να τους υποχρεώσει να διορθώσουν τις κακοτεχνίες και να εξαλείψουν τα επικίνδυνα σημεία των δρόμων
μας. Όμως η εκατόμβη θυμάτων στους ελληνικούς δρόμους κατά τις εορτές του Πάσχα δεν οφείλεται μόνο στην κακή
ποιότητα των δρόμων. Είναι σίγουρο ότι οι οδηγοί γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια σε τι δρόμους καλούνται να κινηθούν.
Γνωρίζουν ότι υπάρχουν παγίδες, κακοτεχνίες, ελλιπής σηματοδότηση, κακός ή ανύπαρκτος φωτισμός, περιστασιακή
αστυνόμευση κ.λπ. Όπως γνωρίζουν ότι ιδιαίτερα στις μαζικές εξόδους από τα μεγάλα
αστικά κέντρα ξεχύνονται στους δρόμους και οδηγοί με ελάχιστη πείρα,
κακοεκπαιδευμένοι και με πλήρη άγνοια του κινδύνου.
Ενώ λοιπόν όλα τούτα είναι γνωστά σε όλους, κανένας δεν φαίνεται να τα παίρνει υπόψη
του όταν ταξιδεύει οδικώς. Οι οδηγοί γνωρίζουν ότι οι δρόμοι μας δεν προσφέρονται για την
ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων, και όμως τρέχουν του... σκοτωμού. Γνωρίζουν ότι τα
προσπεράσματα είναι κίνδυνος-θάνατος, και όμως τα επιχειρούν. Ξέρουν ότι ένα
υπερφορτωμένο αυτοκίνητο (με όλη την οικογένεια, τους γονείς, τα πεθερικά και τα αγαθά
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του χωριού μέσα) θέλει ιδιαίτερες γνώσεις οδήγησης, τις οποίες δεν έχουν, αλλά δεν νοιάζονται να μάθουν. Και αυτά, χώρια
από την παγιωμένη άποψη που έχει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγών, ότι δηλαδή είναι κάτι μεταξύ ούμαχερ
και Φάκινεν και, άρα, μπορούν να... εξασκούνται στον δρομάκο που οδηγεί στο χωριό τους.
Προφανώς και δεν φταίνε μόνο οι οδηγοί για τα τόσο πολλά τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας. ίγουρα
όμως έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες, κυρίως γιατί ξέρουν σε τι περιβάλλον οδηγούν. Ασφαλώς δικαιούνται να μέμφονται την
Πολιτεία για τους δρόμους και την Σροχαία για την απουσία της. Είναι όμως σίγουρο ότι αν κάνουν και λίγη αυτοκριτική, τα
τροχαία θα μειωθούν πολύ...

Άθλιοι επαρχιακοί δρόμοι και απρόσεκτοι οδηγοί, Εφημερίδα Σα Νέα, 3/5/2000
Σους λόγους για τους οποίους η φετινή έξοδος υπήρξε μία από τις πιο αιματηρές αναζητούν και
οι ειδικοί επιστήμονες και συγκοινωνιολόγοι. Οι λόγοι αυτοί είναι η άθλια, όπως τη
χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και των παλαιών
Εθνικών οδών, η έλλειψη αστυνόμευσης σε αυτό το δίκτυο, αλλά και η απροσεξία των ίδιων
των οδηγών.
※Ένα από τα χαρακτηριστικά της φετινής εξόδου είναι το γεγονός ότι και στις δύο νέες Εθνικές
οδούς σημειώθηκαν ελάχιστα θανατηφόρα ατυχήματα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο οδικό
δίκτυο της χώρας‼, τονίζει ο ομότιμος καθηγητής υγκοινωνιολογίας του ΕΜΠ Ιωάννης Υραντζεσκάκης. ※Αυτό που τώρα
είναι φυσιολογικό, αν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια θα αποτελούσε είδηση πρώτης γραμμής. Ο άξονας Πατρών Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων αποτελεί πλέον κομμάτι των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόμων. Υτιάχνεται, έστω και με
αδικαιολόγητα αργούς ρυθμούς, στα πρότυπα των διεθνών εθνικών οδών. Τπάρχουν διαχωριστικά διαζώματα (εξαίρεση το
κομμάτι Πατρών - Κορίνθου), επαρκής και κατάλληλη σήμανση, ενώ και η τεχνική κατασκευή τους γίνεται με πολύ πιο άρτια
μέσα και έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το ένα τρίτο των
τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνει στις εθνικές οδούς, στη χώρα μας το νούμερο είναι ακόμα μικρότερο‼, σημειώνει.Η
αστυνόμευση αυτών των οδών επίσης μειώνει τις πιθανότητες σημείωσης ατυχημάτων. ※Σις ημέρες της εξόδου όλη η
αστυνομική δύναμη ρίχνεται σε αυτούς τους δύο άξονες. Ελικόπτερα, ραντάρ, πλήθος περιπολικών και ένας μεγάλος αριθμός
ανδρών επιστρατεύθηκαν και φέτος για να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων στις δύο Εθνικές‼, λέει με τη σειρά του ο
συγκοινωνιολόγος κ. Νίκος Γκόλιας. ※Όλες οι πιστώσεις, τα χρήματα και η προσπάθεια επικεντρώνονται σε αυτούς τους δύο
δρόμους.Αντίθετα οι επαρχιακοί δρόμοι έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους‼. ※Όλοι αυτοί οι δρόμοι είχαν σχεδιαστεί με
βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες άλλων εποχών. Για οχήματα παρωχημένης τεχνολογίας. Η χάραξή τους είναι ελλιπής και
αποσπασματική, οι τεχνικές προδιαγραφές των δρόμων δεν πληρούν τα στάνταρ ασφαλείας, η σήμανση είναι αστεία, αφού
υπάρχουν σημεία στα οποία ως ανώτερο όριο ταχύτητας ορίζονται τα... σαράντα χιλιόμετρα‼, αναφέρει ο κ. Υραντζεσκάκης.
※Σο επαρχιακό δίκτυο καλύπτει χιλιάδες χιλιόμετρα και απαιτείται τεράστια προσπάθεια προκειμένου σε αυτό το δίκτυο να
καταγραφούν οι θέσεις-παγίδες για τους οδηγούς, πόσο περισσότερο να τις επισκευάσουμε‼, λέει ο κ. Γκόλιας.
Οι οδηγοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών βέβαια για αυτά τα ατυχήματα.※Οι Έλληνες οδηγοί έχουν την κακιά συνήθεια να
τρέχουν πολύ παραπάνω από όσο επιτρέπουν οι άθλιοι δρόμοι μας. Σα καινούργια αυτοκίνητα, με τις πολλές δυνατότητές
τους, δίνουν προφανώς το ερέθισμα‼, λέει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. ※Δεν συνειδητοποιούν λοιπόν τον κίνδυνο που
διατρέχουν. Η υπερβολική ταχύτητα, η μη επαρκής γνώση των επαρχιακών δρόμων, η απροσεξία των οδηγών έχουν ως
αποτέλεσμα τα πολλά ατυχήματα‼, συμπληρώνει. Σα στοιχεία επαληθεύονται και από έρευνες που έχουν κατά καιρούς γίνει.
※ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στα δύο από τα τρία ατυχήματα ευθύνεται και ο οδηγός, στο ένα από τα τρία ευθύνεται
και η υποδομή και τέλος σε ένα από τα πέντε οφείλεται και στο όχημα‼, λέει ο κ. Γκόλιας.※Πρέπει να σταματήσει να
επικρατεί ο μύθος ότι μόνο στις μεγάλες εξόδους των εκδρομέων σημειώνονται ατυχήματα‼, τονίζει, τέλος, ο κ.
Υραντζεσκάκης. ※Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των τροχαίων αυτές τις περιόδους, γιατί αυξάνεται αναλογικά ο
αριθμός των αυτοκινήτων που κινούνται σε αυτούς τους δρόμους. Όλο τον χρόνο σημειώνονται ατυχήματα και δυστυχώς όλο
τον χρόνο έχουμε νεκρούς‼, ολοκληρώνει.
Μαύρο ρεκόρ με 51 νεκρούς στην έξοδο
Πενήντα ένας νεκροί ακόμη και σε μία τόσο μεγάλη έξοδο όλοι ομολογούν είναι πάρα πολλοί. Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως
και χθες και μάλιστα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επιστροφή των εκδρομέων στα αστικά κέντρα τριάντα έξι
θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα είχαν καταγραφεί σε όλη τη χώρα. Σα μισά από αυτά έγιναν στο εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ
τα υπόλοιπα σημειώθηκαν στους επαρχιακούς δρόμους επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο, για άλλη μία φορά την
άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι δρόμοι στο εσωτερικό των νομών. Όπως εκτιμούν οι
συγκοινωνιολόγοι η κακή κατάσταση αυτών των δρόμων σε συνδυασμό και με την κακή σήμανση, αλλά και την ανεπαρκή
έως ελλιπή αστυνόμευση αποτέλεσαν και πάλι βασική αιτία για την πρόκληση τραγωδιών. τον άξονα Πάτρας - Αθήνας -
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Θεσσαλονίκης, πάντως, έγιναν τρία δυστυχήματα και οι συγκοινωνιολόγοι σημειώνουν πως η αστυνόμευση είχε ουσιαστικά
περιορισθεί μόνον εκεί.
Όμως, τουλάχιστον πέντε δυστυχήματα μπορούν να θεωρηθούν ως ※προαναγγελθέντα‼, αφού έγιναν σε σημεία που πολλές
φορές στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλα τροχαία και έχουν θρηνηθεί θύματα. Σα σημεία αυτά έχουν επισημανθεί, η
επικινδυνότητά τους είναι γνωστή στους αρμοδίους, αλλά η λίστα των θυμάτων εξακολουθεί να μακραίνει. Φαρακτηριστικό
είναι το τροχαίο που έγινε χθες στην περιοχή Μαύρα Λιθάρια, στην Εθνική οδό Πάτρας - Κορίνθου, όπου σκοτώθηκαν πέντε
άνθρωποι. Εκεί, έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στη δεκαετία που πέρασε άλλοι είκοσι άνθρωποι, σε τριάντα πέντε
συνολικά δυστυχήματα.Και οι ίδιοι οι οδηγοί, πάντως, αυτήν τη φορά έχουν σημαντικό μερίδιο της ευθύνης για την
αιματοχυσία στην άσφαλτο: ε πέντε περιπτώσεις οδηγοί που προκάλεσαν δυστυχήματα οδηγούσαν μεθυσμένοι, ενώ στην
υπερβολική ταχύτητα και το πέρασμα στο αντίθετο ρεύμα τη κυκλοφορίας οφείλονται δεκαεπτά τροχαία. Παρά το γεγονός,
εξάλλου, ότι η φετινή έξοδος ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων, η τροχαία δεν φάνηκε αντάξια των συνθηκών,
αφού η παρουσία της περιορίστηκε στις εξόδους των μεγάλων πόλεων και ουσιαστικά δεν υπήρχε αστυνόμευση ούτε κατά
μήκος του εθνικού ούτε και του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Οι Έλληνες οδηγοί αρνούνται να... δεθούν με τη ζωή, Κώστας Φατζίδης, εφ. Σα Νέα, 23/3/2000
Η χρησιμότητά τους είναι αυτονόητη και κυρίως σωτήρια. Η χρήση τους, ωστόσο, σπάνια. Οι
ζώνες ασφαλείας και τα προστατευτικά κράνη δεν έχουν... πείσει τους Έλληνες οδηγούς. Και
όμως, θα μπορούσε να έχει σωθεί ακόμη και το 25% των 2.000 και πλέον θυμάτων που κάθε
χρόνο αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην ελληνική άσφαλτο!
※Η ζώνη σώζει ζωές‼, αναφέρει η ενημερωτική καμπάνια του υπουργείου Μεταφορών και δεν
υπάρχει ίχνος υπερβολής. ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του γαλλικού υπουργείου
Μεταφορών, που παρουσίασε προχθές η εφημερίδα ※Υιγκαρό‼, το 40% των νεκρών από
τροχαία ατυχήματα στη Γαλλία το 1999 δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Σην ίδια χρονιά στη χώρα μας, στο σύνολο των
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων μόνο 3.850 οδηγοί φορούσαν είτε ζώνη ασφαλείας είτε κράνος. Πόσοι δεν φορούσαν;
Δυστυχώς 16.549 οδηγοί! Όσον αφορά τους επιβάτες, 1.675 φορούσαν είτε ζώνη είτε κράνος, ενώ 7.970 δεν χρησιμοποίησαν
κανένα από τα δύο προστατευτικά μέτρα.
Παρ’ ότι τα μέτρα που ελήφθησαν την περασμένη χρονιά για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων άρχισαν να αποδίδουν,
απέχουν πολύ, όπως επισημαίνουν ειδικοί επιστήμονες, από το να θεωρηθούν αποτελεσματικά. υγκεκριμένα, ο αριθμός
των νεκρών στη χώρα μας το 1999, σε σχέση με το 1998 παρουσίασε μείωση κατά 2,2%, ενώ στη Γαλλία το ίδιο διάστημα κατά
4,8%. Για μία ακόμη χρονιά οι διαπιστώσεις των αιτιών που οδήγησαν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων
ατυχημάτων, βγάζουν μάτια... Κι αυτό, γιατί η αποφυγή τους είναι εύκολη υπόθεση. Με λίγη προσοχή οι οδηγοί θα
μπορούσαν να αποφύγουν τα μοιραία.
Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 45.000 άτομα πεθαίνουν σε τροχαία ατυχήματα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες
τραυματίζονται. Και όμως, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν η μέση ωριαία ταχύτητα των οχημάτων
μειωνόταν κατά 5 μόλις χιλιόμετρα, θα μπορούσαν να σωθούν περισσότερα από 10.000 άτομα!
Και να ήταν μόνον αυτό; Αν οι οδηγοί πρόσεχαν περισσότερο τη νύχτα, τότε θα θρηνούσαμε λιγότερα θύματα. ύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Δημόσιας Σάξης, τις νυχτερινές ώρες, που η οδική κίνηση μειώνεται στο 10% του
συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων, τα τροχαία ατυχήματα δεν μειώνονται. Κάθε άλλο μάλιστα. υναγωνίζονται τον
αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικότερα πέρυσι, 1.058 θανατηφόρα
ατυχήματα σημειώθηκαν την ημέρα και 866 τη νύχτα. ※Σο βράδυ κυκλοφορούν οδηγοί κυρίως νεαρής ηλικίας, με καινούργια
αυτοκίνητα μεγάλης ιπποδύναμης, σε δρόμους με αραιή κίνηση που τους επιτρέπει να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες‼,
σημειώνει ο πρώην διοικητής της Σροχαίας Αθηνών κ. Διονύσιος Καλαντζής.
Για να προσθέσει: ※ε δρόμους, ωστόσο, μη επαρκώς φωτισμένους‼. Πιο θανατηφόρα ημέρα της εβδομάδας αναδείχθηκε για
μία ακόμη χρονιά η Κυριακή με 3.726 ατυχήματα, ενώ ακολουθεί το άββατο με 3.667 ατυχήματα. ε ό,τι αφορά το πλέον
πολύνεκρο τετράωρο, είναι το διάστημα μεταξύ των ωρών 17.00-21.00.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αιτίες που σχετίζονται με την ποιότητα του οδοστρώματος και ιδιαίτερα τού
ασφαλτοτάπητα. Λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος το 1999 σημειώθηκαν 547 ατυχήματα, λόγω βλάβης ή φθοράς του
οδοστρώματος 194, ενώ λόγω απότομης στροφής 369 ατυχήματα!
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Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν πως τα μέτρα που ελήφθησαν από την Σροχαία έφεραν αποτελέσματα. Μείωση παρουσίασαν
τα τροχαία, αλλά και οι παθόντες κατά τη διάρκεια του 1999 σε σχέση με το 1998. Σα θανατηφόρα ατυχήματα μειώθηκαν
κατά 2,8% (1.924 από 1980, διαφορά 56), τα σοβαρά κατά 1,9% (3.696 από 3.768, διαφορά 72) και τα ελαφρά κατά 2,5% (18.669
από 19.146, διαφορά 477). Οι νεκροί μειώθηκαν το 1999 σε σχέση με το 1998 κατά 2,2% (2.181 από 2.229, διαφορά 48), οι βαριά
τραυματίες κατά 3,8% (4.702 από 4.889, διαφορά 187) και οι ελαφρά τραυματίες κατά 2% (27.649 από 28.224, διαφορά 575).

2 χρόνια, 75 χιλιόμετρα, 210 νεκροί..., Εφ. Σα Νέα, 1/3/2000
Ένα χωριό έχει ξεκληριστεί στην άσφαλτο την τελευταία διετία στα 75 χιλιόμετρα του εθνικού οδικού δικτύου που διασχίζει
τη Υθιώτιδα. ύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Υθιώτιδας, 210 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το
1998 ως σήμερα και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί, πολλοί από τους οποίους σοβαρά.

Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων, Εφ. Σα Νέα, 31/10/1997
Περισσότερα τροχαία ατυχήματα συνέβησαν φέτος από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο και
έγιναν η αιτία να χάσουν τη ζωή τους 150 άτομα περισσότερα από όσα πέρσι το ίδιο διάστημα. Σα
στοιχεία έδωσε χθες η τατιστική Τπηρεσία και ο απολογισμός είναι θλιβερός:
Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 1997 έγιναν 16.597 τροχαία, ενώ πέρσι στο ίδιο διάστημα έγιναν
15.635 ατυχήματα. Αύξηση 6,2%. τα ατυχήματα που έγιναν μέχρι και τον Αύγουστο έχασαν τη ζωή
τους 1.504 άτομα. Πέρσι το ίδιο διάστημα οι νεκροί ήταν 1.354. Αύξηση 11,1%. Η μεγαλύτερη αύξηση στα ατυχήματα
παρατηρήθηκε τον Μάρτιο (20,5%) και τον Ιούλιο (17,8%), ενώ σε θανατηφόρα τον Ιούλιο (38,7%). Σραυματίστηκαν βαριά, στο
ίδιο διάστημα, 2.943 άτομα και πέρσι 2.230 άτομα. Αύξηση 32%. Σέλος και οι ελαφρά τραυματίες ήταν φέτος περισσότεροι.
Έφθασαν τους 19.626, ενώ πέρσι ήταν 18.880 στο οκτάμηνο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Αύξηση 4%.

Σροχαία: Από αλκοόλ το 43% των νεκρών, Βασίλης Παπαναστασούλης, εφ. Ελευθεροτυπία, 27 Μαΐου 1999
Για τους μισούς από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα την περίοδο 1987-1993, ευθύνεται το
αλκοόλ. Σο συνταρακτικό αυτό συμπέρασμα ανακοινώθηκε χθες κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποίησε η
Διεύθυνση Σροχαίας Θεσσαλονίκης για την οδική ασφάλεια και το κυκλοφοριακό, στο συνεδριακό κέντρο ※Ι.
Βελλίδης‼.ίγουρα η προσέγγιση αυτή του προβλήματος στη Θεσσαλονίκη είναι ενδεικτική για την κατάσταση που επικρατεί
σ' όλη τη χώρα. Η λύση είναι κοινή και εξαρτάται από το τρίπτυχο: οδικό δίκτυο - όχημα - άνθρωπος. την ημερίδα, ύστερα
από εισηγήσεις ειδικών, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις για την οδική ασφάλεια και τη μείωση
των τροχαίων στη χώρα μας.Είναι γνωστό ότι η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα έχει συνεχώς ανοδική
τάση διαχρονικά έναντι της καθοδικής όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 22.000 ατυχήματα
με 32.000 τραυματίες (4.000 βαριά) και περισσότερους από 2.000 νεκρούς.Όπως προέκυψε από την εισήγηση του αναπληρωτή
καθηγητή του ΑΠΘ, δημοτικού συμβούλου πύρου Βούγια, η σοβαρότητα των ατυχημάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε σε σχέση
με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1980 έως το 1993. Η σύγκριση των στατιστικών στοιχείων στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. δείχνει
ότι τα τροχαία παρουσίασαν μείωση 9% στην Ε.Ε. (στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 34%). Οι νεκροί μειώθηκαν κατά 22% στην
Ε.E., ενώ στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 64%. Όσον αφορά τους τραυματίες, σημειώθηκε αντίστοιχα μείωση κατά 19% και
αύξηση κατά 30%.την Ελλάδα, η αναλογία των νεκρών από τροχαία ατυχήματα για την περίοδο 1987-1993 είναι: Πεζοί 24%,
επιβάτες 25%, οδηγοί 51%. Άνδρες 77%, γυναίκες 23%. Από τα παραπάνω ποσοστά, 20% ως οδηγοί και 10% ως επιβάτες είναι
χρήστες δικύκλων.Ένα ποσοστό 62% του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνει στους αστικούς δρόμους, 17% στους
επαρχιακούς και 21% στους εθνικούς. Όμως η αναλογία των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων είναι πολύ
μεγαλύτερη στους τελευταίους λόγω της σφοδρότητας των ατυχημάτων.ε σχέση με την ηλικία, οι πιο πολυπληθείς ομάδες
θυμάτων είναι από 15 έως 34 χρόνων (ιδιαίτερα δε από 20 έως 24 χρόνων) για οδηγούς και επιβάτες, και από 70 έως 84 χρόνων
για τους πεζούς. Η χρήση αλκοόλ προκαλεί το 7% των ατυχημάτων και προξενεί το 43% των νεκρών.Ο αριθμός των
ατυχημάτων σε μια οδό είναι άμεσα συσχετισμένος με τον κυκλοφοριακό φόρτο στην ίδια οδό, ο οποίος με τη σειρά του
επηρεάζει την ταχύτητα αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης, δηλαδή την ※πίεση‼ κάτω από την οποία γίνεται η οδήγηση.Η
ταχύτητα επηρεάζει τον αριθμό αλλά κυρίως τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, αφού η αύξησή της συνεπάγεται αύξηση της
ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη σύγκρουση. χετικά με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ο κ. Βούγιας σημείωσε ότι ※το
υψηλό πρόστιμο είναι δίκοπο μαχαίρι. Όσο πιο μεγάλα είναι τα χρηματικά ποσά τόσο πιο δύσκολα
καταβάλλονται‼.ύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου οδοποιίας Θεσσαλονίκης, Θεόδωρου Αθανάσαρου, τα βασικά
προβλήματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση αστικών ατυχημάτων είναι:
- Η ελλιπής ορατότητα στις διασταυρώσεις.
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- Σο μεταβλητό πλάτος των οδικών αξόνων εξαιτίας των παρανόμως σταθμευμένων.
- Σα διάφορα εμπόδια τα οποία καλύπτουν σηματοδότες και πινακίδες σήμανσης.
- Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος.
- Οι λακκούβες και τα φρεάτια που συχνά οφείλονται στις συχνές επεμβάσεις και στην κακή αποκατάσταση των ζημιών από
τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας σε δρόμους και πεζοδρόμια.
- Η δυσκολία κατά την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής διευθέτησης, τα οποία εξασφαλίζουν προτεραιότητα σε πεζούς και
ποδηλάτες.

Σα αλκοτέστ μείωσαν τα τροχαία στο μισό, Κώστας Παπαπέτρου, εφ. Σα Νέα, 10/9/1997
χεδόν κατά το ήμισυ μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στις εξόδους του σαββατοκύριακου τις δύο
τελευταίες εβδομάδες, μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ από τα συνεργεία της τροχαίας και την εφαρμογή
του μέτρου κατάσχεσης των αυτοκινήτων όσων συλλαμβάνονται να οδηγούν ※σκνίπα‼ (...)Αυτό
επισημάνθηκε στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Δημοσίας Σάξης κ. Γ. Ρωμαίου με τους
δημοσιογράφους και ο οποίος τόνισε ότι το μέτρο θα συνεχιστεί, αφού τα μέχρι τώρα στοιχεία από
τους ελέγχους αλκοτέστ δείχνουν πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα με τους νέους, όταν
οδηγούν ύστερα από διασκέδαση. Όπως είπε ο κ. Γ. Ρωμαίος, το μέτρο θα επεκταθεί σε όλες τις
πόλεις της χώρας, αφού σύντομα όλες οι διευθύνσεις της Σροχαίας θα εφοδιαστούν με τον
απαραίτητο αριθμό συσκευών αλκοτέστ από την Ένωση Ασφαλιστών. Ιδιαίτερο βάρος στους
ελέγχους θα δοθεί στους δρόμους που βρίσκονται κοντά σε κέντρα διασκέδασης, αφού, όπως έχει
διαπιστωθεί, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θανατηφόρων δυστυχημάτων, που φτάνει ή και ξεπερνά το 40% αποδίδεται
στους μεθυσμένους οδηγούς.ύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, σε 5.721 αλκοτέστ που έγιναν σε όλη τη χώρα από 25
Αυγούστου έως 7 επτεμβρίου, βρέθηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι 409 οδηγοί, ενώ κατασχέθηκαν 49 αυτοκίνητα.Ο υπουργός
Δημοσίας Σάξης αναφέρθηκε και στο μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών από την Παρασκευή το μεσημέρι
και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο τα σαββατοκύριακά. Η εφαρμογή του μέτρου ολοκληρώνεται το
επόμενο σαββατοκύριακο, αφού του μέτρο θα πάψει να ισχύει την περίοδο του Φειμώνα. Θα εφαρμόζεται όμως την περίοδο
των εορτών, που η έξοδος είναι μεγάλη.ύμφωνα με τα στοιχεία από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη
χώρα από τις 18 Ιουλίου έως 7 επτεμβρίου στα εθνικά δίκτυα, διαπιστώθηκαν συνολικά 2.575 παραβάσεις κίνησης φορτηγών
τις ημέρες και τις ώρες απαγόρευσης. ε ποσοστό 90% οι παραβάσεις αυτές σημειώθηκαν στο διάστημα 2-4 το απόγευμα και
ιδιαίτερα την Παρασκευή. Όπως επισήμανε ο κ. Ρωμαίος ※αυτό δείχνει πως υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ώρα
εφαρμογής του μέτρου‼. Παραδέχτηκε πως το πρόβλημα έχει σχέση και με τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
υποσχέθηκε πως το θέμα της ώρας εφαρμογής του μέτρου κίνησης των φορτηγών θα εξεταστεί στο διυπουργικό όργανο,
ώστε να διευκολύνονται και οι οδηγοί των φορτηγών.Όπως ανακοίνωσε εξάλλου ο κ. Ρωμαίος, από τον Οκτώβρη η Σροχαία
θα ξεκινήσει μια εκστρατεία για τη χρήση των ζωνών στα αυτοκίνητα.

9 στους 10 σοβαρά τραυματίες σε ατυχήματα μένουν ανάπηροι, Πάνος Θεοδωρακόπουλος, εφ. Σα Νέα, 10/9/1997)
Σο μεγαλύτερο ποσοστό τραυματιών, σε τροχαία ατυχήματα, με βαριές κακώσεις παραμένουν ανάπηροι σε όλη τους τη ζωή.
Όπως ανακοινώθηκε στο Αργοστόλι, κατά τη διάρκεια συμποσίου φυσικοθεραπείας με θέμα τα τροχαία ατυχήματα, εννέα
στους δέκα τραυματίες με σοβαρές κακώσεις μένουν για πάντα καθηλωμένοι στο αναπηρικό καροτσάκι.Σα στοιχεία αυτά
παρουσιάσθηκαν από επιστήμονες του ΚΑΣ και αφορούσαν έρευνα για κακώσεις κρανιοεγκεφαλικές και της σπονδυλικής
στήλης, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ο μέσος όρος ηλικίας των τραυματιών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι μόλις 28
χρόνων και των τραυματιών με σοβαρές βλάβες στον νωτιαίο μυελό τα 33 χρόνια, ενώ η αναλογία ανδρών προς γυναίκες
είναι περίπου 4 προς 1.ημαντικά είναι και τα οικονομικά στοιχεία νοσηλείας που κάθε ημέρα στο ΚΑΣ ανέρχεται για τον
τραυματία σε 80.000 δραχμές. Πάντως, οι επιστήμονες από την Αθήνα και άλλα νοσοκομεία της χώρας επισημαίνουν την
αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης των τραυματιών τροχαίων ατυχημάτων.Βασικός υπεύθυνος για την πρόκληση των
ατυχημάτων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίσθηκαν στο συμπόσιο. Ιδιαίτερα
επισημάνθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα περιφερειακά νοσοκομεία, ο καλύτερος
συντονισμός και η οργάνωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ για την ταχύτερη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία.Σέλος,
οι σύνεδροι τόνισαν ότι η διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής είναι απαραίτητη σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης.
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Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, τέφανος Κουλουμπής, εφ. Καθημερνή, 10/5/1996
Σο μοναδικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ελλάδα λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια
στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο αριθμός
των παιδιών (μαθητές της ε’ και %’ τάξεως δημοτικού) που επισκέπτονται ετησίως το πάρκο
υπολογίζεται γύρω στις 10-12 χιλιάδες. Τπεύθυνος του πάρκου τα τελευταία τρία χρόνια
είναι ο κ. Ε. Μάλλιος που όπως δήλωσε στην ※Κ‼ ※οι μαθητές όλων των τάξεων του
δημοτικού θα έπρεπε ετησίως να είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ένα τέτοιο κέντρο.
Όλοι οι δήμοι έχουν μια έκταση ανεκμετάλλευτη που με τις κατάλληλες ενέργειες και τη
συνεννόηση με τις δημόσιες υπηρεσίες εντελώς ανέξοδα μπορούν να τη μετατρέψουν σε
χώρο κυκλοφοριακής εκπαίδευσης των μαθητών‼.
Σο πάρκο (...) συνεργάζεται με την Σροχαία που διαθέτει έναν αξιωματικό, του οποίου η θητεία
διαρκεί τρεις μήνες, από ένα διαφορετικό αστυνομικό τμήμα κάθε φορά. Σα σχολεία που θέλουν
να επισκεφθούν το πάρκο πρέπει εγκαίρως να ειδοποιούν τους υπεύθυνους, αφού φέτος σε τρεις
μόνο ημέρες κανονίστηκαν οι επισκέψεις για όλη τη χρονιά. Σο πρόγραμμα διαρκεί περίπου
δυόμισι ώρες και χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.
το θεωρητικό πραγματοποιείται διδασκαλία όπου γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Επεξηγείται
οτιδήποτε αφορά την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών σε σημεία όπου υπάρχουν διαβάσεις ή φωτεινοί σηματοδότες καθώς
και πώς πρέπει να διασχίζεται ο δρόμος, όταν δεν υπάρχουν σήματα, τροχονόμος, φανάρι ή διάβαση. Ακόμη επισημαίνεται το
γεγονός ότι ο πεζός πρέπει να βαδίζει κατά μήκος του δρόμου, ώστε να έχει ορατότητα των διερχόμενων οχημάτων, ενώ καλό
θα είναι να φορά ζωηρά ανοιχτά χρώματα ειδικά το βράδυ. Σο πρακτικό μέρος αφορά κυρίως τα ποδήλατα που
χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον τα παιδιά και παράλληλα πραγματοποιείται παρουσίαση σε βίντεο για τους τομείς που
προηγήθηκε διδασκαλία.
Πριν πραγματοποιηθεί η επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, οι δάσκαλοι ενημερώνουν τα παιδιά πάνω στα καίρια
σημεία της οδικής ασφάλειας, ώστε να είναι κατατοπισμένα και να αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα το θέμα. Μια
τέτοια προετοιμασία είναι απαραίτητη, αφού υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών που
επισκέπτονται το πάρκο.
Σέλος, για να καρποφορήσει ακόμη περισσότερο η προσπάθεια κυκλοφοριακής εκπαίδευσης των μαθητών, το υπουργείο
Μεταφορών & Επικοινωνιών έχει ετοιμάσει εγχειρίδιο που χρειάζεται διορθώσεις αλλά και χρηματοδότη, ώστε να είναι
δυνατό να διανεμηθεί και σε μαθητές του δημοτικού.

71 σημεία καρμανιόλες στην εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, Εφ. Σα Νέα, 24/1/1998
Εβδομήντα ένα επικίνδυνα σημεία στον εθνικό δρόμο Αθήνας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στα τμήματα που γίνονται
έργα μετατροπής του σε αυτοκινητόδρομο, εντόπισε ο ίδιος ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Γιάννης
Φρυσικόπουλος, που έκανε νυχτερινή αυτοψία για να διαπιστώσει ο ίδιος αν ευσταθούν οι καταγγελίες που έχουν γίνει κατά
καιρούς.
Ο κ. Φρυσικόπουλος λοιπόν δεν αρκέστηκε στην ενημέρωσή του από τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
αλλά την περασμένη Δευτέρα το βράδυ μπήκε στο αυτοκίνητό του και έκανε, νύχτα, όλη τη
διαδρομή. Και βέβαια αυτά που είδε τον< έβγαλαν από τα ρούχα του: Εντόπισε εβδομήντα μία
παραβάσεις στη σήμανση των εργοταξίων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι επικίνδυνες για τους
διερχόμενους οδηγούς. Εργοτάξια χωρίς καθόλου ή με ελλιπέστατο φωτισμό, χωρίς καθόλου ή με
λάθος σήμανση και σηματοδότηση, με σήματα που ενημερώνουν λάθος τους οδηγούς, χώματα,
πέτρες, οικοδομικά υλικά αφημένα στο κατάστρωμα του δρόμου, κακοτεχνίες στις παρακάμψεις των
εργοταξίων, κακής ποιότητας περίφραξη των εργοταξιακών χώρων, είσοδος σε εργοτάξια χωρίς
σήμανση, έλλειψη προειδοποιητικών πινακίδων, ξαφνικές αλλαγές διευθύνσεων του δρόμου χωρίς
καμία προειδοποίηση κ.λπ., κ.λπ.
Αφού λοιπόν ο κ. Φρυσικόπουλος< επέζησε από αυτή την περιοδεία του, μόλις γύρισε στο υπουργείο κατέγραψε όλη του την
εμπειρία και την έστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα περαιτέρω, δηλαδή: Δίνει εντολή να διορθωθούν όλες οι κακοτεχνίες,
να συμπληρωθεί η σήμανση και σηματοδότηση των εργοταξίων και γενικά να διορθωθούν όλα τα λάθη μέσα σε 10 μέρες,
γιατί διαφορετικά θα πέσουν κεφάλια. Σόσο των αρμόδιων υπαλλήλων όσο και των εργολάβων που κατασκευάζουν τα έργα
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στα τμήματα όπου υπάρχουν οι κακοτεχνίες. Μάλιστα οι εργολάβοι αν δεν συμμορφωθούν, κινδυνεύουν να βρεθούν
έκπτωτοι από τα έργα, δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τους γίνεται προειδοποίηση για παρόμοιες παραλείψεις
τους. Λέτε να διορθωθεί η κατάσταση;

Υονικοί δρόμοι, ρεκόρ τροχαίων, τέφανος Διανέλλος, εφ. Σα Νέα, 15/7/1998
Αρνητικό ρεκόρ στην Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα στα τροχαία ατυχήματα, λόγω της κακής
ποιότητας των δρόμων. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, από το
γραφείο τατιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), σύμφωνα με την οποία οι ελληνικοί
δρόμοι είναι οι πιο επικίνδυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χώρα μας, μάλιστα, αντίθετα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
παρουσιάζει αύξηση (20%) στον αριθμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων την περίοδο 1989-1995. (<)
Η έρευνα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ※η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι ο αριθμός των
θανάτων από ατυχήματα έχει αυξηθεί κατά 20%‼. ※ΣΑ ΝΕΑ‼ είχαν επισημάνει την επικινδυνότητα των ελληνικών δρόμων
εδώ και καιρό. τα ρεπορτάζ που είχαν δημοσιευθεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα, είχε επισημανθεί ότι χωρίς
αντιολισθητικούς τάπητες είναι το 80% του συνόλου των ελληνικών οδικών δικτύων. Επίσης, οι συντελεστές ολισθηρότητας
είναι τόσο αυξημένοι, που το 90% των δρόμων θα είχαν χαρακτηριστεί στο εξωτερικό επικίνδυνοι για την κυκλοφορία.

400 νεκροί λιγότεροι αν φορούσαν ζώνη... Νανά Νταουντάκη, εφ. Σα Νέα, 12/9/1997
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑ ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΣΡΟΦΑΙΑ ΣΗ ΕΤΡΨΠΗ
Σα πιο σοβαρά τροχαία, με τους περισσότερους νεκρούς, ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχει η Ελλάδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η Αγγλία έχει μόνο το 19% των νεκρών της Ελλάδας σε τροχαία, ενώ η Γερμανία έχει το 18 % των νεκρών
πεζών που έχει η χώρα μας.
ύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο 5ο υμπόσιο Υυσιατρικής και Υυσικοθεραπείας, που πραγματοποιήθηκε στην
Κεφαλονιά με διεθνή συμμετοχή, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία τα τροχαία συνεχώς αυξάνονται
μεταξύ 1975 και 1994 έχουν αυξηθεί κατά< 205%.
Σο ερώτημα που τίθεται, όπως είπε στην ομιλία του ο κ. Ι. τ. Παπαδόπουλος, αναπληρωτής
καθηγητής ορθοπεδικής και υπεύθυνος πρόληψης ατυχημάτων του ΕΚΑΒ, είναι το εξής: Γιατί
δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο από αυτά που γνωρίζουμε ότι μπορούν να μειώσουν
αποτελεσματικά τα ατυχήματα και τα θύματα; (Ζώνη, κράνος ασφάλειας, ασφαλής μεταφορά
παιδιών, καλή εκπαίδευση και εξετάσεις, αστυνόμευση κ.λπ.). Μόνο η
εφαρμογή της ζώνης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 400 νεκρούς λιγότερους και 7.500
λιγότερους τραυματίες (με τα στοιχεία του ‘94), αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα που έδωσε η
εφαρμογή του μέτρου στην Αγγλία.
Οι σύνεδροι (γιατροί, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, καθηγητές και φοιτητές φυσικής αγωγής)
κατέληξαν σε μια σειρά συμπερασμάτων σε μια προσπάθεια να συμβάλλουν στη μείωση της
τεραστίας απώλειας σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων στη χώρα μας. Κατέληξαν, λοιπόν,
ότι:
- Κύριος υπεύθυνος για την πρόκληση ατυχημάτων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
- Σο ΕΚΑΒ πρέπει να αποκτήσει καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των υπηρεσιών του για την ταχύτερη και ασφαλέστερη
μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.
- Η αντιμετώπιση των τραυματιών θα πρέπει να γίνεται στην πλησιέστερη του χώρου του ατυχήματος Τγειονομική Μονάδα.
- Ο τραυματίας πρέπει να αντιμετωπίζεται από διεπιστημονική ομάδα, και αυτό έχει θεμελιακή σημασία.
- Πρέπει να δημιουργηθούν Κέντρα Αποκατάστασης στην Περιφέρεια.
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- Πρέπει να θεσμοθετηθεί η προσφορά οργάνων σώματος για ανάπτυξη προγραμμάτων
μεταμόσχευσης.
ΜΑΘΗΜΑΣΑ Επίσης, οι σύνεδροι έκριναν ότι αν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος σ’ αυτόν τον
βαρύ φόρο αίματος πρέπει να αρχίσουμε από νωρίς, δίνοντας πρωτεύουσα σημασία στο μάθημα
κυκλοφοριακής αγωγής που θα πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Σέλος τόνισαν ότι επιβάλλεται η δημιουργία φορέα διυπουργικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του τροχαίου και την
αξιοποίηση της τεχνολογικής γνώσης για την καλύτερη οργάνωση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των υπηρεσιών
αντιμετώπισης του τροχαίου ατυχήματος αλλά και ενεργοποίηση και συμμετοχή των υπηρεσιών των Οργανισμών Σοπικής
Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην ασφαλή οδήγηση.
Εν τούτοις, ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την απαισιοδοξία του για το μέλλον, αφού όπως τόνισε
※οδηγούμε όπως ζούμε και μόνο η βελτίωση της νοοτροπίας μας θα οδηγήσει σε μείωση ατυχημάτων και θυμάτων‼.

Ο έλληνας οδηγός στο εδώλιο, Αναστασία Πετράκη, εφ. Σο Βήμα 31/1/1999
Από νωρίς το πρωί της ημέρας της δίκης είχαν όλοι συγκεντρωθεί στην αίθουσα του ※δικαστηρίου‼. Ο
έλληνας οδηγός με αγωνία περίμενε την έναρξη της διαδικασίας. Εκείνη την ημέρα θα κρινόταν η
αξιοπιστία του. υνήγορος υπεράσπισης ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, μηχανολόγος μηχανικός, ειδικός
πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων. Δημόσιος κατήγορος ο πρόεδρος της Επιτροπής Σροχαίων
Ατυχημάτων και πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Γεώργιος κούρτης.
Η ακροαματική διαδικασία άρχισε λίγο πριν από τις 10. Πρώτος μάρτυρας κατηγορίας κλήθηκε ο κ. Νίκος Ποργιώτης,
μηχανολόγος μηχανικόςσυγκοινωνιολόγος. Ο δημόσιος κατήγορος άρχισε την εξέταση του μάρτυρα: «Σι ποσοστό ευθύνης
πιστεύετε ότι φέρουν οι παράγοντες που συντελούν σ’ ένα τροχαίο ατύχημα;».
«Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί δικαστές, σίγουρα υπάρχει μια συγκυρία πλέον του ενός παραγόντων για την πρόκληση ενός τροχαίου
ατυχήματος. το 100% των ατυχημάτων ευθύνεται ο οδηγός. Διότι ακόμη και σ’ έναν απόκρημνο δρόμο, χωρίς προστατευτικό
στηθαίο, όπου διέρχονται 10 αυτοκίνητα, από τα οποία ανατρέπονται τα πέντε, αυτοί οι πέντε οδηγοί ευθύνονται επειδή επέλεξαν
αυτόν τον δρόμο, ενώ γνωρίζουν ότι και ο καλύτερος δεξιοτέχνης θα δυσκολευόταν», υποστήριξε ο κ. Νίκος Ποργιώτης. Και
συνέχισε: «Απλώς, εκεί που είναι πιο κραυγαλέο το ανθρώπινο λάθος αποσιωπάται η ευθύνη των άλλων παραγόντων. Ο
παράγων οδός, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ευθύνεται κατά ποσοστό 50% και ο παράγων όχημα επίσης κατά ποσοστό 50%.
Δηλαδή, φθάνουμε να μιλάμε για ποσοστό ευθύνης 200%».
Η σήμανση
Οταν αμέσως μετά ζητήθηκε από τον εξεταζόμενο μάρτυρα να σχολιάσει τον αριθμό των
θυμάτων της πρόσφατης χριστουγεννιάτικης εξόδου δήλωσε: ※Λάβετε υπόψη σας πόσα
άτομα είναι νεκρά ανά έτος από τροχαία δυστυχήματα. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό 2.500 με
τις 365 ημέρες που έχει ο χρόνος, θα μας δώσει το αποτέλεσμα έξι. Οπότε, αν αθροίσουμε το
αποτέλεσμα με τις τέσσερις ημέρες που διήρκεσε η χριστουγεννιάτικη έξοδος έχουμε 24
νεκρούς. Δυστυχώς, αυτά τα νούμερα είναι τα αναμενόμενα. Σο παράδοξο θα ήταν αν δεν
συνέβαινε κάτι τέτοιο». Όταν τον λόγο πήρε η υπεράσπιση και ο κ. Ποργιώτης ρωτήθηκε αν
η αξιόπιστη σήμανση θα συνέβαλε στη μείωση των ατυχημάτων, απάντησε: «Αν βάζαμε το
σήμα της επικίνδυνης στροφής σε όλες τις στροφές, τότε θα φθάναμε στην πραγματικά
επικίνδυνη και δεν θα δίναμε σημασία. Πρόκειται για τη γνωστή νοοτροπία "δεν βάζουμε και καμιά παραπάνω μη γίνει το
ατύχημα και τρέχουμε;"».
τη συνέχεια τον λόγο πήρε ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Μαδιάς: «Προσπερνάω τα προβλήματα σηματοδότησης των
ελληνικών δρόμων και σας ρωτώ κύριε μάρτυρα: τι γίνεται με τη συντήρηση των δρόμων; Θέλω από εσάς μια ειλικρινή
απάντηση». Ο κ. Ποργιώτης πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Προ διετίας, και μάλιστα Πρωτοχρονιά, είχε πέσει ένα αυτοκίνητο
στο Υαληρικό Δέλτα και είχαν σκοτωθεί δύο άτομα. Σο στηθαίο που είχε σπάσει, αντί να επιδιορθωθεί μέσα σε 24 ώρες,
δυστυχώς αποκαταστάθηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Όσο κι αν φαίνεται όμως απίστευτο, τέτοιου είδους προβλήματα,
δηλαδή συντήρησης δρόμων, υπάρχουν και στις ΗΠΑ».
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Ο επόμενος μάρτυρας προερχόταν από την πλευρά της υπεράσπισης. Ο κ. Ιωάννης τ. Παπαδόπουλος, αναπληρωτής
καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάτης του ΕΚΑΒ, έβαλε το χέρι του στο Ευαγγέλιο και ορκίστηκε
να πει την αλήθεια. Ο κ. Μαδιάς πήρε τον λόγο και ζήτησε από τον μάρτυρα να σχολιάσει το αφισοκολλημένο μήνυμα: ※Ο ΑϊΒασίλης είναι ένας, γι’ αυτό μην πίνετε όταν οδηγείτε Μια κοινωνική προσφορά του υπουργείου Μεταφορών‼. Ο καθηγητής
χωρίς φόβο αλλά με πάθος είπε: «Θα σταθώ στο χειρότερο σημείο το μηνύματος "μια κοινωνική προσφορά του υπουργείου
Μεταφορών": αυτό που έπρεπε να κάνουν από χρόνια, δηλαδή πρόληψη ατυχημάτων, το παρουσιάζουν ως κοινωνική προσφορά».
ύμφωνα με τον μάρτυρα, τα δυστυχήματα οφείλονται στη νοοτροπία του οδηγού, η οποία είναι ο τρόπος που έχει μάθει να
ζει. «Αν κάποιος πιέζει και εξαπατά τους πάντες για να προωθηθεί, τα ίδια θα κάνει στην οδήγηση. Θα προσπερνά παράνομα»,
τόνισε.
2000 παραβιάσεις
Ο συνήγορος υπεράσπισης πέρασε αμέσως στην επόμενη ερώτηση: «Θύμα ή θύτης τελικά ο
έλληνας οδηγός; Ακόμη και αν ευθύνεται, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, το ερώτημα είναι πώς θα
μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα». Ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Για άλλη
μία φορά δηλώνω ότι τα τροχαία ατυχήματα δεν πρόκειται να μειωθούν. Σο υποστηρίζω εδώ και
δέκα χρόνια και πάντα με αποκαλούσαν καταστροφολόγο. Και επιμένω, διότι κανένας
υπεύθυνος δεν έχει ποτέ σκεφθεί κάποιον συντελεστή, ικανό να μειώσει τα ατυχήματα, πόσο
μάλλον να τον εφαρμόσει. Έχουμε κείμενα του 1986 που θα μπορούσαν να δημοσιευθούν ατόφια
σήμερα», τονίζει ο μάρτυρας και συνεχίζει: «Σα πράγματα βρίσκονται εκτός ελέγχου. Όταν
σήμερα με δικές μας μετρήσεις σε τρεις διασταυρώσεις (Αλεξάνδρας-Πατησίων, Κηφισίας-Αλεξάνδρας, Μεσογείων-Υειδιππίδου)
προκύπτει ότι μέσα σε τέσσερις ώρες περνούν 2.000 αυτοκίνητα παραβιάζοντας τον κόκκινο σηματοδότη, υπολογίστε στη
διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου πόσες πιθανότητες σοβαρού ατυχήματος προκύπτουν».
Ο κ. Μαδιάς τότε, προτού προλάβει ο μάρτυρας να ολοκληρώσει τη φράση του, έθεσε το επόμενο ερώτημά του: «Σι θα έπρεπε
λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, να κάνει η πολιτεία, έτσι ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα;» και η απάντηση: ※Σο ζήτημα
είναι να περιορίζεις τις παραβάσεις. Από τη στιγμή όμως που οι πολιτικοί μας δεν το εφαρμόζουν, δεν μπορούν και να το
μεταδώσουν. Παρατηρήστε έναν οποιονδήποτε πολιτικό. Οι περισσότεροι κάθονται στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου χωρίς
ζώνη, με τα πόδια σταυροπόδι και με μια εφημερίδα στο χέρι». Και ο μάρτυρας συνέχισε: «Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και
αυτό, γιατί την εξουσία δεν την απασχολεί η πρόληψη των ατυχημάτων. Η εξήγηση είναι απλή: δεν μπορεί να την εκμεταλλευθεί
πολιτικά».
Αμφιβολίες
Όταν ήρθε η στιγμή να απολογηθεί ο κατηγορούμενος, η αγωνία του ήταν έκδηλη: «Παραδέχομαι εν μέρει την ενοχή μου,
αλλά θα ήθελα, προτού με καταδικάσετε, να αναρωτηθείτε πολύ σοβαρά αν ευθύνομαι εγώ για τη θλιβερή κατάσταση του
ελληνικού οδικού δικτύου ή αν αποτελώ δυστυχώς ένα κομμάτι του μωσαϊκού της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης των δρόμων
μας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Απλώς, να σας υπενθυμίσω ότι στη θέση μου βρέθηκαν πολλοί συμπολίτες μας κατά το
παρελθόν, ενώ πρόκειται να βρεθούν και αρκετοί άλλοι στο μέλλον», ήταν η σύντομη απολογία του έλληνα οδηγού.
Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων των μαρτύρων και από τις δύο πλευρές, ο εισαγγελικός λειτουργός πήρε τον λόγο:
«Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικά φρένα αυτοκινήτων ούτε θαυματουργά ελαστικά ούτε οδηγοί με
υπεράνθρωπες ιδιότητες, όπως επίσης και αυτοκίνητα που να μπορούν να ανατρέψουν τους νόμους της φύσης. Λαμβάνοντας όλα
τα παραπάνω υπόψη, το "δικαστήριο" πρέπει να κρίνει τον κατηγορούμενο έλληνα οδηγό αθώο λόγω αμφιβολιών, οι οποίες
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας».
Οι ευθύνες
Μετά τον εισαγγελέα της έδρας, τον λόγο πήρε ο δημόσιος κατήγορος, κ. κούρτης, ο οποίος ξεκίνησε την αγόρευσή του
λέγοντας: «Κατά την άποψή μας, ο άνθρωπος ευθύνεται κατά ένα 80%. Ο καλός οδηγός δεν βγαίνει να οδηγήσει σε παγωμένο
δρόμο ή, αν οδηγήσει, είναι προσεκτικός, δεν τρέχει, δεν φρενάρει απότομα. Σο υπόλοιπο 20% των ατυχημάτων οφείλεται στο
όχημα και στον δρόμο. Αλλά όσον αφορά το όχημα, πάλι υπεύθυνος είναι ο οδηγός. Ο καλός οδηγός πρέπει να μπορεί να
προφυλάξει το κακό όχημα στον άσχημο δρόμο».
Σον τελευταίο λόγο είχε ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Μαδιάς. «Είναι ανεύθυνες και επιπόλαιες οι απόψεις των δήθεν ειδικών
που αναφέρουν ότι η κύρια αιτία τροχαίων ατυχημάτων είναι η ταχύτητα. Είναι εξακριβωμένο ότι ακόμη και μια πλαγιομετωπική
σύγκρουση με οχήματα που τρέχουν με 55 χλμ. την ώρα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. ε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι
η οριζόντια σήμανση στους εθνικούς δρόμους ίσως να ήταν τελικά η λύση στο εθνικό πρόβλημα "τροχαία ατυχήματα". Θα
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μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών χωρών που θέλουν τις οδηγίες προς τους
οδηγούς γραμμένες με μπογιά πάνω στην άσφαλτο».
Σο δικαστήριο αποσύρθηκε για να συσκεφθεί. Ύστερα από τρία τέταρτα, τα μέλη του δικαστηρίου επέστρεψαν στην έδρα και
από «Σο Βήμα» του προέδρου ακούστηκε: «Αφού μελέτησε προσεκτικά όλες τις καταθέσεις που προηγήθηκαν αλλά και τα
στοιχεία της δικογραφίας, το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο έλληνα οδηγό, λόγω αμφιβολιών που προέκυψαν ως
προς την πλήρη ενοχή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας».
Ευρωπαϊκή (θλιβερή) πρωτιά
Τπάρχει ένας ευρωπαϊκός δείκτης στον οποίο η Ελλάδα κατέχει (δυστυχώς όμως) την πρωτιά: τα τροχαία δυστυχήματα.
ύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το γραφείο στατιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1989-1995), κάθε χρόνο στη χώρα
μας αφανίζεται πληθυσμός ίσος με μια ολόκληρη κωμόπολη. υγκεκριμένα, 2.500 άνθρωποι σκοτώνονται επιτόπου στα
ελληνικά εθνικά και μη οδικά δίκτυα και 1.000 περίπου πεθαίνουν λίγο μετά το ατύχημα, αφού προηγουμένως έχουν
νοσηλευθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Tροχαία: 30.335 νεκροί σε 17 χρόνια, Άρης Φατζηγεωργίου, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/4/1999
※Φλομές‼ μοιάζουν οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλούν οι σύγχρονες πολεμικές συρράξεις μπροστά στις στατιστικές
των τροχαίων ατυχημάτων. Σα τροχοφόρα αποδεικνύονται έτσι λιγότερο< έξυπνα όπλα στα χέρια των ανθρώπων και σε
αυτό συμβάλλει προφανώς η έλλειψη εκπαίδευσης και πειθαρχίας που χαρακτηρίζει τους οδηγούς ειδικά σε χώρες όπως η
Ελλάδα.
Pεκόρ
Η πορεία του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα είναι σταθερά ανοδική τα τελευταία 17 χρόνια, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Εθνική τατιστική Τπηρεσία. Παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των οχημάτων που
κινούνται στους ελληνικούς δρόμους, ο συνολικός αριθμός των παθόντων αυξάνει από το 1982, ενώ στο διάστημα έως το 1998
έχουν χάσει τη ζωή τους σε 539.580 τροχαία ατυχήματα 30.335 άτομα!Από τα παραπάνω τροχαία ατυχήματα, τραυματίστηκαν
βαριά 67.176 άτομα και ελαφρά 441.069 οδηγοί, επιβάτες και πεζοί. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία, ο αριθμός
των νεκρών ξεκίνησε από τον αριθμό 1.557 το 1982 για να φτάσει πέρυσι τους 2.226. Αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των ελαφρά
τραυματισθέντων (από 25.949 έγιναν 28.611) ενώ μειώθηκε ελαφρά ο αριθμός των βαριά τραυματισθέντων (από 5.622 το 1982
έγιναν 4.806 το 1998).
την επαρχία
Από τους 2.226 νεκρούς του 1998, οι 358 σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα στην Αθήνα (16,1%) και οι 1.868 (83,9%) στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αναλογίες δεν είναι αντίστοιχες στον αριθμό των ατυχημάτων καθώς το 33,6% συνέβη στην Αθήνα και
66,4% στην υπόλοιπη Ελλάδα. ε σύγκριση με άλλες χώρες η Ελλάδα βρίσκεται ※ψηλά‼ στον κατάλογο καθώς, σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΗΕ για το 1996, η χώρα μας μέτρησε 197 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων και 398 νεκρούς ανά εκατομμύριο
οχημάτων. Η μόνη χώρα που είχε χειρότερα στατιστικά (τουλάχιστον το 1996) ήταν η Πορτογαλία με 224 νεκρούς ανά
εκατομμύριο κατοίκων και 479 ανά εκατομμύριο οχημάτων. Καλύτερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ουηδία με 61 και
131 νεκρούς αντιστοίχως, ενώ από τις υπόλοιπες χώρες, σε χειρότερη μοίρα από την Ελλάδα βρέθηκε μόνο η Ρωσία (199 και
1.095 αντιστοίχως).
1,2 τρισ. η... τιμή των τροχαίων (Φατζίδης Κώστας, εφ. Σα Νέα, 23/8/2001)
Μέχρι πρότινος τον λόγο είχαν οι συγκοινωνιολόγοι. Σώρα μιλούν οι οικονομολόγοι. Η πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας
στα τροχαία ατυχήματα δεν αποτιμάται μόνο με τον ανθρώπινο πόνο για τους 2.000 νεκρούς και τους 30.000 τραυματίες. Η
στατιστική της ασφάλτου υποκρύπτει μια τεράστια οικονομική πληγή, ένα κοινωνικό κόστος που ανέρχεται σε 1,2 τρισ.
δραχμές! Με αυτό το αστρονομικό ποσό επιβαρύνεται κάθε χρόνο η χώρα μας από τις ανθρωποθυσίες της ασφάλτου,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τον βαρύ φόρο αίματος, η ※εμπόλεμη‼ κατάσταση των
ελληνικών δρόμων πλήττει δραματικά τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και τις οικονομίες δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών.Η
προαναφερόμενη αποτίμηση έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπει στα κράτη-μέλη της κάθε χρόνο να χάνουν τη ζωή
τους 43.000 άτομα και να τραυματίζονται 1,5 εκατ. άτομα σε 1,2 εκατ. τροχαία ατυχήματα! ※Είναι δηλαδή σαν να συντρίβεται
κάθε μέρα ένα αεροσκάφος Βoeing 737 και να σκοτώνονται όλοι οι επιβάτες‼, όπως υπογραμμίζει σε πρόσφατη μελέτη της η
ερευνητική ομάδα που συνέταξε το στρατηγικό σχέδιο (2001-5) με την κωδική ονομασία ※Καθ' οδόν‼ για τη μείωση των
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τροχαίων ατυχημάτων.Πέρα από τις στρατιές των ανθρωπίνων απωλειών, ωστόσο, την Ευρωπαϊκή Ένωση τρομάζει και το
οικονομικό κόστος των τροχαίων, καθώς αυτό ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσό των 70 δισ. ευρώ (δηλαδή 24 τρισ.
δραχμές). Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί για τις Βρυξέλλες πρώτη
προτεραιότητα.Η προσοχή των ειδικών επιστημόνων επικεντρώνεται στην αυξητική τάση που παρουσιάζει ο δείκτης των
τραυματιών. Κι αυτό γιατί, ενώ την τελευταία εικοσαετία ο συνολικός αριθμός των νεκρών στα κράτη-μέλη παρουσίασε
σημαντική πτώση κατά 30% (από 61.000 σε 41.000), ο αριθμός των τραυματιών ακολούθησε αντίστροφη πορεία: αυξήθηκε από
1,2 εκατ. σε 1,3 εκατ. Η πιθανότερη εξήγηση, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, είναι η ραγδαία αύξηση των νέων
οχημάτων.Σην ίδια στιγμή, στη χώρα μας η αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων έρχεται να επιβαρύνει τα πράγματα
ακόμη περισσότερο, καθώς το επίπεδο οδικής ασφάλειας υπολείπεται των άλλων εταίρων μας, κυρίως αυτών του πλούσιου
Βορρά. ※Είμαστε ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της οδικής ασφάλειας‼, θα πει στα ※ΝΕΑ‼ ο αναπληρωτής
καθηγητής του ΕΜΠ κ. Γιάννης Γκόλιας. ※Δυστυχώς κατέχουμε την αρνητική πρωτιά στον δείκτη των νεκρών ανά 10.000
οχήματα και στον δείκτη νεκρών ανά 1 δισ. οχηματοχιλιομέτρων. Η απόσταση που πρέπει να διανύσουμε για να φτάσουμε
τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τεράστια‼.Η Ελλάδα, προσθέτει ο κ. Γκόλιας, καταλαμβάνει την τελευταία
θέση στο επίπεδο οδικής ασφάλειας, κυρίως λόγω της έλλειψης συντονισμένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, με παρεμβάσεις και στους τρεις παράγοντες: τον οδηγό, το όχημα και τον δρόμο. ※Έστω και με καθυστέρηση,
ωστόσο, η πολιτεία φέτος έθεσε τις βάσεις για την εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι το σχέδιο αυτό θα στηριχθεί από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς‼.

Οι εκδρομείς πληρώνουν την Tροχαία , Γιάννης Ντρενογιάννης, εφ. Σα Νέα, 26/2/2004
Σαξιδεύω ανελλιπώς τα τελευταία 10 χρόνια και το προσωπικό μου κοντέρ γράφει πάνω από 100.000
χιλιόμετρα ετησίως σε άσφαλτο, χώμα, βουνά ραχούλες και λαγκάδια. Όπως είναι φυσικό έχω περάσει
χιλιάδες μπλόκα της Σροχαίας και γνωρίζοντας πλέον τα ※επικίνδυνα‼ σημεία μπορώ όχι μόνο να τη
γλιτώνω χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά και να εξάγω τα δικά μου εμπειρικά συμπεράσματα.
1ον) Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο η Σροχαία είναι εξαφανισμένη έως αόρατη και μόνο σε
περίπτωση συμβάντος το περιπολικό εμφανίζεται χαλαρά, σαν οι επιβαίνοντες να ξύπνησαν μόλις (πράγμα διόλου απίθανο
εάν είναι μεσημέρι)!
2ον) Όλα σχεδόν τα μπλόκα της Σροχαίας στην επαρχία έχουν μοναδικό σκοπό την επιβολή προστίμων και όχι την αποτροπή
πιθανού ατυχήματος σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Σα περισσότερα μπλόκα γίνονται Κυριακάς και εορτάς κατ'
εντολήν τών κατά τόπους διευθυντών Σμημάτων Σροχαίας και σε σημεία όπου η παράβαση είναι κάτι παραπάνω από
δεδομένη.
3ον) Σα αυτοκίνητα με πινακίδες Αθηνών αποτελούν τους καλύτερους πελάτες των τοπικών Διευθύνσεων της Σροχαίας,
αφού οι παραβάτες ※συλλαμβάνονται‼ σε δόλιες παγίδες, ενώ επιπροσθέτως δεν είναι εύκολο να διακόψουν το ταξίδι τους
για να διαμαρτυρηθούν, ενώ στις πλείστες των περιπτώσεων ※απειλούνται‼ με αφαίρεση πινακίδων - διπλώματος, με
αυτόφωρο και ※διαφεύγουν‼ ευχαριστημένοι με εκπτώσεις, δηλαδή πρόστιμο σε ευρώ και πόντους.
4ον) Πάω στοίχημα ότι στα μπλοκάκια των τροχονόμων της επαρχίας το 70%-80% των πινακίδων θα ξεκινούν με τα
γράμματα Y ή Z (των Αθηναίων), αφού διαφορετικά οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να σταθούν στην τοπική ※σκληρή‼ κοινωνία.
Άλλωστε ποιος νοιάζεται για τους Αθηναίους... Λεφτά έχουν... Σι κι αν η εκδρομή τους κοστίσει ακριβότερα.
Οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή. Είναι σίγουρο ότι μπορούν να σας ※γράψουν‼ για οτιδήποτε και το έχουν ως μοναδικό
σκοπό, ιδιαίτερα όταν ευχαριστημένοι και με ※γεμάτες μπαταρίες‼ επιστρέφετε. Διαμαρτυρηθείτε έντονα για το άδικο, είτε
επιτόπου είτε στη Διεύθυνση της εκάστοτε Σροχαίας. Καταγγείλτε ανάρμοστες συμπεριφορές και μη διστάσετε να
ακολουθήσετε τη νόμιμη διαδικασία. Αυτοί έχουν μείνει στη νοοτροπία του χωροφύλακα και δεν νοιάζονται ούτε να σας
βοηθήσουν ούτε να σας προστατεύσουν, κάτι για το οποίο δυστυχώς τους πληρώνουμε!

Θέμα: Γυναίκα-Ισότητα
Α'. χεδιάγραμμα
Θέμα: Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα έχει αλλάξει με τα χρόνια και σήμερα η γυναίκα
προβάλλει με όλο και περισσότερες αξιώσεις στο προσκήνιο του κοινωνικού γίγνεσθαι.1. Ποιους ρόλους αναλαμβάνει η
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γυναίκα σήμερα και ποια η θέση της εν γένει σχετικά με τους ρόλους αυτούς;2. Αν βλέπετε ότι δεν υφίσταται η ισότητα σε
σχέση με τους άνδρες, πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί;



Υεμινισμός (<γαλλ. feminisme<λατιν. femina= γυναίκα): κίνημα που διεκδικεί την εξίσωση της γυναίκας
με τον άνδρα σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής

Φειραφέτηση (<χειρ + αφίημι): απαλλαγή ανηλίκου από την πατρική εξουσία ή γυναίκας από την
ανδρική εξουσία και απόκτηση δικαιωμάτων εργασίας και οικονομικής διαχειρίσεως / απαλλαγή από κάθε είδους επιρροή /
απελευθέρωση (συνώνυμα: χειραφεσία, ανεξαρτησία, αυτεξουσιότητα, αυτοτέλεια, ελευθερία, αυτονομία, αυτάρκεια...)

Ανθρωπισμός: Σο σύνολο των ψυχικών και πνευματικών ιδιοτήτων που προσιδιάζουν στον άνθρωπο
και τον διακρίνουν από τα ζώα / φιλανθρωπία, αλτρουισμός / φιλοσοφικό δόγμα κατά το οποίο η παιδεία πρέπει να βασίζεται
στη σπουδή της κλασικής αρχαιότητας, ουμανισμός / η πίστη στην ιδέα και αξία του ανθρώπου ως ελεύθερης ύπαρξης, που
έχει δικαίωμα να ζήσει, να μορφωθεί και να δημιουργήσει μέσα σε συντεταγμένη πολιτική κοινωνία.
Πρόλογος






Ιστορική αναδρομή
Ορισμός ισότητας-ισοτιμίας
Ανθρώπινα δικαιώματα
δικαιώματα γυναίκας
※Ειδολογικός χωρισμός‼: Επισήμανση των διαφορετικών εξελίξεων στα διάφορα μέρη του κόσμου

Κυρίως Θέμα
Ε1. Ρόλος - θέση
Η γυναίκα, ανάλογα με τους ρόλους της, καταλαμβάνει και τις ανάλογες θέσεις στην κοινωνία που ζει και κινείται. Δεν
μπορούμε να βάλουμε όλες τις γυναίκες ※στο ίδιο τσουβάλι‼, να τις ομαδοποιήσουμε... Μιλώντας για την ελληνική
πραγματικότητα, θα είχαμε σε γενικές γραμμές να παρατηρήσουμε τα εξής:
Ρόλος-Θέση



Μαθήτρια-φοιτήτρια: Ίσα δικαιώματα-περισσότερες επιτυχίες (Περισσότερες κατά 29% είναι στην
Eλλάδα είναι οι γυναίκες πτυχιούχοι από τους άνδρες, ενώ στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, οι γυναίκες διπλωμα-τούχοι ανώτατης
εκπαίδευσης είναι κατά 10% περισσότερες από τους άνδρες, Εφ. Ελευθεροτυπία, 13/2/1998)

Νοικοκυρά: ως επί το πλείστον θύμα

Εργαζόμενη:Οικονομικά ανεξάρτητη, χειραφετημένη, προσφέρει· ενίοτε άνιση μεταχείριση

ύζυγος: διαλέγει αν & πότε θα παντρευτεί ή θα κάνει παιδιά,
ισότητα

Μητέρα: ως επί το πλείστον αποκλειστική υπεύθυνη
θύμα

Καταναλώτρια: ε μειονεκτική θέση, εξαπατάται - παρασύρεται εύκολα

Πολίτης - πολιτικός: Ισοτιμία θεωρητική, τάση
ισότητα· πρακτικά ελάχιστοι πολιτικοί είναι γυναίκες

Επιστήμων, τεχνίτρια: Ίσες ευκαιρίες-ίση προσφορά

Παραγωγός πολιτισμού: Επιφυλακτικότητα, διστακτικότητα, αυξημένη ευαισθησία

<
ύμφωνα με το ρόλο της, λοιπόν, ή με το συνδυασμό ρόλων, κάθε γυναίκα καταλαμβάνει την ανάλογη θέση στην κοινωνία
που ζει... Η θέση της επίσης εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κοινωνία, από το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων, από τις
ευρύτερες κοσμοθεωρίες και αντιλήψεις τους κ.λπ.:








τόπο διαμονής: πόλη, χωριό...
μόρφωση - παιδεία
οικονομική κατάσταση
νόμους (κατά περιπτώσεις)
επικοινωνία με εξωτερικές ιδέες, στάσεις, αντιλήψεις
...

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

122

Ε3. Σρόποι επίτευξης ισότητας
















συνειδητοποίηση του παραλογισμού της ανισότητας
απαλλαγή από προλήψεις - προκαταλήψεις
αλλαγή νοοτροπίας
παιδεία (εν γένει)
σωστή εκπαίδευση - αγωγή - διαπαιδαγώγηση των νέων από σχολείο, οικογένεια...
αλλαγή - προσαρμογή νομοθεσίας (νομοθετική κατοχύρωση κατακτήσεων)
κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών
ισότιμες ευκαιρίες για εργασία
οικονομική αυτοτέλεια, εν γένει χειραφέτηση
συνειδητοποίηση - προσπάθεια από την ίδια τη γυναίκα: διεκδίκηση δικαιωμάτων...
αποφυγή υπερβολών (μη φτάσουμε και στο άλλο άκρο!)
πολιτική ευαισθησία - πρωτοβουλία (και σε διεθνές επίπεδο)
παγκόσμια συνεργασία
ενημέρωση
...

Επίλογος



υμπέρασμα: Είναι σχεδόν παράλογο σήμερα, αν δεν υποκρύπτει άλλου είδους σκοπιμότητες, να μιλά
κάποιος για υπεροχή του ενός ή του άλλου φύλου...

Ο αγώνας για την ισότητα ανδρών και γυναικών είναι αγώνας για την εξύψωση του ανθρώπου εν
γένει...
Β'. Κείμενα

Ανέκδοτο, Αλέκος Μαρκόπουλος, εφ. Έθνος, 9/3/1986, (από σοβιετικό ανέκδοτο)
Μια φορά κι έναν καιρό... κάποια κοινότητα αποφάσισε να κάνει γκάλοπ στα 40 σπίτια του χωριού. Και σ’ όποιο σπίτι
κυβερνούσε η γυναίκα, θα της έδινε μια κότα· σ’ όποιο έκανε κουμάντο ο άνδρας θα του ’δινε ένα άλογο. Πήραν λοιπόν
σβάρνα τα σπίτια του χωριού ο κοινοτάρχης και οι σύμβουλοι, σέρνοντας μαζί τους 40 κότες και 40 άλογα.
Όταν φτάσανε στο τελευταίο σπίτι, είχε απομείνει μια κότα. Ο κοινοτάρχης ρώτησε ποιος κυβερνάει· τότε βγήκε μπροστά ο
άνδρας και με θάρρος είπε: ※Εγώ!‼. Φαρούμενη η επιτροπή, που βρέθηκε επιτέλους κι ένας άντρας, του λέει να διαλέξει ένα
άλογο. Ο άντρας διάλεξε ένα, αλλά μόλις κινήθηκε να το πάρει, του φωνάζει η γυναίκα του: Όχι το μαύρο, το άσπρο να
πάρεις...
Πάει να πάρει το άσπρο και τότε η επιτροπή... τού έδωσε την τελευταία κότα!

Aσθενές φύλο οι Eλληνίδες! Κίττυ Ξενάκη, εφ. Σα Νέα, 17/5/2005
Ουραγός η Eλλάδα μεταξύ 58 χωρών σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών
Ακόμα μία θλιβερή πρωτιά ※κατέκτησε‼ η Ελλάδα: έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Υόρουμ
την ανέδειξε ως τη λιγότερο φιλική προς τις γυναίκες χώρα της Ευρώπης των 15 - τη χώρα, δηλαδή,
που τιμά λιγότερο την ισότητα των φύλων.
Κάπου μεταξύ Βενεζουέλας και Βραζιλίας. Εκεί τοποθετείται στην πραγματικότητα η χώρα μας σε
ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Διότι η έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Υόρουμ, με τίτλο
Έκθεση για το Φάσμα των Υύλων (Gender Gap Report) δεν αφορά μόνο τις 15 χώρες τής προ διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αφορά συνολικά 58 χώρες: τις 30 χώρες του ΟΟΑ και 28 ακόμα αναδυόμενες αγορές. τη σχετική κατάταξη, η Ελλάδα
βρίσκεται στην 50ή θέση - ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία.
Οι συντάκτες της έκθεσης βάσισαν τα συμπεράσματά τους σε πέντε κριτήρια: την οικονομική συμμετοχή (ισότιμη εργασία, με
ισότιμο μισθό), τις οικονομικές ευκαιρίες (πρόσβαση στην αγορά εργασίας), την πρόσβαση στην πολιτική εξουσία
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(εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων), την απόκτηση γνώσης (πρόσβαση στην εκπαίδευση), και
τέλος, την υγεία και ευημερία (πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Οι «χειραφετημένες» χώρες
Οι 58 χώρες που μελετήθηκαν, βαθμολογήθηκαν με άριστα το επτά και στους πέντε αυτούς
επιμέρους τομείς· βάσει των βαθμολογιών αυτών υπολογίστηκε κατόπιν η μέση
βαθμολογία τους. ουηδία, Νορβηγία και Ισλανδία επιβεβαίωσαν τη ※χειραφετημένη‼ τους
φήμη καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις με την καλύτερη βαθμολογία - 5,53, 5,39
και 5,32 αντίστοιχα. Πακιστάν, Σουρκία και Αίγυπτος κατέλαβαν τις τρεις τελευταίες θέσεις
με τη χειρότερη βαθμολογία: 2,90, 2,67 και 2,38 αντίστοιχα. H χώρα μας συγκέντρωσε 3,41
βαθμούς. Κι αν η Ιταλία με τους 3,50 βαθμούς της είχε κάποια διάθεση να μας παρηγορήσει
(με βάση την αγγλοσαξονική αρχή: ※η κακομοιριά αγαπά την παρέα‼), η διαφορά πέντε θέσεων ανάμεσα στην
※προτελευταία‼ και την ※τελευταία‼ της Ευρώπης δεν αφήνει κανένα περιθώριο. ※Μέσω της έκθεσης αυτής, οι χώρες
μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Μπορούν
επίσης να διδαχθούν από τις εμπειρίες των άλλων χωρών όσον αφορά την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών‼. Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, η ερί Μπλερ, σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού, τάχθηκε υπέρ της
καθιέρωσης ποσοστώσεων όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Όμως το κατά πόσο μπορούν οι
νοοτροπίες να αλλάξουν μέσω ※θετικών διακρίσεων‼, όπως ονομάζονται, είναι ένα θέμα που χωρά πολλή συζήτηση...
H χειρότερη επίδοση στην ισότιμη πρόσβαση στην πολιτική
THN ΚΑΛΤΣΕΡΗ επίδοση σε θέματα ισότητας των δύο φύλων η Ελλάδα την εμφανίζει στον τομέα ισότιμης πρόσβασης στην
υγεία: κατατάσσεται 22η σε σύνολο 58 χωρών. Ση χειρότερη, στον τομέα ισότιμης πρόσβασης στην πολιτική εξουσία:
κατατάσσεται 50ή. Παράλληλα, έρχεται 44η όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή, 45η την πρόσβαση στην εκπαίδευση και
48η τις οικονομικές ευκαιρίες. ※Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξαλείψει τις ανισότητες ανάμεσα στα φύλα‼,
σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης. ※Σα αποτελέσματα, όμως, των σκανδιναβικών χωρών δείχνουν πως, όταν η
προσπάθεια είναι συνεχής και οργανωμένη, αποφέρει καρπούς‼, σχολίασε ο Αουγκούστο Λόπεζ-Κλάρος, διευθυντής του
Προγράμματος για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα.

Oι ρόλοι ανδρών-γυναικών δεν άλλαξαν, Μαρία Δεληθανάση, εφ. Καθημερινή, 21/11/2004
Aν και το ισχυρό φύλο διατυμπανίζει τη συμμετοχή του στις υποχρεώσεις του σπιτιού,
η πραγματικότητα το διαψεύδει
την αυγή του 21ου αι., ύστερα από δεκαετίες αγώνων των γυναικών για κοινωνική
χειραφέτηση και οικονομική ανεξαρτησία, απόρριψη και στη συνέχεια εξύψωση της
μητρότητας, το ερώτημα είναι: Tι έχει πραγματικά αλλάξει στο μοίρασμα των ρόλων
μεταξύ άνδρα και γυναίκας μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια;
Aπό ευρεία έρευνα που έγινε σε επτά ευρωπαϊκά κράτη για την εργασία του άνδρα και της γυναίκας μέσα και έξω από το
σπίτι (πληρωμένη και μη πληρωμένη εργασία) διαπιστώνεται ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι παραμένουν ισχυροί.
Oι άνδρες συνεχίζουν να είναι οι ※κουβαλητές‼ του σπιτιού που αφιερώνουν λίγο χρόνο στην
ανατροφή των παιδιών τους και ελάχιστο στο νοικοκυριό. Oι γυναίκες συνεχίζουν να είναι υπεύθυνες
για τη διατήρηση και συντήρηση της ※εστίας‼ και των μελών της. H μοναδική εμφανής
διαφοροποίηση συνίσταται στη λεκτική τοποθέτηση των ανδρών: πλέον
δηλώνουν ότι εκτιμούν τη συμβολή της γυναίκας στη συντήρηση της οικογένειας,
διατυμπανίζουν ότι η συμμετοχή τους στις υποχρεώσεις του σπιτιού είναι
※αυτονόητη‼ από τη στιγμή που η σύντροφός τους εργάζεται. Oμως η
πραγματικότητα έρχεται σε αντίφαση με την πρακτική που ακολουθούν. Kι αν σε ορισμένα κράτη του
Bορρά το κυρίαρχο μοντέλο σήμερα είναι οι γυναίκες να ημι-απασχολούνται για όσο καιρό το επιλέξουν,
όταν τα παιδιά είναι μικρά, στον Nότο οι συνθήκες είναι πολύ σκληρότερες για τις γυναίκες.
Oι ※σύγχρονοι‼ Nότιοι θεωρούν γυναικεία ※υπόθεση‼ τη φροντίδα των νεότερων και των γηραιότερων
μελών της οικογένειας, συμβάλλουν ελάχιστα ή καθόλου στις υποχρεώσεις του ※σπιτιού‼ που
προκύπτουν από τη συμβίωση και ταυτόχρονα επιδοκιμάζουν την πλήρη απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι! Πλέον
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ένθερμοι υποστηρικτές στην Eυρώπη της γυναικείας εργασίας πέρα από τις υποχρεώσεις της οικογένειας, οι Eλληνες που
φαίνεται να έχουν απλώς εκσυγχρονίσει την παλιά νοοτροπία που ήθελε μετά τις κοινές αγροτικές εργασίες τον μεν άνδρα
στο καφενείο, τη δε γυναίκα είλωτα στις υποχρεώσεις του σπιτιού...
H κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει -τόσο στην Eλλάδα όσο και στην υπόλοιπη Nότια Eυρώπη- τις γυναίκες στον λεγόμενο
※υποχρεωτικό αλτρουισμό‼ - ωραιοποιημένη διατύπωση του δυσβάστακτου βάρους που πέφτει στους ώμους τους. H
κατάσταση αυτή συμβάλλει στο φαινόμενο των όλο και χαμηλότερων ποσοστών γεννητικότητας στην Eλλάδα.
«Διπλή βάρδια» για τις Eλληνίδες μητέρες
την Eλλάδα, η έρευνα διεξήχθη με ευθύνη της κ. Xάρης υμεωνίδου, διευθύντριας ερευνών στο
Eθνικό Kέντρο Kοινωνικών Eρευνών. ύμφωνα με τα στοιχεία, οι Eλληνες εργάζονται σε
ποσοστό σχεδόν διπλάσιο (88%) από τις γυναίκες (45%). τα ζευγάρια όπου εργάζονται εξίσου ο
άνδρας και η γυναίκα διαπιστώνεται ότι οι άνδρες αφιερώνουν στα παιδιά τους το μισό χρόνο
από τις εργαζόμενες συντρόφους τους και ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 25% του χρόνου που
αφιερώνουν οι σύντροφοί τους για τις δουλειές του σπιτιού.
Aν και δεν βοηθούνται από τους άνδρες τους, οι Eλληνίδες φαίνεται να λαμβάνουν σημαντική
βοήθεια από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που αναλαμβάνουν σε ποσοστό 46% τη φύλαξη των παιδιών. Aποτέλεσμα
είναι να έχει δημιουργηθεί το εξής παράδοξο: την ώρα που οι οικογενειακές σχέσεις μεταβάλλονται (μείωση της γονιμότητας,
αύξηση των συμβιώσεων, των διαζυγίων, των μονογονεϊκών νοικοκυριών και των γεννήσεων εκτός γάμου), οι παραδοσιακές
αξίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ισχυρές στην Eλλάδα. Mε άλλα λόγια, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των γενεών απειλούνται,
συνεχίζουν να θεωρούνται εγγύηση για την κοινωνική ενσωμάτωση.
Tο επίπεδο εκπαίδευσης
Oσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών, τόσο συχνότερα εκφράζονται θετικές απόψεις για τη
γυναικεία απασχόληση και τη συμμετοχή των ανδρών στις εργασίες του νοικοκυριού. Oμως αποδεικνύεται ότι οι απόψεις
αυτές παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο. Eλάχιστα βοηθούν οι Eλληνες τη σύζυγο που επιστρέφει κουρασμένη από την
εργασία της για να ※ενδυθεί‼ το ρόλο της μητέρας και της νοικοκυράς.
Mοιραία, οι γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας αποχωρούν
ευκολότερα από τη δουλειά, όταν αποκτούν οικογένεια. Aντιστοίχως, οι πιο μορφωμένες Eλληνίδες και αυτές με ανώτερο
επίπεδο απασχόλησης τείνουν να εργάζονται συχνότερα, καθώς ενδεχόμενη αποχώρησή τους από την εργασία ※κοστίζει‼
περισσότερο στο οικογενειακό εισόδημα. Aυτές επιλέγουν να αναθέσουν σε τρίτα πρόσωπα με αμοιβή τις εργασίες του
νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων. το ενδημικό φαινόμενο της αμειβόμενης βοήθειας στο σπίτι
δεν συμβάλλει μόνο η νοοτροπία των ανδρών, αλλά και η έλλειψη δικτύου κοινωνικής στήριξης και η ουσιαστική απουσία
από την ελληνική αγορά εργασίας της θεσμοθετημένης ημι-απασχόλησης.
«Mαύρη» εργασία
Mία από τις σκοτεινότερες πτυχές της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα μας είναι η απλήρωτη
δουλειά των γυναικών όχι μέσα στο σπίτι αλλά έξω από αυτό. την Eλλάδα συναντώνται από τα
υψηλότερα ευρωπαϊκά ποσοστά ※μαύρης‼ γυναικείας εργασίας. Tο 14,7% των γυναικών άνω των 15 ετών εργάζονται σε
οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς να πληρώνονται. Γυναίκες ύστερα από 30 ή 40 χρόνια εργασίας, πρώτα στη δουλειά του
πατέρα τους και ύστερα του συζύγου, δεν έχουν ούτε ένα ένσημο ※κολλημένο‼, καμία πηγή εισοδήματος. Mη καταμετρημένο,
εξίσου σημαντικό, εκτιμάται ότι είναι το ποσοστό των γυναικών που παίρνουν δουλειά ※φασόν‼ στο σπίτι με χαμηλές
απολαβές και χωρίς ασφάλιση. Oπως σημειώνεται, όλα αυτά συμβαίνουν στη Nότια Eυρώπη, όπου δεν είναι διαδεδομένη η
ημι-απασχόληση με ταυτόχρονη κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των γυναικών. Kαι επειδή στην Eλλάδα οι
γυναίκες συχνά δεν πληρώνονται καθόλου ή πληρώνονται ελάχιστα και ※μαύρα‼, δεν αποφασίζουν εύκολα να πάρουν
διαζύγιο όταν έχουν σοβαρούς λόγους για κάτι τέτοιο. Mπορεί, δηλαδή, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας να
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια –ιδιαίτερα μεταξύ των μητέρων– οι Eλληνίδες όμως έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν μέχρι
να κατακτήσουν την οικονομική τους αυτάρκεια.
την Eυρώπη
H έρευνα για το μοίρασμα της πληρωμένης και της απλήρωτης δουλειάς (φροντίδα των παιδιών και συντήρηση του σπιτιού)
ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες διεξήχθη στη Υινλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Eλλάδα, στην Iταλία, στην
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Oλλανδία και στην Πορτογαλία. την Eλλάδα, στην Iσπανία και στην Iταλία παρουσιάζονται τα χαμηλότερα ποσοστά
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Aιτία και αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι οι γυναίκες
επωμίζονται σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη φροντίδας του σπιτιού και στήριξης των μελών της οικογένειας. Kαι στις επτά
χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα, οι εργαζόμενοι πατέρες (96,7%) είναι πολύ περισσότεροι από τις εργαζόμενες μητέρες (52,1%).
Tα ποσοστά των εργαζόμενων μητέρων ποικίλλουν από 75% στην Πορτογαλία μέχρι 39% στην Eλλάδα. Mεταξύ των ανδρών,
τα ποσοστά κυμαίνονται από 99% (Πορτογαλία) έως 92% (Γαλλία). ε ό,τι αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία, οι
πατέρες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 53 ώρες εβδομαδιαίως και οι μητέρες 19 ώρες εβδομαδιαίως.
Hμιαπασχόληση
Για τους γονείς που εργάζονται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των επτά ετών
διαπιστώνονται τα εξής: η ημιαπασχόληση είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στην Ολλανδία μεταξύ των μητέρων, όπου ο μέρος
χρόνος εξαρτημένης εργασίας είναι 22 ώρες εβδομαδιαίως. τη Γαλλία και στην Ελλάδα, οι μητέρες εργάζονται 40 ώρες
εβδομαδιαίως, στη Υινλανδία 45 ώρες και στην Πορτογαλία 46 ώρες. Αντιστοίχως, οι πατέρες σε σχέση εξαρτημένης εργασίας
απασχολούνται 56-58 ώρες εβδομαδιαίως. Tα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο
εκπαίδευσής τους. την Ελλάδα, μόλις το 16,6% των γυναικών με γνώσεις βασικής, υποχρεωτικής εκπαίδευσης φαίνεται να
εργάζεται, ενώ για τις κατόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 61,4%. Κατά μέσο ευρωπαϊκό όρο,
εργάζεται το 45% των γυναικών με βασική εκπαίδευση, το 48% των γυναικών με μέση εκπαίδευση και το 65% με ανώτερη και
ανώτατη εκπαίδευση. ε ό,τι αφορά τη στάση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην εργασία των γυναικών εκτός οικίας,
διαπιστώνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό επιδοκιμασίας της εργαζόμενης μητέρας συναντάται στην Ελλάδα και το
χαμηλότερο στην Ολλανδία. ε μία κλίμακα από το 1 έως το 5, οι Έλληνες και οι Έλληνιδες επιδοκιμάζουν με 3,6 την
πολύωρη εργασία των μητέρων και εκτός οικίας, ενώ οι Ολλανδοί και οι Ολλανδές την αποδοκιμάζουν με 2,5. Όσον αφορά
τον προσανατολισμό των μητέρων προς την εργασία, η Υινλανδία (3,1) και η Ολλανδία (3,1) παρουσιάζουν τη μικρότερη
βαθμολογία και η Ελλάδα την υψηλότερη (4,1). Όπως σχολιάζεται στην έρευνα, η αρνητική στάση απέναντι στη συμμετοχή
των μητέρων στην αγορά εργασίας συνιστά ένδειξη ότι σε συγκεκριμένες κοινωνίες –όπως Ολλανδία και Υινλανδία–
αποδοκιμάζεται ο συνδυασμός εξόδου στην αγορά εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων για τις μητέρες, ενώ στην
Ελλάδα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο. Tην ίδια στιγμή, όπως σημειώνεται, οι στάσεις αυτές υποδεικνύουν ότι σε κάποια
κράτη (π.χ. Ολλανδία) υπάρχουν κοινωνικές δομές που στηρίζουν τέτοιες επιλογές, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Ιστορική Αναδρομή
Μετά από το μεταβατικό στάδιο της μητριαρχίας σε μια πολύ πρώιμη εποχή η θέση της γυναίκας, ιδιαίτερα στην αρχαία
Ελλάδα, θεωρούταν και ήταν κατώτερη από του άνδρα. Μάλιστα ορισμένοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Αριστοτέλης,
παραδέχονταν την ανισότητα των δύο φύλων και θέλησαν να υποστηρίξουν την άποψη πως το αρσενικό είναι από τη φύση
του ηγεμονικότερο από το θηλυκό (Σὸ γὰρ ἄρρεν φύσει τοῦ θήλεος ἡγεμονικότερον: * Αριστοτέλης, Πολιτικά). Η γυναίκα
λοιπόν βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι (εξαίρεση βέβαια αποτελούν οι γυναίκες του δωρικού κόσμου, ιδίως της πάρτης),
χωρίς δυνατότητες μόρφωσης, χωρίς κοινωνικές δραστηριότητες και βέβαια απολύτως εξαρτημένη από τον άνδρα
(οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά...), με εξαίρεση κάποιες γυναίκες, όπως η Ασπασία του Περικλή, που όμως θεωρούνταν
κατώτερης στάθμης.Ο χριστιανισμός προσπάθησε να ξεριζώσει τις αναχρονιστικές αντιλήψεις για την κατωτερότητα της
γυναίκας και να την εξισώσει με τον άνδρα. τη μεσαιωνική εποχή, παρά το κήρυγμα του χριστιανισμού (δυστυχώς όμως με
τις προτεσταντικές ή καθολικές εκφάνσεις του), η γυναίκα για το ανδρικό φύλο εξακολουθεί να θεωρείται η ενσάρκωση της
αμαρτίας, σκεύος της ηδονής, όργανο του ατανά.την περίοδο της γαλλικής επανάστασης το φεμινιστικό κίνημα δεν
ευνοήθηκε, παρά τις διακηρύξεις και τις αρχές της ελευθερίας και ισότητας. Αντίθετα, καταδίκασε τις διεκδικήσεις των
γυναικών και καταδίωξε κάθε πρόσωπο που είχε φεμινιστικές ιδέες. Με τον τρόπο αυτό η Μαρία Γκουζ, η πρώτη σουφραζέτα
του κόσμου, η οποία συνέταξε τη ※δήλωση των δικαιωμάτων της γυναίκας‼ (1791), πιάστηκε από τον τρομερό γάλλο
επαναστάτη Ροβεσπιέρο και καρατομήθηκε.Από το 1830 ως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο το φεμινιστικό κίνημα παρουσίασε
σημαντική δράση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. ημειώθηκε αξιόλογη δραστηριότητα γυναικείων οργανώσεων και σε
ορισμένες χώρες παραχωρήθηκε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες.Διεθνή αναγνώριση πήρε το ζήτημα της κοινωνικής και
πολιτικής ισοτιμίας της γυναίκας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η εποχή που η γυναίκα αναγκάστηκε,
εξαιτίας της έλλειψης σε αντρικά εργατικά χέρια, να εργαστεί σε εργαστήρια και βιομηχανίες και να αποδείξει στην πράξη
την ισότητα.Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο διακηρύχτηκε στον Καταστατικό Φάρτη του Ο.Η.Ε. η ισοτιμία της γυναίκας.
※κοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι: η προαγωγή του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών, χωρίς καμιά διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας‼. (άρθρο 1, §3)Η φεμινιστική κίνηση στην Ελλάδα
απέκτησε δυναμικό χαρακτήρα από το 1897. Πρωτοστάτης του κινήματος υπήρξε η δημοσιογράφος Καλλιρρόη Παρέν, η
οποία από τότε άρχισε την έντονη κοινωνική της δράση με δημοσιεύσεις γύρω από τη χειραφέτηση της γυναίκας. Ύστερα από
πολλούς αγώνες, το 1930, δόθηκε στις γυναίκες πάνω από 30 χρονών το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές. Αλλά το δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται οι γυναίκες στις βουλευτικές εκλογές δόθηκε το 1952. Σο 1955, με
την έκδοση άλλου νόμου, απέκτησαν ουσιαστική ισοπολιτεία με τους άνδρες.την περίπτωση αυτή οι γυναίκες έχουν το
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δικαίωμα να ασκούν δημόσια λειτουργήματα, να διορίζονται σε δημόσιες θέσεις, να προάγονται και να εξελίσσονται
κανονικά, να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και να εργάζονται σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας
δραστηριότητας.Παρά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χειραφέτηση και κοινωνική απελευθέρωση της γυναίκας
δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη και σήμερα οι αντιδραστικές προκαταλήψεις των ανδρών. Πολλοί άνδρες εξακολουθούν να
πιστεύουν πως οι γυναίκες βρίσκονται σε κατώτερη μοίρα απ’ αυτούς και πιστεύουν πως αυτό οφείλεται σε αίτια βιολογικά,
ψυχικά, πνευματικά. Σελευταίες όμως επιστημονικές έρευνες έχουν δώσει διαφορετικά αποτελέσματα...

το μετερίζι του νοικοκυριού, Αύρα Γρηγορίου, εφ. Ελευθεροτυπία, 16/3/2003
κληρά εργαζόμενες γυναίκες είναι οι Ελληνίδες στο σπίτι τους. Ούτε καν το... 35ωρο δεν έχουν κατακτήσει στο νοικοκυριό
τους. Κατά κανόνα απασχολούνται διπλάσιο χρόνο σε σύγκριση με τους άντρες στη φροντίδα των παιδιών και τετραπλάσιο
στο νοικοκυριό. Σα στοιχεία προέρχονται από πανελλήνια έρευνα του ΕΚΚΕ σε 6.629 γυναίκες που έγινε με ευθύνη της
οικονομολόγου δημογράφου Φάρης υμεωνίδου και δείχνουν ότι η ύπαρξη συντρόφου επιβαρύνει αντί να ※ελαφρύνει‼ τη
γυναίκα!
* Οι γυναίκες που ανατρέφουν μόνες παιδιά (μονογονεϊκά νοικοκυριά) έχουν χαμηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίας
απασχόλησης (35 ώρες) για τις εργασίες του νοικοκυριού από τις γυναίκες με σύντροφο και παιδιά.
※Φαλαροί‼ οι άντρες
* ε περίπτωση ύπαρξης συντρόφου οι άντρες επαφίενται σε μεγάλο βαθμό στη γυναίκα,
σε σύγκριση με αυτούς που συγκατοικούν με άλλο ή άλλα άτομα... Η έρευνα έδειξε ότι σε
μια οικογένεια που υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 7 ετών οι γυναίκες
συμμετέχουν με 37 ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα στις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι
άντρες μόνο με 8 ώρες.
* Όταν το παιδί είναι μεγαλύτερο των 7 ετών οι διαφορές γίνονται ακόμα μεγαλύτερες: οι γυναίκες εργάζονται κατά μέσο όρο
42 ώρες την εβδομάδα στο σπίτι, ενώ οι άντρες παραμένουν στο γνωστό 8ωρο.
Κατανομή των ρόλων
* Όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών, οι γυναίκες αφιερώνουν κατά μέσο 36 ώρες την εβδομάδα και ο άντρας 17 ώρες όταν
το παιδί είναι μικρότερο των 7 ετών, ενώ για μεγαλύτερα παιδιά οι ώρες απασχόλησης των συντρόφων γίνονται αντίστοιχα
15,4 και 7,3, με τις γυναίκες βεβαίως να σηκώνουν και πάλι το μεγαλύτερο βάρος
※Η μελέτη μας για την οικογένεια, η οποία διεξήχθη το 1999 με το συντονισμό των Ηνωμένων Εθνών ταυτόχρονα και σε
άλλες 22 χώρες, αποδεικνύει ότι η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων των δυο φύλων εξακουλουθεί να είναι πολύ ισχυρή
στην Ελλάδα‼, επισημαίνει η κ. υμεωνίδου. ※Οι άντρες εξακολουθούν να μετέχουν στην αγορά εργασίας σε διπλάσιο σχεδόν
ποσοστό (88%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (44%), ενώ αντίστροφα στο νοικοκυριό η συμμετοχή τους είναι εξαιρετικά
περιορισμένη. Οι άντρες, ακόμα και όταν εκφράζονται υπέρ της κατανομής των οικιακών εργασιών, εξακολουθούν να
συμμετέχουν σε χαμηλά ποσοστά στις εργασίες του νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών, από τα χαμηλότερα στην
Ευρώπη‼.
* Η έρευνα του ΕΚΚΕ έδειξε ότι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αντρών και γυναικών συσχετίζεται θετικά με τις απόψεις
υπέρ της γυναικείας απασχόλησης στην αγορά εργασίας και υπέρ της υψηλότερης συμμετοχής των αντρών στις εργασίες του
νοικοκυριού.
Μόρφωση και εισόδημα
- Οι πιο μορφωμένες γυναίκες και με ανώτερο επίπεδο απασχόλησης εντάσσονται συχνότερα από τις υπόλοιπες στην αγορά
εργασίας, αφού η αποχώρησή τους θα κόστιζε περισσότερο από πλευράς εισοδήματος, σε σύγκριση με τις γυναίκες που έχουν
κατώτερο επάγγελμα και χαμηλότερη εκπαίδευση.
- Επιπλέον, όσο πιο θετική είναι η στάση των γυναικών υπέρ της εργασίας και της κατανομής των εργασιών στο νοικοκυριό,
τόσο πιθανότερο είναι να εργάζονται.
Εξωτερική βοήθεια
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Οι ίδιες μεταβλητές στους άντρες (υψηλή μόρφωση, ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης) συνδέονται με χαμηλότερη συμμετοχή
στις εργασίες του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών. Υαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή το ζευγάρι απασχολείται
λιγότερο με τα θέματα αυτά και τρίτα πρόσωπα με αμοιβή αναλαμβάνουν τις εργασίες του νοικοκυριού και τη φροντίδα των
παιδιών.
* Σα ζευγάρια που έχουν θετική στάση υπέρ των οικογενειακών θεσμών ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό, τόσο οι άντρες
όσο και οι γυναίκες, με τις εργασίες του νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών.
* Σέλος καταγράφεται ότι, αν και δεν βοηθούνται από τους άντρες, οι γυναίκες φαίνεται ότι
έχουν σημαντική βοήθεια από τους γονείς τους ή τους γονείς του συντρόφου τους: 46% της
φύλαξης των παιδιών, όταν η μητέρα εργάζεται, γίνεται από τους παππούδες.

Γένους αρσενικού η πανεπιστημιακή καριέρα, Αριστοτελία Πελώνη, εφ. Σα Νέα, 26/1/2001
※Σο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Και αν λάβουμε υπόψη το πόσο
καθυστερημένα απέκτησαν οι γυναίκες δικαίωμα ψήφου σε σχέση με τους άνδρες, δεν θα πρέπει να
μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι γυναίκες μπαίνουν στα Πανεπιστήμια, αλλά δεν προχωρούν
στις πρωτοκλασάτες ερευνητικές θέσεις‼...Οι μύθοι δεν έχουν ακόμα καταρριφθεί και η επιστημονική
καριέρα φαίνεται πως εξακολουθεί να είναι γένους αρσενικού. Όπως λέει στα ※ΝΕΑ‼ η
κοινωνιολόγος-ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών κ. Αφροδίτη Σεπέρογλου, ※πρέπει
να γίνει πολλή δουλειά ακόμα για να αλλάξουν τα πράγματα και να καταργηθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα σε γυναικεία και
ανδρική σειρά επιστημών‼.Η επιστημονική υποεκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς της επιστημονικής έρευνας και
ανάπτυξης είναι εμφανής και αποτελεί γεγονός στη χώρα μας, όπως και στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παρά την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην Ανώτερη Εκπαίδευση (στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τουλάχιστον το 50% των πτυχιούχων Πανεπιστημίου είναι γυναίκες) και παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερες
γυναίκες συνεχίζουν μετά το πτυχίο για διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές, πολύ λίγες είναι αυτές που
καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην επιστήμη τους ή σε επιστημονικές επιτροπές και θέσεις-κλειδιά. Αυτό έδειξε έρευνα της
※ΕΣΑΝ‼ (Εuropean Σechnology Αssessment Νetwork) που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματοποιήθηκε από διακρατική ομάδα γυναικών που έχουν διακριθεί στον τομέα των
επιστημών και της τεχνολογίας.Αυτό που παρατηρείται συστηματικά, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι οι γυναίκες
εξαφανίζονται από την ακαδημαϊκή ζωή πριν προλάβουν να καταλάβουν θέσεις καριέρας. Όσο υψηλότερη είναι μια θέση
στην ιεραρχία τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών που εμφανίζεται. Επιπλέον, το ποσοστό γυναικών που είναι
καθηγήτριες σε πανεπιστημιακές σχολές είναι ακόμα χαμηλότερο και κυμαίνεται από 5% έως 18% σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η χώρα μας βρίσκεται στην όγδοη θέση, δηλαδή περίπου στη μέση, με ποσοστό 9,5% σε καθηγήτριες, 20,3% σε αναπληρώτριες
και 30,6% σε επικούρους. Οι περισσότερες γυναίκες καθηγήτριες στην Ευρώπη βρίσκονται στα Πανεπιστήμια της
Υινλανδίας(18,4%), ενώ οι λιγότερες στα Πανεπιστήμια της Ολλανδίας (5%).Σην ίδια ώρα τα αντίστοιχα ποσοστά για τις
αναπληρώτριες και τις επικούρους καθηγήτριες είναι σε πολλά κράτη-μέλη διπλάσια του ανώτερου 18% των καθηγητριών,
φθάνοντας το 36% για την πρώτη κατηγορία και το 44% για τη δεύτερη. Σα ποσοστά αυτά μπορεί να φαίνονται υψηλά σε
σχέση με τα προηγούμενα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, αφού, όπως λένε οι ερευνητές, ※είναι χαμηλά σε σχέση με
το σύνολο των διδασκόντων‼. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελεί η Σουρκία με τον αριθμό των γυναικών που είναι
καθηγήτριες στα Πανεπιστήμια να ξεπερνά τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά ποσοστά και να φθάνει το 21,5% με 30,7%
αναπληρώτριες και 28% σε επικούρους.
Μπορεί τα ποσοστά να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, αφού σε μερικές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνει κανείς
τις θέσεις μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ωστόσο ο ετήσιος μέσος όρος αύξησης του αριθμού των
καθηγητριών στα Πανεπιστήμια είναι μόλις 0,5-1%. Και σαν να μην έφθανε αυτό, ο αριθμός των γυναικών μειώνεται ακόμη
περισσότερο στο μεταδιδακτορικό επίπεδο, όταν δηλαδή αρχίζει να χτίζεται μια ακαδημαϊκή καριέρα. ※Ίσως οι ίδιες οι
γυναίκες μπαίνουν στην ψυχολογία ότι αυτός δεν είναι ο χώρος τους και φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες. Η γυναίκα
έχει περισσότερη λογική ως προς το θέμα οικογένεια και ίσως να μην παίρνει εύκολα αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο για μια
γυναίκα να τα πάρει όλα πάνω της και να ριψοκινδυνεύσει. Κι αν ρωτήσεις μια γυναίκα που προχώρησε σε αυτούς τους
τομείς θα σου πει ότι ρίσκαρε και τόλμησε‼, τονίζει η κ. Σεπέρογλου.
Παρόμοια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν και οι Ακαδημίες Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες όχι μόνο
ανδροκρατούνται, αλλά και με μεγάλη διαφορά. Σο 1999 μόλις το 5,6% των μελών της Ακαδημίας της Ευρώπης ήταν γυναίκες,
ενώ τα ποσοστά στις Ακαδημίες της Γερμανίας(4%), τη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου (3,6%) και τη Γαλλική Ακαδημία
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Επιστημών (3,6%) είναι ακόμη χαμηλότερα. την Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,06%, αφού μόνο μία γυναίκα είναι
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
την αγορά εργασίας και στα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία το τοπίο δεν διαφέρει. Σα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι γυναίκες που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις εταιρειών έρευνας μόλις
φθάνουν το 6%, ενώ, σε αντίθεση, το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που είναι συνεργάτες σε έρευνες είναι πολύ
υψηλότερο (24%).
Και στις ΗΠΑ
Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις-κλειδιά της επιστήμης, της έρευνας και των αντίστοιχων θέσεων εργασίας
δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο. τις ΗΠΑ, οι καθηγήτριες σε Πανεπιστήμια αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,8%, ενώ οι
αναπληρώτριες φθάνουν το 30% και οι επίκουροι 43,1%, όπως συμβαίνει και στην Ευρώπη. Όσον αφορά την αγορά εργασίας,
το 1999 μόνο το 3-5% των διοικητικών στελεχών των 1.000 μεγαλύτερων εταιρειών (σύμφωνα με τη λίστα του αμερικανικού
περιοδικού ※Fortune‼) ήταν γυναίκες. τον κατάλογο του ίδιου περιοδικού με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες, μόνο τρεις
εταιρείες εμφανίζονταν να διευθύνονται από γυναίκες.@ Προσπάθεια να προωθηθούν ίσες ευκαιρίεςΣο θέμα της
υποεκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στην επιστημονική έρευνα απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1990
και μετά. Με την έναρξη του Πέμπτου Προγράμματος - Πλαισίου Έρευνας και Σεχνολογικής Ανάπτυξης(1998-2002), η
Επιτροπή αποφάσισε να συμπεριλάβει τη διάσταση των ίσων ευκαιριών, προωθώντας την ερευνητική δραστηριότητα των
γυναικών στην Ευρώπη. Η προώθηση αφορά την έρευνα από τις γυναίκες, για τις γυναίκες και σχετικά με τις γυναίκες. Από
ελληνικής πλευράς, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας (ΓΓΕΣ) συμμετέχει σ΄ αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια,
ενώ αυτή τη στιγμή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ξεκινά σε συνεργασία με τη ΓΓΕΣ μελέτη για την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα.

Ισότητα; Ποια ισότητα; Εφ. Σα Νέα, 12/10/2000
το 20% ανέρχεται η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ακόμα πιο αρνητική είναι η εικόνα στις μεσογειακές χώρες (με εξαίρεση την Πορτογαλία), όπου το 1998 το ποσοστό
των εργαζομένων γυναικών δεν ξεπέρασε το 40%. ύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία της Εuropean Labour Force Survey για το
1994 και το 1998, η χώρα μας έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό γυναικείας απασχόλησης (40,3% το 1998), ενώ προηγούνται η
Ισπανία και η Ιταλία. Και στις τρεις μεσογειακές χώρες πάντως η διαφορά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ξεπερνά τις δέκα
ποσοστιαίες μονάδες για το 1998. Οι περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες ζουν στη Δανία (70,3%), τη Μεγάλη Βρετανία
(63,2%), τη ουηδία (66,4%) και τη Υινλανδία (60,5%).
Πάντως είναι γεγονός ότι σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ποσοστά στη γυναικεία απασχόληση
παρουσιάζουν αύξηση το διάστημα από το 1994 έως το 1998. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται στη
συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως πολιτικών αποφάσεων. Αν και από το 1984 και έπειτα η
εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται, ακόμα και σήμερα δεν ξεπερνά το
30,2%. Και στην Επιτροπή, όμως, οι γυναίκες αποτελούν πολύ μικρή μειοψηφία, κατέχουν δηλαδή μόλις
το 2,8%. Έως το 1999 δεν υπήρχε καμία εκπρόσωπος του γυναικείου φύλου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
ενώ και στο Ελεγκτικό υνέδριο μετέχουν μόνο δύο. ε όλες τις εθνικές κυβερνήσεις, με εξαίρεση τη
ουηδία, οι γυναίκες είναι λιγότερες από τους άνδρες. Η συμμετοχή τους στα εθνικά Κοινοβούλια των
χωρών τους έφθασε το 1999 το 18,6% κατά μέσον όρο. Πάντως και από τις υποψήφιες χώρες για ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο στην Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία το ποσοστό των γυναικών στα εθνικά Κοινοβούλια
ξεπερνά το 15%.Σα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των συμπερασμάτων που βγήκαν από την εφαρμογή του 4ου
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Υύλων και τα οποία κατατέθηκαν από την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο υμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών. (...)
την Ελλάδα
Σο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ※ΔΙΟΣΙΜΑ‼ μελέτησε την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων, που προάγονται
από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. την έρευνα εξετάσθηκε ο τραπεζικός, ο ασφαλιστικός και ο τουριστικός τομέας
στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη ουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Και στους τρεις τομείς, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των
απασχολουμένων γυναικών ήταν ικανοποιητικό, ελάχιστη ήταν η γυναικεία εκπροσώπηση στα υψηλά κλιμάκια.
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Οι γυναίκες μηχανικοί δείχνουν περισσότερο πρόθυμες να ※αφιερώσουν τον εαυτό τους‼ στην επιχείρηση που εργάζονται, σε
αντίθεση με τους άνδρες οι οποίοι μετακινούνται ευκολότερα προκειμένου να κατακτήσουν καλύτερες θέσεις. Μπορούν να
συνεργάζονται καλύτερα με τους άνδρες συναδέλφους τους από ό,τι εκείνοι με τις γυναίκες. Αντίθετα, η έντονη γυναικεία
συμπεριφορά και η προβολή των γυναικείων χαρακτηριστικών μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη
της μηχανικού, αφού θεωρείται ένα επάγγελμα ※ανδροπρεπές‼. την έρευνά της η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων
Μηχανικών έδειξε επίσης ότι οι γυναίκες δεν θεωρούνται ικανά στελέχη στον τομέα των διαπραγματεύσεων, ενώ πιστεύεται
ότι δεν έχουν την ικανότητα να επιβληθούν σε ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από άνδρες.Μόνον το 8% των γυναικών
που εργάζονται ως δημοσιογράφοι στα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Αντίθετα,
γυναίκες και άνδρες έχουν ίση εκπροσώπηση στον δημοσιογραφικό χώρο. ύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ένωσης
Ελλήνων Γυναικών στα ΜΜΕ, δεν ※έχουν μέλλον‼ οι γυναίκες που είναι παντρεμένες και κυρίως όσες έχουν παιδιά.

Η φτώχεια είναι γένους θηλυκού, Εφημερίδα Σα Νέα, 8/6/2000
Η επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων για την επίτευξη των στόχων που υιοθέτησαν πριν από
πέντε χρόνια στην Δ' Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου 181 χώρες και η ανάληψη νέων
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί για την ισότητα των
δύο φύλων ήταν ο στόχος της πέμπτης ειδικής συνόδου της Γενικής υνέλευσης του ΟΗΕ, με
θέμα ※Οι Γυναίκες το 2000: Ισότητα, Ανάπτυξη και Ειρήνη για τον 21ο αιώνα‼. Παρά τη βελτίωση
που σημειώθηκε την τελευταία πενταετία, κυρίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης,
ο απολογισμός είναι φτωχός: οι γυναίκες εξακολουθούν να υποφέρουν από τη φτώχεια και τη
βία, μάστιγες που εξαπλώνονται από την παγκοσμιοποίηση και τους πολέμους. Σα κυριότερα
εμπόδια που ορθώνονται για τις γυναίκες στο δρόμο προς την ισότητα είναι τα ακόλουθα:Η φτώχεια. Ο όρος είναι γένους
θηλυκού και παραμένει το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Σο 70% των φτωχών της Γης είναι γυναίκες.
Παρά τις διακηρύξεις, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, παγιδευμένων στον φαύλο κύκλο της μιζέριας, εξακολουθεί
να διευρύνεται και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την παγιωμένη κατάσταση. Η γενική
πολιτικοοικονομική τάση απαιτεί τη μείωση των δημοσίων δαπανών και των κοινωνικών προγραμμάτων και τη μετακύλιση
αυτών των εξόδων στις οικογένειες. Ο αριθμός όμως των οικογενειών, των οποίων τροφοδότης είναι οι γυναίκες, σημειώνουν
σταθερή αύξηση. Με τη γενική τάση της μείωσης των οικογενειακών επιδομάτων, με μισθούς που ισοδυναμούν στο 50% των
αποδοχών των ανδρών και ένα αυξημένο ποσοστό ανεργίας, οι γυναίκες συγκεντρώνουν όλους τους αρνητικούς
παράγοντες.Η εκπαίδευση. Τπάρχει μια αργή, αλλά σταθερή, πρόοδος. Σο ποσοστό των νέων, ηλικίας 15-24 χρόνων, που
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, δεν εμφανίζει διαφορές που να συνδέονται με το φύλο στις περισσότερες περιοχές του
κόσμου. Σο χάσμα, εν τούτοις, παραμένει γιγάντιο. ύμφωνα με τα στοιχεία της Unesco, τα δύο τρίτα των 875 εκατομμυρίων
αναλφάβητων ενηλίκων είναι γυναίκες.Η υγεία. Η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στον τομέα της υγείας είναι
θεαματική. την Ουγκάντα, στο Περού και στη Νιγηρία, π.χ., αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που γεννούν με τη
βοήθεια γιατρού ή μαίας. Παραμένουν, όμως, ορισμένα ανατριχιαστικά στατιστικά στοιχεία: ανά λεπτό, στον κόσμο, πεθαίνει
μια γυναίκα από επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο
αριθμός των γυναικών, οι οποίες έχουν προσβληθεί από τον ιό του ΑΙDS, σημειώνει σταθερή άνοδο, και σύντομα θα
ξεπεράσει τον αντίστοιχο των ανδρών. Από τα 5,6 εκατομμύρια ενηλίκους, που μολύνθηκαν από τον ιό το 1999, τα 2,3 εκατ.
ήταν γυναίκες.
Η βία: την Παγκόσμια Διάσκεψη του Πεκίνου, η Αυστρία, η Λευκορωσία, η Ουγγαρία, το Μεξικό και η Πορτογαλία
αποφάσισαν να ποινικοποιήσουν τις πράξεις σεξουαλικής βίας που διαπράττονται από έναν σύζυγο εις βάρος της συζύγου
του. Η οικογενειακή βία όμως έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, πού πιστεύεται ότι σήμερα πεθαίνουν περισσότερες γυναίκες
από κακοποίηση παρά από καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Επιπλέον, περίπου 100 εκατομμύρια γυναίκες
και κορίτσια, κυρίως στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία, εξακολουθούν να υφίστανται ακρωτηριασμούς των
γεννητικών οργάνων, ενώ η σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών αποφέρει κέρδη οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων το
χρόνο, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης.

Η εξουσία είναι γένους... αρσενικού, Αριστοτελία Πελώνη, εφ. Σα Νέα, 16/3/2000
Όλοι είναι ίσοι, αλλά φαίνεται ότι ορισμένοι εξακολουθούν να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Πώς
αλλιώς να εξηγηθεί η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέση που καταλαμβάνουν οι Ελληνίδες σε
εκπροσώπηση στη Βουλή και την κυβέρνηση, αλλά και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στα
κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
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Και παρ’ όλο που το 52% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γυναικείο πρόσωπο, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα
κέντρα λήψεως αποφάσεων στα κοινοτικά όργανα και τα εθνικά Κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Όλ’ αυτά, την ώρα που ήδη
από τη υνθήκη του Μάαστριχτ έως και τη υνθήκη του Άμστερνταμ οι Ευρωπαίοι εταίροι συμφώνησαν στην υποχρέωση
των κρατών-μελών να κάνουν σύνθημα τη φράση ※ίσες ευκαιρίες‼, ενώ οι λίγες γυναίκες που έχουν πρόσβαση στα κοινά
※φωνάζουν‼ εδώ και χρόνια ότι ※η έλλειψη γυναικών στην πολιτική, είναι έλλειψη δημοκρατίας‼.
Από τους αριθμούς της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (www.db-decision.de) που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία
για τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψεως αποφάσεων προκύπτει ότι η Ελλάδα
κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην εκπροσώπηση γυναικών στη Βουλή.
Οι Ελληνίδες στη Βουλή είναι μόλις 19 ανάμεσα σε 300 συνολικά, αριθμός που μεταφράζεται σε ποσοστό 6,3%. Σην ίδια ώρα η
ουηδία κατέχει την πρώτη θέση με ποσοστό 43,6%, αφού από τα 349 μέλη της Βουλής, τα 152 είναι γυναίκες, ενώ η Δανία
έρχεται δεύτερη με ποσοστό 37,7%.Όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στις κυβερνήσεις των χωρών τους, η χώρα μας
έρχεται και πάλι τελευταία με ποσοστό 7%, αφού η κυβέρνηση αποτελείται από τρεις γυναίκες και σαράντα άνδρες. Πρώτη
είναι και πάλι η ουηδία με ποσοστό συμμετοχής 52,6%, αφού στην κυβέρνησή της υπάρχουν 10 γυναίκες απέναντι σε εννέα
άνδρες!ε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας κατέχει αυτήν τη φορά την προτελευταία θέση σε εκπροσώπηση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου, μόλις τέσσερις από τις 25
θέσεις κατέλαβαν οι Ελληνίδες, δηλαδή το 16%, ενώ η Ιταλία παίρνει την τελευταία θέση με ποσοστό 10,3% και εννέα
γυναίκες ανάμεσα σε 78 άνδρες. Η ουηδία κρατά σταθερά την πρώτη θέση και εδώ, αφού η εκπροσώπηση είναι ισάξια
μοιρασμένη ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες: οι θέσεις είναι συνολικά 22, 11 άνδρες και 11 γυναίκες.
Σα στοιχεία της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων συνεχώς ανανεώνονται. Και στόχος του προγράμματος είναι, σύμφωνα με την
κ. Αντιγόνη Καραλή-Δημητριάδη, πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το οποίο αποτελεί τον
ελληνικό εταίρο του προγράμματος, ※να συγκεντρώσουμε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών
στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, τα οποία θα αποτελέσουν μέσο πίεσης προς τα κόμματα και την κυβέρνηση.Οι γυναίκες δεν
έχουν βγει προς τα έξω για να καταθέσουν τις απόψεις τους, ώστε η ελληνική κοινωνία να γνωρίσει τις αξίες και τα
χαρίσματά τους. Η έλλειψη γυναικών σε θέματα εξουσίας, είναι έλλειψη δημοκρατίας. Και πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες
στις γυναίκες, γιατί οι πολλαπλοί της ρόλοι δεν της δίνουν τη δυνατότητα να ανοιχθεί σε αυτόν το χώρο από τον φόβο ότι η
κοινωνία δεν θα της στηρίξει και δεν θα εκλεγούν‼.
※Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα που να δικαιολογεί σήμερα τον αποκλεισμό των γυναικών από τα πολιτκά κέντρα λήψεως
αποφάσεων. Τπάρχουν δυσκολίες που προέρχονται από την αρνητική μας κληρονομιά, από την επιβίωση παρωχημένων και
αναχρονιστικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων. Οι ισχυρές πατριαρχικές αντιλήψεις που επικρατούν στην
ελληνική κοινωνία και ο αριστοτελικός διαχωρισμός ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο, είναι ένα στερεότυπο που
επιδρά στις συνειδήσεις‼, λέει η κ. Άννα Καραμάνου, ευρωβουλευτής του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι ※η αντίληψη πως οι
γυναίκες προορίζονται για τον ιδιωτικό βίο και οι άνδρες για τον δημόσιο κάνουν τις ίδιες να μην είναι σε θέση να
διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει και να αρνούνται να συμμετάσχουν σ’ ένα παιχνίδι, τους όρους του οποίου τους έχουν
καθορίσει άνδρες‼.
Όσο για τις επικείμενες εκλογές, η κ. Καραμάνου τονίζει πως ※πρόσφατα ζήσαμε το φαινόμενο αξιόλογες γυναίκες να
επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε εκλογικούς συνδυασμούς και να αποκλείονται από τους κομματικούς μηχανισμούς. Όλ’
αυτά συνέβαιναν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τριάντα χρόνια πριν. Κάποιες από εμάς έσπασαν το γυάλινο ταβάνι, αλλά
δεν μπορούμε να περιμένουμε από τη μέση Ελληνίδα να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική αν δεν δώσουμε ίσες ευκαιρίες‼.

Οι γυναίκες εκπόρθησαν τα «κάστρα» των ανδρών, Λαμπρινή ταμάτη, εφ. Σα Νέα, 24/4/1999
Οι γυναίκες κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Βρίσκονται πια σχεδόν παντού: πρωταθλήτριες σε αθλήματα δύσκολα, όπως η άρση
βαρών, επαγγελματίες στα ώματα Ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και στο Πολεμικό Ναυτικό. Σα μέχρι χθες
απόρθητα ανδροκρατούμενα ※κάστρα‼ έπεσαν. Κι εκείνοι οι ειδικοί που μετρούν με μαθηματικούς τύπους τις δυνατότητες
τού... πρώην ασθενούς φύλου, δηλώνουν πια απερίφραστα πως οι διαφορές υπάρχουν μεν, αλλά τελικά δεν είναι αυτές που
καθορίζουν την επιτυχία. Οι αθλήτριες, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την έρευνα των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο
φύλων, δείχνουν τη διαφορά. ύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργομετρικό Κέντρο Αθλητικών
Ερευνών του Ολυμπιακού ταδίου, οι γυναίκες (εκείνες που αθλούνται, αλλά και εκείνες που δεν έχουν σχέση με τον
αθλητισμό) έχουν μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης από αυτόν των ανδρών. Όπως εξηγεί ο κ. Σάσος ταλίκας, ερευνητήςαθλητικός ψυχολόγος στο Εργομετρικό Κέντρο, οι γυναίκες υπερέχουν σε πολλούς ακόμη τομείς. ※Αντιδρούν πιο γρήγορα
από τους άνδρες σε κινητικά και οπτικά ερεθίσματα, συγκεντρώνονται ευκολότερα και διατηρούν την ηρεμία τους‼. Η
αθλητίατρος οφία Δάρα δέχεται πως σε ό,τι αφορά τους μυς και τη δύναμή τους, οι άνδρες διατηρούν την υπεροχή. ※Ψστόσο,
οι διαφορές έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι γυναίκες διαθέτουν προτερήματα που μπορούν να
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υπερνικήσουν τη μυική δύναμη, όπως για παράδειγμα την αντοχή και την υπομονή. Και αυτό δεν φαίνεται μόνο στον
αθλητισμό, αλλά και σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι κάθε χρόνο είναι
περισσότερα τα κορίτσια που περνούν στα Πανεπιστήμια. Οφείλεται στο ότι οι γυναίκες είναι από τη φύση τους περισσότερο
οργανωτικές και επιμένουν στον στόχο που θα ορίσουν‼. Είναι πάντως φανερό πως οι γυναίκες ξεπέρασαν το... άγχος της
ισότητας και τώρα πια απολαμβάνουν (;) τη θέση τους απέναντι στο άλλο φύλο. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει το γεγονός
ότι η ίση αντιμετώπιση με τους άνδρες απασχολεί μόνο το 8% των Ευρωπαίων γυναικών, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που
πραγματοποίησε η εταιρεία Avon. ※Υαίνεται πως οι μύθοι σιγά σιγά ξεδιαλύνονται‼ υποστηρίζει η πρωταθλήτρια Ευρώπης
Άννα Βερούλη που, από τη θέση του αντιδημάρχου που κατέχει στον Δήμο Νέου Ηρακλείου, δραστηριοποιείται έντονα τόσο
σε σχέση με τον αθλητισμό όσο και σε σχέση με γυναικεία θέματα. ※Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων "ισοπεδώθηκαν"
πρώτα στον αθλητισμό‼, εκτιμά η ίδια. ※Μια γυναίκα που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό δεν έχει διαφορές από έναν
άνδρα που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό. Η προσπάθεια και τελικά η δύναμη των δύο είναι κοινή‼.
Μύθοι και αλήθειες για τις δυνατότητες των γυναικών
- Μύθος: ε ό,τι αφορά τη μυϊκή δύναμη και την ταχύτητα, οι γυναίκες είναι κατώτερες από τους άνδρες. Για αυτό και οι
επιδόσεις τους στον αθλητισμό είναι μικρότερες.
- Αλήθεια: Οι μετρήσεις του Εργομετρικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών δείχνουν πως η δύναμη των γυναικών είναι ελάχιστα
μικρότερη από αυτή των ανδρών. Επιπλέον, το σώμα των γυναικών είναι περισσότερο εύκαμπτο και πιο μικρό, με
αποτέλεσμα οι επιδόσεις τους σε ορισμένα σπορ, όπως για παράδειγμα ο στίβος ή οι δρόμοι αντοχής, να είναι πολύ
καλύτερες.
- Μύθος: Οι γυναίκες είναι δύσκολο να αναλάβουν θέσεις προπονητών, γιατί θα πρέπει να αφιερώνουν πολύ χρόνο στην
ανατροφή των παιδιών και την οικογένειά τους.
- Αλήθεια: Αυτή είναι συνήθως η ※εύκολη δικαιολογία‼ στο γιατί είναι λίγες οι γυναίκες-προπονητές. την πραγματικότητα,
οι γυναίκες δεν αφήνουν πια τη δουλειά τους για να μείνουν σπίτι και να αφοσιωθούν στην οικογένεια. την Ευρώπη, το
ποσοστό των μητέρων με παιδιά μικρότερα των έξι ετών που εργάζονται, υπολογίζεται πως ξεπερνά το 50%.
- Μύθος: Οι γυναίκες μπορούν εύκολα να σταματήσουν για λίγα χρόνια να δουλεύουν, μέχρι να μεγαλώσουν κάπως τα
παιδιά.
- Αλήθεια: Έχει υπολογιστεί πως για κάθε χρόνο που μια γυναίκα μένει στο σπίτι της προκειμένου να φροντίσει τα παιδιά, θα
πρέπει να δουλέψει πέντε επιπλέον χρόνια έτσι ώστε να επανακτήσει το χαμένο εισόδημα, την ασφαλιστική κάλυψη και την
επαγγελματική της εξέλιξη.
- Μύθος: την Ελλάδα τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών αυξάνονται διαρκώς.
- Αλήθεια: Έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΕ απέδειξε πως, από το 1990 μέχρι σήμερα, ο αριθμός
των ανέργων γυναικών μειώνεται διαρκώς. υγκεκριμένα, το 1996 οι άνεργες γυναίκες έφταναν τις 279.000, ενώ το 1997 ο
αριθμός αυτός έπεσε στις 267.000.

Η Ελληνίδα στη σύγχρονη κοινωνία, Φριστίνα Δαμουλιάνου, εφ. Καθημερινή, 8/3/1996
ήμερα, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Βουλή των Ελλήνων με 5,3% γυναίκες να εκπροσωπούν το 51% του
πληθυσμού της χώρας θα ασχοληθεί με το πόρισμα της Έκθεσης της Διακομματικής Επιτροπής για τη θέση της γυναίκας στη
σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Σο πόρισμα έτοιμο από το Νοέμβριο του 1994 μετά τη σημερινή παρθενική χρήση του ※προς
πρώτη ανάγνωση‼ το πιθανότερο είναι να ξαναγυρίσει στη θαλπωρή του συρταριού του (...) Σο πόρισμα στη σύντομη
επισκόπηση των σημερινών και διαχρονικών προβλημάτων της Ελληνίδας επισημαίνει ότι οι δείκτες στον τομέα της
απασχόλησης και ειδικότερα στις ίσες αμοιβές για την επαγγελματική εξέλιξη παραμένουν αρνητικοί. Η ετεροαπασχόληση
των γυναικών αυξάνεται, δηλαδή η εργασία σε τομέα διαφορετικό ή υποδεέστερο εκείνου που δηλώνει η μόρφωση και η
επαγγελματική ειδίκευσή τους. Από τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι συντελείται η προοδευτική φθορά της
γυναικείας παραγωγικής εργατικής δύναμης. Περισσότερες από 2 εκατομμύρια γυναίκες που έχουν μείνει έξω από την
παραγωγική διαδικασία δεν έχουν προσωπικό εισόδημα και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η ανεργία τους μεγαλώνει και τα
ποσοστά των γυναικών που εργάζονται σε δεύτερη δουλειά πριν το γάμο αυξάνονται. Ενώ μειώνεται ο αριθμός των γυναικών
που εργάζονται κατά τη διάρκεια του γάμου. ※Αυτό δείχνει‼, επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, ※ότι η κοινωνική
υποδομή δεν ευνοεί την εργασία της γυναίκας, όταν εκείνη δημιουργεί οικογένεια‼. Η έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών και
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η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών τους, η λειτουργία των σχολείων πρωί απόγευμα εναλλάξ, η ανεπαρκής ενημέρωση των
πολιτών στον τομέα του οικογενειακού προγραμματισμού, με αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό αμβλώσεων, η μη αμειβόμενη
γονική άδεια, κάθε άλλο παρά σύμμαχοι της ελληνικής οικογένειας είναι. Κυρίως όμως δε βοηθούν στην απεμπλοκή της
Ελληνίδας από μια κακή παράδοση που είναι πλέον ασύμβατη με τις νέες κοινωνικές συνθήκες.

Ον λάιν το 40% των Ελλήνων, Νατάσα Μπαστέα, εφ. Σα Νέα, 1/3/2008
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα ξεπέρασε το 40%. ύμφωνα με την έρευνα
Web ΙD της εταιρείας μετρήσεων Focus Βari για το διάστημα μεταξύ επτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2007, το 42% του ελληνικού
πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει το Ίντερνετ τον τελευταίο μήνα.
Η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του Ίντερνετ, δηλαδή ποσοστό άνω
του 90% μπαίνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα,
ενώ σχεδόν οι μισοί- ποσοστό 46%- το χρησιμοποιούν καθημερινά. Οι
περισσότεροι χρήστες είναι νέοι, καθώς στις ηλικίες 13-24 η διείσδυση
στο Διαδίκτυο φθάνει το 70%, στις ηλικίες 25-34 στο 50% και στις ηλικίες
35-44 το 40%. Οnline είναι σχεδόν οι μισοί κάτοικοι της Αθήνας, ενώ
χρήση κάνει και το 1/3 του πληθυσμού στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει το γεγονός ότι 8 από τα 25 πιο δημοφιλή
sites στο ελληνικό Ίντερνετ είναι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή ιστοσελίδες όπου οι χρήστες φτιάχνουν προφίλ και
ανταλλάσσουν μηνύματα, πληροφορίες και φωτογραφίες. ύμφωνα με τη μηχανή καταγραφής της επισκεψιμότητας
διαδικτυακών τόπων Αlexa, μεταξύ των Ελλήνων χρηστών ιδιαίτερα αγαπητά είναι sites όπως το Ηi5, το Facebook και το
ΜySpace. ε έρευνα που διεξήχθη στο in. gr με τη συμμετοχή 6.755 χρηστών του Διαδικτύου, το 26,03% δήλωσε ότι
χρησιμοποιεί τακτικά υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 15,13% ανέφερε ότι τις χρησιμοποιεί αλλά με μικρότερη
συχνότητα. υνολικά, στο ΜySpace και στο Facebook (όπου όσοι φτιάχνουν προφίλ αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους και
προσωπικά τους στοιχεία) συμμετέχουν περισσότεροι από 260 εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο και το φαινόμενο έχει
διαρκώς αυξητική τάση.

Ολοταχώς προς τα πίσω στις νέες τεχνολογίες, Δήμητρα Καδδά, εφ. Ελευθεροτυπία, 3/2/2008
Δεν έχει τέλος η πτώση της Ελλάδας στις νέες τεχνολογίες. Ξέραμε από χρόνια
ότι ήμαστε ουραγοί σε όλους τους δείκτες που μετρούν πώς τα πάμε στη
λεγόμενη ※νέα οικονομία‼, που θεωρείται ότι θα ※κρίνει‼ την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα των κρατών τα επόμενα χρόνια.
Μόνο που νέα στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2004 πετύχαμε το... ακατόρθωτο:
ολική καθίζηση σε όλους σχεδόν τους τομείς των νέων τεχνολογιών: οι επενδύσεις σε νέες
τεχνολογίες μειώθηκαν, το ίδιο και οι επενδύσεις σε τεχνολογίες των πληροφοριών και των
τηλεπικοινωνιών. Μοιραία καταρρακώθηκαν οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας , ενώ
περιορίστηκαν δραστικά οι νέες πατέντες, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, αλλά και η σύνδεση των
εταιρειών με το Internet και τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ο κίνδυνος
Οι πολύ δυσάρεστες αυτές εξελίξεις, που αναδεικνύουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα,
προκύπτουν από στοιχεία της Ευρωπαϊκής τατιστικής Τπηρεσίας αλλά και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν της τεχνολογικής άνθησης που άφησε η κυβέρνηση να εννοηθεί την
προηγούμενη εβδομάδα ότι διανύει η Ελλάδα, με αφορμή την επίσκεψη του Μπιλ Γκέιτς.
Σι λένε τα στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας σήμερα;
* Οι επενδύσεις Δημοσίου και ιδιωτών για έρευνα και τεχνολογία ήταν εξαρχής πολύ μικρές
σύμφωνα με τη Eurostat. Μόνο που το 2006 (για το οποίο έχει δώσει η Ελλάδα τελευταία στοιχεία)
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έπεσαν ακόμη πιο πολύ, στο 0,57% του ΑΕΠ, δηλαδή στο επίπεδο του 2003. Επέστρεψαν δηλαδή στο επίπεδο μιας περιόδου
που ακόμη τα σχετικά έργα του Γ' ΚΠ πάσχιζαν να ξεκινήσουν. ήμερα, ο μέσος όρος βρίσκεται στο 1,9% και η ουηδία
επενδύει ποσό της τάξης του 3,8% του ΑΕΠ ετησίως. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά αυτή την οπισθοχώρηση, γι' αυτό άλλωστε
και πριν από λίγους μήνες μετέφερε χρονικά από το 2010 στο 2015 τον στόχο αύξησης των δαπανών για νέες τεχνολογίες στο
1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο και του σημερινού μέσου κοινοτικού όρου. Τπενθυμίζεται ότι τα υπόλοιπα
κράτη θέτουν στόχο την αύξηση των δαπανών στο 3% του ΑΕΠ έως το 2010, καθιστώντας πλέον δεδομένη τη συνεχή
απόκλιση της Ελλάδας από την Ε.Ε. στο κρίσιμο πεδίο των νέων τεχνολογιών.... Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, στην Ελλάδα ελλείψει σθεναρής κρατικής στήριξης των νέων τεχνολογιών δεν επενδύουν οι ιδιώτες: το κράτος
δαπανά το 46% του συνολικού ποσού των επενδύσεων αυτών έναντι του 35% κατά μέσον όρο στην Ευρώπη. Αυτό δείχνει ότι
οι επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν νιώθουν αρκετά ασφαλή για να βάλουν χρήματα στην έρευνα και στην
τεχνολογία, αφού δεν ξέρουν αν το κράτος θα βοηθήσει αρκετά με επενδύσεις και υποδομές ώστε να αξιοποιηθούν τα
χρήματα αυτά και να φέρουν κέρδη.
Κάμψη
* Σεράστια ήταν η ※βουτιά‼ στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Σο 2003 ήταν ήδη πολύ λίγες και έφταναν μόνο στο 7,5% του
ΑΕΠ. Εκτοτε κατρακύλησαν, για να περιοριστούν το 2006 στο 5,72%, δείχνοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας δεν πουλάνε στις ξένες αγορές και χάνουν συνεχώς έδαφος. τα υπόλοιπα κράτη οι εξαγωγές καινοτόμων και
τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων είναι πολλαπλάσιες των ελληνικών: κατά μέσον όρο στην Ε.Ε. φτάνουν στο 16,67% του
συνόλου, ενώ στην Ιρλανδία αγγίζουν το 29%, δίνοντας μια πολύ πειστική εξήγηση για το πώς αναπτύσσεται τόσο πολύ αυτό
το κράτος. Με ποιους συγκρίνεται η Ελλάδα; ε χειρότερη μοίρα έχουν απομείνει μόνο η Βουλγαρία, η Λετονία, η Πολωνία
και η λοβενία...
* Φάος μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη και στις πατέντες ευρεσιτεχνιών που αναγνωρίζονται από το European Patent
Office (ΕΡΟ). Ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. φτάνει τις 140.000 πατέντες ανά ένα εκατ. άτομα, στην Ελλάδα μετράμε... κεφάλια:
το 2003 αναλογούσαν 7.739 πατέντες και μέσα σε έναν μόνο χρόνο, δηλαδή το 2004 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία)
υποχώρησαν οι εγγραφές στις 6.819. Σης Ελλάδας υστερούν η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η
λοβακία.
* Οπισθοχώρηση... είχαμε και στα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital investments). Σα κεφάλαια που
δόθηκαν για εκκίνηση επιχειρήσεων από το πολύ χαμηλό 0,007% του ΑΕΠ το 2003 έπεσαν κι άλλο, στο 0,002% του ΑΕΠ, το
2006, έναντι επενδύσεων 0,05% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο στην Ευρώπη.
Παρόμοια είναι η κατάσταση με τα κεφάλαια που δίνονται για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που σε αξία, από το
0,007% του ΑΕΠ το 2003, διαμορφώθηκαν το 2006 στο 0,006% του ΑΕΠ.
* Πέσαμε ακόμη και στην αξία των επενδύσεων για τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, όπου παραδοσιακά είχαμε καλή θέση:
σε αξία από το 4% του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια υποχώρησαν το 2006 στο 3,2% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα η δαπάνη για
τεχνολογίες των πληροφοριών έπεσε από το 1,3% στο 1,2% του ΑΕΠ και είναι πλέον πολύ πιο χαμηλή ακόμη και σε σύγκριση
με κράτη όπως η Ρουμανία (2,1% του ΑΕΠ).
* Μειώθηκε και ο τζίρος των επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εμπόριο στο 1% του συνόλου το 2006 από 1,7% το 2005. Σι γίνεται
※έξω‼; Υτάνει κατά μέσον όρο στο 4% των συνολικών εσόδων και στο 7% στη Μεγάλη Βρετανία.

Σο ψηφιακό χάσμα διαρκώς βαθαίνει, Ματθαίος Σσιμιτάκης, εφ. Καθημερινή, 16/12/2007
Αποκλεισμένος από τις νέες τεχνολογίες ένας στους τρεις Ευρωπαίους
Περισσότεροι από ένας στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση
στην ψηφιακή κοινωνία. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Παρά τις προόδους που έχουν γίνει τόσο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όσο και
στη βελτίωση των πολιτικών στην ευρωπαϊκή επικράτεια, πρόκειται να χαθούν 35 έως 85 δισ.
ευρώ την επόμενη πενταετία εξαιτίας ακριβώς του αποκλεισμού μεγάλων ομάδων του
πληθυσμού από τις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι
ομάδες αυτές δεν είναι άλλες από τις συνήθεις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τις γυναίκες, τους
μεγάλους σε ηλικία και τους φτωχούς. την Ελλάδα το ψηφιακό χάσμα είναι ακόμα πιο έντονο,
αφού οι αποκλίσεις στις συγκεκριμένες ομάδες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τον κοινοτικό μέσο όρο.
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Δημόσιο αγαθό
Σο 2005 οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποφάσισαν να δώσουν στις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
χαρακτήρα δημόσιου αγαθού, έπειτα από κοινή διαπίστωση ότι οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στη μείωση των ανισοτήτων και
προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Σο 2006, σε δήλωσή τους στη Ρίγα, οι υπουργοί της Ε.Ε. δεσμεύτηκαν να προωθήσουν ως
σαφείς στόχους τον περιορισμό στο μισό του χάσματος που παρατηρείται στη χρήση του Ιντερνετ, την καταπολέμηση του
ψηφιακού αναλφαβητισμού και να πετύχουν έως το 2010 100% προσβασιμότητα στους δημόσιους διαδικτυακούς τόπους.
Πριν από λίγες μέρες, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η σχετική πρόοδος
πραγματοποιήθηκε μόλις με τη μισή ταχύτητα από την αναμενόμενη. ※Δεν είναι ούτε ηθικά αποδεκτό ούτε οικονομικά
βιώσιμο εκατομμύρια άτομα να παραμένουν αποκλεισμένα, χωρίς δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και
των επικοινωνιών προς όφελός τους‼, δήλωσε η αρμόδια επίτροπος της Ε.Ε. για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα
επικοινωνίας, κ. Viviane Reding και κάλεσε βιομηχανία, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη
πρόσβαση για όλους στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο κίνδυνος
ύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή, οι περισσότεροι από τους στόχους της Ρίγας δεν θα
επιτευχθούν εγκαίρως. Η προσβασιμότητα των δημόσιων δικτυακών τόπων παραμένει στο 5%. Μόνο 10% των ατόμων άνω
των 64 ετών είναι χρήστες του Διαδικτύου, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ακόμα μόνο 47%. Εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω
παρεμβάσεις, το χάσμα θα περιοριστεί στο μισό μετά το 2015, αντί για το 2010. Ο κίνδυνος αποκλεισμού αφορά Ευρωπαίους
πολίτες χαμηλής μόρφωσης, οικονομικά ανενεργούς και ηλικιωμένους.
την Ελλάδα
ύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το 2006 το 27,4% των νοικοκυριών διέθετε
πρόσβαση στο Ιντερνετ έναντι 51% στην Ευρώπη των 25 και 54% στην Ευρώπη των 15 εταίρων. Μόλις το 21,7% αυτών έκανε
χρήση του Διαδικτύου εβδομαδιαίως έναντι 47% στην Ευρώπη των 25. Σα νούμερα αυτά περιγράφουν το εθνικό ψηφιακό
χάσμα της χώρας μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σο ※χάσμα‼, όμως, έχει και μια εσωτερική διάσταση σε κάθε χώρα,
η οποία είναι μάλλον και η πιο σοβαρή. Ετσι, στην Ελλάδα μόλις το 15,9% των γυναικών χρησιμοποιεί τακτικά το Διαδίκτυο
έναντι 27,5% των ανδρών αντιστοίχως. Ενώ στην ηλικιακή κατηγορία 16 - 24 το 48,4% των παιδιών χρησιμοποιεί με κάποιο
τρόπο το Ιντερνετ, στις ηλικίες 55 - 64 το ποσοστό πέφτει στο 7,3% και στις ηλικίες 65 - 74 φτάνει το 2,2%. Οι ίδιες αποκλίσεις
παρατηρούνται και με βάση τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών. Η Αθήνα συγκεντρώνει το 32,1% των χρηστών
νέων τεχνολογιών, ενώ οι αγροτικές περιοχές φιλοξενούν μόλις το 10,5% αυτών.
Σον Ιανουάριο του 2008 πρόκειται να ανακοινωθούν από το Παρατηρητήριο τα νέα στοιχεία που αφορούν την Κοινωνία της
Πληροφορίας στη χώρα μας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα παραμείνουν ίδιες
για τις ηλικιακές κατηγορίες 16 - 35 που βρίσκονται στην αιχμή της προόδου, όμως θα μεγαλώνουν οι
αποκλίσεις ανάμεσα στις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, δηλαδή ανάμεσα στους νέους και τους
ηλικιωμένους, τις γυναίκες και τους φτωχούς.
Εκπαίδευση
※Πρόκειται για μια πληγή. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να σταματήσεις την αιμορραγία εκεί που
ξεκινάει, δηλαδή στην εκπαίδευση‼ λέει ο Γιάννης Λάριος, μέλος του Δ.. του Παρατηρητηρίου για
την ΚτΠ και σύμβουλος του ειδικού γραμματέα ψηφιακού σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Με την εκτίμηση αυτή συμφωνεί και ο Θόδωρος Καρούνος, ερευνητής του εργαστηρίου
σχεδιασμού και διαχείρισης δικτύων του ΕΜΠ και συντονιστής δράσεων πληροφορικής και
δικτύων του ΠΑΟΚ. ※τα πανεπιστήμια δεν είναι ενσωματωμένες οι νέες τεχνολογίες και η
τεχνοφοβία είναι ισχυρή ακόμα στη χώρα μας. Ακόμα και σε χώρες με καλές συνθήκες όμως
φαίνεται πως υπάρχει μια ανάσχεση στη διείσδυση των τεχνολογιών στον γενικό πληθυσμό,
πιθανόν λόγω της μη φιλικότητας των περισσότερων από τα προγράμματα που
δημιουργούνται σήμερα για τους απλούς χρήστες και αυτό προβληματίζει σοβαρά την Ευρώπη‼ λέει ο ίδιος. ※την Ελλάδα
σήμερα απαιτούνται μεγάλου εύρους δημόσιες επενδύσεις, ανάλογες με αυτές που έγιναν για τη δημιουργία λιμανιών και
σιδηροδρομικών δικτύων που θα κοστίσουν 6 με 7 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα
εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα. Δυστυχώς η κυβερνητική παρέμβαση υπολείπεται‼ συμπληρώνει ο ίδιος.
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τοχευόμενες δράσεις
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα προχωρώντας σε στοχευόμενες
δράσεις. ※Ενα καλό πείραμα σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν το πρόγραμμα ‚Δες την Χηφιακά‛,
όπου χρηματοδοτούσαμε την αγορά υπολογιστή σε αριστεύσαντες φοιτητές με 500 ευρώ,
παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό κίνητρο‼. Οι στοχευόμενες ενέργειες πρόκειται να ενταθούν από
τον επόμενο χρόνο μέσω της νέας εταιρίας του Δημοσίου ※Χηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.‼ που
δημιουργήθηκε με στόχο να προβεί σε δράσεις μείωσης του χάσματος.

Οι Έλληνες ανακαλύπτουν την «e-ζωή», Λίνα Γιάνναρου, εφ. Καθημερινή, 20/5/2007
Επιλέγουν να κάνουν τις δουλειές τους και τα ψώνια τους χωρίς να βγουν από το σπίτι τους
Σην προηγούμενη Σετάρτη το πρωί, ο Σάσος είχε μάθημα στο πανεπιστήμιο. (Παρακολουθεί
μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά). Αμέσως μετά, πήγε για ψώνια για να ξεσκάσει. Αγόρασε
τρία DVD, αρκετά CD και ένα ζευγάρι παπούτσια που από καιρό είχε βάλει στο μάτι. τη συνέχεια,
διεκπεραίωσε μια σειρά από γραφειοκρατικές δουλειές: πλήρωσε τους λογαριασμούς του, ξεκίνησε
τη διαδικασία έκδοσης του διαβατηρίου του και έφτιαξε -επιτέλους- τη φορολογική του δήλωση. Ηταν η ώρα για έναν καφέ.
Πίνοντάς τον, διάβασε τις πρωινές εφημερίδες. ※Ψχ, πρέπει να περάσω κι από το σούπερ μάρκετ‼, σκέφτηκε. Αυτό και έκανε.
Κι όμως, την προηγούμενη Σετάρτη το πρωί, ο Σάσος δεν ξεμύτισε από το σπίτι του. Για την ακρίβεια, δεν σηκώθηκε από την
καρέκλα του γραφείου του. Ολα τα παραπάνω, τα έκανε -στην κυριολεξία- με τα δάχτυλα του ενός χεριού: μέσω Ιντερνετ. Δεν
το πιστεύετε; Ρωτήστε κάποιον από αυτούς που διαβάζουν αυτές τις γραμμές από την ηλεκτρονική έκδοση της
※Καθημερινής‼. Πράγματι, πάνω από 35.000 αναγνώστες καθημερινά διαβάζουν περισσότερα από 250.000 άρθρα στο
www.kathim erini.gr. Δεν είναι όμως μόνο η ανάγκη για ενημέρωση που μπορεί να καλυφθεί με λίγα... κλικ του ποντικιού.
Είναι ελάχιστα σήμερα τα πράγματα που δεν μπορεί κανείς να κάνει (και) μέσω του Διαδικτύου. Μπορεί να διασκεδάσει
παίζοντας, ακούγοντας ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση, να ψυχαγωγηθεί ※κατεβάζοντας‼ ένα βιβλίο, μπορεί να
δικτυωθεί συμμετέχοντας σε κάποιο φόρουμ, να κάνει έρευνα αγοράς και να προβεί σε κάθε είδους αγορές -από τα
καθημερινά ψώνια στο σούπερ μάρκετ μέχρι εισιτήρια για τη συναυλία του καλοκαιριού που τον ενδιαφέρει, να
πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές μέσω του e-banking, να διευθετήσει τις φορολογικές του εκκρεμότητες μέσω του
TAXISnet, να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα μέσω των online δυνατοτήτων που παρέχουν δεκάδες ιδρύματα
παγκοσμίως, να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του με e-mail και -γιατί όχι;- ακόμα και να... ερωτευτεί.
την οθόνη του υπολογιστή
Προφανώς, πολλές από τις παραπάνω λειτουργίες αποτελούν απλώς ※καλά υποκατάστατα‼ των αυθεντικών (όση κι αν είναι
η ευκολία της οθόνης του υπολογιστή, ένα βιβλίο με ※σάρκα και οστά‼ προσφέρει διαφορετική απόλαυση). ε ορισμένες
περιπτώσεις, ωστόσο, το ※online‼ είναι το αυθεντικό. Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να
συγκεντρωθούν όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί της Ελλάδας και να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, αν όχι
μέσω κάποιας ιστοσελίδας; Πώς αλλιώς, επίσης, μπορεί κάποιος να κάνει ενδελεχή έρευνα αγοράς σήμερα, αν όχι
ηλεκτρονικά;
Μπορεί άραγε κάποιος να ζήσει τη ζωή του μέσω Ιντερνετ; ※Πριν από ένα χρόνο, δεν θα μπορούσαμε
να πούμε κάτι τέτοιο για την Ελλάδα‼, λέει στην ※Κ‼ ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Φρηστών
Ιντερνετ (www.eexi.gr) κ. Νίκος Βασιλάκος. ※ήμερα όμως οι δυνατότητες έχουν αυξηθεί θεαματικά
και, σε λίγα χρόνια, ναι, κάποιος θα μπορεί να ※ζήσει‼ σε μεγάλο βαθμό μέσω του Διαδικτύου. Ηδη,
μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όλα αυτά που μας προβληματίζουν, αλλά και όλα αυτά
που μας ευχαριστούν, διατίθενται και ηλεκτρονικά‼.
Διστακτικοί οι Έλληνες
Σις δυνατότητες ωστόσο που παρέχει το Διαδίκτυο εκμεταλλεύεται μόνο μια μικρή μερίδα των
Ελλήνων. Παρά τις διεθνείς αυξητικές τάσεις (αύξηση 25% σημείωσε πέρυσι το ηλεκτρονικό εμπόριο
στις ΗΠΑ και κέρδη 220 δισ. δολαρίων) και παρά την αύξηση των χρηστών Ιντερνετ στην Ελλάδα, το
ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας παραμένει στάσιμο τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο 4,5% του
γενικού πληθυσμού -σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της V-PRC- πραγματοποίησαν πέρυσι κάποια
ηλεκτρονική αγορά είτε από ελληνικά είτε από ξένα sites (κυρίως για εισιτήρια, κρατήσεις
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ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και αναλώσιμα υπολογιστών). Σο αντίστοιχο ποσοστό
το 2004 ήταν 3%. Σο Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, επίσης, αναφέρει ότι οι ηλεκτρονικές παραγγελίες
και οι ηλεκτρονικές αγορές στις ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους αντιστοιχούν μόλις στο
7,2% και 9,4% αντίστοιχα. Για τους ιδιώτες, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας, ο βασικός ανασταλτικός
παράγοντας είναι οι αγοραστικές συνήθειες (58%), ενώ δεύτερη κατά σειρά, η ανασφάλεια (44,9%). Σαυτόχρονα, δεν ξεπερνά
το 8% το ποσοστό των πολιτών που συναλλάσσεται με δημόσιους φορείς μέσω Ιντερνετ, μολονότι το 40% των βασικών
υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο είναι πλέον ηλεκτρονικά διαθέσιμες. ύμφωνα με
στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, η διαδικτυακή ※επαφή‼ των Ελλήνων με τον
δημόσιο τομέα περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών, το κατέβασμα επίσημων εντύπων και
την αποστολή συμπληρωμένων φορμών. Αντίθετα, υψηλό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων
(με άνω των 10 εργαζομένων) που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για τη διεκπεραίωση των
συναλλαγών τους με το Δημόσιο (71%). Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι σε χώρες, όπως η
Αυστρία, η ουηδία, η Νορβηγία και η Αγγλία, οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιήσουν
μέσω του Διαδικτύου σχεδόν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών του Δημοσίου. Εδαφος
ωστόσο κερδίζει το e-banking. Εγγεγραμμένοι στα ανάλογα συστήματα είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο πελάτες τραπεζών,
ωστόσο από αυτούς ενεργοί είναι περίπου οι μισοί. Μέσω Διαδικτύου πραγματοποιούνται περίπου 5 εκατομμύρια
συναλλαγές ετησίως, μέσω των οποίων διακινούνται κεφάλαια ύψους 13 δισ. ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό (10 δισ.
ευρώ) αφορούν μεταφορές κεφαλαίων εντός της τράπεζας και τα υπόλοιπα μεταφορές κεφαλαίων εκτός τράπεζας
(εμβάσματα, πληρωμές κ.λπ.) και χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Προβλήματα στις αγορές
※Δυστυχώς, το Ιντερνετ είναι σαν την κοινωνία -ο κίνδυνος υπάρχει και εκεί‼. Αυτό τονίζει στην ※Κ‼ ο πρόεδρος των
Ελλήνων Φρηστών Ιντερνετ κ. Ν. Βασιλάκος αναφερόμενος στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών μολονότι ο ίδιος προβαίνει συστηματικά σε ηλεκτρονικές αγορές. ※Δεν συμβαίνουν αυτά που δείχνουν οι ταινίες. Δεν μας
παρακολουθούν, αλλά, πράγματι, εάν δεν δείξεις προσοχή, υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να το εκμεταλλευτεί‼. Οι κωδικοί
και τα password δεν είναι για να... τους μοιραζόμαστε, ενώ υποχρεωτικά ελέγχουμε τους λογαριασμούς των πιστωτικών
καρτών για ※ύποπτες‼ χρεώσεις. Η ΕΕΦΙ πάντως πρόκειται να ιδρύσει Ενωση Καταναλωτών Χηφιακών Τπηρεσιών, η οποία
θα παρέχει νομική προστασία στους χρήστες και θα δέχεται σχετικές καταγγελίες. Ενδιαφέρον είναι ωστόσο το γεγονός ότι,
σύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία, από τα άτομα που έχουν αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω Ιντερνετ, μόλις το 4,8%
ανέφεραν προβλήματα. Και αυτά ήταν ο μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο χρόνος παράδοσης (47,6%), η μη ικανοποιητική
ανταπόκριση σε τυχόν παράπονα (25,4%) και η δυσκολία εύρεσης πληροφοριών σχετικά με τις εγγυήσεις των προϊόντων
(18,4%). Η μη παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα και στην ευρωπαϊκή
ηλεκτρονική αγορά. Αυτό ήταν το περιεχόμενο του 46% των καταγγελιών που έλαβε πέρσι το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών
Κέντρων Καταναλωτή.

Εκλογές μέσω Ίντερνετ στην Εσθονία, Εφημερίδα Καθημερινή, 23/2/2007
Η ΕΘΟΝΙΑ σκοπεύει να γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα διεξάγει εθνικές εκλογές μέσω
Ίντερνετ. Σο σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα χρησιμοποιηθεί στις κοινοβουλευτικές
εκλογές της 4ης Μαρτίου, ενώ το ίδιο σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί σε μικρότερη κλίμακα στις δημοτικές εκλογές του 2005.
Σην περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διάφοροι έλεγχοι σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας με την διενέργεια
δοκιμαστικών ψηφοφοριών στις οποίες συμμετείχαν περίπου τέσσερις χιλιάδες κάτοικοι. ύμφωνα με τους υπολογισμούς,
στις προσεχείς εκλογές θα ψηφίσουν μέσω Ίντερνετ 20-40.000 ψηφοφόροι. Προκειμένου να ψηφίσει κάποιος με αυτό τον
τρόπο θα εισέρχεται στο κεντρικό σύστημα με τη χρήση δύο προσωπικών κωδικών και δίνοντας κάποια στοιχεία της
αστυνομικής του ταυτότητας. Η Εσθονία είναι μία από τις χώρες που έχει κάνει ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών και του
Ίντερνετ, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι μία από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την ανεξαρτησία της, οι
υποδομές της Εσθονίας ήταν σχεδόν κατεστραμμένες, ενώ ακόμη και σήμερα βλέπει κανείς στους δρομούς να κυκλοφορούν
λεωφορεία από τη οβιετική εποχή. Ψστόσο, όπως εξηγούν αναλυτές, οι Εσθονοί χρησιμοποίησαν την υψηλή τεχνολογία
επειδή τα πάντα έπρεπε να κατασκευαστούν από την αρχή. Οι τράπεζες στην Εσθονία παρέχουν υπηρεσίες e-banking ήδη
από το 1997, ενώ κάθε επένδυση στον ιδιωτικό τομέα προϋποθέτει εναρμόνιση με την νομοθεσία που προωθεί το ηλεκτρονικό
εμπόριο και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Εξπέρ στα κομπιούτερ από τα 13, Εύη άλτου, εφ. Σα Νέα, 14/2/2007
Έξι στα δέκα παιδιά σερφάρουν στο Ίντερνετ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
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Ο 13χρονος Αλέξανδρος Γιαννούσης είναι μαθητής της Α' Γυμνασίου και τα τελευταία πέντε
χρόνια, από τότε δηλαδή που μπήκε υπολογιστής στο σπίτι, έχει γίνει εξπέρ στα κομπιούτερ.
※Κάθε απόγευμα και αφού έχω τελειώσει τα μαθήματά μου κάθομαι μπροστά στον
υπολογιστή περίπου δύο ώρες για να παίξω κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι παρέα με τον
μεγάλο μου αδερφό‼, αναφέρει ο μαθητής, ο οποίος λέει πως η επαφή με τον υπολογιστή
είναι κάτι παραπάνω από χαλαρωτική. Αν και δεν σερφάρει συχνά στο Ίντερνετ, όταν το
κάνει παίζει κυρίως μπιλιάρδο με κάποιον άλλο χρήστη ή κατεβάζει τραγούδια από συγκεκριμένες ιστοσελίδες. ※Δεν το
βρίσκω λογικό να σερφάρω άσκοπα ώρες ατέλειωτες στο Ίντερνετ. υνήθως μπαίνω για λίγο, ίσα ίσα για να ελέγξω τα e-mail
μου - πρόσφατα απέκτησα δική μου ηλεκτρονική διεύθυνση - ή για να παίξω on-line‼. Όπως προκύπτει από πρόσφατη
έρευνα της Εθνικής τατιστικής Τπηρεσίας (ΕΤΕ), το πρώτο τρίμηνο του 2006, έξι στα δέκα παιδιά
ηλικίας 12 - 15 ετών έκαναν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα. Όσο για το Ίντερνετ, αυτό φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή των μαθητών,
αφού το 58,5% σερφάρισε στο Διαδίκτυο με την ίδια συχνότητα.
Η πρώτη έρευνα για παιδιά
※Είναι η πρώτη φορά που η υπηρεσία μας κάνει μια έρευνα για τη σχέση
παιδιών αυτής της ηλικίας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο‼, σημειώνει ο κ.
Γιάννης Ζουλιάτης, μέλος της τριμελούς ερευνητικής ομάδας, και συμπληρώνει πως κάποια από τα
ποσοστά ήταν αναμενόμενα και κάποια αποτέλεσαν έκπληξη ακόμα και για τους ερευνητές. Σο
εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας, σύμφωνα με τους υπευθύνους, είναι ότι η πλειονότητα των παιδιών
(78,1%) έκανε χρήση του υπολογιστή κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης. ※Σο ποσοστό αυτό αποδεικνύει
πως όλο και περισσότερα σχολεία έχουν υπολογιστές και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να τους
χρησιμοποιούν αλλά και να έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ‼, τονίζει ο κ. Ζουλιάτης. Εκτός όμως από τον χώρο της
εκπαίδευσης και το σπίτι, υψηλά είναι τα ποσοστά που αφορούν τη χρήση Η/Τ και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο κι από
άλλους χώρους. Σα Ίντερνετ καφέ πάντως έχουν την τιμητική τους αφού αποτελούν το 93,4% των άλλων χώρων ενώ η
πλειονότητα των παιδιών που τα επισκέπτονται είναι αγόρια.

Η Εφορία ανοίγει ταμεία στο Ίντερνετ, πύρος Δημητρέλης, εφ. Σα Νέα, 18/1/2007
Όλες οι συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, εντός του 2007Όλες οι συναλλαγές των πολιτών με την Εφορία ακόμα και οι πληρωμές
φόρων, θα γίνονται από το κομπιούτερ του σπιτιού τους, μέσω Ίντερνετ. Ίσως όχι από αύριο, αλλά εντός του 2007, σύμφωνα
με τους σχεδιασμούς.Ανοίγει ταμεία στο Ίντερνετ η Εφορία και γίνεται πλήρως ηλεκτρονική. το πλαίσιο του τελικού σχεδίου
για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής Εφορίας, η οποία θα επιτρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω Διαδικτύου σχεδόν όλες οι
φορολογικές συναλλαγές, τίθενται εντός του έτους από τη γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων του υπουργείου
Οικονομικών μία σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Κάθε οφειλή θα εξοφλείται μέσω Ίντερνετ με τη
χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, όλοι οι τύποι δηλώσεων θα υποβάλλονται πλέον μέσω του
Ίντερνετ, κάθε φορολογούμενος αποκτά ατομικό φορολογικό ημερολόγιο με τις
προθεσμίες για τις υποχρεώσεις του, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να τηρούν ηλεκτρονικά βιβλία με την
υποστήριξη του taxisnet και όλες οι φορολογικές βεβαιώσεις θα εκδίδονται μέσω
Ίντερνετ.(...)

Η επανάσταση των blogs, Νίκος Δήμου, εφ. Καθημερινή, 31/12/2006
Η δυνατότητα κάθε χρήστη να γράφει ένα κείμενο και να το παρουσιάζει στο Διαδίκτυο
Μερικοί ίσως αναρωτηθούν: τι είναι τα blogs; Η λέξη είναι σύντμηση δύο άλλων: web logs: δικτυακά ημερολόγια. Είναι η
δυνατότητα κάθε δικτυωμένου ανθρώπου να γράφει ένα κείμενο και να το παρουσιάζει στο
Διαδίκτυο. Διανθισμένο με φωτογραφίες ή και μικρά video (vlogs). Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν
καθώς και το λογισμικό. Εσείς δεν έχετε παρά να ετοιμάσετε το υλικό και να το ※ανεβάσετε‼ με ένα
κλικ. Αναγνώστες σας είναι δυνητικά όλοι όσοι έχουν δικτυωμένους υπολογιστές και γνωρίζουν τη
γλώσσα στην οποία γράφετε. Και το πιο σημαντικό: οι αναγνώστες σχολιάζουν και τα σχόλια
δημοσιεύονται κάτω από το κείμενο. Ένα blog συνδημιουργείται από τους αναγνώστες του. Σα blogs
είναι η μόνη εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. το ήδη κλασικό
βιβλίο του ※We the Media‼ (κυκλοφορεί και ελληνικά από τις εκδόσεις Οξύ), o Dan Gillmor λέει ότι
※Εμείς είμαστε το Μέσο‼. Σο βιβλίο γράφτηκε το 2004 και ήδη έχει ξεπεραστεί από τον όγκο και την
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έκταση που πήρε το φαινόμενο των blogs. Ψστόσο, οι βασικές του θέσεις είναι σωστές: έχουμε να κάνουμε με ※λαϊκή
δημοσιογραφία – από τον λαό για τον λαό‼ όπως λέει και ο υπότιτλος του βιβλίου. Ο καθένας μπορεί να γίνει εκδότης του
εαυτού του.
Εν δυνάμει ρεπόρτερ
το βιβλίο του Gillmor θα δείτε περιπτώσεις (που από τότε έχουν πολλαπλασιαστεί) άγνωστων ανθρώπων που απέκτησαν
δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες και επιρροή αδιανόητη για τις παλιότερες συνθήκες. Θα διαβάσετε για πληροφορίες που μέσα
από τα blogs (τα επίσημα ΜΜΕ τις είχαν καταπνίξει) κατάφεραν να ανατρέψουν πανίσχυρες πολιτικές ή οικονομικές
καταστάσεις. Πολυεθνικές απέσυραν προϊόντα έπειτα από καταγγελίες bloggers. Εξοπλισμένοι με φορητούς υπολογιστές,
κινητά τηλέφωνα και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές οι ※λαϊκοί δημοσιογράφοι‼, οι πρώην αναγνώστες ※μετατρέπουν τη
δημοσιογραφία από διάλεξη σε διάλογο‼ (Gillmor). Σα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για τις βομβιστικές επιθέσεις του Λονδίνου
προήλθαν όλα από κινητά τηλέφωνα. Οι πληροφορίες για το τσουνάμι επίσης. (Παντού υπάρχει πια ένα φωτογραφικό κινητό
– και πίσω του ένας εν δυνάμει ρεπόρτερ). Αλλά εκτός από την πληροφορία τα blogs επηρεάζουν και τη διαμόρφωση γνώμης.
ε σημαντικό ποσοστό βοήθησαν τους Δημοκρατικούς να κερδίσουν τη μάχη του Κογκρέσου και της Γερουσίας στις
τελευταίες εκλογές.
Εκατομμύρια αναγνώστες
Η Technorati, εταιρεία που μετράει και ταξινομεί τα blogs παγκοσμίως έχει καταγράψει μέχρι τα
μέσα Δεκεμβρίου 55.000.000 δικτυακά ημερολόγια. Μερικά είναι πραγματικά ημερολόγια,
προσωπικές βιωματικές καταγραφές. Ομως τα περισσότερα είναι θεματικά, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα του δημιουργού τους. Έτσι υπάρχουν δημοσιογραφικά, ερευνητικά, καλλιτεχνικά,
αθλητικά, φιλοσοφικά, γαστρονομικά, πολιτικά, λογοτεχνικά, τεχνοκριτικά –κι ό,τι άλλο μπορείτε να
φανταστείτε. Δεν θα βρείτε στον κόσμο δύο ίδια blogs –όπως δεν υπάρχουν δύο ίδιοι άνθρωποι. Άλλα τα διαβάζουν ελάχιστοι
ή και κανείς (στη διάλεκτο της ελληνικής ※μπλογκόσφαιρας‼ αναφέρονται ως ※ζηροκομεντάδικα‼ από το zero comments –
μηδέν σχόλια). Άλλα όμως διαβάζονται από εκατομμύρια αναγνώστες. Μερικά έχουν γίνει επιχειρήσεις –στο blog της
Αριάνας τασινοπούλου-Huffington εργάζονται πενήντα συντάκτες. Υυσικά τα τόσο επιτυχημένα blogs έχουν μεγάλα έσοδα
από διαφημίσεις, με τα οποία αμείβουν τους συνεργάτες τους. Εκτός από την κυρία Huffington κι άλλος ένας διάσημος
blogger είναι ελληνικής καταγωγής: ο Markos Mulitsas Zuniga (Blog: Daily Kos). Διεθνώς πρώτος σε αναγνωσιμότητα blogger
είναι η Κινέζα ηθοποιός Xu Jinglei (50.000.000 αναγνώσεις<). την Ευρώπη πρώτη σε αριθμό blogs έρχεται η Γαλλία – το
γαλλικό πνεύμα αντελήφθη αμέσως τις εκφραστικές δυνατότητες του νέου μέσου και παρόλη την αρχική καθυστέρηση των
Γάλλων στην υιοθέτηση του Internet, το αγκάλιασε αμέσως.
Σα κείμενα των Ελλήνων
την Ελλάδα τα blogs πρέπει να ξεπερνάνε τις 4.000 και ο πιο γνωστός blogger είναι ο καυστικός ※Πιτσιρίκος‼ που παραμένει
ανώνυμος, ακολουθώντας μία βασική παράδοση του blogging. Σα κείμενά του βγήκαν και σε βιβλίο, όπως και άλλων
Ελλήνων blogger (Κουρούνα, Lilli, Πάνος Ζέρβας, Vista –όλα από τις εκδόσεις Μαραθιά) και ο ίδιος μεταπήδησε σε έντυπο
χωρίς να αφήσει το blog –έγινε συνεργάτης του LiFo. Γενικά παρατηρείται μία τάση ώσμωσης ανάμεσα στα blog και τα
παραδοσιακά Μέσα. Πολλές μεγάλες εφημερίδες αρχίζουν να δημοσιεύουν blogs μέσα στη δικτυακή τους έκδοση. Η Guardian
έχει και ένα ειδικό δικτυακό τόπο αφιερωμένο στα blog με καθημερινές περιλήψεις των πιο σημαντικών και παραπομπές. Σο
μέσο αρχίζει να χρησιμοποιείται συστηματικά από πολιτικούς (στην Ελλάδα: Μίμης Ανδρουλάκης και Ευάγγελος Βενιζέλος –
διεθνώς και ο πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινεζάντ), καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις. τον δικτυακό τους τόπο, εκτός από
τις πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα της, φιλοξενούν και blogs του διευθύνοντος συμβούλου και διαφόρων
στελεχών που εκθέτουν τη στρατηγική και τις σκέψεις της εταιρείας και συνομιλούν με τους πελάτες.
Παράδεισος της αυτο-έκφρασης
Σο Internet –πιθανότατα η μεγαλύτερη εξέλιξη στην ανθρώπινη ιστορία– έχει αλλάξει τον
χώρο της γνώσης, της πληροφορίας, της παιδείας, της οικονομίας, της εργασίας. Πουθενά όμως
η αλλαγή δεν ήταν τόσο έντονη, όσο στον χώρο της επικοινωνίας. Έχει γίνει ο παράδεισος της
αυτο-έκφρασης, του ※user generated content‼, του υλικού που δημιουργούν οι ίδιοι οι χρήστες.
Ανεβάζουν τα ερασιτεχνικά τους βίντεο στο YouTube (το αγόρασε η Google προς 1,65 δισ.
δολάρια), τις μουσικές τους δημιουργίες στο My Space (το πήρε ο Murdoch για 580
εκατομμύρια), γράφουν συνεργατικές εγκυκλοπαίδειες (Wikipedia – η μεγαλύτερη στον κόσμο)
και εκφράζονται ελεύθερα με τα blogs.Όταν πριν από 13 χρόνια είχα γράψει ότι ※το Internet
είναι το μόνο αμφίδρομο Μέσο όπου κάθε δέκτης μπορεί να γίνει πομπός‼, ομολογώ ότι δεν
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είχα φανταστεί την έκταση στην οποία θα συνέβαινε αυτό.

e-έκρηξη στο ελληνικό Ίντερνετ, Λαμπρινή ταμάτη, εφ. Σα Νέα, 14/12/2006
2,5 εκατ. οι χρήστες - το 90% σερφάρει καθημερινά. Διπλασιάστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια
Πάνω από 2,5 εκατομμύρια είναι πλέον οι χρήστες του Internet στην Ελλάδα: ο αριθμός τους
σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Είναι κυρίως άντρες, ηλικίας από 25 έως 34
ετών, ανώτερου ή ανώτατου μορφωτικού, αλλά και οικονομικού, επιπέδου. Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν μια ηλεκτρονική επανάσταση. Εννέα
στους δέκα σερφάρουν στο Διαδίκτυο σχεδόν καθημερινά. Έξι στους δέκα μένουν
δικτυωμένοι από δύο έως πέντε και πλέον ώρες την ημέρα. Οι Έλληνες χρήστες του Internet
μετρήθηκαν σχεδόν... ένας προς έναν και ξεπερνούν σε αριθμό τους 2.559.000. Δεν είναι μόνο πολλοί, είναι και δραστήριοι
ηλεκτρονικά. Αγοράζουν προϊόντα online, απαντούν στη γραφειοκρατία χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Δημοσίου που
βρίσκονται στο Διαδίκτυο αλλά και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (web banking).
Διπλάσιες οι συνδέσεις DSL
Οι συνδέσεις DSL αυξάνονται αριθμητικά (τις διαθέτει πλέον το 69,1% των χρηστών, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
μόλις 36,8%), όμως το κόστος τους δεν μειώνεται - τουλάχιστον τόσο ώστε να φτάσει τα ευρωπαϊκά επίπεδα. ※Ελπίζω σε
ταχύτερο ADSL με χαμηλότερη χρέωση‼ σημειώνει ένας από τους χρήστες που συμμετείχε στην e-metrics, ενώ πολλοί
παραπονιούνται για ※χαμηλή ταχύτητα‼ και ※κακή ποιότητα υπηρεσιών‼. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει η χώρα με
το πιο ακριβό γρήγορο Internet, καθώς οι Έλληνες πληρώνουν συνολικά, μαζί με τα πάγια, από 100 έως 150 ευρώ μηνιαίως για
σύνδεση στο 1 Mbps, τη στιγμή που το αντίστοιχο κόστος π.χ. στην Αυστρία είναι μόλις 49 ευρώ. Η χώρα μας υστερεί (σε
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ) και ως προς τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.
τοιχεία από δύο έρευνες
Σην ψηφιακή επανάσταση στην Ελλάδα περιγράφουν τα στατιστικά στοιχεία από δύο διαφορετικές έρευνες που
πραγματοποίησαν οι εταιρείες AGB Nielsen και Phaistos Networks, υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας. την πρώτη έρευνα (e-census) οι αναλυτές θέλησαν να μετρήσουν τους μοναδικούς χρήστες στο ελληνικό
Διαδίκτυο. Έτσι επέλεξαν 19 από τα πιο δημοφιλή ελληνικά sites (μεταξύ των οποίων και το site της εφημερίδας ※ΣΑ ΝΕΑ‼,
στο http://www.tanea.gr), τα αντιμετώπισαν όλα ως ένα και μέτρησαν τους μοναδικούς επισκέπτες (unique browsers). Μέσα
στον μήνα Νοέμβριο τους υπολόγισαν συνολικά σε 2.971.285. Οι περισσότεροι από αυτούς (το 86%, σε απόλυτο νούμερο
2.559.168) προέρχονται από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες - κυρίως από Μ. Βρετανία
(3,1%) και Αμερική (2,3%). Οι ίδιες εταιρείες είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο το 1993. Σότε είχαν
μετρήσει τους χρήστες του ελληνικού Διαδικτύου σε περίπου 1.517.000, επομένως στα τελευταία
δεκατρία χρόνια ο αριθμός τους έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Τπάρχουν μεγάλα περιθώρια
Η δεύτερη έρευνα (e-metrics) κατέγραψε το προφίλ των Ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου. Οι ερευνητές ανέλυσαν 32.000
ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν μέσω 75 ελληνικών δικτυακών τόπων στη διάρκεια του περασμένου Νοεμβρίου.
ύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι ακόμη λιγοστές
(μόλις 24%), όπως λίγα είναι και τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών (μόλις 8%).

Δόκτωρ Google, Jeremy Laurance, εφ. Σα Νέα, 11/11/2006
Μπορεί να αποδειχθεί καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο απ' ό,τι το
στηθοσκόπιο ή το θερμόμετρο. Κι όποτε ο γιατρός δυσκολεύεται να
καταλάβει τι συμβαίνει, ο ασθενής του θα μπορούσε να του συστήσει:
※Γιατί δεν κάνετε μια αναζήτηση στο Google;‼.
Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια απλή αναζήτηση στο Google μπορεί
να λύσει ακόμη και τα πιο δύσκολα διαγνωστικά προβλήματα, στα
οποία σκοντάφτουν ακόμη και οι λαμπρότεροι γιατροί. Η σύγχρονη
Ιατρική είναι τόσο περίπλοκη, που ο μέσος γιατρός, ο οποίος έχει υπολογιστεί ότι ※κουβαλάει‼ περίπου δύο εκατομμύρια
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ιατρικά δεδομένα μέσα στο μυαλό του, δεν έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι ώστε να... χωρέσει όλες τις διαγνωστικές λεπτομέρειες.
Όμως, το Google παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια ιατρικά άρθρα που βρίσκονται στο Διαδίκτυο
και θα μπορούσε να αποδειχθεί το πιο ισχυρό διαγνωστικό βοήθημα που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι γιατροί.
Με ένα ※κλικ‼. Για να δοκιμάσουν την αξία του Google ως διαγνωστικού εργαλείου, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του
Μπρισμπέιν της Αυστραλίας επέλεξαν 26 από τις δυσκολότερες ιατρικές περιπτώσεις και διαπίστωσαν ότι αυτή η μηχανή
αναζήτησης έκανε τη σωστή διάγνωση σε περισσότερες από τις μισές (ποσοστό 58%). Και για να γίνει αυτό δεν χρειάστηκαν
παρά μόνο μερικά χτυπήματα στο πληκτρολόγιο. Σο Google διέγνωσε με επιτυχία από νόσο Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ μέχρι
λεμφαδενίτιδα. ※Οι μηχανές αναζήτησης του Ίντερνετ παρέχουν ταχεία πρόσβαση σε μια ολοένα και μεγαλύτερη βάση
γνώσης‼, γράφουν οι Αυστραλοί επιστήμονες στη ※Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση‼. ※Η έρευνά μας έδειξε ότι σε δύσκολες
διαγνωστικές περιπτώσεις, οι γιατροί συχνά ανατρέχουν στο Google για διάγνωση. Πρέπει λοιπόν να εξοικειωθούν με τη
χρήση του‼.

6 στους 10 δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 6/10/2006
Σο 65% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 82%
δεν χρησιμοποιεί τακτικά το Διαδίκτυο. Σα ποσοστά αυτά φέρνουν τη χώρα μας στην πρώτη θέση των
ηλεκτρονικά αναλφάβητων στην Ε.Ε. και προκύπτουν από έρευνα της Eurostat το 2005, σε 123.941
νοικοκυριά και 181.703 άτομα από χώρες της Ε.Ε. Σα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες στη διάρκεια του
συνεδρίου ※European e-skills 2006‼ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη. ύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μερίδιο των
απασχολούμενων στην Ε.Ε. που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην καθημερινή τους
εργασία ξεπερνάει το 50%. Η Ευρώπη τα προσεχή χρόνια αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με το
πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης σε άτομα με υψηλές ηλεκτρονικές δεξιότητες, καθώς η ζήτηση αυξάνεται τη στιγμή που η
προσφορά αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες, ενώ παράλληλα απειλούνται από τις τεχνολογικές αλλαγές οι διαθέτοντες
χαμηλού επιπέδου ηλεκτρονικές δεξιότητες. Αυτά επισήμανε σε μήνυμά του στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Γκίντερ Υερχόιγκεν.

Internet ...η δεύτερη σε «πληθυσμό» πόλη της Ελλάδας! www.pathfinder.gr, Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2003
Ξεπερνά πλέον τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών του
Διαδικτύου! Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης επίσημης
καταγραφής του ελληνικού Internet όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Interactive Marketing
Conference που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Η μέτρηση
πραγματοποιήθηκε το μήνα Οκτώβριο σε οκτώ από τους μεγαλύτερους ελληνικούς
δικτυακούς τόπους (e-go.gr, e-one.gr, flash.gr, in.gr, naftemporiki.gr, otenet.gr, pathfinder.gr και
sport.gr) σε συνεργασία με την AGB Hellas και το ΙΑΒ Hellas. Σα στοιχεία της μέτρησης,
δείχνουν ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο υπολογιστές συνδέθηκαν με τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω οκτώ
δικτυακούς τόπους. Η on-line μέτρηση πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή κοινού καταγραφικού κώδικα στις ιστοσελίδες
των δικτυακών τόπων, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της μέτρησης και η μοναδικότητα των διασυνδεμένων
υπολογιστών. Η μέτρηση αυτή αφορά τον αριθμό των συνδεδεμένων στο Διαδίκτυο υπολογιστών χρηστών. Σο σύνολο των
διαφορετικών χρηστών είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο, καθώς ο κάθε δικτυωμένος υπολογιστής χρησιμοποιείται
κατά μέσο όρο από περισσότερους απο έναν χρήστες, σύμφωνα με προηγούμενα στοιχεία της IDC. Ο συνδυασμός της
καταγραφικής μέτρησης με άλλες παράλληλες δειγματοληπτικές έρευνες από εξειδικευμένες εταιρείες (Focus - K Reaserch VPRC) δείχνουν ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 2 εκατομμύρια 'Eλληνες χρήστες!. Πιο
συγκεκριμένα η έρευνα της Focus (Β' τρίμηνο 2003) κατέληξε σε ποσοστό χρήσης Internet 26,9% για τους Έλληνες 13 έως 70
ετών, ενώ η K Research (Οκτώβριος 2003) αναφέρει ποσοστό 26,7% για την ηλικιακή ομάδα των 12 έως 74 ετών. Η VPRC, τέλος,
δίνει εκτίμηση κοντά στο 23% για τους Έλληνες άνω των 15 ετών.
Ο συνδυασμός των ερευνών αυτών παρέχει μια σειρά από στοιχεία που θα βοηθήσουν τόσο στη βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχουν οι δικτυακοί τόποι, αλλά και τεχνικών θεμάτων όπως ο αποτελεσματικός σχεδιασμός των δικτύων πρόσβασης.
Επιπρόσθετα χρήσιμα στοιχεία των ερευνών που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο είναι: την Ελλάδα η κατανομή των χρηστών
Διαδικτύου ανά φύλο είναι: 60% άνδρες, 40% γυναίκες, Σο 97% των χρηστών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 13-54 ετών, Η
χρήση του Internet αυξάνεται με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό Ποσοστό άνω του 85% των ελλήνων χρηστών του Internet είναι
απόφοιτοι μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης και τέλος Σο 90% περίπου των ελλήνων χρηστών του Ιnternet προέρχονται από
τις μεσαίες και ανώτερες οικονομικές τάξεις.
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Κερκόπορτα για νέους, Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 7/7/2006
Δίκοπο μαχαίρι αποδεικνύεται το Διαδίκτυο για τη νεολαία: Ανοίγει νέους ορίζοντες στη
γνώση, αλλά είναι και πόρτα για να γνωριστούν με τη βία, τα τυχερά παιχνίδια και το
σκληρό πορνό, ακόμα και τις σεξουαλικές προτάσεις. Αυτό αποδεικνύει έρευνα του
ραδιοτηλεοπτικού δικτύου του ΑΝΣ1 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SefeInternet.
ε χθεσινή συνέντευξη Σύπου παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα του προγράμματος και
όπως τονίστηκε αν κάποιος πληκτρολογήσει τη λέξη ※σεξ‼ σε μια μηχανή αναζήτησης, θα εμφανιστούν στην οθόνη του 34,8
εκατ. sites, 709,8 εκατ. links και 1,7 εκατ. portals! την έρευνα πήραν μέρος 1.501 μαθητές 10-17 ετών από έξι σχολεία της
χώρας, και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:
* Ένας στους 4 είχε μία ανεπιθύμητη έκθεση σε εικόνες γυμνών ή ατόμων που βρίσκονται σε σεξουαλική επαφή.
* Ένας στους 5 έλαβε μία σεξουαλική προσέγγιση ή πρόταση μέσω του Διαδικτύου.
* Ανησύχησαν από τις σεξουαλικές προτάσεις και την ανεπιθύμητη έκθεση σε υλικό τέτοιου περιεχομένου.
Έχουν ενδιαφέρον οι διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις στο σερφάρισμα ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, καθώς και η
ομολογία των παιδιών ότι προτιμούν να μπαίνουν στο Διαδίκτυο όταν λείπουν οι γονείς τους. Σα ευρήματα παρουσιάζονται
αναλυτικά στον πίνακα.
Για να μπορούν οι γονείς να είναι ασφαλείς για από τέτοια ανεπιθύμητα ※μονοπάτια‼, ο ΑΝΣ1 προσφέρει μια υπηρεσία με
κόστος πλοήγησης μία αστική μονάδα ανά λεπτό, η οποία παρέχει προστασία σε μηνύματα που αφορούν βία, πορνογραφία,
ναρκωτικά, όπλα ρατσισμό, τυχερά παιχνίδια, ανταλλαγές αρχείων, chats, διασκέψεις (forums) και blogs.

Οι νέοι προτιμούν το Internet από την TV, Εφημερίδα Σο Βήμα, 21/4/2002
Οι καιροί αλλάζουν και η τηλεόραση πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ※κρατήσει‼ τις νεαρότερες ηλικίες.
το συμπέρασμα αυτό καταλήγουν αμερικανοί ειδικοί, ύστερα από μελέτη στοιχείων έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα
την περασμένη εβδομάδα από την εταιρεία Knowledge Networks - Statistical Research. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει
προβληματίσει ιδιαίτερα τους ※εγκεφάλους‼ της τηλεοπτικής βιομηχανίας, οι οποίοι προσδοκούσαν μια ※ανάταση‼ ύστερα
από παρατεταμένη περίοδο ύφεσης της τηλεθέασης στις νεαρότερες ηλικίες των τηλεθεατών. Σα σύγχρονα παιδιά και οι
έφηβοι (ηλικίας 8-17 ετών) προτιμούν τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που τους δίνει το Διαδίκτυο από τις
τηλεοπτικές ή τις ραδιοφωνικές εκπομπές. υγκεκριμένα, η πλειονότητα απάντησε ότι αν θα
έπρεπε να επιλέξει μόνο ένα ηλεκτρονικό μέσο, μεταξύ ραδιοφώνου, τηλεφώνου, τηλεόρασης και
Διαδικτύου, το τελευταίο θα αποσπούσε πανηγυρικά τις προτιμήσεις. Ένα στα τρία παιδιά επέλεξε
το Internet και μόνο το 26% έδωσε ※ψήφο‼ στην τηλεόραση. Πρόκειται, σημειώνουν οι ερευνητές, για
μια σοβαρή εξέλιξη, καθώς η τηλεόραση υποχωρεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις
περυσινές επιδόσεις της.
τις νέες τάσεις, εκτός από τα προγράμματα, συντελεί αποφασιστικά - όπως λένε οι ειδικοί - η
προτίμηση των νέων γενεών στις αμφίδρομες υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να διαδραματίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην είναι απλός δέκτης υπηρεσιών ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας. Ακόμη, φαίνεται ότι τον δικό της
ρόλο διαδραματίζει η σύγχρονη μορφή επικοινωνίας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών. ※Για τα παιδιά το
Διαδίκτυο είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέσο. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας‼ συμπεραίνουν οι ερευνητές.Οι νέες
τάσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των ερευνητών της Eurostat, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών
αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στη χρήση της κινητής
τηλεφωνίας. Περίπου το 35% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 15 ετών και άνω, διαθέτει πλέον κομπιούτερ στο
σπίτι.

Ξέφραγο το Διαδίκτυο; Γιώργος Κουμάντος, εφημερίδα Καθημερινή, 18/11/2001
Μπορεί για τους νέους που τώρα αρχίζουν την ενσυνείδητη ζωή τους, οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας με τεχνολογίες
ηλεκτρονικές και ψηφιακές να φαίνονται αυτονόητοι όπως φαίνονταν σε μας το τηλέφωνο και η ραδιοφωνία. Για τους
λιγότερο ή περισσότερο παλαιότερους, οι τρόποι αυτοί διατηρούν τον θαυμαστό τους χαρακτήρα. Να έχεις μπροστά στα
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μάτια ή στα αυτιά σου και σε χρόνο μηδέν, όποιο κείμενο, όποια εικόνα, όποιον ήχο βρίσκεται κάπου αποθηκευμένος, στα
πέρατα της Γης ή θέλει κάποιος να σου μεταδώσει, είναι κάτι που μεταβάλλει τις συνθήκες της εργασίας, των συναλλαγών,
της ψυχαγωγίας, ολόκληρης της ζωής. Κι αυτή η αύξηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας των ανθρώπων πραγματικά αυξάνει
τις δυνατότητες πραγμάτωσης ανθρωπίνων αξιών και προπάντων της ανθρώπινης ελευθερίας. Έτσι, δικαιολογείται η
αναγωγή του Internet σε κατ' εξοχήν χώρο ελευθερίας.
Έτσι εξηγούνται και οι διαμαρτυρίες που προκαλεί κάθε προσπάθεια ρυθμιστικής παρέμβασης στο περιεχόμενο του
Διαδικτύου ως προσπάθεια φίμωσης ή λογοκρισίας. Ένα πρόσφατο περιστατικό που προκάλεσε τέτοιες διαμαρτυρίες είναι
μια απόφαση γαλλικού δικαστηρίου που απαγόρευσε τη διενέργεια δημοπρασιών, μέσω Internet, για την πώληση
αντικειμένων αναμνηστικών του ναζισμού, με βάση τον γαλλικό νόμο που απαγορεύει την εξύμνηση του χιτλερικού
καθεστώτος. Σο δικαστήριο απείλησε με σοβαρές ποινές τους μεσολαβητές του Διαδικτύου που θα μετέδιδαν τη διοργάνωση
των δημοπρασιών αυτών, υποχρεώνοντάς τους να παρεμβάλλουν ※φίλτρα‼ που θα εμποδίζουν τη λήψη των σχετικών
μηνυμάτων στη Γαλλία. Οι σκέψεις που ακολουθούν δεν αφορούν την ορθότητα ή τη σκοπιμότητα του γαλλικού νόμου.
Καλώς ή κακώς, ο νόμος έχει εισαχθεί στη Γαλλία, δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικός και, επομένως, ισχύει. Σο συζητούμενο
και ζητούμενο είναι η εφαρμογή του στο Διαδίκτυο και οι διαμαρτυρίες που προκάλεσε η
εφαρμογή αυτή στο όνομα της ελευθερίας.
Ένας χώρος ασυδοσίας;
Θα ήταν παρεξήγηση επικίνδυνη να θεωρηθεί ότι η ελευθερία του Διαδικτύου σημαίνει την απαλλαγή του από κάθε νομικό
κανόνα, μια περίεργη προνομιακή ※α-νομία‼ που θα έκανε τους νόμους των κρατών ή της διεθνούς κοινότητας
ανεφάρμοστους στα κανάλια της επικοινωνίας. Κι αυτό, την ώρα που είναι γνωστό -και επιβεβαιώνεται καθημερινά- ότι το
θαυμαστό αυτό μέσο επικοινωνίας είναι ταυτόχρονα και ένα πολύ αποτελεσματικό όργανο για την τέλεση ή για την
προπαρασκευή εγκλημάτων. Από την καθοδήγηση της τρομοκρατίας μέχρι την προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας,
καλύπτοντας την απάτη στις τραπεζικές συναλλαγές, το λαθρεμπόριο όπλων, την παιδική πορνεία, τις προσβολές του
ιδιωτικού βίου, πλήθος εγκληματικών πράξεων τελούνται μέσω Ίντερνετ ή διευκολύνονται απ' αυτό. Βέβαια, οι κυρώσεις
μετά την πράξη επιβάλλονται -αν εντοπισθεί ο δράστης μέσα στα άδηλα σοκάκια του δικτύου. Αλλά αν η τέλεση μπορεί να
προληφθεί, γιατί να εμποδίζεται η προληπτική παρέμβαση των αρμοδίων οργάνων;Φώρος ελευθερίας δεν μπορεί να σημαίνει
χώρος ασυδοσίας. Οσοι περιορισμοί είχαν θεωρηθεί αναγκαίοι για την προστασία άλλων έννομων αγαθών (της ελευθερίας
των άλλων!) πριν από τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να ισχύουν, προσαρμοσμένοι μάλιστα στις νέες
δυνατότητες προσβολής. Πράξεις που παλαιότερα απαγορεύονταν δεν επιτρέπονται τώρα εξαιτίας κάποιων νέων
εφευρέσεων. Και ό,τι παλαιότερα λογιζόταν ως τέλεση εγκλήματος ή ως συνέργια στο έγκλημα δεν εξαγνίζεται τώρα από τη
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μεθόδων.
Πληροφορία και έργο
Αυτά τα αυτονόητα χρειάζεται τώρα να επαναληφθούν γιατί οι νέοι τρόποι αποθήκευσης και
κυκλοφορίας πληροφοριών συνοδεύονται από την καλλιέργεια πληθώρας συγχύσεων που
συσκοτίζουν τη νομική κρίση, ίσως σκόπιμα. Καίρια τέτοια σύγχυση προκαλείται ήδη από την
άμετρη ευρύτητα με την οποία χρησιμοποιείται ακριβώς ο όρος ※πληροφορία‼ ακόμα και σε
επίσημα κείμενα π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η κοινωνία μας βαφτίζεται ※κοινωνία
πληροφοριών‼, η επιστήμη και η τεχνική που αφορούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ονομάζονται ※πληροφορική‼ - και
όλα αυτά σε άμεση συσχέτιση με τη διακήρυξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των πληροφοριών. Μόνο που παραλείπεται η
θεμελιακή διάκριση μεταξύ πληροφορίας, που ως είδηση ή ως επιστημονική ανακάλυψη, κυκλοφορεί και πρέπει να
κυκλοφορεί ελεύθερα, και έργου, που ως δημιούργημα της ανθρώπινης προσωπικότητας ανήκει στον δημιουργό του κατά τις
διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η σύγχυση αυτή οδηγεί ουσιαστικά σε κατάργηση ολόκληρου του συστήματος της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή του
κύριου τρόπου χρηματοδότησης της πνευματικής δημιουργίας και των πνευματικών δημιουργών που περιφρουρεί την
ανεξαρτησία τους. Γι' αυτό και έχει κινητοποιήσει την Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας που ήδη από το 1996
έχει καταρτίσει διεθνείς συμβάσεις για την (μερική, έστω) αντιμετώπιση του φαινομένου και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει
υιοθετήσει σχετική Οδηγία, ακόμα πιο πλήρη. Και οι δυο κινούνται στη σωστή κατεύθυνση παρά τις
εγγενείς δυσκολίες και την αδιαφορία της κοινής γνώμης.
Ελευθερία και καταστρατήγηση
Οι προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι, βέβαια, οι μόνες αξιόποινες πράξεις που
τελούνται στο Διαδίκτυο ή με τη βοήθειά του. Πιο πάνω αναφέρθηκαν παραδείγματα πολλών άλλων,
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ίσως και βαρύτερων, εγκλημάτων που έχουν ως όργανο το Internet. ε όλες τις περιπτώσεις γίνεται επίκληση των αρχών της
ελευθερίας για τον αποκλεισμό κάθε προληπτικού ελέγχου που θα εμπόδιζε ή θα δυσκόλευε την τέλεση των εγκλημάτων
αυτών. Αλλά και σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις η επίκληση της ελευθερίας στο Διαδίκτυο δεν είναι απαλλαγμένη από
συγχύσεις και σοφίσματα, ανάλογα με τη σύγχυση πληροφορίας και έργου. Πολύ συχνά προβάλλεται, από τους θιασώτες της
ασυδοσίας του Διαδικτύου, το επιχείρημα ότι το Διαδίκτυο είναι ένα παράθυρο επικοινωνίας με την ελευθερία στις χώρες με
αυταρχικά καθεστώτα, όπως, προπάντων, η Κίνα. Η επιβολή ελέγχου στα μηνύματα που κυκλοφορούν θα έδινε δικαίωση στα
καθεστώτα που επιδιώκουν να φιμώσουν το Διαδίκτυο. Αλλά ο έλεγχος δεν πάει να παρεμποδίσει την κυκλοφορία των
μηνυμάτων ελευθερίας - τα μηνύματα παρανομίας και εγκληματικότητας θέλει να περιορίσει και αυτών των μηνυμάτων η
κυκλοφορία είναι το καλύτερο πρόσχημα για την επιβολή λογοκρισίας από τις χώρες που θέλουν να την επιβάλουν.
Άλλωστε, οι αυταρχικές χώρες ούτε προσχήματα χρειάζονται ούτε δικαιώσεις για την αυταρχικότητά τους. Και μόνον
υπέρμετρη αισιοδοξία θα επέτρεπε την υπόθεση ότι εκατομμύρια Κινέζων θα παρακινηθούν από το Internet να
απελευθερώσουν τον τόπο τους.
Κυνικότερο είναι ένα άλλο επιχείρημα κατά της καθιέρωσης κάποιων νομικών φραγμών στο περιεχόμενο του Διαδικτύου:
γιατί να επιχειρηθεί μια τέτοια ρύθμιση αφού τα τεχνικά γνωρίσματα αυτού του τρόπου επικοινωνίας κάνουν τόσο εύκολη
την καταστρατήγησή τους; - η μετατόπιση σε άλλο κράτος της αποθήκευσης είναι τόσο εύκολη ώστε αποκλείεται να βρεθεί ο
παραβάτης και, αν βρεθεί, πάλι θα μπορέσει να αποφύγει τις κυρώσεις. Σο επιχείρημα παραγνωρίζει δύο κρίσιμα στοιχεία: Σο
ένα είναι ότι οι δυνατότητες της τεχνικής που υπάρχουν για τη συγκάλυψη των παρανομιών μπορούν να διαμορφωθούν έτσι
ώστε να λειτουργούν και για την παρεμπόδισή τους ή την αποκάλυψή τους. Τπάρχει η δυνατότητα φίλτρων που σταματούν
την κυκλοφορία του μηνύματος όπου αυτό είναι παράνομο και υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της πηγής των παρανομιών
- άρα και της απόδοσης των ευθυνών. Και όσο για τη δυνατότητα διακρατικών μετακινήσεων ώστε η πηγή να βρίσκεται σε
κάποιο κράτος όπου το περιεχόμενο δεν θεωρείται παράνομο, αυτή εύκολα παύει να υπάρχει από τη στιγμή που θα ισχύσουν
πρόσφορες διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της παρανομίας όπως αυτή διαμορφώνεται σε κάθε κράτος.
Εδώ επιβεβαιώνεται η γενική αρχή ότι οι πρόοδοι της τεχνικής μπορεί να είναι για το καλό ή για το κακό. Και το Διαδίκτυο
χρειάζεται επειγόντως τη θέσπιση νομικών κανόνων, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, που θα αναδείξουν τις πολλές θετικές
πλευρές και θα εκτοπίσουν τις όποιες βλαβερές συνέπειές του.

Ερωτήσεις Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας
Σο σχολείο σας μόλις συνδέθηκε με το διαδίκτυο (internet). Έχοντας διαβάσει δημοσιεύματα όπως τα ακόλουθα, διαθέτοντας
διάφορα άλλα δεδομένα που τροφοδοτούν τον προβληματισμό σας, αλλά διατηρώντας και τον ενθουσιασμό σας για τις
δυνατότητες αυτού του ηλεκτρονικού μέσου, ετοιμάζετε μία ομιλία που θα εκφωνήσετε στη σχετική σχολική εκδήλωση. ’
αυτό το κείμενο, 600 περίπου λέξεων, χρησιμοποιείτε παραγωγική μέθοδο, για να δείξετε πώς το διαδίκτυο μπορεί να
προαγάγει αλλά και να απειλήσει τη δημοκρατία (με τη στενή και την ευρεία έννοια της λέξης) και καταλήγετε σε προτάσεις
για τον τρόπο χρήσης του.
ΚΕΙΜΕΝΟ Α: Σο 1998 πουλήθηκαν συνολικά 100 εκατομμύρια προσωπικοί υπολογιστές και από αυτούς οι εννέα στους δέκα
ήταν εφοδιασμένοι με λογισμικά Windows. Ψς το 2005 ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα έχουν συνδεθεί με το διαδίκτυο. Οι
δύο αυτές διαπιστώσεις συνοψίζουν το πρόβλημα. Τπάρχει φόβος για ένα μέγα χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που θα έχουν
πληροφόρηση και αυτούς που δεν θα έχουν και κυρίως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από έναν ενδεχόμενο μονοπωλιακό έλεγχο
της ροής των πληροφοριών. (Από άρθρο του Φρ. Φαλκιά με τίτλο ‚Να θυμόμαστε σωστά‛, στην εφημερίδα ‚Σο Βήμα‛, 28.2.99)
ΚΕΙΜΕΝΟ Β: ‚Ο μεγάλος αδελφός σε παρακολουθεί‛. Η φράση από το προφητικό ‚1984‛ του Σζωρτζ Όργουελ * ταυτίστηκε
τις τελευταίες δεκαετίες με τη CIA, και φυσικά όχι επειδή οι πράκτορές της είναι φίλοι του βιβλίου. Παρακολουθήσεις,
δολοφονίες, ‚τροχαία‛, εξαφανίσεις, πειράματα, πραξικοπήματα λέγεται ότι έγιναν όλα αυτά τα χρόνια για χάρη των ΗΠΑ
από την πανίσχυρη υπηρεσία πληροφοριών που τα ξέρει όλα. Σο αστείο είναι ότι η ίδια η CIA μάς αφήνει να την
παρακολουθήσουμε κι εμείς. Ή, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, μέσω της καλογυαλισμένης περιοχής της (site)στο διαδίκτυο.
ΚΕΙΜΕΝΟ Γ: Σα ηλεκτρονικά δίκτυα είναι κατάκτηση και απειλή. Σο πρόβλημα της Δύσης το συνιστά η σταδιακή κατάργηση
της κοινότητας των πολιτών σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπου η αγορά, η στατιστική και τα ψηφιακά δεδομένα
υποκαθιστούν τις αξίες της δημοκρατίας, του διαφωτισμού και του ανθρωπισμού. (Από άρθρο του Α. Βιστωνίτη με τίτλο ※Η
Αλίκη στη χώρα του Macworld‼, στην εφημερίδα ※Σο Βήμα‼, 28.3.99)
ΚΕΙΜΕΝΟ Δ: Όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο γνωρίζουν ότι τα πάντα σ’ αυτό ξεκίνησαν από τα Πανεπιστήμια. Ο
σχεδιασμός του μεγαθηρίου που αυτή τη στιγμή συνδέει τους υπολογιστές του πλανήτη, η έρευνα για τις μεγαλύτερες
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ταχύτητες σύνδεσης και χρήσης, οι περιοχές (sites)με το πλούσιο περιεχόμενο, όλα έγιναν από φωτισμένους καθηγητές και
ομάδες φοιτητών που δούλεψαν αμέτρητες ώρες.
ΚΕΙΜΕΝΟ Ε: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι το διαδίκτυο ανοίγει τις πόρτες για τους θησαυρούς της γνώσης και της
πληροφόρησης, που θεωρητικά θα έκαναν τον κόσμο μας καλύτερο. Όμως ποιος γονιός μπορεί να μείνει ήσυχος, όταν το
παιδί του έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές σελίδες με τίτλους του είδους ‚Πλαστά χρήματα‛ ή ‚Θερμικές βόμβες‛; Όλη η
κουλτούρα της κοινωνίας μας, με τα σκουπίδια της μαζί, βρίσκεται εκεί. Η παραμικρή διαστροφή παρατάσσεται πλάι στον
Μπαχ, στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και στις φωτογραφίες από τον Άρη. Μέσα στο Ίντερνετ ανθούν εκατομμύρια
λουλούδια και άλλα τόσα ζιζάνια. Αλλά ακόμη και αν με κάποιον τρόπο εμποδιζόταν η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, το
μόνο που θα πετύχαινε θα ήταν να το μετατρέψει σε ένα δελεαστικό απαγορευμένο καρπό. Έτσι, ο μόνος που μπορεί να
προστατέψει αυτά τα παιδιά είναι το ίδιο τους το σπίτι. (Από άρθρο με τίτλο ‚Ο κακός λύκος παραφυλάει στο Internet‛, στην
εφημερίδα ‚Καθημερινή‛ 6.6.99)
ΚΕΙΜΕΝΟ Σ: Με τα ηλεκτρονικά δίκτυα οι πληροφορίες και οι γνώσεις είναι πλέον προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο και δεν
προορίζονται για μία μειονότητα προνομιούχων, όπως συνέβαινε για αιώνες στις διάφορες κοινωνίες. Ο απλός χρήστης του
διαδικτύου έχει πρόσβαση σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων, τα οποία προηγουμένως ήταν εντελώς
απρόσιτα, αν υπολογίσουμε το κόστος και τον χρόνο του ταξιδιού για να φθάσει κανείς σ’ αυτά. Αν συνυπολογίσουμε και τη
δυνατότητα επικοινωνίας με διάφορους μελετητές και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, τότε
καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η ώθηση που παρέχουν αυτά τα δίκτυα στην ερευνητική
δραστηριότητα και γενικά στη διεύρυνση των οριζόντων των απλών πολιτών.
Βομβαρδίζονται με σποτ τα Ελληνόπουλα, Εφ. Σα Νέα, 2/10/1997
Δώδεκα σποτάκια, κατά μέσο όρο, ανά ώρα παιδικού τηλεοπτικού προγράμματος παρακολουθούν τα
Ελληνόπουλα από τη μικρή οθόνη. Ο βομβαρδισμός των παιδιών από διαφημίσεις αποσκοπεί στη δημιουργία των
καταναλωτών του μέλλοντος, σύμφωνα με έρευνες ενώσεων καταναλωτών σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία.Αν για τους
ενηλίκους οι τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι ένα είδος ※πλύσης εγκεφάλου‼, τα σποτάκια φαντάζουν στα παιδικά μάτια σαν
όμορφα παραμύθια. Σα βλέπουν ξανά και ξανά, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών ※Ποιότητα ζωής‼
(ΕΚΠΟΙΖΨ), διότι η επανάληψη τους ※είναι διασκεδαστική όσο και εκείνη μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, μιας ιστορίας‼,
καθώς δεν είναι σε θέση να κρίνουν και να ξεχωρίσουν τη διαφήμιση από ένα κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα προτού
συμπληρώσουν το όγδοο έτος της ηλικίας τους.Σα παιδιά, στην Ευρώπη, υπολογίζεται πως περνούν δύο ώρες κατά μέσο όρο
την ημέρα μπροστά στην τηλεόραση, αν και οι πληροφορίες που έδωσαν οι οργανώσεις καταναλωτών με βάση τα στατιστικά
στοιχεία κάθε χώρας ποικίλουν. Σα Ελληνόπουλα αφιερώνουν τέσσερις ώρες ημερησίως μπροστά στην TV, στη Βρετανία ο
μέσος χρόνος παρακολούθησης στα παιδιά είναι τρεις ώρες, ενώ στη Υινλανδία, τη Νορβηγία και την Αυστρία δεν κάθονται
να δουν τηλεόραση παραπάνω από μία ώρα.την Ελλάδα τα παιδιά βλέπουν κατά μέσο όρο 12 σποτάκια ανά ώρα παιδικού
προγράμματος. Ψστόσο τα σκήπτρα, σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε 12 ευρωπαϊκά κράτη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία,
κατέχει η χώρα των καγκουρό καθώς εκεί τα παιδιά παρακολουθούν ανά μία ώρα παιδικού προγράμματος 29 διαφημιστικά
μηνύματα και ακολουθούν τα Αμερικανάκια που βλέπουν 24 σποτάκια την ώρα. Περισσότερα από 25.000 σποτάκια το χρόνο
παρακολουθούν τα παιδιά έως 12 ετών σύμφωνα με παναμερικανική έρευνα. Απώτερος σκοπός; Η δημιουργία μιας νέας
γενιάς καταναλωτών που βασίζεται κυρίως στην επανάληψη διαφημίσεων από την τηλεόραση.
Σα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον σκοπό και την έννοια της τηλεοπτικής διαφήμισης, απλώς
παρακολουθούν ό,τι μεταδίδεται από τη μικρή οθόνη. Γεγονός που ενισχύεται και από τα συμπεράσματα έρευνας που
πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία ένα παιδί μέχρι τα 15 χρόνια του έχει αφιερώσει 20.000 ώρες μπροστά
στην τηλεόραση και μόνον 11.000 στην τάξη τουΣα παιδιά μπορεί να είναι παθητικοί δέκτες όσων βλέπουν στη μικρή οθόνη,
ωστόσο διαμορφώνουν καταναλωτικές τάσεις ακόμη και για όλη την οικογένεια. Έρευνα που έγινε στη Γερμανία έδειξε πως
οι νέοι διαχειρίζονται ετησίως ένα ποσό που υπερβαίνει τα πέντε δισ. μάρκα (περίπου 780 δισ. δραχμές), ενώ επηρεάζουν ως
ένα βαθμό και τις αγορές των γονιών τους.Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως οι διαφημιστές και οι εταιρείες θεωρούν ως
※ιδανικό καταναλωτή‼ το παιδί. Και είναι εκείνο ο τελικός αποδέκτης των ※εκστρατειών‼ που καταστρώνουν οι διαφημιστές,
διότι στο ※πρόσωπό‼ του... αναγνωρίζουν τρεις αγορές: την αγορά που ξοδεύει για τις δικές της επιθυμίες και ανάγκες, την
αγορά που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις σε ένα νοικοκυριό και την αγορά του μέλλοντος αφού, ως ενήλικος πλέον, θα
επιλέξει τα προϊόντα που έχει μάθει από την παιδική του ηλικία και με τα οποία μεγάλωσε.

Οι διαφημίσεις της ΣV βλάπτουν την καρδιά, Πέννυ Μπουλούτζα, εφ. Καθημερινή, 22/9/2006
Από παιδιά στη «συνήθεια» του καναπέ και στους κινδύνους της παχυσαρκίας
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Έως και ένα εκατομμύριο διαφημίσεις ※ανθυγιεινών‼ -κυρίως- τροφίμων, έχει
παρακολουθήσει ένας νέος κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία, γεγονός που επηρεάζει
άμεσα τις διατροφικές του συνήθειες. Η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα
είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες οι Έλληνες έχουν πάψει να κατατάσσονται μεταξύ των
λαών ※χαμηλού κινδύνου‼ για καρδιαγγειακές παθήσεις.
Όπως τόνισαν χθες με αφορμή την 24η επτεμβρίου -Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς-, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Φαρίσιος Μπουντούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης κ.
Φρήστος Πίτσαβος και ο καρδιολόγος κ. ταύρος Μπούσμπουλας, με βάση πρόσφατα στοιχεία για τη θνητότητα από
καρδιαγγειακές παθήσεις, η Ελλάδα υποβιβάζεται από τις χώρες χαμηλού κινδύνου στις χώρες μεσαίου κινδύνου. Για να
επανέλθουμε στην προηγουμένη ※προνομιακή‼ θέση, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες,
αποφεύγοντας το κάπνισμα, αυξάνοντας τη σωματική δραστηριότητα και υιοθετώντας πιο υγιεινό τρόπο διατροφής, τόσο ως
προς τη σύσταση του καθημερινού πιάτου όσο και τον τρόπο κατανάλωσης των τροφών. Είναι ενδεικτικό ότι η κατανάλωση
φαγητού κατά τη διάρκεια τηλεθέασης σχετίζεται με την εμφάνιση παχυσαρκίας κυρίως στους εφήβους, καθώς τα τρόφιμα
που καταναλώνουν ※μπροστά στη τηλεόραση‼ είναι κυρίως τσιπς, σοκολάτες, αναψυκτικά και προϊόντα ταχυφαγείου.
Επιπλέον, οι διαφημίσεις ※ανθυγιεινών τροφίμων‼ επηρεάζουν τα νεαρά άτομα και εκτιμάται ότι οι έφηβοι έχουν
παρακολουθήσει από 100.000 έως και 1.000.000 διαφημίσεις τροφίμων, η πλειονότητα των οποίων είναι ανθυγιεινά. Η
κατανάλωση φαγητού στο τραπέζι και με σβηστή τη τηλεόραση, η επιλογή διαιτολογίου πλούσιου σε φρούτα, λαχανικά,
προϊόντα ολικής αλέσεως, ψάρια, και όσπρια, είναι μεταξύ των συστάσεων της καρδιολόγων για τη διατήρηση μίας ※νεανικής
καρδιάς‼, που είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς. Οι ομιλητές τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει η περίμετρος
μέσης να μην ξεπερνά τα 102 εκατοστά για τους άνδρες και τα 88 για τις γυναίκες, το σάκχαρο να είναι κάτω από 100 mg/dL,
η καλή χοληστερόλη κάτω από 40 mg/dL στους άνδρες και 50 στις γυναίκες, τα τριγλυκερίδια κάτω από 150mg/dL και η
υπέρταση κάτω από 14 και 9.
Μεταξύ των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εν όψει της ημέρας αυτής, είναι και η διανομή
εντύπων για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, από ειδικά περίπτερα που θα βρίσκονται αύριο σε κεντρικά
σημεία των μεγάλων πόλεων. Επιπλέον, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας διένειμε σε φαρμακεία της χώρας 6.000 αφίσες με
το μήνυμα ※Κρατήστε την καρδιά νέα‼, ενώ αφίσες τοποθετούνται και σε σταθμούς του μετρό και του ΟΕ και σε λεωφορεία
της ΕΘΕΛ.

Παχυντικές διαφημίσεις
Μελένια Αρούχ, εφ. Ελευθεροτυπία, 26/7/2006
Ίσως φταίει το ταπεράκι με τα κεφτεδάκια στην παραλία. Ίσως φταίει το κατοχικό σύνδρομο που επιβάλλει να τρως όλο το
φαΐ σου. Ίσως φταίει που κάθε απόγευμα του χειμώνα τα παιδιά έχουν ιδιαίτερα και φροντιστήρια και δεν μένει χρόνος για
άσκηση και παιχνίδι. Ίσως φταίνε οι γονείς που βαριούνται να μαγειρέψουν στο σπίτι. Ίσως, τέλος, να φταίνε όλες αυτές οι
διαφημίσεις για σνακ και άλλα παχυντικά φαγητά. Πάντως, κάτι φταίει για να είναι στην Ελλάδα περίπου τέσσερα στα δέκα
παιδιά κάτω των δέκα ετών παχύσαρκα, και να υπολογίζεται πως το ένα τρίτο από αυτά θα καταλήξουν παχύσαρκοι
ενήλικες. Και επειδή είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτούμε πως συνήθως αυτό που φταίει (του Μιχάλη κυρίως, αφού το λέει
και το λαϊκό άσμα) είναι τα ξερό μας το κεφάλι, ανά τον κόσμο κυβερνήσεις και οργανισμοί υγείας τα έχουν βάλει με τους
διαφημιστές φαγητού που πολιορκούν τα παιδιά με κάθε είδους διαφημιστικά τρικ. Όπως δήλωσε και η Αμερικάνικη
Ακαδημία Χυχιατρικής για Παιδιά και Εφήβους (AACAP): ※Όπως και οι παιδόφιλοι, οι διαφημιστές έχουν αποκτήσει
ειδικότητα στα παιδιά‼ (Observer, 03/11/02).
Η ιδέα πως για την παιδική παχυσαρκία ευθύνονται οι διαφημίσεις βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά
επηρεάζονται από τις εικόνες που βλέπουν και τα μηνύματα που παίρνουν από τις διαφημίσεις.
Εχει ιδιαίτερη σημασία ότι τα παιδιά κάτω των οκτώ ετών δεν
κατανοούν πλήρως την πρόθεση της διαφήμισης (ως μέσου) να σου
πουλήσει κάτι. Απλά θεωρούν δεδομένο ότι αυτό που βλέπουν είναι
αληθινό και ότι άμα φάνε τα συγκεκριμένα δημητριακά θα εμφανιστεί
ο αγαπημένος τους καρτούν ήρωας να παίξει μπάσκετ μαζί τους.
Φρησιμοποιώντας παιδικούς ήρωες, αλλά και κάθε είδους διασημότητες,
οι συγκεκριμένες διαφημίσεις επιτυγχάνουν να καθορίσουν το είδος
(κυρίως φαγητά με υψηλά ποσοστά σε αλάτι, ζάχαρη και λιπαρά) και
την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνουν τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι ξοδεύονται
περίπου 452 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε τέτοιες διαφημίσεις. Η αγοραστική δύναμη των
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παιδιών δεν είναι ούτε κάτι αμελητέο ούτε κάτι καινούργιο και οι διαφημιστικές εταιρείες το εκμεταλλεύονται στο έπακρο.
Μηνύσεις
Πρόσφατα στην Αμερική ξεκίνησαν και οι αναμενόμενες μηνύσεις σε εταιρείες που
διαφημίζουν παχυντικά φαγητά (γιατί αν δεν σου φταίει το ξερό σου το κεφάλι και φταίει
κάποιος άλλος, είναι λογικό να μπορείς να τον μηνύσεις κιόλας). Δύο οργανισμοί υγείας, το
Center for Science in the Public Interest και Campaign for a Commercial-Free Childhood, ως άλλοι
σταυροφόροι, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μηνύσουν την εταιρεία Kellog's για προώθηση
παχυντικών δημητριακών σε παιδιά. Η λογική που ακολουθούν θυμίζει τη λογική των
σταυροφόρων εναντίον του καπνίσματος: εφόσον δεν μπορεί το άτομο να πάρει τις αποφάσεις
που είναι ορθές για την υγεία του, ας τις πάρει κάποιος άλλος. Για τους δύο οργανισμούς,
τέτοιες εταιρείες εξαπατούν τα παιδιά και τα επηρεάζουν έτσι ώστε να καταναλώνουν ανθυγιεινά φαγητά-σκουπίδια. Αφού
δεν προνοούν οι γονείς τους γι' αυτά, ας το κάνει κάποιος άλλος.
Σο παράξενο της υπόθεσης είναι ότι, ενώ κάποιες έρευνες δείχνουν μια κάποια συσχέτιση μεταξύ
διαφήμισης και παιδικής παχυσαρκίας, οι περισσότερες δείχνουν πως άλλοι παράγοντες, όπως:
ταπεράκια στην παραλία, έλλειψη άσκησης, διατροφικές συνήθειες των γονιών (το ξερό μας το κεφάλι,
δηλαδή) ευθύνονται πολύ περισσότερο. Έρευνες του πανεπιστημίου του LSE (※Research Evidence
Regarding the Effects of Food Promotion on Children‼ και ※Advertising Food to Children‼) συμπεραίνουν
πως αν και οι τηλεοπτικές διαφημίσεις επηρεάζουν τα παιδιά ως προς το τι καταναλώνουν, οι συνήθειες
και το είδος διαπαιδαγώγησης που λαμβάνουν από το σπίτι και το άμεσο περιβάλλον τους είναι πολύ
πιο ουσιώδεις.
Αν και σίγουρα οι διαφημίσεις δεν είναι ο αθώος κατηγορούμενος της υπόθεσης, ίσως είναι καιρός να πάρει ο καθένας τα
μέτρα του και, στην τελική, να αξιολογήσει την ξηρότητα του κεφαλιού του.

Οι διαφημίσεις παχαίνουν! Μ. Πετρούτσου-. Μανιάτης-Κ. Σσιγώνια, εφ. Ελευθεροτυπία, 27/2/2006
Έρευνα για την παιδική παχυσαρκία στη Νέα Ζηλανδία
Σο πρόβλημα της παχυσαρκίας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη Νέα Ζηλανδία,
οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στις διαφημίσεις που μεταδίδει η τηλεόραση της χώρας.
Σουλάχιστον αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από
επιστήμονες. ύμφωνα με αυτά, η παχυσαρκία, όπως και άλλα προβλήματα υγείας που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις διαφημίσεις
ταχυφαγίας (φαστ-φουντ) που προβάλλει η τηλεόραση κατά τη διάρκεια που τα παιδιά
παρακολουθούν τηλεόραση. υγκεκριμένα το ποσοστό των σποτ με διαφημίσεις
φαγητού φτάνει το 70% τις πρωινές και απογευματινές ώρες (τις ώρες δηλαδή που η
τηλεόραση μεταδίδει παιδικά προγράμματα). Από το σύνολο μάλιστα των διαφημίσεων
που προβάλλονται σε μία ημέρα το 36% καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα σποτ. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι σε μια ώρα
προβάλλονται δώδεκα διαφημίσεις τροφίμων σε αντίθεση με το 1997, που ήταν οκτώ. Η τηλεόραση της Νέας Ζηλανδίας
έσπασε κάθε ρεκόρ προβολής διαφημίσεων φαγητού από όλο τον κόσμο, αναφέρει ο δρ. Κλιβ Γουίλσον, κάτι που αποδεικνύει
ότι δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας. Από την άλλη πλευρά οι
διαφημιστές υποστηρίζουνν ότι δεν ευθύνονται οι διαφημίσεις για την επιλογή διατροφής των παιδιών, αν και τα
αποτελέσματα της ερεύνας αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Σο χειρότερο απ' όλα, σύμφωνα με τον δόκτορ Κλιβ Γουίλσον,
είναι ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις καθοδηγούν τα παιδιά να τρώνε όσο γίνεται περισσότερη ζάχαρη, αλάτι και λίπος.
Παρουσιάζουν μάλιστα αυτόν τον τρόπο διατροφής ως τον πιο ωφέλιμο για την υγεία τους. Σο καλύτερο λοιπόν που έχει να
κάνει η Νέα Ζηλανδία είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα της ουηδίας και της Νορβηγίας, όπου δεν επιτρέπονται οι
διαφημίσεις κατά τη διάρκεια που παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση.

7,6 δισ. δρχ. ο διαφημιστικός τζίρος στις εφημερίδες, Εφ. Σα Νέα, 6/10/1999
Αυξήθηκε σε ποσοστό 26,64% η διαφημιστική δαπάνη στις εφημερίδες τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με τον επτέμβρη
του’98 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η αύξηση στην τηλεόραση ήταν μό-λις 1,55%. υγκεκριμένα ο διαφημιστικός
τζίρος στις εφημερίδες ανέβηκε (από 6.059.500.000 δρχ. που ήταν τον επτέμβρη του’98) στα 7.673.808.000 δρχ. και στην
τηλεόραση από 11.214.264.000 δρχ. σε 11.388.307.000 δρχ.), ενώ στα περιοδικά η αύξηση που σημειώθηκε την ίδια περίοδο ήταν
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της τάξης του 12,04% (από 7.666.806.000 δρχ. σε 8.590.240.000 δρχ.) και στο ραδιόφωνο ήταν μόλις 2,40% (από 1.482.426.000 δρχ
σε 1.446.874.000 δρχ.).

υναγερμός στο ΕΡ για «ξενόφερτη» βία, Εφ. Ελευθεροτυπία, 27/10/1999
τοιχεία σχετικά με την προβολή του διαφημιστικού σποτ μιας εταιρείας συστημάτων ασφαλείας, που περιλαμβάνει σαφή
ρατσιστική αναφορά στην ※ξενόφερτη βία‼, ζήτησε χθες από τα κανάλια εθνικής εμ-βέλειας το ΕΡ. Αν και αφορμή στάθηκε
η καταγγελία από τη νεολαία του ΤΝ, το Pαδιοτηλεοπτικό υμβούλιο έσπευσε να κάνει τα δέοντα, προκειμένου να
εξακριβώσει τις δεοντολογικές παραβιάσεις στις οποίες προβαίνει η προκλητική διαφήμιση, πρωταγωνιστής της οποίας είναι
ο Νίκος Μαστοράκης.Σο ΕΡ εγκαλεί τα κανάλια, καθώς αυτά είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των διαφημιστικών μηνυμάτων
που τα ίδια μεταδίδουν. Η ΕΔΕΕ (Ένωση Διαφημιστικών Eταιρειών Ελλάδας) έχει το δικό της αυτορρυθ-μιστικό κώδικα, που
προσυπογράφεται απ' όλους τους συναφείς φορείς, αλλά για μία ακόμη φορά δεν τη-ρήθηκε. Παρ' όλα αυτά, η διαφήμιση
προβάλλεται ακόμη<

τοπ στο χάος των διαφημιστικών σποτ, Εφ. Σα Νέα, 1/10/1999
Αποφασισμένο να μπει τάξη στις τηλεσυχνότητες, ακόμα και με αυστηρές κυρωτικές
διαδικασίες, είναι το Εθνικό υμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς διαπίστωσε ότι η κατάσταση
στον τομέα των διαφημίσεων είναι εκτός ελέγχου.※Παρατηρείται εξοργιστική υπέρβαση
κανόνων, χρόνου και αριθμού των διαφημιστικών διακοπών στα τηλεοπτικά προγράμματα‼,
σημείωνε ο αντιπρόεδρος του ΕΡ Αντώνης Μανιτάκης, ενώ ο πρόεδρός του Παύλος ούρλας
τόνιζε πως ※η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα‼. τα συμπεράσματα αυτά οδηγήθηκαν τα μέλη του ΕΡ ύστερα από συγκριτική μελέτη στοιχείων
δειγματοληπτικών ελέγχων που έκαναν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Παράλληλα ※τα μέλη του ΕΡ εκφράζουν
τη λύπη και συνάμα την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές διαφημίσεις‼,
ανέφερε το μέλος του Νίκος Καϊμάκης, θεωρώ-ντας πως οι σταθμοί ※εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία άμεσης παρατήρησης
και ελέγχου από την πλευρά του ΕΡ και δεν σεβάστηκαν τους κανόνες αυτορρύθμισης στους οποίους είχαν συμφωνήσει‼
και γι' αυτόν τον λόγο το εποπτικό όργανο ※θα είναι άτεγκτο, αυστηρό και επίμονο στο θέμα‼, έλεγε ο κ. Μανιτάκης,
υποδηλώνοντας τις προθέσεις του ΕΡ στο να εξαλειφθεί η χαοτική κατάσταση που επικρατεί.Σο ΕΡ, εξάλλου, με
παρεμβάσεις του έχει καταφέρει να αναβληθεί η παραπομπή της χώρας στα ευρω-παϊκά δικαστήρια για τις διαφημιστικές
παραβιάσεις των καναλιών, ενώ στις προθέσεις των μελών του είναι να καλέσουν σε συνεννόηση διαφημιστές και
διαφημιζόμενους για το θέμα.το μεταξύ, εκπρόσωποι των τηλεοπτικών σταθμών Αntenna, Μega, Star, ΑSky, παρείχαν
διευκρινίσεις για τη μετάδοση διαφημιστικού σποτ σνακ που θεωρήθηκε πως προκαλεί το κοινό αίσθημα (έχει σεξουα-λικά
υπονοούμενα) και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υποβάλουν τα υπομνήματά τους. Ψστόσο, οι εκ-πρόσωποι των καναλιών
υποστήριξαν πως το σποτάκι έφθασε στους σταθμούς στη διάρκεια αββατοκύ-ριακου και ότι μόλις είδαν το περιεχόμενο
φρόντισαν να το αποσύρουν αμέσως από τον ※αέρα‼.Σα μέλη του ΕΡ, εξάλλου, συναντήθηκαν με τον υπουργό Σύπου και
ΜΜΕ Δημήτρη Ρέππα, υπενθύ-μισαν πως εκκρεμεί απόφασή του σε γνωμοδότηση του ΕΡ για επιβολή προστίμου 150
εκατομμυρίων δραχμών σε κανάλια για έμμεσες διαφημίσεις και συζήτησαν το θέμα γνωμοδότησης, από τον ίδιο, για τις
αιτήσεις άδειας - λειτουργίας ραδιοσταθμών Αττικής. Ο υπουργός συμφώνησε το ΕΡ να συμμετέχει στις συναντήσεις του με
τον υπουργό Μεταφορών - Επικοινωνιών για τα θέματα συχνοτήτων και πάρκων κε-ραιών, ενώ εξέφρασε την ανταπόκρισή
του, όπως είπαν τα μέλη του ΕΡ, στη δημιουργία μηχανισμών πα-ρακολούθησης (παραρτήματα σε αστικά κέντρα, κινητές
μονάδες) των τηλεοπτικών σταθμών της επικρά-τειας.Παράλληλα έθεσαν θέμα για οικονομική ενίσχυση και οργανωτική
αυτοτέλεια του εποπτικού οργάνου, ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Σύπου διαβεβαίωσε πως στις προθέσεις της
κυβέρνησης είναι το ΕΡ να συνεχίσει το έργο του για να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Διαφημίσεις προκαλούν επέμβαση της Δικαιοσύνης, Εφ. Σα Νέα, 5/10/1999
※τη χώρα μας τείνουν να εισαχθούν διαφημιστικές συνήθειες ξένων χωρών και ειδικά των ΗΠΑ. Εκεί επιτρέπεται να λέει
μια διαφήμιση ότι το δικό μας προϊόν είναι καλύτερο από το άλλο. την χώρα μας όχι‼, τονίζει ο Δημήτρης Παξιμάδης,
στέλεχος της διαφημιστικής εταιρείας Οgilvy Οne, σχολιάζοντας την πρόσφατη διαμάχη μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών.
※Η Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας είναι ξεκάθαρη σε αυτό‼, υποστηρίζει με τη σειρά της η Φριστίνα Πασχαλίδου,
αναπληρώτρια διευθύντρια της ΕΔΕΕ. ※Τπάρχει ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης. ύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού του κώδικα,
※οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δυσφημούν άλλες εταιρείες ή προϊόντα, άμεσα ή έμμεσα‼. το άρθρο 9 αναφέ-ρεται ότι ※οι
διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν αδικαιολόγητη χρήση του σήματος οποιασδήποτε εταιρείας και να εκμεταλλεύονται από
τις εντυπώσεις που δημιούργησε άλλη διαφημιστική εταιρεία‼.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

148

Εκτός από τον διαφημιστικό πόλεμο μεταξύ των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξαν και άλλες
περιπτώσεις διαμάχης. Πριν από λίγες μόνον εβδομάδες εξελίχθηκε ένα σίριαλ με πρω-ταγωνίστριες
τις δύο εταιρείες κινητών τηλεφώνων. Η Ρanafon παρουσίασε την πρώτη φάση μιας διαφή-μισης.
※Τπήρξαν μεγάλες ανώνυμες αφίσες με το ερώτημα ‘Μα πού πήγαν όλοι?’. Ήταν έτοιμη η δεύτερη
φάση της καμπάνιας, που έλεγε ότι όλοι ‘πάνε Ρanafon’. Σελικά, μυστηριωδώς, την επόμενη ημέρα
έκαναν την εμφάνισή τους αφίσες της Σelestet, που έλεγαν ότι όλοι πάνε Σelestet‼, αναφέρει στέλεχος
της Ρanafon. Η πρώτη εταιρεία αναγκάστηκε να αλλάξει διαφημιστική καμπάνια.
Λίγους μήνες πριν είχε λάβει χώρα η ※μάχη της πατάτας‼. Σότε είχαν πρωτοκυκλοφορήσει τα πατατάκια Ρringles σε μια
πρωτοποριακή συσκευασία για την εποχή. Σότε έκαναν την εμφάνισή τους στα κανάλια της τηλεόρασης σποτάκια με καθαρά
αρνητικό περιεχόμενο. Ανταγωνιστική εταιρεία, που βγάζει τα πατατάκια Σasty Chips, ισχυριζόταν ότι αυτή πουλούσε
πραγματικά πατατάκια και όχι χημικά παρασκευάσματα. Μάλιστα, για να στείλει πιο καθαρά το μήνυμά της στη διαφήμιση
έδειχνε ένα κουτί συσκευασίας όμοιο με εκείνο των Ρringles (άλλωστε κανένα άλλο ανάλογο δεν κυκλοφορούσε στην αγορά).
Η Ρringles απάντησε με ανάλογο σποτάκι, εξηγώντας ουσιαστικά γιατί τα προϊόντα της είναι πατάτες και κάτι άλλο, ενώ
κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη.
Πριν από δύο χρόνια, στη χώρα μας διεξήχθη ένα επεισόδιο του γνωστού παγκοσμίως πολέμου μεταξύ της Coca Cola και της
Ρepsi. Η τελευταία διαφήμιζε ότι όποιος την προτιμάει ως αναψυκτικό είναι ταυτό-χρονα πετυχημένος, αφού μένει σε ένα
πολυτελέστατο σπίτι, με κήπο, ενώ χρέη κηπουρού είχε αναλάβει γνωστό μοντέλο. Αντίθετα, όσοι προτιμούν το< άλλο
αναψυκτικό (στη διαφημιστική καμπάνια αναφερό-ταν ονομαστικά), είχαν απλώς τη μορφή πιθήκων (που προφανώς απλώς
αντιγράφουν ο ένας τον άλλο). Η Coca Cola, παγκοσμίως, κατέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Διαφήμιση, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Ο σύγχρονος άνθρωπος, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 21977, σελ. 70-71
(<) Η διαφήμιση είναι πολιτική, κοινωνική, εμπορική. Είναι το σκληρό σφυροκόπημα που επιδιώκει να επιβάλει ένα προϊόν,
οποιασδήποτε μορφής. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι μια πίστη, μια κοινωνική οργάνωση, ένα πολιτικό καθεστώς ή ένα
είδος της καθημερινής χρήσης. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας έχουν επιστρατευτεί, για να υπηρετήσουν την προπαγάνδα (<).
(<) θύμα αυτής της μηχανορραφίας, ο άνθρωπος της εποχής είναι υποχρεωμένος, ακόμα και για τη διάσωση της ατομικής
του αξιοπρέπειας, ν’ ανανεώνει τα ατομικά μέσα μεταφοράς του, τα έπιπλά του, τα σκεύη του, ν’ αλλάζει τρόπο ζωής, να
γίνεται άλλος. Αυτές οι μεταμορφώσεις απαιτούν πρόσθετες δαπά-νες. Και οι δαπάνες πρόσθετο μόχθο. Και ο πρόσθετος
μόχθος, προσανατολισμένος προς υλικά αποχτήμα-τα, περιορίζει ολοένα και περισσότερο τον ελάχιστο χρόνο της
προσωπικής ζωής (<).
(<) Η διαφήμιση και η προπαγάνδα στηρίζονται στην επανάληψη: το ίδιο πράγμα κι ολοένα το ίδιο πράγμα, όπου σταθείς κι
όπου βρεθείς, με κάθε τρόπο και με κάθε μορφή, ίσαμε που να απαυδήσεις και να παραδοθείς απροστάτευτος. Και καλά όταν
πρόκειται για ένα σαπούνι ή για ένα πακέτο τσιγάρα ή για ένα μπουκάλι κρασί. Μα και για τα πιο ακριβά και για τα πιο
βαθιά και για τα πιο αναπαλλοτρίωτα του αν-θρώπου; Με το δαίμονα ετούτο κι η πειθώ καταντάει ψυχικός καταναγκασμός,
μια τοξίνωση, ένα φοβερό υποκατάστατο πνευματικής ενέργειας, όχι μια έκφραση πληρότητας κι ευφορίας. κι επιτέλους<
είναι ο-λοφάνερο, πως μια λέξη που μας τη λένε και την ξαναλένε χάνει πια το ζεστό της περιεχόμενο, χάνει το ει-δικό της
βάρος. Και δεν υπάρχει πράγμα πιο αξιολύπητο από τον άδειο και κούφιο λόγο, που δεν πέφτει στην ψυχή και στο νου σαν τη
φλόγα, που περνάει από μέσα μας χωρίς αντίλαλο και χωρίς αντιστάθμισμα.
Οι χαμένοι παράδεισοι, Νίκος Δήμου, εφ. Ελευθεροτυπία, 6/8/2006
Όταν οι Πρωτόπλαστοι εξωπετάχθηκαν από τον Παράδεισο, τους έμεινε η νοσταλγία. Για την παρθένα φύση, τα κρύα νερά,
την ανεμελιά και την τεμπελιά. Σο πρώτο κακό που τους βρήκε, μετά την έξοδο, ήταν η εργασία. Άρχισαν να μοχθούν, να
ιδρώνουν (※εν τω ιδρώτι του προσώπου σου...‼), να καταπονούνται: είτε για τον άρτο, είτε για την Μερτσέντες. Γενικά η
έκπτωση από την παραδείσια ευτυχία έφερε την δουλειά (από την ※δουλεία‼ κατάγεται η λέξη) και η νοσταλγία του
Παραδείσου οξύνθηκε. Μέχρι που κάποιος ανακάλυψε τις διακοπές. Οι διακοπές λειτουργούν ως υποκατάστατο του
Παραδείσου. Όπως ο καλός Φριστιανός υπομένει τα πάντα μία ζωή, προσδοκώντας να πάει στον Παράδεισο, έτσι κι ο
εργαζόμενος ανέχεται την καθημερινή ρουτίνα, τον αυταρχισμό του προϊστάμενου, την πειθαρχία του ωραρίου, την αυθάδεια
του πελάτη -προκειμένου κάποτε να πάει διακοπές. ※Ε, δεν θα έρθει ο Αύγουστος;‼ μονολογεί. Και μεταθέτει όλες του τις
ελπίδες, τις προσδοκίες, τα ανεκπλήρωτα όνειρα, σε αυτό το μικρό διάστημα παραδείσου. ※Παραδείσους‼ ονομάζουν όχι
τυχαία και οι τουριστικοί πράκτορες τους ωραιότερους προορισμούς τους. κεφθείτε το: τι αναζητάμε στις διακοπές μας; Μα
όλα όσα χάσαμε με το Προπατορικό Αμάρτημα (την παρθένα φύση, τα κρύα νερά, την ανεμελιά και την τεμπελιά, την γύμνια
και τον ελεύθερο έρωτα). Ίσως δεν είχατε σκεφθεί αυτή τη διάσταση -όμως για μένα είναι εμφανές πως οι διακοπές δεν έχουν

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

149

μόνο τουριστικό, ψυχολογικό ή κοινωνικό- έχουν και θεολογικό χαρακτήρα. Και από εκεί πηγάζει το μεγάλο τους πρόβλημα.
Περιμένουμε πολλά από τις διακοπές μας. Μία επιστροφή στον Παράδεισο.
Εκπλήρωση ονείρων, εξόφληση επιταγών, ικανοποίηση επιθυμιών, πλήρωση προσδοκιών... Κι επειδή δεν είναι δυνατόν να
γίνουν όλα όσα λαχταράει η καρδιά μας, επειδή δεν μπορεί ένας μήνας (κι αν είναι μήνας) να ξεπληρώσει τα χρέη ενός
χρόνου, ούτε είναι δυνατόν ένα υποκατάστατο Παραδείσου να λειτουργήσει ως πραγματικός Παράδεισος, στο τέλος τους
περισσότερους τους περιμένει η απογοήτευση. Οι ψυχίατροι γνωρίζουν καλά το σύνδρομο. Ο εργαζόμενος που γυρίζει με
κατάθλιψη (ή ακόμα χειρότερα: την παθαίνει επί τόπου, μέσα στον ※Παράδεισο‼). Οι στατιστικές λένε ότι τα περισσότερα
εμφράγματα συμβαίνουν τις πρώτες μέρες των διακοπών. (Αναψυχή είναι αυτή, ή Βαγδάτη;) Μαζί και οι περισσότεροι
συζυγικοί καβγάδες. Η απογοήτευση από το αναμενόμενο στο πραγματικό τεντώνει τα νεύρα στα άκρα. Σην πληρώνει η
σύζυγος, ο σύζυγος, τα παιδιά... ή όλοι μαζί. Μακάριοι όσοι έχουν θητεία στη βουδιστική σκέψη και δεν περιμένουν τίποτα.
Μόνον αυτοί θα περάσουν καλά. Μην έχοντας βάλει ψηλά τον πήχη μπορούν άνετα να κάνουν ρεκόρ ανεμελιάς. Οι άλλοι,
που περιμένουν να ανανεωθούν, να ξανανιώσουν, να τους ερωτευθούν (και να τους κάτσουν), να χαλαρώσουν, να
διασκεδάσουν, να ξεσαλώσουν αλλά και να ξεκουραστούν, να έχουν περιπέτειες ξαπλωμένοι και να γλεντήσουν σε
επαρχιακή ντίσκο, μάλλον θα γυρίσουν με έλλειμμα.
Βέβαια, δεν το ομολογούν πάντα στους άλλους. Ντρέπονται και εξωραΐζουν. Για λόγους προσωπικού κύρους, εξιδανικεύουν.
Ή απλώς απωθούν και ξεχνάνε: τις παγωμένες πατάτες, τις εξατμίσεις από τα μηχανάκια, το ρεντρούμι που δεν είχε
αποχέτευση, τις τσιρίδες των παιδιών (δεν κοιμούνται ποτέ;) την βρόμικη παραλία, τις τιμές που εκτινάσσονται μόλις
ρωτήσεις...
Αχ εκείνες οι αφίσες του Σουρισμού, τι ζημιά έχουν κάνει! Αμ, τα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ -από τον Μαυρίτιο, τις εϋχέλλες,
την Καραϊβική- Διαβάζεις το ※Γεωτρόπιο‼ της ※Ελευθεροτυπίας‼ και τις λυρικές περιγραφές του περιγράφοντος, βλέπεις τις
εντυπωσιακές φωτογραφίες, μαζεύεις φασούλι το φασούλι και πας σε μακρινά νησιά... Φμ... Γιατί άραγε από κοντά είναι όλα
αλλιώτικα; (πάνια καλύτερα). Διότι οι φωτογράφοι και οι καμέραμεν ξέρουν τη δουλειά τους. Διαλέγουν τη σωστή στιγμή, τον
κατάλληλο φωτισμό, αποκλείουν τα άσχετα στοιχεία. Κάποτε, πριν από πολλά χρόνια, στην Γρανάδα είχα τραβήξει μία σειρά
από φωτογραφίες του ανάκτορου και των κήπων της Αλάμπρα. Μου είχε κοστίσει αρκετές ημέρες δουλειάς και ώρες
υπομονής (π.χ. να βρω το δευτερόλεπτο που θα έμενε άδεια μία αίθουσα). Κανένας επισκέπτης δεν θα δει ποτέ την Αλάμπρα
όπως την έχω φωτογραφήσει. Α, ναι, η άλλη μορφή διακοπών, ο πολιτιστικός τουρισμός, υποφέρει από κακοήθη
υπερπληθυσμό -αδύνατο πια να δεις τα σημαντικότερα αξιοθέατα του πλανήτη. Μπροστά σου θα είναι πάντα εκατό Ιάπωνες
(στους οποίους προστέθηκαν πρόσφατα και διακόσιοι Κινέζοι). Και η κλασική μορφή διακοπών, η φυγή και η χαλάρωση,
υποφέρει από την παραπλανητική διαφήμιση και το ※σύνδρομο του Παραδείσου‼. Πρωτόπλαστοι δεν θα ξαναγίνουμε... Άπαξ
και φάγαμε το Μήλο, μόνο διακοπές. Εφ' ω και πολλοί μένουν στο σπίτι τους...

τη στάση η Αθήνα αναστενάζει, Κώστας Ντελέζος Θόδωρος Νικολάου, εφ. Σα Νέα, 8/10/2007
Έως και 2 ώρες χάνουν κάθε ημέρα οι Αθηναίοι σε μετακινήσεις
※Η καθημερινή μου διαδρομή από και προς τη δουλειά μοιάζει με μια μικρή Οδύσσεια, αφού αναγκάζομαι να αλλάζω
τέσσερις συγκοινωνίες και να χάνω πάνω από τέσσερις ώρες στον δρόμο‼. Η Άννα Υάλκου κατοικεί στον Κορυδαλλό και
εργάζεται στο Εμπορικό Κέντρο του Αεροδρομίου.Φρησιμοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες, που όμως αναδεικνύονται σε...
αδύναμο κρίκο των καθημερινών μετακινήσεων στην Αττική. Κατά μέσον όρο, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου υπολογίζεται ότι
χάνουν έως και δύο ώρες την ημέρα για τις μετακινήσεις τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
※Όταν δουλεύω πρωινή βάρδια, ξυπνάω στις πέντε και μισή για να βρίσκομαι στις οκτώ στη δουλειά μου. Αρχικά παίρνω το
λεωφορείο από τον Κορυδαλλό όπου μένω για τον σταθμό του ηλεκτρικού στον Πειραιά, από εκεί πηγαίνω στο Μοναστηράκι
όπου αλλάζω συρμό για την Εθνική Άμυνα και τέλος παίρνω το λεωφορείο για το αεροδρόμιο‼. υνολικά η κ. Υάλκου για να
φτάσει στον τόπο εργασίας της και να επιστρέψει, ξοδεύει τέσσερις ώρες. Όπως προσθέτει, μάλιστα, η ταλαιπωρία είναι
ακόμα μεγαλύτερη όταν δουλεύει το μεσημέρι, καθώς το βράδυ τελειώνοντας, ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στο
σπίτι της στον Κορυδαλλό είναι ακόμη μεγαλύτερος λόγω της μείωσης των δρομολογίων τις βραδινές ώρες.
Ο κυριότερος λόγος- πέραν του οξυμμένου προβλήματος του κυκλοφοριακού- για τον οποίο χάνεται πολύτιμος χρόνος στις
αστικές συγκοινωνίες, είναι ότι οι περισσότεροι από τους μετακινούμενους (σχεδόν το 88%) αναγκάζονται να αλλάζουν δύο ή
ακόμα και τρία μέσα μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους!
Έρευνα 150.000 συνεντεύξεων
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Από την άλλη πλευρά, το ανεπαρκές σε πολλές περιπτώσεις δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι καθυστερήσεις στην
εκτέλεση των δρομολογίων τους, αλλά και ο τρόπος τιμολόγησης των μετακινήσεων που προκαλεί συγχύσεις είναι οι
κυριότεροι λόγοι που κρατούν τους κατοίκους της Αττικής προσκολλημένους στο αυτοκίνητό τους. Σα στοιχεία αυτά φέρνει
στην επιφάνεια η μεγάλη έρευνα (με περισσότερες από 150.000 συνεντεύξεις) που ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί εντός του
2008 ο Οργανισμός Αστικών υγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΑ) για τις μετακινήσεις στην Αττική. τα στοιχεία- ευρήματα
της έρευνας αυτής θα στηριχθεί ο Οργανισμός προκειμένου να σχεδιάσει τον νέο συγκοινωνιακό χάρτη της πρωτεύουσας.
Όπως προκύπτει από την έρευνα αυτή, οι Αθηναίοι σήμερα μπορεί να θέλουν περισσότερες λεωφορειολωρίδες, να είναι
ικανοποιημένοι για τη λειτουργία του Μετρό και του ηλεκτρικού και συμπαθούν το τραμ και τον προαστιακό, όμως... για τις
μετακινήσεις τους βασίζονται κυρίως στο Ι.Φ. τους! ※Πέρα από το ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις δημόσιες συγκοινωνίες,
τα δρομολόγια που ήδη υπάρχουν δεν με εξυπηρετούν‼, λέει στα ※ΝΕΑ‼ ο κ. Θανάσης Κόκκας, ιδιοκτήτης καταστήματος
στην οδό Ιπποκράτους.
Δεν έχει το βράδυ
Έτσι είναι υποχρεωμένος, όπως υποστηρίζει, να χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του. ※Πολλές φορές που κλείνω το
μαγαζί στις δύο το βράδυ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιστρέψω στη Νέα μύρνη όπου είναι το σπίτι μου. Έχω κάθε
διάθεση να αφήσω το αυτοκίνητο, αλλά, δυστυχώς, από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει λύση‼.Όπως δείχνει η μελέτη, την ίδια
διάθεση με τον κ. Κόκκα, δηλαδή να αφήσουν το Ι.Φ., τους έχουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Αττικής. Όμως όσο βλέπουν να
αυξάνονται η ταλαιπωρία και οι ουρές στις στάσεις τόσο απομακρύνονται από αυτές. Έτσι, στο τέλος οι περισσότεροι
βρίσκονται καθημερινά εγκλωβισμένοι με το Ι.Φ. τους στους δρόμους, που τις ώρες αιχμής μετατρέπονται σε... εκθέσεις
αυτοκινήτων!

Η ιστορία των διακοπών, Μανώλης Πιμπλής, Αριστοτελία Πελώνη, εφ. Σα Νέα, 12/8/2005
H γοητεία μιας «αμαρτίας» που είναι πια δικαίωμα
Σον Δεκαπενταύγουστο οι πόλεις αδειάζουν. Οι διακοπές, όμως, μέχρι πριν από 80 χρόνια ήταν αποκλειστικό δικαίωμα
των ολίγων. Για τους άλλους, θεωρούνταν αμάρτημα...
ε άρθρο της εφημερίδας ※Λόγος‼, της 1ης Αυγούστου 1892, που μνημονεύει ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος, παρατίθενται οι
όροι των εμπόρων του Βόλου προκειμένου να συγκατατεθούν στο αίτημα των ※υπηρετών‼ τους για την αργία της Κυριακής:
α) Ότι δεν θα πήγαιναν στο θέατρο το άββατο το βράδυ. β) Ότι την Κυριακή θα εκκλησιάζονταν και θα έμεναν ώς το τέλος
της λειτουργίας. γ) Ότι από τις 2 μ.μ. ώς τις 5 μ.μ. της Κυριακής θα παρέμεναν στο σπίτι τους διαβάζοντας ※ηθικά και
ωφέλιμα βιβλία‼, για τα οποία θα λογοδοτούσαν τη Δευτέρα. δ) Ότι τους επιτρεπόταν η συμμετοχή στη ※βόλτα‼ από τις 5 ώς
τις 7 ή 8 το βράδυ, αλλά μόνο εφόσον υπόσχονταν ότι θα επέστρεφαν νωρίς στο σπίτι ώστε την επομένη να βρίσκονται
έγκαιρα στη δουλειά.
Φωρίς να το συνειδητοποιούν, οι έμποροι αυτοί επέβαλαν όρους που
εμπεριείχαν την ιστορική εξέλιξη αιώνων. Γιατί η σχόλη, ιδιαίτερα δε οι
διακοπές, είναι κατάκτηση του 20ού αιώνα. H έννοια του ελεύθερου
χρόνου, άγνωστη στις αρχαϊκές κοινωνίες, σχεδόν άγνωστη κατά τον
Μεσαίωνα, άρχισε να ※ανατέλλει‼ στο τέλος του 18ου αιώνα, κι αυτό μετά
φόβου Θεού. Μέχρι τότε, ※ό,τι δεν είναι χειρωνακτική εργασία ή
θρησκευτικό καθήκον καταδικάζεται ως οκνηρία ή - ακόμη χειρότερα - ως acedia, δηλαδή ως μεγάλο αμάρτημα‼, λέει η
αναπληρώτρια καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. Αλεξάνδρα Κορωναίου, συγγραφέας του βιβλίου ※Κοινωνιολογία
του ελεύθερου χρόνου‼. τις ΗΠΑ, όπως αναφέρει η καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, κ. ίντι Άρον, η
προτεσταντική ηθική τής εργασίας στεκόταν εμπόδιο στα ταξίδια αναψυχής. Αυτά ήταν προνόμιο των ολίγων και πάντα με
τη δικαιολογία προβλημάτων υγείας ή εκπαιδευτικών αναγκών.
Και η σχέση με τη θάλασσα όμως ακολούθησε ανάλογη πορεία. Σο θαλάσσιο μπάνιο ήταν άγνωστο σε παλαιότερες εποχές.
τη θάλασσα έριχναν με το ζόρι μόνον τους αρρώστους (όσους έπασχαν από δερματικές παθήσεις, επιληψία, λύσσα) και
όσους είχαν σεξουαλικές επιθυμίες λίαν έντονες, ώστε να υποστούν σοκ από τα κρύα νερά και να θεραπευθούν. H ανάπτυξη
του σιδηροδρόμου επέτρεψε σε λίγους (αριστοκράτες ή καλλιτέχνες) από τις αρχές του 19ου αιώνα, και σε περισσότερους από τις αρχές του 20ού - να αρχίσουν να απολαμβάνουν τη σχέση με τη θάλασσα. Αυτό είχε και οικονομικές συνέπειες. Δεν
αναφέρονται λίγες περιπτώσεις (και στα ελληνικά νησιά) όπου από την αλλαγή των ηθών βγήκαν κερδισμένα τα κορίτσια.
Οι παλαιοί έδιναν στις κόρες τα ※άχρηστα‼ παραλιακά κτήματα και στα αγόρια τα γόνιμα της ενδοχώρας...
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Θεσμοθετημένες διακοπές (άδεια μετ' αποδοχών) θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του '30. Και στη Γαλλία, ο
πρώτος νόμος που προέβλεπε δύο εβδομάδες άδεια μετ' αποδοχών ετησίως ψηφίστηκε το 1936, από την Αριστερή κυβέρνηση
του Λαϊκού Μετώπου. Οι διακοπές σταδιακά αυξήθηκαν, με αποκορύφωμα την πέμπτη εβδομάδα που εισήγαγε η κυβέρνηση
Μιτεράν το 1982. Σο ωράριο εργασίας, μέχρι να φτάσει στις σημερινές συζητήσεις για διατήρηση ή μη των 35 ωρών
εβδομαδιαίως, είχε ※περιοριστεί‼ στις 12 ώρες ημερησίως το 1848 και στις 8 ώρες το 1919.
Πάντως, ※παρόλο που οι σχετικοί νόμοι για τη μείωση του χρόνου εργασίας και τη θέσπιση του ελεύθερου χρόνου των
εργαζομένων είχαν ψηφιστεί από τις αρχές του 20ού αιώνα, πέρασε σχεδόν μισός αιώνας για να εφαρμοστούν πλήρως‼, λέει
στα ※NEA‼ η κ. Κορωναίου. ※Επιπλέον, η περίοδος μετά τον B' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια περίοδος αφθονίας. H λεγόμενη
ευφορική 30ετία στην Ευρώπη - από το 1945 ώς το 1975 - συνδέθηκε με την αύξηση της παραγωγικότητας, που αποτελεί
προϋπόθεση για την εμφάνιση του ελεύθερου χρόνου. H ιδέα είναι ότι παράγουμε περισσότερο δουλεύοντας λιγότερο· άρα
μπορούμε να κάνουμε και διακοπές! Από τις 4.000 ώρες εργασίας τον χρόνο που δούλευε ένας εργαζόμενος στα τέλη του 19ου
αιώνα, περάσαμε σε λιγότερες από 2.000 στο τέλος 20ού‼.
H αρχή έγινε από τα παιδιά
Από την πλευρά των Ελλήνων ιστορικών ελάχιστες εργασίες, που να αναλύουν το
φαινόμενο των διακοπών στη χώρα μας, έχουν εκπονηθεί. Ο καθηγητής κ. Αντώνης
Λιάκος επισημαίνει τις σκληρές απεργίες το 1923 - 24 για την εφαρμογή τού οκταώρου
ενώ, από την άποψη των νοοτροπιών, ο αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Μιχάλης Ρηγίνος, μιλώντας στα ※NEA‼, συσχετίζει την
αλλαγή με την εμφάνιση των παιδικών κατασκηνώσεων. Πράγματι, με τις απαγορεύσεις
τής παιδικής εργασίας (που θεσπίστηκαν διεθνώς στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα), τα
παιδιά βρέθηκαν απασχολούμενα για λιγότερο χρόνο απ' ό,τι οι γονείς τους. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο ύνδεσμος Ελλήνων Προσκόπων άρχισε να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του και να ιδρύει παραρτήματα ήδη από τη δεκαετία του 1910, με οικονομική ενίσχυση μάλιστα της
κυβέρνησης Βενιζέλου. Κάτι ανάλογο συνέβη και στις ΗΠΑ. ※Οι πρώτοι - από τις τάξεις των εργαζομένων στον 20ό αιώνα που απήλαυσαν διακοπές σε μεγάλους αριθμούς ήταν οι φτωχές γυναίκες και τα παιδιά, που πήγαιναν σε κατασκηνώσεις‼,
λέει η κ. ίντι Άρον. Αυτό συνδυαζόταν με τη διαδεδομένη άποψη περί ανθυγιεινών πόλεων, που καλό είναι κανείς να τις
εγκαταλείπει το καλοκαίρι.
Μεταπολεμική κατάκτηση για την Ελλάδα
※Οι πρώτες διατάξεις που θεσπίζουν επισήμως την άδεια μετ' αποδοχών στην Ελλάδα - και
αυτό στον ιδιωτικό τομέα - είναι του 1945‼, λέει στα ※NEA‼ ο επίκουρος καθηγητής
Εργασιακών χέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κ. Γιάννης Κουζής. Δεν αποκλείει μάλιστα
να υπήρχαν και νωρίτερα επιχειρήσεις που να έδιναν άδειες με δική τους πρωτοβουλία.
※τον δημόσιο τομέα πρέπει να εισήχθη με τον πρώτο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, που
ψηφίστηκε καθ' υπόδειξιν της... αμερικανικής πρεσβείας (ήταν η εποχή Πιουριφόι), το 1951‼.
Από το 1975 και μετά, εξηγεί ο κ. Κουζής, τα θέματα των αδειών (22 ημέρες για τους πρωτοδιόριστους) ρυθμίζονται από
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι από διατάξεις νόμων. Αποτελούν μάλιστα (θεωρητικά, τόσο προς την κατεύθυνση
της αύξησης όσο και προς την κατεύθυνσης της μείωσης) αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Κάνοντας συσχετισμούς με τη
σημερινή συγκυρία, αλλά και με τις στατιστικές που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο, έχοντας μειώσει τον
χρόνο των διακοπών τους, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παντείου κ. Αλέκα Κορωναίου σημειώνει ότι ※από τη στιγμή που
πλήττεται το 8ωρο και το πενθήμερο, η Κυριακή πάει να τιναχθεί στον αέρα και αυξάνονται τα όρια της συνταξιοδότησης,
ήδη μιλάμε για μείωση του ελεύθερου χρόνου αλλά και για τον κίνδυνο να χαθούν κατακτήσεις που χρειάστηκαν αιώνες να
εδραιωθούν‼.

πίτι - δουλειά, μια ώρα, Δέσποινα Κουκλάκη-Υωτεινή τεφανοπούλου, εφ. Σα Νέα, 12/7/2005
Οι Αθηναίοι οι μεγάλοι χαμένοι των μετακινήσεων σε σχέση με τους Ευρωπαίους
Φθες γύρω στη μιάμιση το μεσημέρι ξεκίνησε για τη δουλειά. H βάρδιά της άρχιζε στις τρεις... Μιάμιση ώρα - στην καλύτερη
περίπτωση - περνά η οφία Ανδρεάδη στον δρόμο για να φτάσει από το σπίτι στη δουλειά της.
※Παίρνω το λεωφορείο από το Μενίδι, φτάνω στο Μετρό, στο ύνταγμα αλλάζω συρμό και από την Εθνική Άμυνα, πάλι
λεωφορείο για τον Φολαργό. Σις... καλές ημέρες η διαδρομή είναι μιάμιση ώρα. την επιστροφή, ειδικά αν είναι μεσημέρι,
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θέλω τουλάχιστον δύο ώρες‼, λέει στα ※NEA‼ η 23χρονη νοσηλεύτρια που χάνει καθημερινά τουλάχιστον τρεις ώρες στις
μετακινήσεις. H οφία ταλαιπωρείται μία ώρα περισσότερο από τον μέσο Αθηναίο: Όπως προκύπτει από πρόσφατη
καταγραφή του Ευρωπαϊκού Σμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τγείας (ΠΟΤ), οι Αθηναίοι χάνουν κατά μέσο
περισσότερες ώρες στους δρόμους, σε σχέση με τους κατοίκους αρκετών ευρωπαϊκών πόλεων, τους Αμερικανούς και τους
Καναδούς. Οι Έλληνες, άλλωστε, είναι ※πρωταθλητές‼ Ευρώπης στη δεύτερη δουλειά, γεγονός που σημαίνει γι' αυτούς
περισσότερες μετακινήσεις και χαμένο χρόνο καθημερινά.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι Αθηναίοι χάνουν καθημερινά μία ώρα και 56 λεπτά στις μετακινήσεις τους, είτε με ιδιωτικό όχημα
είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς! Από τις χώρες που μελετήθηκαν, μόνο στην Σσεχία - συγκεκριμένα στην Πράγα - το
πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο από ό,τι στη χώρα μας, με τους κατοίκους της να χάνουν δύο ολόκληρες ώρες.
Οι πιο... χαμένοι της υπόθεσης είναι - σύμφωνα με τους ερευνητές - όσοι εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και
μετακινούνται καθημερινά. H κατάσταση γίνεται χειρότερη για εκείνους που έχουν καθήκοντα... εξωτερικής φύσης ταχυδρόμοι, οδηγοί, οδοκαθαριστές, αστυνομικοί κ.ά. Αντίθετα, νέοι και ηλικιωμένα άτομα περνούν λιγότερες ώρες στον
δρόμο αφού δεν χρειάζεται να κάνουν καθημερινές διαδρομές.
Οι μετακινήσεις με I.X. κοστίζουν και σε χρήμα. Τπολογίζεται ότι η χρήση και η συντήρηση ενός αυτοκινήτου στην Ευρώπη
κοστίζει έως και 9.000 ευρώ (για 15.000 χιλιόμετρα). Καταλαμβάνει δηλαδή μέχρι και το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού μιας
οικογένειας, ενώ το ποσοστό για στέγαση δεν υπερβαίνει το 28%.
Κίνδυνος για την υγεία η μεγάλη έκθεση στους ρύπους
ΟΟ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ μένει κάποιος στον δρόμο τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκθεσή του
στους επικίνδυνους ρύπους που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα, ενώ οι εποχούμενοι εκτίθενται
σε μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια μέση διαδρομή με
αυτοκίνητο, οδηγός και επιβάτες εκτίθενται σε 43,2 μικρογραμμάρια αιωρούμενων
σωματιδίων (PM 10), με όριο επικινδυνότητας τα 40 (ετήσια συγκέντρωση)! Καρδιαγγειακές παθήσεις και σοβαρά
αναπνευστικά προβλήματα είναι οι κυριότερες επιπτώσεις των ρύπων στην υγεία.
Σαλαιπωρία και στη Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΛΟΓΗ ταλαιπωρία ※επιφυλάσσουν‼ και οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας για τους κατοίκους της. ※Σώρα το καλοκαίρι, η
διαδρομή με το λεωφορείο από την Καλαμαριά στο Κέντρο διαρκεί περίπου μισή ώρα. Σον χειμώνα μπορεί να κάνω και
περισσότερο από τρία τέταρτα, παρά τον λεωφορειόδρομο‼, λέει στα ※NEA‼ ο Φρήστος Ρούκας.
H Μαίρη Κοτανίδου προτιμά το αυτοκίνητό της: από τον Εύοσμο στο Κέντρο της πόλης, όπως αναφέρει, έχει οδηγήσει έως και
μία ώρα, ενώ της έχει συμβεί να ψάχνει άλλο τόσο, ίσως και περισσότερο, για να παρκάρει... ※Ευτυχώς που έχω ελαστικό
ωράριο, αλλιώς θα έχανα τη δουλειά μου‼, λέει χαρακτηριστικά. Σο πολύ 12 χιλιόμετρα την ώρα είναι η μέση ταχύτητα που
αναπτύσσουν τα οχήματα στη Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες αιχμής. Έτσι, δρομολόγια που υπό φυσιολογικές συνθήκες
εκτελούνται σε 20 λεπτά, μπορεί να διαρκέσουν υπερδιπλάσιο χρόνο. ε 45 υπολογίζονται οι κεντρικές αρτηρίες που
παρουσιάζουν οξύτατα προβλήματα, με βασικότερες τις δύο εισόδους της Θεσσαλονίκης, τις οδούς K. Καραμανλή και
Μοναστηρίου. Σα λεωφορεία που κινούνται στους συγκεκριμένους άξονες μπορεί και να χρειαστούν και μία ώρα για να
εκτελέσουν δρομολόγιο κανονικής διάρκειας 35 λεπτών.

Σο γουικέντ ενώνει τους λαούς, Παναγιώτα Καρλατήρα, εφ. Σο Βήμα, 20/7/2003
H προϊστορία του «ευλογημένου» από θεούς και ανθρώπους αββατοκύριακου
H προσμονή του και μόνο δίνει... δύναμη στους απανταχού εργαζομένους - ή τουλάχιστον στην πλειονότητά τους - ώστε να
συνεχίσουν τον καθημερινό ※αγώνα‼ τους. Ψς την έλευσή του μπορούν να ονειρεύονται, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν πώς
θα ξοδέψουν ※αυτό‼ που απλόχερα θα τους προσφέρει. Ο λόγος για το αββατοκύριακο (γνωστό και ως γουικέντ από τον
ευρέως διαδεδομένο αγγλικό όρο), ημέρες ξεγνοιασιάς, χαλάρωσης, απόδρασης, αλλά πάνω από όλα ※επίσημες‼ ημέρες
αργίας για τους περισσότερους εργαζομένους. Δεν ήταν όμως ανέκαθεν δεδομένος ο ελεύθερος χρόνος του αββατοκύριακου
ούτε κεκτημένο δικαίωμα - τουλάχιστον για τους πολλούς. Φρειάστηκαν χρόνος και αγώνες ώσπου να καθιερωθεί η Κυριακή
ως ημέρα ανάπαυσης (η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία αποτελεί κεκτημένο μόλις μερικών δεκαετιών), ενώ η φημολογία
και μόνο για την ενδεχόμενη προσωρινή κατάργησή της προκαλεί πάντοτε έντονες αντιδράσεις. ήμερα το αββατοκύριακο
αποτελεί ορόσημο στην καθημερινότητα όλων - ακόμη και αν εργάζονται στη διάρκειά του... Οι ειδικοί επιχειρούν πλέον την
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※προσέγγισή‼ του ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνιολογικά· ακόμη και από ιατρικής απόψεως απασχολεί τους
επιστήμονες καθώς το ※σύνδρομο του αββατοκύριακου‼ προσβάλλει ολοένα περισσότερους ανθρώπους. Οι εκατομμύρια
※πιστοί‼ του γουικέντ ανά τον κόσμο, πάντως, μάλλον προτιμούν να αφήνουν για άλλους τις αναλύσεις και να
απολαμβάνουν το διήμερο. ε όσους συγκαταλέγονται στους ※τυχερούς‼, δεν μένει παρά να ευχηθούμε ένα ακόμη... καλό
αββατοκύριακο!
τους κόλπους της Φριστιανικής Εκκλησίας το ζήτημα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης διευθετήθηκε νωρίς· η εντολή άλλωστε
ήταν ρητή: ※Εξ ημέρας εργά και ποιήσης πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου‼ (Εξοδος, Κεφ.
K, 9-10). Περί τον 2ο αιώνα μ.X. ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε ότι η Κυριακή θα είναι για τους απανταχού χριστιανούς
ημέρα υποχρεωτικής αργίας, λατρείας και ξεκούρασης. Ανάλογα έπραξαν ※ομόλογοί‼ του από τη Ρωμαιοκαθολική και την
Προτεσταντική Εκκλησία. Έπρεπε, ωστόσο, να περάσουν αρκετοί αιώνες προτού αναγνωριστεί επισήμως και από... εξωεκκλησιαστικούς παράγοντες, συγκεκριμένα από τους εργοδότες, η Κυριακή ως ημέρα αργίας.
Ψς και τον 18ο αιώνα οι έξι εργάσιμες ημέρες αποτελούν... όνειρο θερινής νυκτός για τους σκληρά εργαζομένους που
※βάζουν‼ τα θεμέλια του βιομηχανικού κόσμου. Θα χρειαστούν μακρόχρονοι αγώνες για την κατάκτηση του δικαιώματος της
αργίας της Κυριακής, ενώ το αυτονόητο για τους περισσότερους σήμερα εργαζομένους πενθήμερο αποτελεί κεκτημένο μόλις
μερικών δεκαετιών. ύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται στο βιβλίο του ※Περιμένοντας το αββατοκύριακο‼ ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια Βίτολντ Ρουμπζίνσκι, το ※προνόμιο‼ των πέντε εργάσιμων ημερών
απολαμβάνουν πρώτοι το 1929 οι εργαζόμενοι στις υφαντουργικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά σύντομα στα
χνάρια τους βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των
ίδιων των εργαζομένων μέσω των περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένων εργατικών κινημάτων αλλά και η ανάπτυξη της
τεχνολογίας, που έδωσε τη δυνατότητα για αύξηση παραγωγής σε λιγότερο χρόνο, αποτελούν δύο παράγοντες που
καθόρισαν τις εξελίξεις στον εργασιακό χώρο. ※Για την ακρίβεια τις επιτάχυναν‼ λέει η κυρία Αλεξάνδρα Κορωναίου,
επίκουρη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, και εξηγεί ότι ※πρόκειται για δύο ιστορικές διεργασίες στην πορεία της
ανθρωπότητας που συντελέστηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 150 ετών‼. Προσθέτει, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία
ερευνών, μέσα σε δύο αιώνες οι εργαζόμενοι του δυτικού κυρίως κόσμου κέρδισαν περίπου 2.000 ώρες εργασίας ετησίως· από
4.000 που ήταν κατά μέσο όρο οι ώρες εργασίας στις αρχές του 19ου αιώνα μειώθηκαν τον 20ό αιώνα στις 1.800 τον χρόνο.
H Ελλάδα ακολούθησε τις εξελίξεις με τη ※συνήθη‼ χρονική καθυστέρηση. H εβδομαδιαία ανάπαυση των εργαζομένων
καθιερώθηκε νομοθετικώς το 1909, ενώ το πενθήμερο το ※σωτήριον‼ έτος 1975. Για την ακρίβεια, η εβδομάδα των πέντε
εργάσιμων ημερών καθιερώθηκε πρωταρχικά για τους εργαζομένους στη βιομηχανία με τη συλλογική σύμβαση εργασίας
που υπεγράφη το 1975, ενώ το μέτρο της πενθήμερης εργασίας (και των 40 ωρών εργασίας) επεκτάθηκε συνολικά στους
εργαζομένους το 1984. ※Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το θέμα του εργασιακού χρόνου έγιναν στη χώρα μας με αρκετή
καθυστέρηση συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διεργασίες και ζυμώσεις που είχαν γίνει ως προς το ζήτημα αυτό
από τη δεκαετία του '60 στην πλειονότητα των δυτικών χωρών "έφτασαν" στην Ελλάδα - λόγω και των πολιτικών συγκυριών κατά τη μεταπολίτευση‼ λέει ο κ. Γ. Κουζής, ερευνητής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΕ. Παρατηρεί, ωστόσο, ότι και τώρα
δεν επιδεικνύουν οι αρμόδιοι ιδιαίτερη σπουδή για το ζήτημα της εναρμόνισης με τα διεθνώς ισχύοντα· στις περισσότερες
χώρες, όπως επισημαίνει, ισχύει πλέον το 38ωρο.
H γοητεία του ελεύθερου χρόνου
τις δεκαετίες του '40 και του '50 ο ελεύθερος χρόνος ήταν ζητούμενο για τους εκατομμύρια εργαζομένους των δυτικών
κυρίως κοινωνιών, οι οποίοι αρχίζουν να ※γεύονται‼ τους καρπούς των εργατικών αγώνων μια δεκαετία αργότερα με την
κατοχύρωση του μειωμένου ωραρίου και την καθιέρωση του πενθήμερου. Ση δεκαετία του '70 ο δεδομένος πλέον ελεύθερος
χρόνος γίνεται αντικείμενο επιστημονικής μελέτης καθώς αντιμετωπίζεται ως ※συστατικό‼ όχι απλώς του σύγχρονου τρόπου
ζωής, αλλά συνδέεται με την ποιότητα ζωής. Σις δεκαετίες του '80 και του '90 από δεδομένο τείνει να αποτελέσει ζητούμενο
καθώς όλοι, παρασυρμένοι από το κυνήγι της επιτυχίας, της καριέρας, του χρήματος, θέτουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή
τους. Ση δεκαετία που διανύουμε συνδέθηκε ακόμη και με ψυχοσωματικά συμπτώματα, τέτοια που οδήγησαν τους
επιστήμονες στο να μιλήσουν για ※σύνδρομο του ελεύθερου χρόνου‼, τη ※μοντέρνα‼ νόσο που ταλαιπωρεί χιλιάδες
εργαζομένους σε όλον τον κόσμο. ύμφωνα με τους ειδικούς, το εν λόγω σύνδρομο εμφανίζεται κατά την προσπάθεια του
ατόμου να χαλαρώσει έπειτα από μια κουραστική εβδομάδα στην εργασία του. Σα δε συμπτώματα που μαρτυρούν την
ύπαρξη του συνδρόμου είναι κόπωση, ναυτία και μυϊκό άλγος, τα οποία εκδηλώνονται έντονα στη διάρκεια του
αββατοκύριακου. Έρευνες που έχουν γίνει έδειξαν μάλιστα ότι όσοι έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας στη διάρκεια της
εβδομάδας ή υψηλό αίσθημα ευθύνης έχουν και αυξημένες πιθανότητες να προσβληθούν από το ※σύνδρομο του
αββατοκύριακου‼ το οποίο και τους ταλαιπωρεί επί μακρόν.
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Πώς ο άνθρωπος έχασε τον ελεύθερο χρόνο του, Θ.Δ. Παπαγγελής*, εφ. Σο Βήμα, 21/5/2000
Δεν είναι γνωστό πόσο ελεύθερο χρόνο είχαν οι πεντακοσιομέδιμνοι (τουτέστιν, τα εισοδηματικά ※ρετιρέ‼) της αρχαίας
Αθήνας, ξέρουμε όμως ότι οι ρωμαίοι πατρίκιοι είχαν τουλάχιστον δύο εξοχικά όπου αποσύρονταν συχνά για αναψυχή,
πνευματική αυτοσυγκέντρωση ή, αναλόγως, όργια. Αλλωστε η ρωμαϊκή άρχουσα τάξη ήταν αυτή που θεωρητικοποίησε
συστηματικά το ζήτημα του ελεύθερου χρόνου και της χρήσης του και έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις πρακτικές
υποχρεώσεις της καθημερινότητας και της δημόσιας ζωής από τη μια μεριά (negotium) και στην ελεύθερη από τέτοιες
δεσμεύσεις ιδιώτευση από την άλλη (otium). Με την ίδια έννοια, οι μεσαιωνικοί φεουδάρχες είχαν όλον τον ελεύθερο χρόνο
που έλειπε από τους δουλοπάροικους· και αργότερα οι τυχεροί του ευρωπαϊκού ancien regime διακρίνονταν από το εύρος της
σχόλης που είχαν την πολυτέλεια να απολαμβάνουν για να καταγραφούν τελικά στην ιστορία ακριβώς ως ※σχολάζουσες
τάξεις‼ (leisured classes). Πολύ πριν οι ανερχόμενοι ※γιάπις‼ της αστικής επανάστασης καταλήξουν στο βουλιμικό και
αγχωτικό αξίωμα ότι ο χρόνος είναι χρήμα, οι εξ αίματος και αγχιστείας αριστοκράτες έκαναν ιππασία ή έπαιζαν γκολφ με
την κληρονομική βεβαιότητα ότι χρήμα ίσον (ελεύθερος) χρόνος. Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι ※κυανές ακτές‼ δεν διέθεταν
τουριστική θέση για τα ※μπάνια του λαού‼ και τα ελβετικά ※σαλέ‼ ήταν φιλόξενα μόνο για δύο είδη πελατών, τα τρανά
τζάκια και τα μεγάλα πορτοφόλια. Σο βιοθεωρητικό μανιφέστο των ※χίπις‼ της δεκαετίας του '60 έκανε ειδική αναφορά στο
ζήτημα του ελεύθερου χρόνου με το επιχείρημα ότι ο κόσμος διέθετε τόση αφθονία αγαθών όσην ακριβώς χρειαζόταν για να
χαλαρώσει αμέριμνος στους ρυθμούς μιας ※κατά φύσιν‼ νωχέλειας. Αλλά βέβαια η ※γενιά των λουλουδιών‼ ήταν, για τους
δικούς της λόγους, αποφασισμένη να λησμονεί την πραγματικότητα για χάρη της ουτοπίας· γιατί μέχρι τότε κανείς δεν είχε
τολμήσει να αμφισβητήσει την παμπάλαιη πραγματικότητα που μόλις σκιαγραφήσαμε ότι δηλαδή η κατοχή του ελεύθερου
χρόνου, για να διασκευάσουμε την αθλητικογραφική φόρμουλα, ήταν πάντα 70 ή 80 τοις εκατό τουλάχιστον υπέρ της ομάδας
των εχόντων και κατεχόντων. Έγκυρες πηγές μάς προειδοποιούν τώρα ότι επέστη ο καιρός που θα έρθουν τα πάνω κάτω.
Ενας χαλκέντερος βρετανός ερευνητής μελετά εδώ και πολύ καιρό 120.000 προσωπικά ημερολόγια που καταγράφουν, από τη
δεκαετία του '60 μέχρι σήμερα, την καθημερινότητα ευρύτατου δείγματος ατόμων από ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού
κόσμου. Σο πόρισμα είναι τόσο ενδιαφέρον όσο είναι και παράδοξο: δεν είναι πλέον οι πλούσιοι και ισχυροί που διαθέτουν
ελεύθερο χρόνο αλλά οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και, φυσικά, οι άνεργοι. Μπορεί ο χρόνος να είναι ακόμη χρήμα,
αλλά φαίνεται ότι στην εκκίνηση του νέου αιώνα η αντίστροφη εξίσωση δεν έχει μέλλον όχι, το χρήμα δεν είναι πια χρόνος. Ο
νέος λογότυπος στον θυρεό των εχόντων είναι ※δεν μου λείπει τίποτε εκτός από τον χρόνο‼, και ο κοινωνιολογικός κωδικός
της νέας φτώχειας που αρχίζει ήδη να μαστίζει τα δύο περίπου τρίτα του πληθυσμού στην αναπτυγμένη Δύση είναι διεθνώς
γνωστός ως ※time poverty‼.
Οι εν λόγω νεόπτωχοι βιώνουν μια τραγική ειρωνεία καθώς συνειδητοποιούν ότι τα πρώτα συμπτώματα της πενίας τους
εμφανίστηκαν μαζί με τις νέες τεχνολογίες που τους υπόσχονταν ακριβώς εξοικονόμηση χρόνου. Αλλά φαίνεται ότι οι
τεχνολογίες παίρνουν με το ένα χέρι τον ελεύθερο χρόνο που δίνουν με το άλλο. Από την άποψη αυτή, οι μεγιστάνες των
μεγάλων μπίζνες που γίνονται όλο και πιο μεγάλες με τις ευλογίες της τεχνολογίας βρίσκονται σαφώς κάτω από το όριο της
φτώχειας: το υπόλοιπο χρόνου μετά την αφαίρεση του ※breakfast meeting‼, της τηλεδιάσκεψης, του ※e-mail‼ και του ※lap top‼
είναι απλώς μια στιγμιαία ανακωχή όπου χωράει μόνο μια μερίδα ※fast food‼. το νέο παγκοσμιοποιούμενο οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον η τεχνολογία διευκολύνει την ※υπερκινητικότητα‼ (hypermobility) και η υπερκινητικότητα
σφετερίζεται τον ελεύθερο χρόνο. Σα κινητά, που μοιάζει να είναι πια περισσότερα από τους μικροοργανισμούς, χτυπούν
ασταμάτητα, αδιάκριτα και επίμονα απαγορεύοντας και τον πιο ολιγόλεπτο ρεμβασμό, κατακερματίζοντας τα πέντε αθώα
λεπτά μιας ανώδυνης και χαλαρής συνομιλίας.
Σο περιοδικό ※Management Today‼ δημοσίευσε πρόσφατα αποδείξεις για του λόγου το αληθές: μόνον ένας στους τρεις
προνομιούχους της νέας οικονομικής τάξης πραγμάτων έχει χρόνο για να ξοδέψει τα χρήματα που κερδίζει· μόνο ένας στους
δύο καταφέρνει να υποκλέψει χρόνο για τις προσωπικές του σχέσεις· και σχεδόν κανένας δεν έχει χρόνο για
※μυθιστορηματικούς ποταμούς‼ a la Balzac και Proust. Από τα ημερολόγια του βρετανού ερευνητή προκύπτει με σαφήνεια ότι
τα παντρεμένα ζευγάρια αφιερώνουν κατά μέσο όρο μόνο μισή ώρα στη συναισθηματική ※συντήρηση‼ της γαμήλιας
μηχανής· και τα τέκνα τους φαίνεται να πάσχουν από συγγενή χρονοπενία, καθώς στροβιλίζονται απνευστί ανάμεσα σε
σχολικές και φροντιστηριακές αίθουσες, μεταξύ ξενόγλωσσου ινστιτούτου και ωδείου ή χοροδιδασκαλείου.
τις νέες συνθήκες ο ελεύθερος χρόνος, που παλιότερα ήταν συνάρτηση της προσωπικής βιοθεωρίας, ενδέχεται να γίνει
απλώς αντικείμενο στατιστικής ανάλυσης και να περιέλθει τελικά στη δικαιοδοσία του ※μάνατζμεντ‼. Ή μήπως περιήλθε
ήδη; Η τεχνική ορολογία που χρησιμοποιούν οι σχετικές μελέτες δικαιολογεί κάτι περισσότερο από ανατριχίλα: ο (κοινώς
λεγόμενος) ※ελεύθερος χρόνος‼ ορίζεται τώρα ως ※μη δομημένος χρόνος‼ (unstructured time) και η χρήση του εμπίπτει στο
νέο επιστητό της ※χρονοδιαχείρισης‼ (time management). Η τεχνοκρατική ρητορική θεριεύει, το ανθρωπολογικό περιεχόμενο
στερεύει. Οσονούπω στην Αμερική ο προσωπικός χρονοδιαχειριστής θα ※δομεί‼ τα πενιχρά υπολείμματα της σχόλης για τους
ενδιαφερομένους και πριν από τους ενδιαφερομένους.
Τπάρχουν πολλοί τρόποι για να γράψεις την ιστορία της ανθρωπότητας· και επειδή δεν είναι ώρα για πολύτομες
βαθυστόχαστες μελέτες, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί μια εμπορικότερη διάρθρωση: εν αρχή, στο μακρινό ηρωικό μας
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παρελθόν, ήταν το ※κάντε πόλεμο, όχι έρωτα‼· ακολούθησε το ※κάντε έρωτα όχι πόλεμο‼· πιο πρόσφατα προτιμήσαμε να
κάνουμε χρήματα, όχι έρωτα· ίσως στο άμεσο μέλλον χρειαστεί να ξαναδιεκδικήσουμε τον χαμένο ελεύθερο χρόνο που
αρχίσαμε να χάνουμε αφότου κάναμε χρήματα. Με ποιον τρόπο; Αν δεν εμπιστεύεστε το ※time management‼ εμπιστευθείτε
τους αυτοματισμούς της καταναλωτικής μας κουλτούρας. Όταν διαπιστωθεί ότι οι ευκατάστατοι χρονοπένητες δεν διαθέτουν
πια αρκετό χρόνο για να καταναλώσουν αγαθά και υπηρεσίες, το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα θα λυθεί έστω μόνο και
μόνο για να μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Για τα υπόλοιπα συνιστάται απευθείας σύνδεση με τον καθηγητή J. Gershuny. Σα
120.000 ημερολόγια που λέγαμε γίνονται ήδη ένα βιβλίο με τίτλο ※Changing Times‼· και θα μπορούμε να το διαβάσουμε ήδη
από τον επόμενο μήνα αν μας μένει ελεύθερος χρόνος.
* καθηγητής του Σμήματος Υιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η δουλειά «τρώει» το χρόνο μας, Σασούλα Καραϊσκάκη, εφ. Καθημερινή, 27/9/1998.
Ελαστικά ωράρια, πρόωρη συνταξιοδότηση αλλά και παράταση του χρόνου συνταξιοδότησης,
μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών (ή με μείωσή τους), μερική
απασχόληση ή πολυαπασχόληση, τηλεργασία κι άλλες νέες μορφές εργασίας διαμορφώνουν
ένα πολύπλοκο τοπίο, στο οποίο δεν μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα αν σήμερα, την εποχή
της τεχνολογικής προόδου και της βελτίωσης των συνθηκών ζωής, έχουμε περισσότερο ή
λιγότερο ελεύθερο χρόνο από άλλοτε.
(<) Έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΕ σε Αθήνα και Πειραιά, για το πώς διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο
του ο Έλληνας εργαζόμενος, έδειξε ότι δουλεύει πολύ, ψυχαγωγείται λίγο και συγκεκριμένα μπροστά στην τηλεόραση,
διαβάζει ή ασχολείται με κάτι δημιουργικό ελάχιστα. Με άλλα λόγια, καταναλώνει παθητικά τον ελεύθερο χρόνο του μέσα σ’
ένα σχετικά υποβαθμισμένο πολιτισμικά πλαίσιο ζωής. Ας δούμε πιο αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Ο συνολικός μέσο
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης εργασίας ή της συνέχισης της πρώτης) είναι 46 ώρες και
45 λεπτά περίπου. Πολύ υψηλός μέσος όρος, αν τον συγκρίνει κανείς με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (37,5 ώρες την εβδομάδα). Κι
αυτό λόγω της αυξημένης πολυαπασχόλησης και της υπερωριακής απασχόλησης, που είναι οι βασικοί τροφοδότες
πρόσθετου εισοδήματος. (<)
Δύο στους τρεις εργαζόμενους θεωρούν το ωράριο εργασίας πιο δημιουργικό από το υπόλοιπο της ημέρας τους, ενώ ένας
στους τρεις εργαζομένους αναπτύσσει τις κοινωνικές του σχέσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας του. (<) Ο ελεύθερος χρόνος
αφιερώνεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην παρακολούθηση της τηλεόρασης. Σο 82% των απασχολουμένων δηλώνουν ότι
βλέπουν καθημερινά τηλεόραση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 3,4% δηλώνει ότι έστω και μια μόνο φορά την εβδομάδα πηγαίνει σε κινηματογράφο,
θέατρο ή συναυλία. Οι νέοι διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και δηλώνουν σε ποσοστό 47,4% ότι
πηγαίνουν σε μπαρ ή ντίσκο μια φορά την εβδομάδα, ενώ σε ποσοστό 29,2% σε αθλητικούς χώρους ή γυμναστήρια.

Η μάχη του ωραρίου, Σασούλα Καραϊσκάκη, εφ. Καθημερινή, 27/9/1998
Ένας αιώνας χρειάστηκε για να καθιερωθεί η μεγαλύτερη εργατική κατάκτηση όλων των εποχών, το οχτάωρο. Παγκόσμιο
αίτημα των εργαζομένων από το 1829 (τότε οι άνθρωποι δούλευαν κατά μέσο όρο 80 85 ώρες την εβδομάδα(!), ενώ το 1900
πάνω από 65 ώρες), καθιερώθηκε με ειδική σύμβαση εργασίας το 1919. Η Ελλάδα, η ΕΔ, η Γαλλία, η ουηδία και η
Νορβηγία ήταν τα πρώτα κράτη που την υπέγραψαν.
Ψστόσο στη χώρα μας το 8ωρο έγινε πραγματικότητα με προεδρικό διάταγμα του 1932, οπότε θεσπίστηκε 8ωρο και εβδομάδα
48 ωρών. Σο 1984 επετεύχθη η γενικευμένη ρύθμιση της εβδομάδας των 40 ωρών. Η πενθήμερη εβδομάδα που ίσχυε ήδη από
το 1983 στη βιομηχανία επεκτάθηκε στο εμπόριο το 1990.
(<) Οι εργαζόμενοι πάντα ήθελαν τη διείσδυση του ελεύθερου χρόνου στον εργάσιμο. ※Η
μείωση του χρόνου εργασίας γι’ αυτούς συμβολίζει τη δικαιότερη ανακατανομή του
πλούτου με τη μορφή του περισσότερου ελεύθερου χρόνου και της επιπλέον αμοιβής‼, λέει ο
κ. Γιάννης Κουζής, επίκουρος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός
συνεργάτης του ΙΝΕ της ΓΕΕ. ※Ψστόσο για 20 και πλέον χρόνια αυτή η μείωση του
εργάσιμου χρόνου για τις περισσότερες χώρες έχει σταματήσει (στο 40ωρο). Σο αίτημα των
35 ωρών διατυπώθηκε για πρώτη φορά από της υνομοσπονδία Εργατικών υνδικάτων το
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1976 και υλοποιήθηκε εν μέρει μόνο στη Γερμανία. (<)

Πώς διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, Εφ. Σα Νέα, 1995
ύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που έγιναν στη Δυτική Ευρώπη, οι ώρες εργασίας τα τελευταία 20 χρόνια έχουν μειωθεί
περαιτέρω και κυμαίνονται γύρω στις 1.600 το χρόνο. ε αυτό συμβάλει τόσο η μερική απασχόληση όσο και τα ποσοστά
ανεργίας που συνεχώς αυξάνονται. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι στο σύνολο της ζωής μας η εργασία καταλαμβάνει σήμερα το
14% του χρόνου μας, ενώ το 1850 η εργασία ήταν η κυριότερη απασχόληση και καταλάμβανε το 70% του συνολικού χρόνου
ζωής. Αυτό οφείλεται σε λόγους όπως: η αύξηση του μέσου όρου ζωής, η καθυστέρηση στην ένταξη του εργατικού δυναμικού
λόγω σπουδών και η μείωση των ωρών εργασίας. Αυτό το 14% πάντως ισχύει για την πλειοψηφία των εργαζομένων στις
δυτικές χώρες, καθώς το 25% του ενεργού πληθυσμού στις χώρες αυτές εργάζεται σαφώς περισσότερες ώρες.
Όπως επισημαίνει η κοινωνιολόγος Αλέκα Κορωναίου, ※όλες οι έρευνες που έχουν γίνει από τη δεκαετία του ’80 και μετά σε
ΗΠΑ και Ευρώπη δείχνουν πως στο συνολικό ελεύθερο χρόνο μας οι πολιτικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν μόνο το 5%,
οι θρησκευτικές έχουν μειωθεί στο 13%, ενώ όλο το υπόλοιπο ποσοστό πηγαίνει στην ψυχαγωγία και τις απολαυστικές
δραστηριότητες. Όλος αυτός ο χρόνος που απελευθερώθηκε δεν πήγε σ’ αυτό που ήλπιζαν οι μεγάλοι οραματιστές, δηλαδή σε
συλλογικές διαδικασίες αλλά καθαρά σε ό,τι αφορά το άτομο‼. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο
μας μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τη ‚συμμετοχή‛ μας; ※Σο φαινόμενο της ιδιώτευσης δεν είναι καθόλου άσχετο‼,
συνεχίζει η κ. Κορωναίου, ※με το χρόνο που απελευθερώθηκε από την εργασία. Αυτό έδωσε στους άνδρες και τις γυναίκες της
εποχής μας την αντικειμενική δυνατότητα να επικεντρωθούν στον εαυτό τους. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, η
πλειοψηφία των εργαζομένων διαθέτει ελεύθερα βράδια, σαββατοκύριακα για μαζικές εξόδους, πληρωμένες διακοπές και
σύνταξη για μια "τρίτη ηλικία" που αναζητά τη δική της έκφραση...‼.

Δουλεύουν λιγότερο, κουράζονται περισσότερο, Αστέρω Φριστοδουλίδου-Φρήστος Μέγας, εφ. Ελευθεροτυπία, 27/6/1996
Τπερωρίες στο... σπίτι κάνει η εργαζόμενη σύζυγος, ενώ ο άνδρας δουλεύει σε σχέση με τη γυναίκα μια ώρα παραπάνω, αλλά
ξεκουράζεται μιάμιση ώρα περισσότερο απ’ αυτή. Και ο ελεύθερος χρόνος του αναλίσκεται μπροστά στην τηλεόραση (93%) ή
σε επίσκεψη σε φιλικά σπίτια (50,3%). Εναλλακτικά οι εργαζόμενοι διαβάζουν κανένα βιβλίο (21,5%) , πάνε σε καμιά ταβέρνα
(21,5%), κάνουν ※κλάμπινκγ‼ (16,5%) ή πάνε σε γήπεδα και γυμναστήρια (16,5%). Εκδρομές πηγαίνει μόνο ένα 4,3% ενώ 3,4%
πηγαίνουν στο θέατρο ή στο σινεμά.
Αυτό είναι το προφίλ των εργαζόμενων σήμερα σύμφωνα με έρευνα της PRC που έγινε στο διάστημα από 22 Απριλίου έως 13
Μαΐου στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά με δείγμα 1.046 άτομα (πλήρεις συνεντεύξεις) για λογαριασμό του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΕ (ΙΝΕ/ΓΕΕ). Η έρευνα φέρει τον τίτλο ※Οι εργαζόμενοι μετά την κύρια απασχόληση‼ και
έγινε καθώς το ΙΝΕ/ΓΕΕ έχει διαπιστώσει ότι για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής παρέμβασης για τα θέματα των
εργαζομένων ※απαιτείται μια συνολικότερη εικόνα των δραστηριοτήτων και των δράσεων των εργαζομένων‼ και εκτός
ωραρίου(...)
Η έρευνα έδειξε (...) ότι ο άνδρας δουλεύει κατά μέσο όρο 8 ώρες και 40 λεπτά την ημέρα, δηλαδή μία και πλέον ώρα
περισσότερο από την εργαζόμενη γυναίκα (7 ώρες και 35 λεπτά), αλλά εκεί φαίνεται ότι εξαντλούνται οι δραστηριότητές του.
Οι δουλειές του σπιτιού για τον άνδρα σημαίνουν ημερήσια απασχόληση μόλις 50 λεπτών, έναντι 2 ωρών και 45 λεπτών για
τη γυναίκα, η οποία όπως φαίνεται στην έρευνα δε σηκώνει μόνο το κύριο βάρος του νοικοκυριού αλλά και της φροντίδας των
παιδιών.
Η σύγχρονη ※Άννα Παναγιωταρά‼ εκτός από τις σχεδόν 3 ώρες που αφιερώνει στη ‘λάτρα’ του σπιτιού, φροντίζει και τα
παιδιά της για μιάμιση ώρα την ημέρα, ενώ ο σύζυγος μόλις 36 λεπτά. Κατά συνέπεια ο άνδρας εργαζόμενος ξεκουράζεται
για 3 ώρες και 35 λεπτά, ενώ η γυναίκα εργαζόμενη 2 ώρες και 10 λεπτά. Και οι δύο αφιερώνουν 1 ώρα και 20 λεπτά για τις
ημερήσιες μετακινήσεις τους από και προς τη δουλειά.
Εντυπωσιακά είναι όμως τα ευρήματα της έρευνας για το πώς διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους οι εργαζόμενοι. Πρώτη
επιλογή είναι η τηλεόραση για το 93% των ερωτηθέντων και ακολουθούν οι κοινωνικές συναναστροφές με 50,3%. Και οι δύο
διέξοδοι είναι προφανές ότι έχουν το μικρότερο οικονομικό κόστος ενδεικτικά στοιχεία για την οικονομική δυσπραγία των
εργαζομένων αν και ποιοτικά διαμετρικά αντίθετες επιλογές (από την αποξένωση της TV στην κοινωνική επαφή)· αρκεί να
μη συζητούν με τις παρέες τους (μόνο) αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση.
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Σρίτη και αρκετά παρήγορη επιλογή των εργαζομένων ως προς της διάθεση του ελεύθερου χρόνου
είναι το διάβασμα κάποιου βιβλίου, εφημερίδων και περιοδικών. ταδιακά οι εργαζόμενοι
καταφεύγουν σε πιο ακριβές επιλογές, όπως την ταβέρνα, τα μπαρ και τις ντίσκο αλλά και τα
γυμναστήρια και τα γήπεδα. Αφύσικα μικρό ποσοστό στο ξόδεμα του ελεύθερου χρόνου έχουν οι
εκδρομές και τα ταξίδια (με ποσοστό 4,3%) και η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,
συναυλιών και κινηματογράφου (3,4%).

Ελεύθερος χρόνος, Κιτσάκης Αθανάσιος, Η σύγχρονη κοινωνία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα χ.χ., σελ. 139-140
Ψς ελεύθερο χρόνο θεωρούμε το χρόνο που απομένει μετά από την αφαίρεση του χρόνου που διαθέτουμε για τον ύπνο και
την εργασία ή τις άλλες απασχολήσεις που σχετίζονται με τις άμεσες βιοτικές ανάγκες. (αφής διάκριση πρέπει να γίνεται
ανάμεσα στις απασχολήσεις βιοποριστικού χαρακτήρα και στις απασχολήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα· σαφώς οι πρώτες, οι
οποίες δεν αποτελούν αυτό που λέμε κυρίως εργασία και που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό του ελεύθερου χρόνου, δεν
συντείνουν και τόσο στην αποκατάσταση της ψυχοσωματικής ισορροπίας του ανθρώπου).
(...) Οι δυνατότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου εξαρτώνται και από τους μηχανισμούς της καταναλωτικής κοινωνίας,
αφού στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιθώρια επιλογής ψυχαγωγικών πολιτιστικών αγαθών περιορίζονται αισθητά, για
το λόγο ότι οι εταιρείες ψυχαγωγικών αγαθών δεν προσφέρουν πάντα ※προϊόντα‼ ποιότητας αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις υποπροϊόντα, υποκουλτούρα. Έρμαιο λοιπόν αυτών των μηχανισμών που αποσκοπούν στο κέρδος, όχι μόνο το
οικονομικό αλλά και το πολιτικό κοινωνικό, ελάχιστα περιθώρια έχει ο σημερινός άνθρωπος για σωστή αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου και σωστή επιλογή πολιτιστικών αγαθών.
Όταν μιλάμε βέβαια για σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου εννοούμε σαφώς τα εξής:
1) Σην αποφυγή της πλήξης, αφού είναι δεδομένο ότι ο νεκρός χρόνος, ο χρόνος που δεν κάνουμε τίποτα, σκοτώνει ψυχικά
(και σωματικά) τον άνθρωπο. (’ αυτή την περίπτωση η κάλυψη του ελεύθερου χρόνου ακόμα και με υποκατάστατα, δηλ. με
απασχολήσεις όχι ουσιαστικές που θα ταίριαζαν ίσως στις πραγματικές ανάγκες, είναι αναγκαία).
2) Σην εκτόνωση, την απαλλαγή από τις φροντίδες, τις έγνοιες, όχι μόνο της εργασίας αλλά και της ζωής. (Γενικότερα η
εκτόνωση είναι θεμιτή αφού και η εργασία παρά την πρόοδο της τεχνικής εξακολουθεί να είναι ανιαρή και ολόκληρη η ζωή
έχει γίνει μονότονη.
3) Σην κάλυψη του ελεύθερου χρόνου με απασχολήσεις ※ποιότητας‼, που όχι μόνο θα καλύπτουν τον ελεύθερο χρόνο
δημιουργικά, αλλά θα έχουν και ως βαθύτερο σκοπό την επαύξηση της ευαισθησίας και την ανάπτυξη του πνεύματος, τη
δημιουργία δηλαδή μιας κατά πώς συνηθίζουμε να λέμε ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
Είναι όμως γεγονός πως ορισμένες απασχολήσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτούν εγρήγορση και σημαίνουν πρόσθετη
δαπάνη δυνάμεων, όπως είναι επίσης γεγονός ότι στην Ελλάδα ελάχιστα συνηθίζουμε από τη μικρή ηλικία στην
αυτοδημιούργητη ψυχαγωγία. Περισσότερο είμαστε καταναλωτές ψυχαγωγικών αγαθών και λιγότερο δημιουργοί.

Ελεύθερος χρόνος, Παπανούτσος Ε. Π., Η κρίση του πολιτισμού μας, εκδ. Υιλιππότη, Αθήνα 1989, σελ. 258
Να συμπιέσεις το χρόνο σου που δεν αποτελείται από σημαντικά γεγονότα (τον ψυχικά
άδειο ή περίπου άδειο), για να επιμηκύνεις κάποιον άλλο που τον περιμένεις πλούσιο σε
βιώματα ※ποιότητος‼, είναι μια καλή τακτική: επιστρέφω με το ταχύτερο μέσο στο σπίτι από
τη δουλειά μου, για να απολαύσω μουσική μαζί με αγαπητούς φίλους. Σέτοια δεν είναι η
βιασύνη του σημερινού ανθρώπου. Αυτή μοιάζει με άγχος. Σρέχοντας μεταθέτουμε διαρκώς
τους στόχους μας χωρίς να περιμένουμε να δούμε μήπως αυτοί που τους προσπεράσαμε
κάνουν περιττούς τους παρακάτω. Έτσι το τυχόν κέρδος μας από τη συμπίεση του χρόνου
δεν το επενδύουμε έπειτα σε μια προσοδοφόρο επιχείρηση, αλλά το θυσιάζουμε ανώφελα.
Λέγεται ότι, όταν κάποτε ο Romain Rolland φιλοξενούσε τον Mahatma Gandhi στην έπαυλή του, στην Ελβετία, του μίλησε για
ένα γειτονικό ιστορικό πύργο και του πρότεινε μια εκδρομή ως εκεί. ※Σι προτιμάτε;‼, τον ρώτησε, ※να πάμε με τα πόδια ή με
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το αυτοκίνητο; Αν πάμε με το αυτοκίνητο θα κερδίσουμε μια ώρα‼. ※Για να την κάνουμε τι;‼, είπε ο Ασιάτης σοφός, που
συνήθιζε να εκτιμά ένα χρονικό κέρδος με άλλα μέτρα.

Ελεύθερος χρόνος: η αποτυχία μιας επιτυχίας, αράντος Καργάκος, Προβληματισμοί, Ένας διάλογος με τους νέους,
εκδ. Gutenberg, τ. Ε’, Αθήνα 1989, σελ. 54-57
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των ανεπτυγμένων κοινωνιών είναι το πρόβλημα του
ελεύθερου χρόνου. υγκεκριμένα, η μείωση του ωραρίου εργασίας, το πενθήμερο, η μακρά
διάρκεια διακοπών και η πρώιμη συνταξιοδότηση αφήνουν πολλά περιθώρια ελεύθερου
χρόνου σε μαθητές, εργαζομένους και κυρίως στους εκπροσώπους της λεγόμενης ※τρίτης‼
ηλικίας. Ο ελεύθερος αυτός χρόνος δε γίνεται αντικείμενο πάντοτε σωστής αξιοποίησης κι
αυτό δημιουργεί πολλά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα... Πώς είναι δυνατό να
δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή, ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκάζονται να σκοτώνουν το
χρόνο τους;
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να μην εκτιμά κανείς πράγματα που του προσφέρονται. Και δεν έχουμε μάθει να τα εκτιμούμε,
γιατί δεν έχουμε μάθει να τα αξιοποιούμε. Όταν τον περασμένο αιώνα οι εργάτες πάλευαν για τα ※Σρία Οχτώ‼..., σίγουρα δεν
μπορούσαν να φανταστούν ότι θα φτάναμε κάποτε στη σημερινή κατάσταση: (...) οι άνθρωποι να έχουν αρκετό χρόνο, τον
οποίο θεωρητικά μπορούν να διαθέσουν όπου και όπως αυτοί θέλουν (...) Γιατί ο σωστά αξιοποιημένος ελεύθερος χρόνος,
είναι ο χρόνος της πραγματικής ελευθερίας.
την πράξη όμως τις περισσότερες φορές κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων ο
ελεύθερος χρόνος είναι μια νεκρή περίοδος, μια περίοδος ανίας, χειμερίας νάρκης ή τεχνητά έντονης ψυχαγωγίας. Δε λείπει
μόνο υποδομή, λείπουν οι ιδέες, λείπει και η φαντασία. Ελάχιστοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πλούσιοι δε θα γίνουμε, αν
γεμίσουμε το σεντούκι μας χρήματα, αλλά αν γεμίσουμε την ψυχή μας με ωραίες εικόνες, εντυπώσεις, ωραία αισθήματα.
Όσο πιο πολλά ηλιοβασιλέματα κλείσουμε στην ψυχή μας, τόσο περισσότερο πλούσιοι θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Κι
όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν.
Ίσως η αδυναμία αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου να οφείλεται σε μια εγγενή ανικανότητα του Νεοέλληνα, που πηγάζει
από την ιδιοσυγκρασία του, την τάση για ανώφελη δραστηριοποίηση και προτίμηση εύπεπτων μορφών ψυχαγωγίας. Όμως
είναι σκόπιμο ν’ αναλογιστούμε μήπως αυτή η κατάκτηση κάποιου ελεύθερου και εντελώς δικού μας χρόνου είναι μόνο
πλασματική από κάποιο σημείο και πέρα. Σο πρόβλημα αισθητοποιείται καλύτερα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η αδυναμία
του ατόμου να ανταποκριθεί στην πρόκληση του ελεύθερου χρόνου και να τον καλύψει δημιουργικά είναι μειονέκτημα της
κοινωνίας που τα μέλη της δεν ξέρουν να οργανώνουν και να αξιολογούν το χρόνο τους, που δεν ξέρουν να επενδύουν το
πλεόνασμα του δυναμισμού τους σε πράγματα (εκτός εργασίας) ωφέλιμα και για το σύνολο και για τους ίδιους. Δεν πρόκειται
μόνο για ατομική αποτυχία αλλά και για την αποτυχία ενός ολόκληρου παιδευτικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος,
που δεν προσφέρει στα κοινωνικά μέλη ιδέες, ερεθίσματα και μέσα για επωφελή αξιοποίηση του με σκληρούς αγώνες
αποκτημένου ελεύθερου χρόνου.
Αν σκεφτούμε πως η αξία του ανθρώπου, κατά ένα μεγάλο βαθμό, κρίνεται από την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, από
την αξιοποίηση της στιγμής που δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εργασιακό καταναγκασμό, συνειδητοποιούμε την ανάγκη να
αναζητήσουμε τα αίτια της αποτυχίας μιας επιτυχίας, τα αίτια που έκαναν τη λύση πρόβλημα, τα αίτια που έκαναν τον
κάποτε πολυπόθητο ελεύθερο χρόνο ※δώρον άδωρον‼, έτσι που πολλοί να καλύπτουν τα χρονικά κενά με πρόσθετη εργασία,
με εργασία που δε γίνεται για ευχαρίστηση αλλά απλά και μόνο για να καλυφθεί ένα μέρος ζωής, που δεν ξέρουν πώς
αλλιώς μπορεί να αξιοποιηθεί.
Περισσότερο λυπηρή παρουσιάζεται η αδυναμία δημιουργικής εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου στους νέους
ανθρώπους, που διαθέτουν θεωρητικά τουλάχιστον και το δυναμισμό και τη φαντασία για πρωτότυπη, εποικοδομητική
απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι η πλειονότητα των μαθητών φροντίζει να ※αξιοποιεί‼ τον ελεύθερο χρόνο, που
προσφέρθηκε με το ※πενθήμερο‼, βλέποντας τηλεόραση / VIDEO είτε ασχολούμενη με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είτε
σκοτώνοντας την ώρα της στις καφετέριες είτε παρακολουθώντας αθλητικούς αγώνες αλλά σπανίως αθλούμενη. Σο πιο
δυσάρεστο όμως είναι ότι ο δυναμισμός της νεολαίας (όχι όλης βέβαια) φαίνεται να βρίσκει διέξοδο σε κάποιες μορφές
βιαιότητας (φαινόμενα ※χουλιγκανισμού‼). Κάποιοι άλλοι νέοι εμφανίζονται εντελώς παθητικοποιημένοι. Αυτοί δεν
καταφεύγουν στη βία αλλά σε μια μορφή ψυχαγωγίας με τεχνητά μέσα. Αποστασιοποιημένοι από την πολιτική και
κοινωνική δράση επιζητούν μια φτηνή διασκέδαση για να ※σκοτώσουν‼ την ανία τους, να σκοτώσουν την ώρα τους,
αγνοώντας πως έτσι σκοτώνουν ένα μέρος της ζωής τους, μια και η ζωή προσμετρείται ως χρόνος. Σην ώρα που η
ενεργητικότητά τους θα μπορούσε να διοχετευθεί σε μια υγιή πνευματική, καλλιτεχνική, κοινωνική, αθλητική απασχόληση,
αναλώνονται σε μια φτηνή ψυχαγωγία, που δεν έχει απαιτήσεις αλλά δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει.
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ε κάποιους νέους, που διατηρούν ακόμα τη μαθητική ιδιότητα, το ※πενθήμερο‼ προσφέρει ένα πλασματικό ελεύθερο χρόνο.
Αν εξαιρέσουμε εκείνους που δεν έχουν καμιά πνευματική και καλλιτεχνική έφεση και περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους
άσκοπα, οι άλλοι, που έχουν κάποιες ευαισθησίες και που δε φαίνεται να ικανοποιεί η σχολική παιδεία μετά την κατάργηση
κάποιων μαθημάτων που κρίθηκαν ανώφελα, όπως τα καλλιτεχνικά, υποχρεώνονται να καλύπτουν τις ανάγκες τους με
εξωσχολικό εργασιακό φόρτο. Η συμπύκνωση της σχολικής πράξης σε πέντε μέρες προκάλεσε καθημερινό φόρτο εργασίας
δυσβάστακτο, έτσι ώστε το δήθεν ελεύθερο σαββατοκύριακο να χρησιμοποιείται για την κάλυψη της ύλης που δεν
αφομοιώθηκε στο πενθήμερο. Δυστυχώς το σύνδρομο της βαθμοθηρίας δεν αφήνει περιθώρια για ελεύθερο χρόνο. Ακόμη και
σ’ αυτόν το φαινομενικά ελεύθερο χρόνο ένα πελώριο μάτι παρακολουθεί το μαθητή και η επίγνωση της ύπαρξής του
ρυθμίζει τις πράξεις του. Εξάλλου η νοοτροπία που διαμορφώνει κανείς στα χρόνια της μαθητικής του ζωής καθιστά αδύνατη
την ουσιαστική μορφωτική απασχόληση. Σο παιδί είτε αποστρέφεται το βιβλίο είτε εξακολουθεί να διαβάζει μηχανικά,
απομνημονευτικά, όπως του υπαγορεύει μια αυταρχική παρά την επίφαση φιλελευθερισμού παιδεία, που δεν αποσκοπεί στη
γνώση και στη μάθηση αλλά στην εκμάθηση. Όμως μια τέτοια σχέση με το βιβλίο είναι μια στείρα απασχόληση. Έτσι, όσοι
δεν μπόρεσαν από το δικό τους δρόμο να γνωρίσουν τη χαρά της γνώσης ή την ομορφιά της φύσης ή της τέχνης, αναζητούν
το ※ωραίο‼ στο κοντινότερο Video club. Σα αισθητικά τους κριτήρια, δεινά διαστρεβλωμένα μέσα σε μια πνευματοκτόνο
περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τους οδηγούν σε προμήθεια βιντεοταινιών με το κιλό ή σε μια έντονη μορφή διασκέδασης στο
μισοσκόταδο των ντισκοτέκ.
Η ※επίπλωση‼ του ελεύθερου χρόνου δεν είναι πολύ διαφορετική στον εργαζόμενο. Η μείωση των ωρών εργασίας, το συνεχές
ωράριο, και η καθιέρωση του πενθήμερου σε πολλούς εργασιακούς τομείς αφήνουν τεράστια μεγέθη ελεύθερου χρόνου στον
εργαζόμενο. Από την άλλη, όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι κατά τις μέρες της δουλειάς τους δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να
περιμένουν εναγώνια την προσεχή αργία. Ψστόσο, η εκμετάλλευση αυτού του ελεύθερου χρόνου, που αναμένεται με
πραγματική λαχτάρα, είναι μάλλον απογοητευτική. Απλώς στις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει μια ※διαφοροποίηση‼ ως προς
τις ασχολίες του μαθητή, καθώς εδώ επικρατεί το καφενείο με τα χαρτιά και το τάβλι για τους άντρες, η σχολαστική
ενασχόληση με τα οικιακά, το κουτσομπολιό (σε συνδυασμό με χαρτιά) και η φροντίδα της ομορφιάς για τη γυναίκα. Όλα τα
παραπάνω ελάχιστη ικανοποίηση μπορούν να προσφέρουν και σε πολύ μικρό βαθμό κατορθώνουν να γεμίσουν τον ψυχικό
κόσμο του ανθρώπου, να δώσουν κάποιο νόημα και σκοπό στη ζωή του. Οι άνθρωποι κέρδισαν χρόνο αλλά δεν ξέρουν τι να
τον κάνουν. Σουλάχιστον οι Αρχαίοι στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του φιλοσοφούσαν, την ώρα που άλλοι λαοί
μεθοκοπούσαν ή έκαναν όργια.
Η παραίτηση από κάθε προσπάθεια ουσιαστική και επωφελούς ψυχαγωγίας, από κάθε προσπάθεια δυναμικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου, καλύπτεται με τον ισχυρισμό πως τάχα ο εργαζόμενος προσπαθεί να ξεφύγει από την καθημερινή
εργασιακή ρουτίνα. Αυτό όμως είναι υπεκφυγή, μια φτηνή δικαιολόγηση για τη μετατροπή του ελεύθερου χρόνου σε
αποχαύνωση. Αλλά ίσως θα ήταν ουτοπικό, αντίθετο με την ※παιδεία‼ που έχει δεχτεί και τη νοοτροπία που έχει
διαμορφώσει, να ζητήσουμε από το μέσο εργαζόμενο να σταματήσει να απορροφάται από εξωτερικά στοιχεία και
επιδερμικές ενασχολήσεις και να επιχειρήσει μια μορφή ενδοσκόπησης που θα του επιτρέψει να επιλέξει μια ποιοτικότερη
ψυχαγωγία και πιο δραστήρια εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου. (1238 λέξεις)
*υντομευμένη εκδοχή+
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των ανεπτυγμένων κοινωνιών είναι το πρόβλημα του ελεύθερου χρόνου.
υγκεκριμένα, η μείωση του ωραρίου εργασίας, το πενθήμερο, η μακρά διάρκεια διακοπών και η πρώιμη συνταξιοδότηση
αφήνουν πολλά περιθώρια ελεύθερου χρόνου σε μαθητές, εργαζομένους και κυ-ρίως στους εκπροσώπους της λεγόμενης
※τρίτης‼ ηλικίας. Ο ελεύθερος αυτός χρόνος δε γίνεται αντικεί-μενο πάντοτε σωστής αξιοποίησης κι αυτό δημιουργεί πολλά
ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα... Πώς είναι δυνατό να δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή, ώστε οι άνθρωποι να μην
αναγκάζονται να σκο-τώνουν το χρόνο τους;
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να μην εκτιμά κανείς πράγματα που του προσφέρονται. Και δεν έχουμε μάθει να τα εκτιμούμε,
γιατί δεν έχουμε μάθει να τα αξιοποιούμε. Όταν τον περασμένο αιώνα οι εργάτες πάλευαν για τα ※Σρία Οχτώ‼..., σίγουρα δεν
μπορούσαν να φανταστούν ότι θα φτάναμε κάποτε στη ση-μερινή κατάσταση: (...) οι άνθρωποι να έχουν αρκετό χρόνο, τον
οποίο θεωρητικά μπορούν να διαθέσουν όπου και όπως αυτοί θέλουν (...) Γιατί ο σωστά αξιοποιημένος ελεύθερος χρόνος,
είναι ο χρόνος της πραγματικής ελευθερίας.
την πράξη όμως τις περισσότερες φορές κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συμβαίνει. Για ένα μεγάλο α-ριθμό ανθρώπων ο
ελεύθερος χρόνος είναι μια νεκρή περίοδος, μια περίοδος ανίας, χειμερίας νάρκης ή τεχνητά έντονης ψυχαγωγίας. Δε λείπει
μόνο υποδομή, λείπουν οι ιδέες, λείπει και η φαντασία. Ελάχιστοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πλούσιοι δε θα γίνουμε, αν
γεμίσουμε το σεντούκι μας χρήματα, αλλά αν γεμίσουμε την ψυχή μας με ωραίες εικόνες, εντυπώσεις, ωραία αισθήματα.
Όσο πιο πολλά ηλιοβασιλέ-ματα κλείσουμε στην ψυχή μας, τόσο περισσότερο πλούσιοι θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο. Κι
όλα αυτά προσφέρονται δωρεάν. (<)
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Περισσότερο λυπηρή παρουσιάζεται η αδυναμία δημιουργικής εκμετάλλευσης του ελεύθερου χρόνου στους νέους
ανθρώπους, που διαθέτουν θεωρητικά τουλάχιστον και το δυναμισμό και τη φαντασία για πρωτότυπη, εποικοδομητική
απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι η πλειονότητα των μαθητών φροντίζει να ※αξιοποιεί‼ τον ελεύθερο χρόνο, που
προσφέρθηκε με το ※πενθήμερο‼, βλέποντας τηλεό-ραση / VIDEO είτε ασχολούμενη με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είτε
σκοτώνοντας την ώρα της στις καφε-τέριες είτε παρακολουθώντας αθλητικούς αγώνες αλλά σπανίως αθλούμενη. Σο πιο
δυσάρεστο όμως είναι ότι ο δυναμισμός της νεολαίας (όχι όλης βέβαια) φαίνεται να βρίσκει διέξοδο σε κάποιες μορφές βιαιότητας (φαινόμενα ※χουλιγκανισμού‼). Κάποιοι άλλοι νέοι εμφανίζονται εντελώς παθητικοποιημένοι. Αυτοί δεν
καταφεύγουν στη βία αλλά σε μια μορφή ψυχαγωγίας με τεχνητά μέσα. Αποστασιοποιημένοι από την πολιτική και
κοινωνική δράση επιζητούν μια φτηνή διασκέδαση για να ※σκοτώσουν‼ την ανία τους, να σκοτώσουν την ώρα τους,
αγνοώντας πως έτσι σκοτώνουν ένα μέρος της ζωής τους, μια και η ζωή προσμετρείται ως χρόνος. Σην ώρα που η
ενεργητικότητά τους θα μπορούσε να διοχετευθεί σε μια υγιή πνευματική, καλλιτεχνική, κοινωνική, αθλητική απασχόληση,
αναλώνονται σε μια φτηνή ψυχαγωγία, που δεν έχει απαιτήσεις αλλά δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει.
τις μεγαλύτερες ηλικίες από την άλλη υπάρχει μια ※διαφοροποίηση‼ ως προς τις ασχολίες του μαθητή, καθώς εδώ επικρατεί
το καφενείο με τα χαρτιά και το τάβλι για τους άντρες, η σχολαστική ενασχόληση με τα οικιακά, το κουτσομπολιό (σε
συνδυασμό με χαρτιά) και η φροντίδα της ομορφιάς για τη γυναίκα. Όλα τα παραπάνω ελάχιστη ικανοποίηση μπορούν να
προσφέρουν και σε πολύ μικρό βαθμό κατορθώνουν να γεμίσουν τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, να δώσουν κάποιο νόημα
και σκοπό στη ζωή του. Οι άνθρωποι κέρδισαν χρόνο αλλά δεν ξέρουν τι να τον κάνουν. Σουλάχιστον οι Αρχαίοι στη διάρκεια
του ελεύθερου χρόνου του φιλοσοφούσαν, την ώρα που άλλοι λαοί μεθοκοπούσαν ή έκαναν όργια.
Η παραίτηση από κάθε προσπάθεια ουσιαστική και επωφελούς ψυχαγωγίας, από κάθε προσπάθεια δυ-ναμικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου, καλύπτεται με τον ισχυρισμό πως τάχα ο εργαζόμενος προ-σπαθεί να ξεφύγει από την καθημερινή
εργασιακή ρουτίνα. Αυτό όμως είναι υπεκφυγή, μια φτηνή δικαι-ολόγηση για τη μετατροπή του ελεύθερου χρόνου σε
αποχαύνωση. Αλλά ίσως θα ήταν ουτοπικό, αντίθετο με την ※παιδεία‼ που έχει δεχτεί και τη νοοτροπία που έχει
διαμορφώσει, να ζητήσουμε από το μέσο εργαζόμενο να σταματήσει να απορροφάται από εξωτερικά στοιχεία και
επιδερμικές ενασχολήσεις και να επιχειρήσει μια μορφή ενδοσκόπησης που θα του επιτρέψει να επιλέξει μια ποιοτικότερη
ψυχαγωγία και πιο δραστήρια εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου. (653 λέξεις)

Είμαι νέος... Αναζητώ χρόνο, Λαμπρινή ταμάτη, εφ. Σα Νέα, 13/3/1998
Είναι νέοι, αλλά διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Κάποιοι εργάζονται και είναι πολυάσχολοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη
αποκτήσει οικογενειακές υποχρεώσεις. Κάποιοι τρίτοι δεν έχουν μπλεχτεί ακόμη σε τίποτα απ’ όλα αυτά, έχουν όμως
δραστηριότητες που κι αυτές ※στριμώχνουν‼ κατά πολύ τον ελεύθερο χρόνο τους. Κοινή συνισταμένη στα διαφορετικά αυτά
ενδιαφέροντα και τις καταστάσεις ζωής είναι η αναζήτηση: η αναζήτηση του ελεύθερου χρόνου που όλοι, ανεξαιρέτως
συνθηκών, ζωής και ευθυνών, έχουν ανάγκη, απλά για να κάνουν λίγα βήματα πίσω, να σταθούν,
να χαλαρώσουν, να σκεφθούν και να ηρεμήσουν, πριν ξεκινήσουν και πάλι τον αγώνα της
καθημερινότητας.Ακόμα και από κοινωνιολογικής απόψεως, η διασκέδαση ανάγεται σε θέμα
πρώτης προτεραιότητας για τους νέους. ύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών, επιστημονικός υπεύθυνος της οποίας ήταν ερευνητής του ΕΚΚΕ κ. Γιάννης Μυριζάκης, οι
νέοι είτε ζουν σε αστικές είτε σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές, αγωνίζονται για το δικαίωμά
τους στον ελεύθερο χρόνο.
※Βγαίνουν έξω, πηγαίνουν σε κέντρα διασκέδασης, σε καφετέριες, σε ταβέρνες ή ακόμα και στα μπουζούκια, γιατί
επιδιώκουν με τον τρόπο αυτό να ξεχάσουν για λίγο τις καθημερινές τους ασχολίες, ν’ αποφύγουν τις δυσκολίες και τη
μονοτονία στη δουλειά, στο σπίτι, στο σχολείο. Θέλουν ν’ αλλάξουν για λίγο περιβάλλον, να περάσουν χαρούμενα κι
ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους, με τη συντροφιά των φίλων τους‼, αναφέρει ο κ. Μυριζάκης.

«Zούμε για να δουλεύουμε», Μάρθα Καϊτανίδη, εφ. Σα Νέα, 6/6/2005
Tέσσερις στους δέκα Έλληνες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω φόρτου εργασίας
※Έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο να ζούμε για να δουλεύουμε, αντί να δουλεύουμε για να ζούμε. Δεν
είναι καθόλου υπερβολικό αυτό που λέω, αν σκεφτεί κανείς πως εργάζομαι κατά μέσον όρο 10 ώρες την ημέρα‼.
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Σο ωράριο του κ. ωτήρη Σσιαμαντά, ο οποίος εργάζεται ως ηλεκτρολόγος - μηχανικός σε ιδιωτική εταιρεία, είναι το σύνηθες
για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζομένους. Σο αποτέλεσμα; Ο ελεύθερος χρόνος που απομένει κατά τη διάρκεια της
ημέρας είναι ελάχιστος. Ο αντίκτυπος είναι εμφανής στις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, οι οποίες κλονίζονται, σύμφωνα
με τα συμπεράσματα νέας ευρωπαϊκής μελέτης. ※Αν και έχω όλη την καλή διάθεση να βοηθώ τη σύζυγό μου στις δουλειές
του σπιτιού, δεν προλαβαίνω. Είναι η μόνιμη γκρίνια που υπάρχει μεταξύ μας, αφού όλες οι ευθύνες έχουν πέσει πάνω της.
Εγώ το μόνο που έχω αναλάβει είναι το σούπερ μάρκετ - αν βέβαια το προλάβω ανοιχτό, γιατί συνήθως αργώ. H
αλληλοκατανόηση είναι το στοιχείο που διατηρεί την καλή μας σχέση‼, λέει ο κ. Σσιαμαντάς. Όσο για τις διακοπές του, τι κι
αν δικαιούται 22 ημέρες; Ευελπιστεί πως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, φέτος θα έχει μόλις 10 ημέρες στη διάθεσή του
για να χαλαρώσει. H σύζυγός του, αναγκαστικά, περνά το υπόλοιπο της αδείας της στην Αθήνα, καθώς συμπαραστέκεται
ηθικά στον άντρα της που εργάζεται μέσα στο κατακαλόκαιρο! ύμφωνα με τη μελέτη ※Δουλεύοντας και ζώντας σε μια
διευρυμένη Ευρώπη‼, περίπου 4 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα όχι μόνο στις κοινωνικές τους
συναναστροφές αλλά και στις οικογενειακές τους σχέσεις λόγω του φόρτου εργασίας. Σο ποσοστό αυτό τούς φέρνει στην
πρώτη θέση μεταξύ των εργαζομένων στις υπόλοιπες χώρες - μέλη της E.E. Δεν πρόκειται, όμως, για τη μοναδική πρωτιά:
σύμφωνα με την ίδια μελέτη, 3 στους 10 Έλληνες εργάζονται περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα, ενώ το άγχος και η
πίεση που αισθάνονται έχουν πλέον χτυπήσει ※κόκκινο‼!
«Δεν τρώμε μαζί»
TO ΜΕΗΜΕΡΙΑΝΟ φαγητό στο σπίτι έχει προ πολλού καταργηθεί για τα νέα εργαζόμενα ζευγάρια· ελάχιστα άλλωστε
είναι αυτά που βρίσκουν χρόνο να φάνε μαζί τουλάχιστον το βράδυ: ※Σο έχουμε καταργήσει και αυτό. Ο καθένας τρώει
ξεχωριστά, γιατί δεν έχουμε σταθερό ωράριο. Άλλωστε, είναι πολύ δύσκολο να ηρεμήσουμε στο σπίτι με τα παιδιά. H μικρή
μου είναι μόλις 8 μηνών κι επομένως κοιμάται νωρίς. Ο μεγάλος ωστόσο - 3½ ετών - κάθεται μαζί μας μέχρι τις 23.00 με 23.30,
γιατί του λείπουμε και θέλει παρέα. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα να πέσουμε στο κρεβάτι, είμαστε κατάκοποι. Σα νέα της
ημέρας τα συζητάμε εν τάχει‼, τονίζει η κ. Κωνσταντίνα Πάρου, στέλεχος στο τμήμα μάρκετινγκ μεγάλης εταιρείας.
Ούτε στο... τηλέφωνο
ΣΗΝ ΕΡΨΣΗΗ αν επικοινωνούν με τον σύζυγό της τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κ. Κωνσταντίνα Πάρου
απαντά: ※υνήθως όταν μπορεί να μιλήσει αυτός δεν μπορώ εγώ και το αντίστροφο! Όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί
ένταση, αλλά γνωρίζουμε και οι δύο πως για όλα αυτά φταίνε εξωγενείς παράγοντες που δεν αφορούν τη σχέση μας. Πάντα
κάποιος μένει παραπονεμένος...‼, συμπληρώνει. Όσο για τη διασκέδαση, έρχεται αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα: ※Έβγαινα
πολύ περισσότερο όσο δούλευα στην Κομοτηνή. Κι αυτό γιατί στην επαρχία οι αποστάσεις είναι μικρότερες. την Αθήνα,
όταν γυρνάς κουρασμένος στο σπίτι, η κίνηση στον δρόμο και η δυσκολία στο πάρκινγκ φαντάζουν Γολγοθάς. Και οι φίλοι
μου, όμως, βρίσκονται στην ίδια μοίρα με μένα‼, υπογραμμίζει ο κ. ωτήρης Σσιαμαντάς.

Θέμα: Κοινή γνώμη
χεδιάγραμμα
Θέμα: Ακούμε συχνά, για παράδειγμα σε προεκλογικές περιόδους, για σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, πάνω σε
διάφορα θέματα. Αφού ξεκαθαρίσετε τον όρο (※κοινή γνώμη‼) και αναφερθείτε στους παράγοντες που τη διαμορφώνουν, να
δείξετε το θετικό ή αρνητικό ρόλο της καθώς και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να λειτουργήσει προς τη
σωστή κατεύθυνση μέσα στην κοινωνία μας.
Πρόλογος
Ε1. Με τον όρο ※κοινή γνώμη‼ αναφερόμαστε στη γνώμη, την άποψη, την κρίση και τη θέση που έχει ένα μεγάλο μέρος της
κοινωνίας σε σπάνιες περιπτώσεις το σύνολο πάνω σε διάφορα ζητήματα που ενδιαφέρουν κι ως ένα βαθμό απασχολούν
τους πολίτες στον πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κ.ά. τομέα ή ακόμα και αναφορικά με πρόσωπα ή ποικίλες άλλες
καταστάσεις.
Κυρίως Θέμα
Ε2. Παράγοντες διαμόρφωσης




ποικίλα πολιτικά συμφέροντα
ποικίλα οικονομικά συμφέροντα
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Μ.Μ.Ε.
προπαγάνδα
διαφήμιση-συνθήματα
δημαγωγοί
μορφωτικό επίπεδο
πολιτισμικό επίπεδο
οικογένεια
θρησκευτικές πεποιθήσεις
παράδοση, ήθη & έθιμα
οργανωμένες ομάδες-σύλλογοι
(ψευδείς ή όχι) δημοσκοπήσεις
συγκυρίες: ιστορικές, πολιτικές<
στάση ανθρώπων που θεωρούνται ※πρότυπα‼
<

Ε3α. Θετικός ρόλος












έλεγχος & κριτική εξουσίας
διασφάλιση δημοκρατίας
αμοραλισμού, αδικίας<
εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής
υπόδειξη λύσεων
συγκράτηση εγκληματικότητας, αξιόποινων πράξεων
απόρριψη ανάξιων, αξιοκρατία
κοινωνικός έλεγχος
διαμαρτυρία
<

Ε3β. Αρνητικός ρόλος (











προϋποθέσεων)

ισοπέδωση προσωπικότητας, κατάργηση του προσώπου
※μαζοποίηση‼
κριτικής ικανότητας, άκριτη παραδοχή
πνίξιμο αντιδραστικών φωνών
αποπροσανατολισμός
φαινόμενα συμβιβασμού, παραίτησης,
αγωνιστικότητας
στήριξη status quo (καλού ή κακού), συντηρητισμός,
προόδου
υπόθαλψη κακώς κειμένων
ελευθερίας, λογοκρισία, καταπίεση της διαφορετικής άποψης
<

Ε4. Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας













σωστή καθολική παιδεία
ανάπτυξη-ολοκλήρωση της προσωπικότητας καθενός
σωστή ενημέρωση
λειτουργία δημοκρατικών θεσμών
επιστημονική διενέργεια δημοσκοπήσεων-έλεγχός τους
ελευθερία διατύπωσης-προβολής διαφορετικών απόψεων
σεβασμός στη μειοψηφία
εγρήγορση των πολιτών
ανεξαρτησία (οικονομική, πολιτική...) Μ.Μ.Ε.
καθολική πρόσβαση στα Μ.Μ.Ε. ελεύθερη έκφραση
εξασφάλιση βιοτικών αναγκών / οικονομική ελευθερία-ευημερία (ειδάλλως φτάνουμε σε φαινόμενα
χειραγώγησης εξάρτησης)

ομαλή κοινωνική ζωή,
βίας, καταναγκασμού

ειρήνη
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διάλογος
φανατισμού, ρατσισμού...
οικονομική χειραφέτηση,
ανεργίας
<

Επίλογος





υνοπτική ανακεφαλαίωση
υμπέρασμα
Κορύφωση: ωστός ρόλος Μ.Μ.Ε.

Σι είναι κοινή γνώμη, Αθανάσιος Κιτσάκης, Η ύγχρονη Κοινωνία, σελ. 220-222
Η κοινή γνώμη εκφράζει την ανά πάσα στιγμή θέληση των μαζών και δείχνει τη στάση τους (κρυφή ή φανερή) για τα
συμβάντα και τα γεγονότα της κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς και τη δράση ή το έργο των διαφόρων κοινωνικών
ομάδων ή μεμονωμένων προσωπικοτήτων. Η κοινή γνώμη, όταν εκφράζεται, μπορεί με τον έλεγχο, τη συμβουλή ή και την
οξεία κριτική να ασκήσει τεράστια επίδραση στην εξέλιξη των επίκαιρων κοινωνικών προβλημάτων.Οι κρίσεις της, κατά τα
άλλα, μπορεί να είναι απλώς θέσεις εκτίμησης. Είναι ευνόητο ότι η κοινή γνώμη ρυθμίζει τη συμπεριφορά των ατόμων και
των κοινωνικών ομάδων ή τη θέσπιση των θεσμών στην κοινωνία, είτε διαμορφώνοντας είτε αφομοιώνοντας (από τη σφαίρα
της επιστήμης, της ιδεολογία, της θρησκείας κ.λπ.) και καλλιεργώντας ορισμένους κανόνες κοινωνικών σχέσεων.Πρακτικά, η
κοινή γνώμη δρα σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Ψστόσο, τα όρια των κρίσεών της είναι αρκετά καθορισμένα. Ψς
αντικείμενο έκφρασης της κοινής γνώμης προβάλλουν εκείνα μόνο τα γεγονότα και συμβάντα της πραγματικότητας που
προκαλούν κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς ξεχωρίζουν με τη σπουδαιότητα και την επικαιρότητά τους.Η κοινή γνώμη δρα
τόσο στα πλαίσια της κοινωνίας γενικά, όσο και στα πλαίσια των διαφόρων τάξεων και κοινωνικών ομάδων. Με αυτή την
έννοια μπορούμε να μιλούμε όχι μόνο για την κοινή γνώμη της χώρας αλλά και όλης της εργατικής τάξης, της νεολαίας, της
δημοκρατίας, μιας περιοχής, των προσώπων ενός επαγγέλματος, των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, των μελών μιας
οργάνωσης κ.ο.κ.χετικά με τις κοινότητες που αναφέραμε παραπάνω, ως φορέας (υποκείμενο) της κοινής γνώμης μπορεί να
εμφανιστεί τόσο η κοινότητα στο σύνολό της όσο και οποιοιδήποτε κοινωνικοί σχηματισμοί της (ομάδες), ανεξάρτητα από το
περιεχόμενο των κρίσεών τους, απ’ το αν αποφαίνονται ※υπέρ‼ ή ※κατά‼ ή αν αποτελούν την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία.
Αντίστοιχα ως προς τη δομή της μπορεί ναι είναι μονιστική, ομόθυμη και πλουραλιστική, να αποτελείται δηλαδή από σειρά
απόψεων οι οποίες δε συμπίπτουν η μία με την άλλη.ε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το περιεχόμενο και τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά (βαθμός ομοιογένειας, θετική στο σύνολό της ή και αρνητική κρίση κ.ά.) καθορίζονται από μια σειρά
παράγοντες: τη δομή (πρώτα απ’ όλα την κοινωνική) της κοινότητας που εκφράζεται, το βαθμό στον οποίο συμπίπτουν τα
συμφέροντα των διαφόρων ομάδων που αποτελούν αυτή την κοινότητα, το χαρακτήρα του ζητήματος που συζητείται κ.λπ.Οι
διαδικασίες της διαμόρφωσης και της και της λειτουργίας της μπορούν να προχωρούν αυθόρμητα, ανεξάρτητα από τη δράση
τούτων ή εκείνων των κοινωνικών θεσμών, αλλά πιο συχνά είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας διάφορων κρατικών
ιδρυμάτων, πολιτικών οργανώσεων, επιστημονικών και άλλων κέντρων.Επιπλέον, η κοινή γνώμη διαμορφωμένη σε διάφορα
ως προς το βάθος επίπεδα κοινωνικής συνείδησης σε επίπεδο θεωρητικής γνώσης (επιστήμης) και σε επίπεδο κοινής
συνείδησης και αντανακλώντας ποικιλόμορφα συμφέροντα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο ή
μικρότερο βαθμό αληθινή ή εσφαλμένη.υνήθη κανάλια (και μορφές) έκφρασης της κοινής γνώμης σε μια αναπτυγμένη
κοινωνία είναι οι εκλογές των οργάνων εξουσίας, η συμμετοχή των μαζών στο νομοθετικό και εκτελεστικό έργο, ο τύπος και
τα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι συνελεύσεις, οι διαδηλώσεις κ.ά. Εξάλλου, άλλος τρόπος έκφρασής της είναι οι
εκδηλώσεις που προκαλούνται από πολιτικό, ερευνητικό κι άλλο παρόμοιο ενδιαφέρον και παίρνουν τη μορφή προβλημάτων,
συσκέψεων, ειδικών δημοψηφισμάτων τμήματος πληθυσμού κ.λπ.Η δραστηριότητα της λειτουργίας της και η πραγματική
σημασία της στη ζωή της κοινωνίας καθορίζεται από τις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν: τις γενικές που συνδέονται με
το χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής, την ταξική δομή της κοινωνίας, με το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών
δυνάμεων, του πολιτισμού κ.λπ.· και τις ειδικές, που συνδέονται με το βαθμό ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών και
ελευθεριών (σε πρώτη γραμμή της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου και του τύπου και της οργάνωσης συγκεντρώσεων και
διαδηλώσεων). Σεράστια σημασία από την άποψη αυτή έχει και η εγγύηση την οποία παρέχει το πολιτικό καθεστώς μιας
χώρας για την ελεύθερη έκφραση της κοινής γνώμης.

Η κοινή γνώμη, βασιλεύει, Κώστας Μποτόπουλος, εφ. Σα Νέα, 26/4/1999
Σο 1973, ένας ※απλός‼ τότε κοινωνιολόγος, ο Πιερ Μπουρντιέ, δημοσίευε στο περιοδικό του αρτρ, τους ※Μοντέρνους
Καιρούς‼, ένα άρθρο που έμελλε να αφήσει εποχή. Επιγραφόταν ※Η κοινή γνώμη δεν υπάρχει‼. Ο συγγραφέας του είναι
σήμερα, και όχι μόνο στη Γαλλία, ο γκουρού της ※αντι-μονόδρομης‼ σκέψης, η σύγχρονη ενσάρκωση του ακτιβιστή και
φιλάρεσκου διανοούμενου, που θεωρεί χρέος του να μιλά για τα πάντα, προκειμένου να υπενθυμίζει στο κοινωνικό σώμα την
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ουσία και την πολυπλοκότητα των πραγμάτων. Δυστυχώς όμως γι' αυτόν, αλλά, κυρίως, για όλους εμάς, αν κρίνουμε από τον
ρόλο που παίζει στο σημαντικότερο ίσως γεγονός της τελευταίας δεκαετίας του αιώνα, τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, η
κοινή γνώμη όχι μόνο υπάρχει, αλλά χρησιμεύει ως το τέλειο προκάλυμμα για στερημένες ηθικού ερείσματος πολιτικές
ηγεσίες.
Ο τρόπος που χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις των μεγάλων δυτικών χωρών η στάση της ※κοινής γνώμης‼ έναντι ενός
γεγονότος που χρωματίζεται ήδη από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται (※εισβολή‼ ή ※ανθρωπιστική βοήθεια‼) αποτελεί
ένα πικρό μάθημα για την εξέλιξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η κοινή γνώμη της Ισπανίας, για παράδειγμα, δεν
είναι εγγενώς περισσότερο ※φιλική‼ στους βομβαρδισμούς από τη γειτονική της και εξίσου απομακρυσμένη από τα πεδία των
επιχειρήσεων πορτογαλική. Ποδηγετούμενη όμως από μια κυβέρνηση που θέλει να αποδείξει ότι έχει θέση ανάμεσα στους
μεγάλους της Ευρώπης, δεχόμενη τη συνεχή υπενθύμιση ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΣΟ είναι κι αυτός Ισπανός,
οδηγούμενη έτσι στη θεώρηση ενός πολέμου ως παραδεκτού μέσου για την επικράτηση του ※καλού‼ επί του ※κακού‼, η
ισπανική κοινή γνώμη εμφανίζεται αισθητά ※θετικότερη‼ έναντι του πολέμου από την πορτογαλική. Μέχρις εδώ βέβαια το
φαινόμενο θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια σειρά λόγους, σχετιζόμενους με την εθνική ιδιοσυγκρασία, τον τρόπο που βλέπει
τον εαυτό του και τον ρόλο του κάθε λαός, την επιρροή της εκάστοτε ηγεσίας του. Εκεί όμως που δημιουργείται ας πούμε τα
πράγματα με το όνομά τους δημοκρατική παρέκβαση, είναι όταν η έτσι διαμορφωμένη κοινή γνώμη, στην οποία
προστίθενται και οι ομόθυμες όλων των άλλων χωρών, εμφανίζεται να είναι αυτή που υπαγορεύει τη στάση των
κυβερνήσεων, αυτή που δικαιώνει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον πόλεμο και επιβάλλει τη συνέχισή του.
Η δημοκρατική παρέκβαση δεν έχει να κάνει με τη δυνατότητα έκφρασης και μέτρησης της κοινής γνώμης, άρα με το
φαινόμενο των δημοσκοπήσεων αυτό καθεαυτό. Αλλά με τη δήθεν μετακύλιση, στο όνομα του σεβασμού της λαϊκής
κυριαρχίας, της ευθύνης των αποφάσεων, ιδίως των μεγάλων αποφάσεων, σε ένα τεχνητό δημιούργημα, όπως είναι η ακόμα
και ※μετρημένη‼ με τον πιο αδιάβλητο επιστημονικά τρόπο, κοινή γνώμη. ε αυτό το σημείο ο Μπουρντιέ είχε δίκιο: η κοινή
γνώμη ※δεν υπάρχει‼, υπό την έννοια ότι οι αποφασίζοντες την επικαλούνται, στην ουσία τη δημιουργούν, μόνον όταν
θέλουν να τους πει κάτι, και συνήθως ξέροντας από πριν τι είναι αυτό που θα τους πει. Δεν μπορούσε όμως να προβλέψει ότι
θα την χρησιμοποιούσαν για να καλύψει έναν πόλεμο, όπως δεν μπορούσε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, να φαντασθεί
ότι θα αποτελούσε, στη δεκαετία του ογδόντα, το βασικό μέσο για τη μετατροπή του ιστορικού πειράματος σοσιαλιστικής
διακυβέρνησης στις χώρες του Νότου σε δήθεν ※απόδειξη‼ ότι η Αριστερά στην εξουσία πρέπει να πάψει να είναι Αριστερά.
Ρόλος των πολιτικών ηγεσιών είναι, ακούγοντας βέβαια τη ※φωνή του λαού‼, να παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις με βάση το
συμφέρον της κάθε χώρας και τις ηθικές τους αντιλήψεις και όχι να κρύβονται πίσω από αυτή τη φωνή, για να ακολουθούν
εξελίξεις που δεν μπορούν να επηρεάσουν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα ήταν μικροψυχία να μην εξαρθεί, έστω κι αν δεν
πήγαινε αντίθετα στην ελληνική κοινή γνώμη, η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη ※γιορτή‼ του ΝΑΣΟ. Είναι
ακόμα νωρίς για να φανεί αν ανέστρεψε οριστικά το πολιτικό κλίμα, πρόσφερε πάντως κάτι σημαντικότερο, την αίσθηση του
πραγματικού πολιτικού λόγου.
Ο δικηγόρος Κώστας Β. Μποτόπουλος είναι διδάκτωρ του υνταγματικού Δικαίου.

Κάνει λάθος ο λαός; Γιώργος Κουμάντος, εφ. Καθημερινή, 25/7/2004
Και μόνη η ερώτηση φαίνεται βέβηλη. Όλο το οικοδόμημα της δημοκρατίας στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο κυρίαρχος λαός,
μέσα από τις σωστές διαδικασίες έκφρασης της θέλησής του, κάνει τις επιλογές που, εξ ορισμού, δεν μπορεί παρά να είναι οι
καλύτερες: επιλέγει τους κατάλληλους αντιπροσώπους του, μέσω αυτών επιλέγει την κατάλληλη κυβέρνηση, τους
κατάλληλους νόμους, την κατάλληλη πολιτική. H αμφισβήτηση αυτής της υπόθεσης φαίνεται να οδηγεί κατευθείαν στην
αποδοχή ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι ή κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων (το προλεταριάτο, οι ένοπλες δυνάμεις,
κάποιοι ※διανοούμενοι‼, η Εκκλησία;) που διακρίνουν καλύτερα το σωστό και άρα θα ήταν δικαιολογημένη η αξίωσή τους να
τους επιβάλλουν. Άλλωστε, αυτό το μεθοδολογικά αναγκαίο στήριγμα της δημοκρατίας φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την
τρέχουσα πολιτική ρητορεία – όσο η ρητορεία μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι. υνεχείς οι αναφορές στο ※αισθητήριο του λαού‼,
στο ※ένστικτο του λαού‼, στη ※δίκαιη αντίδραση του λαού‼ που τελικά θα δικαιώσει εκείνους που τον επικαλούνται. Μπορεί
αυτή η ρητορική κολακεία του κυρίαρχου (και ψηφοφόρου!) λαού, όταν ξεπεράσει κάποια ακραία όρια, να κατηγορείται ως
λαϊκισμός. Αλλά όταν δεν είναι παρατραβηγμένη, δεν είναι παρά η κανονική, σχεδόν αυτονόητη αποδοχή των θεμελίων του
πολιτεύματός μας.
Ποιος κρίνει το σωστό
Ας τολμήσουμε την κρίσιμη ερώτηση: πόσο επιβεβαιώνεται εμπειρικά αυτή η υπόθεση ότι ο λαός είναι αλάνθαστος την ώρα
που ασκεί τις κυριαρχικές του εξουσίες; Βέβαια, η ερώτηση αυτή κρύβει μια παγίδα. Γιατί περικλείνει την υπόθεση ότι υπάρχει
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κάτι που είναι αντικειμενικά σωστό και που η λαϊκή θέληση το βρίσκει ή δεν το βρίσκει. Τπάρχει όμως πραγματικά, σε κάθε
ιστορική στιγμή, κάτι που είναι το αντικειμενικά ορθότερο; Ποιος το κρίνει και με ποια κριτήρια; Δύσκολη η απάντηση στις
ερωτήσεις αυτές. Προπάντων γιατί η καταφυγή στο εύκολο κριτήριο του συμφέροντος για τον λαό, αναγκαστικά προκαλεί
την αντίρρηση: συμφέρον για ποιο τμήμα του λαού; Eίναι γνωστό ότι τα συμφέροντα των διαφόρων λαϊκών ομάδων δεν
συμπίπτουν, ότι συχνά μάλιστα τα συμφέροντα αυτά συγκρούονται –ακόμα και αν δεχθούμε ότι, για κάποια θέματα, υπάρχει
κάποιο υπέρτερο συμφέρον κοινό για όλες τις ομάδες του λαού, αυτό που καμιά φορά προβάλλεται ως εθνικό συμφέρον. H
διαφοροποίηση των συμφερόντων ή έστω η διαφοροποίηση των αντιλήψεων περί του συμφέροντος (του εθνικού ή κάποιας
κοινωνικής ομάδας) εκδηλώνεται και με το γεγονός ότι ποτέ, σε καμιά δημοκρατία, οι αποφάσεις δεν παίρνονται ομόφωνα. H
ύπαρξη πλειοψηφίας και μειοψηφιών δείχνει όμως και εμπειρικά ότι οι λαοί μπορεί και να πλανώνται: αλάνθαστη θα ήταν η,
ενδεχομένως μικρή, πλειοψηφία και σε λάθος ένα ενδεχομένως σοβαρό ποσοστό του λαού που δεν κατορθώνει να φθάσει
στην πλειοψηφία.
την πραγματικότητα τα μεγάλα λαϊκά ιστορικά λάθη διαπιστώνονται μόνον εκ των υστέρων, όταν κάποιο κακό, γενικό και
αναμφισβήτητο έχει πια συμβεί και στη ρίζα του εντοπίζεις κάποια σφαλερή λαϊκή επιλογή. υνήθως μάλιστα αυτό το λαϊκό
σφάλμα πανηγυρίζεται (έστω: από τους περισσότερους) ως λαϊκή νίκη και μπορεί, για κάμποσο καιρό, να έχει θετικά
αποτελέσματα. Xωρίς να θέλω να ξεσηκώσω διατριβές με ιστορικές αντιδικίες, τέτοιο λαϊκό σφάλμα δεν φαίνεται να ήταν η
καταψήφιση του Bενιζέλου το 1920 που οδήγησε στη Mικρασιατική Kαταστροφή; Iσως να είχε αποτραπεί, ίσως να ήταν πιο
περιορισμένη αν ο Bενιζέλος διατηρούσε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Ή, για να αναφερθώ σε κάτι λιγότερο
φορτισμένο με εσωτερικές αντιθέσεις, η εκλογική νίκη του Xίτλερ το 1933 δεν έφερε, ύστερα από μια πρώτη περίοδο
ευημερίας (για όσους δεν είχαν δημοκρατικές ευαισθησίες) τις απίστευτες καταστροφές που προκάλεσε στη Γερμανία ο B'
Παγκόσμιος Πόλεμος;
Δημοψηφίσματα και έμμεση δημοκρατία
Aυτή η εύλογη δυσπιστία στο αλάνθαστο της λαϊκής κρίσης βρίσκεται στη βάση και της, κατά κανόνα, αποφυγής των
δημοψηφισμάτων στα περισσότερα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα. Παρά την εντύπωση που δημιουργεί αυτός ο
θεσμός της λεγόμενης άμεσης δημοκρατίας, οι αρνητικές του όψεις πλεονάζουν. Oχι μόνον γιατί όλα εξαρτώνται από τη
διατύπωση του θέματος που μπαίνει στην κρίση του λαού, αλλά και γιατί κινδυνεύουν να επικρατήσουν κάποια άμεσα
συμφέροντα ή κάποιες άμεσες εντυπώσεις χωρίς την ευθύνη κάποιας πληρέστερης θεώρησης του προβλήματος.
Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι σύγχρονες δημοκρατίες (έως έναν μεγάλο βαθμό και η
ελβετική, όπου το δημοψήφισμα έχει μεγάλη διάδοση) δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων άμεσης
δημοκρατίας που προσφέρει η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνική, αλλά εμμένουν στα παραδοσιακά
συστήματα της έμμεσης έκφρασης της λαϊκής βούλησης, με την εκλογή αντιπροσώπων. Bεβαίως, πολλά
μειονεκτήματα μπορεί να εμφανίζει η διαδικασία της εκλογής των βουλευτών και η ίδια η άσκηση του
λειτουργήματός της, αλλά τελικά κρίνεται ότι λειτουργούν ως καλοδεχούμενο φίλτρο των λαϊκών
επιλογών.
Kάποια ελάχιστα όρια ενημέρωσης, συνέχειας και ευθύνης αποτελούν φραγμούς από τους οποίους περνάει η πρωτογενής
αλλά και πρωτόγονη λαϊκή βούληση.
H ανάγκη της ενημέρωσης
O αντιπρόσωπος πρέπει να λειτουργεί και συχνά λειτουργεί και ως παιδαγωγός: αυτός ο λαός που καλείται, ως κυρίαρχος, να
αποφασίσει για τις τύχες του (όπου περιλαμβάνεται και η τύχη του περιβάλλοντος και η τύχη κάποιων παραδόσεων και η
τύχη των γενεών που έρχονται) από κάποιους πρέπει να ενημερωθεί για τις πραγματικές όψεις των προβλημάτων που τον
περιβάλλουν – όλα δεν βγαίνουν από τις άμεσα βιωμένες εμπειρίες κι από τα άμεσα συμφέροντα. O πολιτικός, έστω λειψά,
κατά κανόνα παρέχει αυτήν την ενημέρωση. Κι αν θελήσει να την παράσχει παραμορφωτικά, υπάρχουν πάντα οι αντίλογοι
των πολιτικών αντιπάλων του που κάπως συμπληρώνουν την πληροφόρηση – απόδειξη ότι συχνά προκαλούν μετακινήσεις
των λαϊκών επιλογών.
Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν αποκλείει –και συχνά συμβαίνει– ο πολιτικός να μην εκπληρώνει τον παιδαγωγικό του ρόλο για
την ενημέρωση του πολίτη. Και, βέβαια, για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου συχνά δεν μπορεί κανείς να βασισθεί ούτε στα
μέσα μαζικής επικοινωνίας που κι αυτά μπορεί να λειτουργούν παραμορφωτικά ή απλώς συσκοτιστικά (κατευθύνοντας τη
λαϊκή προσοχή μακριά από τα κρίσιμα προβλήματα). Κι εδώ, το μόνο προσφερόμενο φάρμακο είναι η ελπίδα ότι, σ’ ένα
πλαίσιο ελεύθερης λειτουργίας, η ενημερωτική ανεπάρκεια του ενός μέσου μαζικής επικοινωνίας θα αναπληρώνεται από
κάποιο άλλο – αν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα και πληρότητα, τουλάχιστον υπάρχει πολυφωνία.
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Όλες οι σκέψεις που διατυπώθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι λαοί μπορεί να πλανώνται κι ότι η άσκηση της
κυριαρχίας τους μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που εκ των υστέρων αποδεικνύονται στραβές, ενδεχομένως και
καταστρεπτικές. Αυτό δείχνει τους κινδύνους του δημοκρατικού πολιτεύματος, κινδύνους όμως που πρέπει να γίνουν
αποδεκτοί γιατί όσα μειονεκτήματα κι αν εμφανίζει η δημοκρατία, όλα τα άλλα συστήματα (συστήματα της κάθε λογής
αυταρχικότητας) εμφανίζουν πολύ περισσότερα.

Νηπιαγωγείον «Η Κοινή Γνώμη», Ευγένιος Αρανίτσης, εφ. Ελευθεροτυπία, 7/10/2002
Παλιά το κοινό ήταν, εκ των πραγμάτων, τοποθετημένο σε θέση κριτή, ακριβώς όπως σε μια σχέση θεάτρου ας πούμε, σχέση
ανάμεσα σε κοινό και ηθοποιούς. Αυτό ίσχυε φυσιολογικά για όσο διάστημα διαρκούσε κάτι που πρέπει να αντιληφθούμε με
όρους παράστασης. Άπαξ και η παράσταση αντιστράφηκε σε αναπαράσταση, άπαξ και η Μίμηση κατέληξε απομίμηση, είναι
τώρα, μοιραίως, το κοινό που επωμίζεται τους ρόλους, ενώ εκείνοι που βρίσκονται πάνω στη σκηνή, η οποία στο μεταξύ
μετατράπηκε σε στούντιο, αναλαμβάνουν να βαθμολογήσουν. Αν η κοινή γνώμη εξέθετε κάποτε τον εαυτό της, δηλαδή τη
γνώμη του κοινού, σε σχέση με τους αστέρες του θεάματος, πολιτικού ή άλλου, πλέον οι αστέρες κρίνουν εκείνοι την κοινή
γνώμη, της οποίας την εικόνα υποτίθεται ότι κατέχουν μέσω των δημοσκοπήσεων, καθώς και μιας ολόκληρης βιομηχανίας
περιφερειακών συστημάτων στατιστικής αξιολόγησης. ' αυτό το πλαίσιο, φυσικά, η κοινή γνώμη, εμφανίζεται
αναποφάσιστη, ξεροκέφαλη, παρορμητική ή και ηλίθια. Να ποια είναι η ανάγκη που ικανοποιούν οι στατιστικές, η
εξασφάλιση μιας εικόνας εκείνου που, εξ ορισμού, δεν εικονίζεται, εν είδει εγκεφαλογραφήματος. Ο άρρωστος πνέει τα
λοίσθια. τερημένη απ' το βασιλικό προνόμιο της κρίσης, αφού δεν της απομένει παρά να υπάρχει ως όχημα επαλήθευσης
των δημοσκοπήσεων, οι οποίες σταθερά την προκαταλαμβάνουν, η κοινή γνώμη πλανάται παντού σαν μία σκιώδης
παρουσία που οι ※επώνυμοι‼ επικαλούνται με δέος προκειμένου να τους επιτραπεί στη συνέχεια να ειρωνευτούν τις
διακυμάνσεις της. Η κοινή γνώμη θέλει το γλυκάκι της, οπότε την καταγγέλλουν για ανωριμότητα, ή θέλει το ψωμάκι της,
οπότε την επαινούν για την απόφαση να συμφωνήσει με τους ειδικούς. την τηλεόραση, η μελέτη των ποσοστών αποτελεί
κατ' εξοχήν τη σκηνή όπου οι ηθοποιοί κρίνουν το κοινό τους. Αυτό, έχοντας χάσει κάθε δικαίωμα στην επιφύλαξη, στο
απρόοπτο και, τελικά, στο μυστήριο της ετυμηγορίας, ακούει έκπληκτο να του μιλούν με τη φωνή του.
Έτσι, επικοινωνιολόγοι που δεν έχουν ποτέ στη ζωή τους τολμήσει ένα συλλογισμό ελάχιστα βαθύτερο από τη σύγκριση
αριθμών, επικρίνουν την κοινή γνώμη για την πεισματική της προσκόλληση σε ορισμένες προτιμήσεις, ή για την ξαφνική
αλλαγή διαθέσεων, και της μιλούν, ευγενικά πάντοτε, σαν να ήταν μωρό ή κάποιος πνευματικά καθυστερημένος. Ση στιγμή
που ορκίζονται πως κάνουν ό,τι κάνουν εν ονόματί της και προς χάριν της, μοχθούν για να της εξηγήσουν πως δεν κάνει
καλά να λέει αυτά που λέει, εφόσον παραβιάζει τους κανόνες της νοημοσύνης των ※επωνύμων‼ που εκείνη έχρισε τάχα
τέτοιους, δηλαδή αυτών των ίδιων. Για να είμαστε ρεαλιστές, η καημένη η κοινή γνώμη παρακολούθησε απλώς την περίφημη
μοίρα της γυναίκας του Καίσαρα. Αρχικά, έπρεπε να είναι τίμια, ύστερα έπρεπε και να φαίνεται τίμια. Κατόπιν αρκούσε
απλώς να φαίνεται και, εντέλει, έπρεπε να φαίνεται περισσότερο απ' ό,τι ήταν. ήμερα, η κοινή γνώμη καλείται να φαίνεται
χωρίς να είναι, σαν να λέμε χωρίς να είναι ούτε γνώμη ούτε κοινή. Γεγονός αυτονόητο, άλλωστε, αφού αν αποτελούσε στ'
αλήθεια γνώμη, οι ※επώνυμοι‼ αυτού του συγκεκριμένου συζητήσιμου είδους θα είχαν εμποδιστεί προ πολλού να ανατείλουν
στο στερέωμα, ενώ αν ήταν κοινή, οι ίδιοι επαΐοντες δεν θα θεωρούνταν απαραίτητοι στο να λεπτολογούν τα ποσοστά, τη
στιγμή που το σύνολο θα διέθετε ενιαία φωνή, έστω με τη σύγκρουση εγγεγραμμένη στο εσωτερικό της. Κατασκευασμένη
εξαρχής σαν ένα οξύμωρο (κοινή και γνώμη), διακινούσε κάτι απ' τη ζωντάνια της αντίφασής της. Απ' όταν η αντινομία
έδωσε τη θέση της σ' ένα σκέτο πηλίκο, σ' έναν καθαρό μέσον όρο, η κοινή γνώμη έγινε αριθμός που τον παίζουν στα
δάχτυλα οι αριθμομνήμονες.
Θεωρώντας την ηλίθια ή σαν νήπιο που του εξηγείς τι σημαίνει να είσαι νήπιο, εφόσον δεν έχει ακόμη συγκροτήσει εμπειρία
του εαυτού του, οι ※επώνυμοι‼ αναλυτές, κάπως ένοχοι για τις μύχιες σκέψεις τους σχετικά με μιαν εμβρόντητη και
αποχαυνωμένη μάζα, υποχρεώνονται να την κολακεύουν ή μάλλον να την κανακεύουν, κι αυτό εξηγεί τη συχνότητα της
μελοδραματικής διατύπωσης, από τη μικρή οθόνη, σχολίων όπως ※το κοινό δεν τρώει κουτόχορτο‼, ※το κοινό που μας ακούει
καταλαβαίνει‼, ※ο κόσμος ακούει και κρίνει‼, ολοφάνερες απόπειρες των ※επωνύμων‼ να αντισταθμίσουν την παροιμιώδη
περιφρόνηση για το πλήθος εκείνο που μεταχειρίζονται σαν χοάνη απορρόφησης κάθε λογής ρητορικών απορριμμάτων.
Λένε ακόμη στην κοινή γνώμη ότι η τηλεόραση αποτελεί τον καθρέφτη της και να τους συγχωρέσει, παρακαλώ, που ο
καθρέφτης θέλει καθάρισμα. Όταν η κοινή γνώμη δίνει υψηλά ποσοστά στους φασίστες, αισθάνονται να παίρνει και εκείνους
η μπάλα, αφού το επάγγελμά τους στοιχειοθετείται, ακριβώς, γύρω από μιαν επιστημονική εξιδανίκευση της πηγής αυτής
της αυθεντίας, οπότε -σου λέει- τι κάνουμε; Πώς θα πουλήσουμε μια τριτοκοσμική κοινή γνώμη; Ιερή, αφού απ' αυτήν τρώνε
ψωμί, και ζωώδης, αφού αλλιώς δεν θα έτρωγαν ψωμί, είναι κάτι σαν το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι ειδωλολάτρες.
Έτσι, η αντιστροφή ολοκληρώνεται: εκεί που κάποτε η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη, πράγμα που αποτελούσε το κατατεθέν
σήμα της ιστορικοπολιτικής της έντασης, τώρα βρίσκονται διχασμένοι οι ※επώνυμοι‼ κριτές της, και δεν ξέρουν τίνι τρόπω να
εκθειάσουν αυτό που μόλις προ ολίγου κοστολόγησαν με το κιλό σαν αγελαδινό κρέας.
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Πώς βαθμολογούν οι μαθητές τούς καθηγητές τους, Μάρνυ Παπαματθαίου, εφ. Σο Βήμα, 6/11/2000

(...)Αποτελέσματα αδημοσίευτης πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου V-PRC στους μαθητές του λυκείου, οι οποίοι
έχουν και τον κύριο λόγο επί του θέματος: η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών (72,9%) εκτιμά ότι κατά το συνολικό
διάστημα της ως σήμερα σχολικής εμπειρίας τους υπήρξαν στην καλύτερη περίπτωση ※δύο ως πέντε‼ καθηγητές που τους
άφησαν καλές εντυπώσεις... Και η κριτική τους δεν σταματάει εκεί. ε πολύ υψηλά ποσοστά οι ερωτηθέντες μαθητές
δηλώνουν ότι οι καθηγητές τους έχουν υπερβολικές απαιτήσεις ενώ οι ίδιοι προσφέρουν ελάχιστα και εκτός αυτού το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η αποστήθιση του μαθήματος. Ένα σημαντικότατο ποσοστό, το 12,7% των μαθητών υποστήριξε ότι
υπήρξε ※μόνο ένας‼ καθηγητής στον οποίον θα μπορούσαν να αποδώσουν θετικούς χαρακτηρισμούς... Από την πλευρά τους
οι εκπαιδευτικοί τάσσονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (που υπερβαίνει σε άλλες έρευνες το 30%) υπέρ της άποψης ότι τα
συστήματα αξιολόγησης πρέπει να υπάρχουν αλλά όχι στη σημερινή τους μορφή αφού τώρα εφαρμόζονται ※μόνο για να
ενισχύουν τις ιεραρχικές σχέσεις και να τους χειραγωγούν‼. Αναμφισβήτητα πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Όλοι θέλουν την αξιολόγηση αλλά ο καθένας με διαφορετικό τρόπο ως προς τη διαδικασία της.Οι εκπαιδευτικοί
δεν πιστεύουν ότι η αξιολόγηση συνδέεται με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τη βελτίωση του παιδαγωγικού έργου
τους. ε έρευνα των εκπαιδευτικών Φρ. Κάτσικα και Γ. Καββαδιά που επίσης πρώτη φορά δημοσιοποιείται αποκαλύπτεται ότι
ένα 34,2% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών πιστεύει πως η αξιολόγηση έχει σκοπό να τους μετατρέψει σε άβουλους και
φοβισμένους υπαλλήλους. Ένα 16,8% κρίνει ότι σκοπός της είναι ※να αλλάξει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών‼, ένα 13,8% να
※ξεχωρίσει τους επαρκείς από τους ανεπαρκείς‼ και μόνο ένα 7,5% πιστεύει ότι σκοπό έχει να ※βελτιώσει την εκπαίδευση και
το σχολείο‼. (...) Όπως τονίζει σχετικά ο κ. Ματθαίου, ※η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία συνυφασμένη με οποιοδήποτε
εγχείρημα. Αποτελεί την πυξίδα που κατευθύνει και πιστοποιεί ότι ακολουθούμε την πορεία που επιθυμούμε και έχουμε
επιλέξει ή, αντίθετα, προειδοποιεί για παρεκκλίσεις οι οποίες πρέπει έγκαιρα να διορθωθούν. Γι’ αυτό άλλωστε, ιδιαίτερα
στην εκπαίδευση όπου το εγχείρημα εξελίσσεται συχνά μέσα σε δυσκολίες, απρόβλεπτες συνθήκες και αστάθμητους
παράγοντες, η αξιολόγηση οφείλει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη καλύπτοντας όλες τις παραμέτρους και τους τομείς του
εγχειρήματος‼.

Να φύγουν οι εξετάσεις από το Λύκειο, Γεώργιος Μπαμπινιώτης*, εφ. Σο Βήμα, 8/10/2000
Σο Λύκειο όλο και περισσότερο, από πλευράς παιδείας, οδηγείται σε κατάρρευση. Η πιο πρόσφορη βαθμίδα απόκτησης
παιδείας, καλλιέργειας τής κρίσης των μαθητών και προετοιμασίας τους να ενταχθούν στην κοινωνία και να
σταδιοδρομήσουν ποικιλοτρόπως, η παιδεία στο Λύκειο έχει χρεοκοπήσει. Η κρίσιμη ηλικία των 15-18 χρόνων μένει
παιδευτικά αναξιοποίητη με φανερές δυσλειτουργίες και επιπτώσεις. Σις ζούμε όλοι καθημερινώς και θα περιοριστώ να
αναφέρω εδώ τις πιο έντονα αισθητές:
1. Σο Λύκειο έχει παύσει να λειτουργεί ως αυτόνομη ανώτατη βαθμίδα τής Γενικής Παιδείας. Λειτουργεί ως Υροντιστήριο,
δηλ. ως προπαρασκευαστική βαθμίδα για τα ΑΕΙ, όπου δεν ενδιαφέρει η ουσιαστική γνώση και η βαθύτερη καλλιέργεια τής
προσωπικότητας τού εφήβου, αλλά η τυποποιημένη ανεπεξέργαστη γνώση, μια ※παιδεία κονσέρβας‼ που έχει ως μοναδικό
στόχο τη βαθμοθηρία. Σο παν είναι οι εξετάσεις.
2. Η ύλη των εξετάσεων, σ’ ένα σύστημα αποπροσανατολισμένο από την πραγματική παιδεία, σ’ ένα σύστημα που
αλληθωρίζει μονίμως προς τα ΑΕΙ και που για πολλούς άλλους λόγους δυσλειτουργεί, όλο και συρρικνώνεται. Μετριέται με
σελίδες: 97 σελίδες το τάδε μάθημα, 104 το άλλο. Μια ποσοτική θεώρηση τής γνώσης που δεν έχει προηγούμενο· ούτε όρια.
ημασία δεν έχει το τι διδάσκεται, αλλά το τι εξετάζεται. Δεν εξετάζεται, δεν ενδιαφέρει. Άντε να μιλήσει ο καθηγητής για
παιδεία, για αξίες, για ιδανικά, για καλλιέργεια... Βρίσκεται εκτός ύλης, θεωρείται ※φευγάτος‼ και αντιμετωπίζεται ειρωνικά
και με μεγαλόψυχη ανεκτικότητα!
3. Αφού η γνώση δεν είναι για τη γνώση και για την καλλιέργεια τού ανθρώπου, αλλά μόνο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ με την
απόκτηση υψηλών βαθμών, ζητούμενο και μέθοδος επίτευξης τού στόχου γίνεται η μηχανική αποστήθιση τής εξεταζόμενης
ύλης, η παπαγαλία. Όποιος μάθει καλύτερα απ’ έξω την ύλη, όποιος δεν παραλείψει αράδα από το κείμενο των 97 σελίδων,
αυτός θα επικρατήσει· αυτός θα πάρει τον υψηλότερο ποθητό βαθμό. Κι ας τολμήσει κανείς να βάλει σε εξετάσεις ερώτηση
κρίσεως. Σο σύστημα θα τον αποβάλει. Θα ξεσηκώσει τη γενική κατακραυγή, πώς τόλμησε να αμφισβητήσει το σύστημα, να
αδικήσει τα παιδιά, να υποσκάψει την παπαγαλιοκρατία.
4. Μα με την αποστήθιση μιας πολύ περιορισμένης ύλης όλοι θα παίρνουν άριστα. Και λοιπόν; Είναι κακό να έχουμε τόσους
αριστούχους; Η διαδικασία είναι γνωστή και αναμενόμενη: όσο περιορίζεις την εξεταζόμενη ύλη, όσο τυποποιείς τις
ερωτήσεις, όσο αποκλείεις την κρίση από τα εξεταζόμενα θέματα, τόσο περισσότερους αριστούχους έχεις. Μόνο που
πρόκειται για ψευδοαριστούχους, πράγμα κι αυτό είναι πιο τραγικό που το γνωρίζουν τα ίδια τα παιδιά και, φυσικά, οι
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διδάσκοντες, και που κατά βάθος κανείς δεν το παίρνει στα σοβαρά, ούτε και το εκτιμά. Ιδού πώς κατασκευάζεται η κοινωνία
των (ημιμαθών) αριστούχων που ζήσαμε πριν από μερικές εβδομάδες με την έκδοση των αποτελεσμάτων και με τις
τραγελαφικές καταστάσεις που προκλήθηκαν από τα ※υποτιμημένα‼ άριστα.
5. Αφού το Λύκειο δεν είναι χώρος παιδείας αλλά προθάλαμος των ΑΕΙ, είναι προτιμότερο και απαραίτητο για τον μαθητή
να θητεύσει στους ※μάστορες‼ τού είδους, στους φροντιστές. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί, μέσα από έναν ελεύθερο ανταγωνισμό και
με σκληρή προσπάθεια, έχουν διαμορφώσει μια τυποποιημένη και αυστηρά προδιαγεγραμμένη προσπέλαση τής
εξεταζόμενης γνωστικής ύλης, που οδηγεί πράγματι σε αποτελέσματα, σε ※επιτυχίες‼ στις εξετάσεις. Έτσι ανθεί και θα ανθεί
η παραπαιδεία, όσο το Λύκειο δεν παρέχει παιδεία, αλλά προετοιμάζει για τις εξετάσεις στα ΑΕΙ.
6. Και η δουλειά στο σχολείο; Δεν πρέπει να μετρήσει και αυτή για την εισαγωγή στα ΑΕΙ; Υυσικά, και πρέπει. Δώσε, λοιπόν,
κι εσύ εκπαιδευτικέ τού Λυκείου κανέναν βαθμό παραπάνω να βοηθήσεις τον μαθητή σου να μπει στο Πανεπιστήμιο. το
κάτω - κάτω δικός σου μαθητής είναι και ξέρεις ότι αγωνίζεται φιλότιμα. Μα πριμοδοτώντας τους μαθητές, θα αυξήσεις τον
αριθμό των ψευδοαριστούχων. Και λοιπόν; Εσύ θα διορθώσεις το σύστημα εις βάρος μάλιστα των μαθητών σου. Μα θίγεις τα
κακώς κείμενα, μέχρι που να διορθωθεί η κατάσταση.
7. Δηλαδή η αξία τού απολυτηρίου τού Λυκείου είναι μόνο για να μπει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Δεν είναι, για να δουλέψει;
Δεν θεωρείται ο κάτοχος απολυτηρίου τού Λυκείου ένας μορφωμένος άνθρωπος που μπορεί να ασκήσει ένα επάγγελμα, που
δεν απαιτεί επιστημονική ειδίκευση, με αξιοπρέπεια; Οι χιλιάδες των πτυχιούχων Λυκείου, που στελέχωσαν παλιότερα το
Δημόσιο, τις Σράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ., πώς τα κατάφεραν; Πώς αυτοί πήραν ένα απολυτήριο που είχε
πραγματικό αντίκρισμα, ενώ το σημερινό απολυτήριο δεν φαίνεται να έχει κανένα αντίκρισμα; Μήπως δίνουμε λάθος
απολυτήριο; Μήπως βρισκόμαστε γενικά σε λάθος δρόμο;
8. Και τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν έχουν κανένα λόγο στην επιλογή των φοιτητών τους; Κι αν αυτό συμβαίνει, πώς
μπορούν να διαφέρουν στις σπουδές που παρέχουν, στους στόχους που θέτουν, στη φυσιογνωμία που θέλει να διαμορφώσει
το καθένα; Όχι, τα Πανεπιστήμια δεν έχουν λόγο, γιατί μπορεί να χαριστούν. Δεν παρέχουν εχέγγυα αντικειμενικής
αξιολόγησης. Δηλαδή τα Πανεπιστήμια, που καταρτίζουν τους επιστήμονες και προσφέρουν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η
χώρα σε πνευματικό, διανοητικό και παιδευτικό επίπεδο, είναι αναξιόπιστα; Σους απαγορεύεται για λόγους
αντικειμενικότητας να συμμετέχουν στην επιλογή των φοιτητών που τα ίδια θα εκπαιδεύσουν; Ναι, έτσι συμβαίνει στην
Ελλάδα. Για λόγους, καθαρά, αντικειμενικότητας...
Με τις τελευταίες παρατηρήσεις έχουμε ήδη περάσει στον χώρο τού παραλόγου και πρέπει να σταθούμε εδώ για να μη
προχωρήσει ο παραλογισμός και για να δούμε τι μπορεί να αντιπροτείνει κανείς. Ας ξεκινήσουμε από μια καίρια
παρατήρηση: Όλες οι μεταρρυθμίσεις, βελτιώσεις μεταρρυθμίσεων ή και μερικές ή ολικές αντιμεταρρυθμίσεις των
τελευταίων χρόνων έχουν κινηθεί στη λογική τού Λυκείου ως εξεταστηρίου για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Αυτή η
λογική έχει τα μειονεκτήματα που πολλοί μελετητές των εκπαιδευτικών μας πραγμάτων και μαζί ο γράφων τις γραμμές
αυτές έχουμε κατά καιρούς επισημάνει. Βελτιώσεις σ’ αυτό το σύστημα δεν χωρούν. Πάσχει στη βάση του. Σο μόνο σωστικό
του μέσο είναι η σχεδία μιας δήθεν αντικειμενικότητας, που εξασφαλίζεται πράγματι με κόστος την κατακόρυφη πτώση τής
στάθμης τής παιδείας μας. Οποίος βοηθήσει το Λύκειο να απελευθερωθεί από τον θανάσιμο εναγκαλισμό των εισαγωγικών
εξετάσεων, θα προσφέρει έργο πραγματικά εθνικής σημασίας, αφού θα συντελέσει στην αποκατάσταση τής χαμένης
ανώτερης βαθμίδας τής Παιδείας μας.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Σελείως σχηματικά και, κατ’ ανάγκην, υπεργενικευτικά από τους περιορισμούς τού χώρου που έχει
ο γράφων, η λύση μπορεί να αναζητηθεί προς δύο δυνατές κατευθύνσεις: Είτε οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ να μετακινηθούν σε
ένα μεταλυκειακό στάδιο, αποσπασμένες τελείως από τις τριετείς σπουδές στο Λύκειο, είτε να οργανωθεί ένα
προπαρασκευαστικό προπανεπιστημιακό έτος μέσα στα Πανεπιστήμια. Και οι δύο λύσεις θα απαγκιστρώσουν το Λύκειο από
τις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και θα προσδώσουν την απαραίτητη παιδευτική αυτονομία του. Η λύση των μεταλυκειακών
εξετάσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εκτός από την επιδιωκόμενη ※αναγέννηση‼ τού Λυκείου, μπορεί να δώσει κι ένα
ουσιαστικό ποιοτικό περιεχόμενο στις εισαγωγικές εξετάσεις: να περιλάβει μια διευρυμένη ύλη που θα επιτρέπει να φανούν
οι ικανότεροι· να νομιμοποιήσει και να αξιοποιήσει τον έλεγχο τής κρίσης των εξεταζομένων μέσα από κατάλληλα
εξεταστικά θέματα· να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις ανάλογα με τα πανεπιστήμια, στα οποία θα θελήσει να εισαχθεί κάθε
υποψήφιος φοιτητής.
Η λύση του προπανεπιστημιακού έτους προϋποθέτει φοίτηση σ’ ένα προπαρασκευαστικό έτος τού Πανεπιστημίου και
αυστηρά επιλογή με υψηλές απαιτήσεις των υποψήφιων φοιτητών που θα κρίνονται άξιοι να συνεχίσουν σπουδές στο
Πανεπιστήμιο. την πρώτη εφαρμογή τού μέτρου θα υπάρξει πράγματι ※συνωστισμός‼, που θα εκλείψει από τη
συνειδητοποίηση των απαιτήσεων μιας δίκαιης αλλά αυστηρής επιλογής. Τπέρ τής λύσης τού προπανεπιστημιακού έτους θα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

169

είναι ότι το σημερινό τουλάχιστον επίπεδο των σπουδών όσων φθάνουν στα πανεπιστήμια, πραγματικά χρειάζεται ενίσχυση
ώστε να βελτιωθεί και να διευκολύνει τις μετέπειτα σπουδές.
Έχω συνείδηση ότι και οι δύο λύσεις χρειάζονται κατάλληλη επεξεργασία για να εφαρμοσθούν και ότι έχουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ψστόσο είναι λύσεις που έχουν δοκιμασθεί και έχουν επιτύχει. Όλα συζητούνται και
πολλά μπορούν να γίνουν εκτός από ένα: να παραμείνει το Λύκειο όπως είναι σήμερα, έρμαιο των εισαγωγικών εξετάσεων
και μια ουσιαστικά εξοφλημένη βαθμίδα τής Παιδείας μας.
* καθηγητής Γλωσσολογίας, πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η δημοκρατία των sms , Όλγα ελλά, εφ. Καθημερινή, 10/11/07
O πιο γρήγορος τρόπος επικοινωνίας είναι τα sms. Απλός, άμεσος, διακριτικός, σύντομος. Αλλά τα sms δεν περιορίζονται
μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γίνονται τρόπος δημόσιας δήλωσης, έκφρασης γνώμης, τοποθέτησης. Σα sms είναι ένας
σύγχρονος τρόπος ψηφοφορίας. Δεν διασφαλίζεται βέβαια σ’ αυτά η διπλοψηφία, κι έτσι μέχρι στιγμής δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί σε επίσημες πολιτικές ή κομματικές εκλογικές διαδικασίες.Η ψήφος ή η δήλωση γνώμης μέσω sms αφορά,
μέχρι στιγμής, τα φεστιβάλ τραγουδιού (τη βραδιά του Υεστιβάλ Γιουροβίζιον πιάνεται το χέρι πολλών για να δώσουν
πόντους στο αγαπημένο τους τραγούδι), στα τηλεπαιχνίδια ή στα reality (επιστρατεύονται κοινότητες φίλων και γνωστών για
να υπερψηφιστεί ο τάδε ή ο δείνα), και είναι ένας από τους προσφορότερους τρόπους επικοινωνίας στις ραδιοφωνικές
εκπομπές. Σα τελευταία τρία χρόνια έχουν μπει σ’ αυτόν το χορό και οι αναγνώστες. Σο Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου είναι ένα βραβείο, που κρύβει από πίσω μια μεγάλη επιτροπή: το κοινό των αναγνωστών - ή, τουλάχιστον,
όσων συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Μια ομάδα κριτικών λογοτεχνίας επιλέγει τη δεξαμενή των βιβλίων από τα οποία
το κοινό, οι αναγνώστες, θα διαλέξει αυτό που θεωρούν καλύτερο. Υέτος οι αναγνώστες έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε
δέκα βιβλία της τελευταίας χρονιάς.Είναι λοιπόν τα sms, αυτή η σύγχρονη επαφή πολλών νέων ανθρώπων με τη γραφή, η
νέα συμμετοχική διαδικασία; Οι μετέχοντες σε μια διαδικασία επιλογής μέσω sms δεν αποτελούν οργανωμένη κοινότητα, δεν
συναντιούνται ποτέ, δεν καταλήγουν στην απόφασή τους έπειτα από μαραθώνιες συζητήσεις και αντεγκλήσεις. ε τίποτα
δεν θυμίζει αυτή η διαδικασία τις παλιές συζητήσεις σε γεμάτα καπνό γραφεία, ούτε πρόκειται οι μετέχοντες σ’ έναν
διαγωνισμό να πάνε μετά στο μπαρ ή στην ταβέρνα. Σο σημαντικότερο όμως σημείο διαφοράς με τις παλαιότερου τύπου
συμμετοχικές διαδικασίες είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω της γλώσσας. Σα sms έχουν το δικό τους λεξιλόγιο, έχουν
κωδικούς, κώδικες και συντομογραφίες (π.χ. /Κ αντί για αββατοκύριακο, ※θα σε μηνυματάρω‼ κ.λπ.). τις περισσότερες
περιπτώσεις δεν έχουν καν λέξεις, όπως συνήθως συμβαίνει στις περιπτώσεις ψηφοφορίας για κάποιο γεγονός. Οι
συμμετέχοντες ψηφίζουν με τρία ή τέσσερα γράμματα και αριθμούς. Φωρίς πολλές διαδικασίες, χωρίς πολυλογίες. την
εποχή της ταχύτητας δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο κωδικοί που δηλώνουν προτίμηση και άποψη.Σα sms ακόμα
ξενίζουν κάποιους. Μερικοί αρνούνται να αγγίξουν τα πλήκτρα για να γράψουν ένα μήνυμα. Ενστάσεις εξακολουθούν να
υπάρχουν για τη συρρίκνωση της έκφρασης. Παρ’ όλα αυτά, τα sms είναι επαφή, είναι -ενίοτε- συντροφιά, είναι αμεσότητα,
συχνά υποκαθιστούν την κουβεντούλα. Και κυρίως, έχουν πολύ καλή σχέση με τη δημοκρατία και την ισότητα. Όλα τα sms
είναι ίσα.
Ο πυκνός και λιτός λόγος
Ε.Π. Παπανούτσος, ※Σο Δίκαιο της πυγμής‼,(1975) 1989, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα
1. Όσο ανούσια και ενοχλητική, αφόρητη είναι η φλύαρη και ασυνάρτητη, η κακοπλεγμένη και απειρόκαλλη φράση, τόση
δύναμη και ομορφιά έχει ο πυκνός και κρουστός, ο καθαρός και εύστοχος λόγος σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Είναι λάθος
να νομίζομε ότι υπάρχουν γλώσσες που προσφέρονται στη σαφήνεια και στη βραχυλογία και άλλες που από την ίδια τη
συντακτική δομή τους επιβάλλουν την πολυλογία και τα περίπλοκα σχήματα. Όλες οι γλώσσες, οι πλουτισμένες από το
πνεύμα των λαών που τις μιλούν και δουλεμένες από τους τεχνίτες του λόγου, είναι ικανές και για το ένα και για το άλλο.
Σην αρετή στην καλή χρήση των τύπων τους και την ευθύνη για την κακομεταχείρισή τους την έχει αυτός που εκφράζεται
έτσι ή αλλιώς. Και μόνο αυτός. *Δυνατότητα σε όλες τις γλώσσες: τόσο ο μεστός όσο και ο φλύαρος λόγος+
2. Ανέκαθεν, στη γλώσσα και στην παράδοση όλων των λαών της γης, οι μεγάλες ※αλήθειες‼ διατυπώνονται με ολιγόλογες,
κοφτές και ξεκάθαρες φράσεις. Έχουν τη μορφή λεκτικά συμπυκνωμένων αποφθεγμάτων που εντυπώνονται βαθιά στη
μνήμη και μεταδίδονται από γενεά σε γενεά αναλλοίωτα, σαν ιερή και απαραβίαστη πνευματική παρακαταθήκη. Είναι
καρποί της οξυδέρκειας και της σκέψης, της φαντασίας και της πείρας επίλεκτων ατόμων, είτε καταποντισμένων στο
πέλαγος της ανωνυμίας, είτε τοποθετημένων στη μισοφωτισμένη περιοχή του θρύλου. Αποστάγματα της ανθρώπινης
σοφίας. *Οι μεγάλες αλήθειες απαιτούν το μεστό και περιεκτικό λόγο+
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3. Σόσο μεγάλη και επιτυχημένη λογική απόσταξη και λεκτική συμπύκνωση δεν είναι βέβαια πάντοτε δυνατή. Ούτε ίσως
επιθυμητή. Τπάρχουν νοήματα πολυμερή (όπως μερικές οργανικές ουσίες) που η συντομογραφία μπορεί να τα ακρωτηριάσει.
Αλλά και τότε ο σοφός λόγος είναι πλήρης και συνάμα πυκνός. Δεν κρύβει τον πλούτο του νοήματος, απεναντίας αναδείχνει
την έκταση και το βάθος, τις πολλές και ποικίλες διαστάσεις του. Αλλά ταυτόχρονα περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα
λεκτικά στοιχεία, χωρίς αυτός ο περιορισμός να αφήνει άστεγο ή αμφίβολο κάτι το ουσιαστικό. Η πρόταση διατυπώνει
ολόκληρη και καθαρή τη σκέψη. Και συνάμα μεγαλώνει με τη συμπύκνωση η εκφραστική της δύναμη. Η περισσολογία και η
αοριστολογία δεν θα συσκότιζαν μόνο το νόημα. θα κατέστρεφαν και την ένταση της φράσης που είναι μια από τις κύριες,
ίσως η κυριότερη αρετή του αποφθέγματος. Αν ο γνήσιος και καίριος λόγος έχει τόσην απήχηση στην ψυχή μας, αν
αγκιστρώνεται και δεν ξεκολλάει από τη μνήμη μας, τούτο οφείλεται ασφαλώς στο γεγονός ότι έχει επισημάνει και
αποκαλύπτει μιαν αλήθεια με απέραντο βάθος, ένα στοχασμό που όσο και να τον εξερευνήσει κανείς, δεν φτάνει ποτέ στην
άκρη του. Αλλά και σε ένα άλλο του προσόν, μοναδικό και ανεκτίμητο: ότι έχει επιτύχει τέτοιαν ακρίβεια και αυτάρκεια και
προπάντων τόσην ένταση στη διατύπωση, ώστε δεν σηκώνει την περίφραση (την απόδοσή του με άλλα λόγια), κάποτε και
αυτήν ακόμη τη μετάφραση (τη μεταφορά του σε άλλη γλώσσα). Είναι οριστικός και ανεπανάληπτος. *Η ακρίβεια και η
αυτάρκεια των αποφθεγμάτων δεν επιτρέπουν τις περιττολογίες+

Ειδολογικός Φωρισμός, πυρίδων Βλιώρας, ΕκΘέτω, σελ. 189
Η τεχνολογική πρόοδος έχει κάνει τέτοια άλματα και έχει εξαπλωθεί σε τόσο πολλούς τομείς, που είναι να απορεί κανείς.
Εκεί όμως που πρωτοπορεί ως επί το πλείστον είναι η ενημέρωση και η εν γένει διακίνηση πληροφοριών. Έτσι, φτάσαμε στην
έκρηξη της χρήσης των Μ.Μ.Ε. σήμερα, ενώ το μέλλον προδιαγράφεται σχετικά θολό αλλά οπωσδήποτε εντυπωσιακό.
αν κορωνίδα κυρίαρχη της σημερινής έκφανσης των Μ.Μ.Ε. πολλοί θα έθεταν την τηλεόραση. υνδυάζει και ενεργοποιεί
δύο σημαντικές αισθήσεις, την όραση και την ακοή, ενώ ο καταιγισμός εικόνων και ήχων και ο λόγος που αυτά αναδεικνύουν
κυριεύουν το θεατή / ακροατή και τον καθηλώνουν, παρέχοντάς του αφενός περισσότερα εχέγγυα πληροφόρησης,
ενημέρωσης ή ό,τι άλλου· αφετέρου όμως του περιορίζουν την κριτική του ικανότητα και του επιβάλλουν ρυθμούς αγχώδεις,
μια και η λειτουργία τους αποβαίνει αγχωτική και αδυσώπητη.
τα υπόλοιπα δύο βασικά μέσα, το ραδιόφωνο και τον τύπο (περιοδικό ή ημερήσιο) δεσπόζει μία βασική αίσθηση, η ακοή ή η
όραση αντίστοιχα, συνεπικουρούμενες και από την αφή, ενδεχομένως και την όσφρηση! Ο λόγος είναι κυρίαρχος και
καταλυτικός, ενώ οι σωστές αποστάσεις κρατιούνται, η φαντασία ενεργοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό και η κριτική
ικανότητα καλλιεργείται.
Βέβαια η μορφή των Μ.Μ.Ε. που ως άνω προδιαγράψαμε δεν είναι στατική, αλλά συν τω χρόνω
εξελίσσεται. ήμερα λ.χ. αρχίζουμε να συζητάμε για αμφίδρομη τηλεόραση (interactive TV), η
δικτυακή μετάδοση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Internet) ξεφεύγει ήδη από τα
πειραματικά στάδια, οι δορυφορικές συνδέσεις ※οργιάζουν‼, η εικονική πραγματικότητα (virtual
reality) προβάλλει εντυπωσιακή. Κι όλα αυτά στο παρόν, ενώ στο άμεσο ή απώτερο μέλλον ποιος
ξέρει τι μας περιμένει.

Η γλώσσα και τα Μ.Μ.Ε., Θανάσης Νάκας, εφ. Καθημερινή, 10/3/1996
Κοινωνία πραγματική, κοινωνία εικονική. Κοινωνία μαχητική, ενισχυμένη με τα
εργαλεία της πληροφορικής. υνέχεια πέμπτη και τελευταία: η γαλλική εξέγερση στο
Internet.
Όλα ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου σε μια γενική συνέλευση των φοιτητών του Μονπελιέ.
Έξι φοιτητές της πληροφορικής πρότειναν να δημιουργήσουν μια διεύθυνση στο Internet
που να ενημερώνεται και να ενημερώνει για την πορεία της απεργίας. Η πρόταση
υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό και το ίδιο βράδυ οι πρώτες σελίδες ήταν έτοιμες. Είχε
δημιουργηθεί ένα νέο, εναλλακτικό δίκτυο επικοινωνίας, όπου ο καθένας ήταν
ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει στέλνοντας ιδέες, σχόλια, εικόνες, ακόμη και ήχους. Ένα δίκτυο ενημέρωσης,
προβληματισμού, συζήτησης και δράσης. Φωρίς μεσάζοντες.
Γρήγορα το δίκτυο απλώθηκε. Η υποδομή άλλωστε υπήρχε. Σο δίκτυο Samizdat, που ασχολείται γενικά με θέματα οικολογίας,
φεμινισμού και αντιμιλιταρισμού, δημιούργησε τη σελίδα Δίκτυο-Πληροφορίες-Γεγονότα. Ο χρήστης που ανοίγει αυτή τη
σελίδα διαβάζει: ※Ας λάβουμε το λόγο! Θεωρούμε αναγκαίο να μην αφήσουμε ούτε στα μέσα ενημέρωσης ούτε στις
"φοιτητικές οργανώσεις" το μονοπώλιο του λόγου και της μάχης, να οργανώσουμε τα δικά μας δίκτυα ανταλλαγής και
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επικοινωνίας, να αναπτύξουμε επαφές και να οργανώσουμε συζητήσεις με ισότιμο, αυτόνομο και μη ιεραρχικό τρόπο‼. τη
συνέχεια μπορεί να διαβάσει ψηφίσματα γενικών συνελεύσεων, προκηρύξεις φοιτητών, τεύχη του περιοδικού Απεργία χωρίς
όρια, άρθρα με τίτλους όπως ※Αν κινηθείς, αν κινηθούμε μαζί, τότε όλα είναι πιθανά‼ ή ※Είμαστε όλοι παράνομοι‼. Ακόμα
και τις θέσεις εκείνων που ※τα σπάνε‼.
Ένα άλλο δίκτυο με τίτλο Κατάσταση Κρίσης (http: //www. imaginet. fr/SDC), προχώρησε ακόμα περισσότερο. Η χθεσινή
σελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαδήλωση του ερχόμενου αββάτου. υνέντευξη με τον Ζιλ νεντέρ, που κάλυπτε
τα γεγονότα του Μάη του ‘68 για λογαριασμό του ραδιοφωνικού σταθμού Europe.
Ενημέρωση για τα τελευταία γεγονότα αλλά και για τους λόγους της σύγκρουσης, πώς και από πού ξεκίνησαν όλα, μαζί με
δημοσιεύματα του Σύπου και ※ζωντανά‼ στιγμιότυπα από το δρόμο: εικόνες, φωνές και συνθήματα. Η ※Κατάσταση Κρίσης‼,
τονίζεται, ※είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, που η περιοδικότητά του και τα θέματα που πραγματεύεται καθορίζονται μόνο
από "καταστάσεις κρίσεων". Σο περιεχόμενό του εξελίσσεται ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, χάρη στη συμβολή των
αναγνωστών του‼.
Η παρουσία των απεργιών στο Internet δεν εξαντλείται μόνο στο λεγόμενο Web. Επεκτείνεται και στις ※θεματικές ομάδες
συζήτησης‼ (newsgroups). Εδώ μπορεί κανείς να πει γιατί είναι υπέρ ή κατά της απεργίας και γενικότερα να διατυπώσει την
άποψή του για οτιδήποτε. τη διάρκεια των ταραχών της 30ής Νοεμβρίου στο πανεπιστήμιο του Ζισιέ, για παράδειγμα, ο
Ματίας έγραφε: ※Σο ραδιόφωνο μεταδίδει ότι το πανεπιστήμιο φλέγεται και λεηλατείται. Είναι ψέμα. Είμαι μέσα και μπορώ
να βεβαιώσω ότι γίνονται απλώς μερικές αψιμαχίες με τα όργανα της τάξης...‼.*
* Η ενημέρωση για τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία με την απεργία χιλιάδων ανθρώπων και τη γενική παραλυσία που
αυτή επέφερε δεν πέρασε μόνο από τα συνηθισμένα κανάλια και μέσα αλλά κι από ένα νέο μέσο ενημέρωσης, πιο
πλουραλιστικό, πιο έγκυρο και πιο άμεσο κατά περιπτώσεις.

Η πληροφορία ως θέαμα, Γ. Δημητρακόπουλος, Εκθέσεις Γ’ Λυκείου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1992, σελ. 117 κ.ε.
Η τηλεόραση αποσπά την προσοχή των ανθρώπων απ’ ό,τι τους ενδιαφέρει με το θέαμα και παραμορφώνει ό,τι τους
ενδιαφέρει καθώς το μετατρέπει σε θέαμα. Η τηλεόραση προχωρεί σ’ αυτή τη λογική καθώς φαίνεται να δρα πάνω στην
αρχή: αν κάτι κινείται, κινηματογράφησέ το, αν δεν κινείται δεν υπάρχει. Ψς μέσο ακολουθεί τη δράση στα άκρα: αν κάτι
είναι δραματικό, μετάδωσέ το, αν δεν είναι, τότε δραματοποίησέ το. Αν δεν μπορεί να δραματοποιηθεί, τότε δεν είναι
σημαντικό. Η τηλεόραση αποσπά την προσοχή με το θεαματικό.
Η τηλεόραση έχει αυξήσει την ενημέρωση σε μεγάλο βαθμό. Ο τρόπος παρουσίασης έχει
προωθήσει το ενδιαφέρον και την αίσθηση της συμμετοχής. Με λίγα λόγια έχει ζωντανέψει το
ενδιαφέρον. Όμως με τη χρήση αυτών ακριβώς των ιδιοτήτων της έχει μετατρέψει την
πραγματικότητα σε θέαμα: είτε με την κίνηση είτε με το χειροκρότημα είτε με το λυγμό. Κανείς
έχει την εντύπωση της συμμετοχής, χωρίς να συμμετέχει. Η τηλεόραση περιέχει πληροφόρηση με
στόχο την εγρήγορση και τον προσανατολισμό. Όμως το αποτέλεσμα είναι η αποξένωση...Η
τηλεόραση μπορεί να καλύψει μια σύγκρουση, έναν πόλεμο, μια επανάσταση, μια πολιτική
δολοφονία, πιο έντονα από οποιαδήποτε εφημερίδα. Αυτό σημαίνει πως τείνει να δώσει λιγότερο
εντυπωσιακή αντιμετώπιση στους λόγους που προκάλεσαν τα γεγονότα... Η τηλεόραση είναι
ισχυρή σε οπτικά αποτελέσματα και αδύνατη σε υποθέσεις (...).

Σι γλώσσα διαμορφώνουν τα ΜΜΕ, Γιάννης Παπακώστας, εφ. Ελευθεροτυπία, 19/6/2006

Σρόποι μετάδοσης ειδήσεων στην αρχαιότητα,Μιχάλης A. Σιβέριος

, εφ. Σο Βήμα, 28/11/2004

Πολύ πιο κοντά στις σημερινές εφημερίδες ήταν τα Acta Senatus της Ρωμαϊκής υγκλήτου
Είναι στη φύση του ανθρώπου να επιδιώκει την πληροφόρηση σωστών ειδήσεων, πολύ περισσότερο
μάλιστα όταν πολλές από αυτές τού είναι ποικιλοτρόπως χρήσιμες. το πέρασμα των αιώνων οι
άνθρωποι δέχονταν ειδήσεις με διαφόρους τρόπους. Ετσι ένα χαρακτό ή ζωγραφιστό σημάδι στον κορμό
ενός δένδρου ή στην επιφάνεια ενός βράχου προειδοποιούσε και πληροφορούσε τον πρωτόγονο άνθρωπο
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για την παρουσία ενός εχθρού ή για το πέρασμα ενός θηράματος. Ανάλογα είναι και ορισμένα άλλα μέσα, οπτικά (όπως
φωτιά ή καπνός) ή ακουστικά (όπως ο ήχος τυμπάνου), με τα οποία οι άνθρωποι γίνονταν επίσης κάτοχοι ειδήσεων. Κάποια
μάλιστα απ' αυτά διατηρήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ετσι, π.χ., βυζαντινοί αυτοκράτορες είχαν εγκαταστήσει ένα
σύστημα φάρων από τα σύνορα της αυτοκρατορίας ως την Κωνσταντινούπολη που, ως επί το πλείστον, είχαν οπτική επαφή ο
ένας με τον άλλον και στους οποίους άναβαν τη φωτιά κάθε φορά που εχθρικά στρατεύματα εισέβαλλαν στη χώρα τους.
Οταν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές, η είδηση της εισβολής έφθανε στη Βασιλεύουσα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ορισμένα από τα πρωτόγονα αυτά μέσα εξακολουθούν να είναι σε χρήση, για λόγους
βέβαια παράδοσης, ακόμη και σήμερα, στις μέρες της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου. τη διάρκεια των
διαβουλεύσεων για την εκλογή νέου Πάπα, ένας λευκός ή μαύρος καπνός που βγαίνει μέσα από τα διαμερίσματα του
Βατικανού πληροφορεί τους συγκεντρωμένους στην πλατεία του Αγ. Πέτρου για την εκλογή ή όχι του νέου θρησκευτικού
ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.
Ψστόσο όλα τα παραπάνω μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση της είδησης δεν παρείχαν την ασφάλεια την οποία
παρέχει ο άνθρωπος, όταν ο ίδιος αναλαμβάνει το ρόλο να μεταφέρει μια είδηση. Αυτό ισχύει και στις μέρες μας. Ο ρόλος του
ανθρώπου ως αγγελιαφόρου έχει μια μακριά προϊστορία. Ας θυμηθούμε τον Αθηναίο οπλίτη που κάλυψε τρέχοντας την
απόσταση από το Μαραθώνα ως την Αθήνα, για να αναγγείλει στους Αθηναίους τη νίκη κατά των περσικών στρατευμάτων
στο Μαραθώνα το 490 π.X. Οταν μάλιστα ο άνθρωπος χρησιμοποίησε εξημερωμένα ζώα, όπως π.χ. άλογα ή άλλα
γρηγορότερα μεταφορικά μέσα, ο χρόνος μετάδοσης της είδησης συντομεύθηκε σημαντικά για να φτάσουμε σήμερα, με τη
συνδρομή και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, στους απίστευτους χρόνους διασποράς των ειδήσεων.
Οπωσδήποτε σπουδαίο σταθμό στη διάδοση της είδησης έπαιξε η ανακάλυψη της γραφής που αποτέλεσε και προϋπόθεση για
τη δημιουργία της εφημερίδας. Εφημερίδες δεν ήταν άγνωστες στην αρχαία Ελλάδα, δεν είχαν όμως σχέση με το έντυπο που
εμείς σήμερα ονομάζουμε εφημερίδα. Επρόκειτο συνήθως για στρατιωτικά υπομνήματα ※των καθ' ημέραν συμβαινόντων‼.
Περίφημες, π.χ., ήταν οι ※βασίλειοι εφημερίδες‼ του Μεγ. Αλεξάνδρου όπου καταγράφονταν σε καθημερινή βάση οι
δραστηριότητες του μεγάλου στρατηλάτη. Κάπως πιο κοντινό προς τη σημερινή εφημερίδα ήταν ένα είδος ημερολογίου στο
οποίο καταχωρούνταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Οι Ρωμαίοι ήταν ίσως οι πρώτοι που κατανόησαν τη
χρησιμότητα της ύπαρξης ενός τέτοιου ημερολογίου και είχαν αναθέσει τη σύνταξή του στο Μεγάλο Ποντίφηκα. Σα
σπουδαιότερα συμβάντα, μαζί με την ημερομηνία τους, αναγράφονταν πάνω σε πινακίδες βαμμένες λευκές, τις οποίες και
αναρτούσαν σε δημόσιους χώρους για να είναι προσιτές στον κόσμο. Πρόκειται για τα ※Μεγάλα Φρονικά‼ (Annales maximi)
που συντάσσονταν κατά μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα και τα οποία με τον καιρό συγκεντρώθηκαν σε δεκάδες τόμους.
Φωρίς αμφιβολία, πολύ πιο κοντά στις σημερινές εφημερίδες ήταν τα Acta Senatus, τα πεπραγμένα δηλαδή της Ρωμαϊκής
υγκλήτου, και τα Acta populi (Romani) diurna (καθημερινές πράξεις του ρωμαϊκού λαού), ένα είδος εφημερίδας όπου
δημοσιεύονταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Περιείχαν δηλαδή αυτό το τμήμα των σημερινών εφημερίδων όπου
απαντώνται κυρίως τοπικές ή εσωτερικές ειδήσεις. Κύρια άρθρα, οικονομικές αναλύσεις, επιφυλλίδες κ.ά. ήταν την εποχή
αυτή άγνωστα. Δεν μας σώθηκε κανένα γνήσιο φύλλο της ※εφημερίδας‼ αυτής. Ετσι δεν γνωρίζουμε πόσο κοντά στην
αλήθεια είναι ένα πλαστό φύλλο της Acta populi diurna, του οποίου ο συντάκτης, αναμφίβολα πολύ νεότερος από την εποχή
στην οποία αναφέρεται, το παρουσίασε ως φύλλο που κυκλοφόρησε στη Ρώμη στις 29 Μαρτίου του 168 π.X. την ύλη του
περιέχονται οι ειδήσεις της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων από ένα νέο ύπατο, ονόματι Λικίνιο, το ξέσπασμα μιας
καταιγίδας με συνοδεία κεραυνών, μια συμπλοκή σε οινοπωλείο με τραυματισμούς, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε
κρεοπωλεία εξαιτίας αγορανομικών παραβάσεων, η σύλληψη ενός χρηματιστή που είχε εξαφανιστεί έχοντας καταχραστεί
ξένα χρήματα, η εκτέλεση ενός θανατοποινίτη και ο απόπλους του καρχηδονιακού στόλου από το λιμάνι της Ψστίας.
Πάντως πλαστά φύλλα ※εφημερίδων‼ κυκλοφορούσαν ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σότε, π.χ., εμφανίστηκαν ως
γνήσια, κείμενα που εφέροντο ότι έγραψαν από το μέτωπο του Σρωικού πολέμου ένας Δίκτυς από την Κρήτη και ένας Δάρης
από τη Υρυγία της M. Ασίας! Με άλλα λόγια, τα δύο αυτά πρόσωπα θεωρούνταν... πολεμικοί ανταποκριτές που έκαναν
ρεπορτάζ από τα πεδία των μαχών, όπου ο Αχιλλεύς κονταροχτυπιόταν με τον Εκτορα. Ο Δίκτυς έδινε τις ειδήσεις από την
πλευρά των Ελλήνων, καθώς συμμετείχε με τα στρατεύματα του Ιδομενέα, του βασιλιά της Κρήτης, ενώ ο δεύτερος από την
πλευρά των Σρώων, καθώς υπηρετούσε στο στρατό του Πριάμου. Και ενώ η πλαστογραφία αυτή ήταν όχι απλώς πασιφανής
αλλά χονδροειδής, εντούτοις κατά τους βυζαντινούς χρόνους υπήρξαν συγγραφείς που θεωρούσαν ότι οι δύο παραπάνω
ονομαζόμενοι είχαν παρακολουθήσει αυτοπροσώπως τις αιματηρές συγκρούσεις που είχαν περιγράψει στην πεδιάδα του
καμάνδρου ανάμεσα στους Αχαιούς και τους Σρώες!

Η επικυριαρχία της δημοσιογραφίας, Πιερ Μπουρντιέ «Για την τηλεόραση» Μετάφραση:
Αλεξάνδρα ωτηρίου, Καίτη Διαμαντάκου, Θεματικοί Κύκλοι, σελ. 178-180
*...+ Όπως το πολιτικό πεδίο και το οικονομικό πεδίο, και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι
το επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό ή και νομοθετικό πεδίο, το δημοσιογραφικό
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πεδίο υποβάλλεται μόνιμα στη δοκιμασία των ετυμηγοριών της αγοράς, διαμέσου της -άμεσης- κύρωσης της πελατείας ή της έμμεσης- κύρωσης της ακροαματικότητας (ακόμη και αν η ενίσχυση του κράτους μπορεί να διασφαλίσει κάποια ανεξαρτησία
έναντι των άμεσων καταναγκασμών της αγοράς). Οι δημοσιογράφοι είναι αναμφίβολα πολύ περισσότερο επιρρεπείς να
ασπαστούν το ※κριτήριο ακροαματικότητα‼ κατά την παραγωγή (※να το απλοποιήσουμε‼, ※να το συντομεύσουμε‼ κτλ.) ή
κατά την αξιολόγηση των προϊόντων ή ακόμη και των παραγωγών (※περνάει στο γυαλί‼, ※πουλάει‼ κτλ.), όσο υψηλότερη
θέση κατέχουν (διευθυντές καναλιού, αρχισυντάκτες κτλ.) σε ένα όργανο που είναι πιο άμεσα εξαρτημένο από την αγορά
(ένα εμπορικό τηλεοπτικό κανάλι σε αντίθεση με ένα πολιτιστικό κανάλι κτλ.), σε αντίθεση με τους νεαρότερους σε ηλικία
και τους λιγότερο καθιερωμένους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη τάση να αντιτάσσουν τις αρχές και τις αξίες
του ※επαγγέλματος‼ στις ρεαλιστικότερες και κυνικότερες απαιτήσεις των ※παλαιότερων‼.
ύμφωνα με την ιδιαίτερη λογική ενός πεδίου που είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή ενός κατεξοχήν φθαρτού
αγαθού όπως είναι οι ειδήσεις, ο ανταγωνισμός για την πελατεία τείνει να λάβει τη μορφή ενός ανταγωνισμού για την
προτεραιότητα, για την ※πρωτιά‼, για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις (το scoop) -πολύ μάλιστα περισσότερο, προφανώς, όσο
εγγύτερα στον εμπορικό πόλο πρόσκειται το μέσο. Ο καταναγκασμός της αγοράς ασκείται αποκλειστικά μέσω της επήρειας
του πεδίου: πράγματι, πολλά από τα scoops, που επιδιώκονται και θεωρούνται ※ατού‼ για την κατάκτηση της πελατείας, δεν
πρόκειται να υποπέσουν καν στην αντίληψη των αναγνωστών ή των θεατών και αντιληπτά θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο
από τους ανταγωνιστές (καθώς οι δημοσιογράφοι είναι οι μόνοι που διαβάζουν όλες τις εφημερίδες...). Εγγεγραμμένος καθώς
είναι στη δομή και στους μηχανισμούς του πεδίου, ο ανταγωνισμός για την προτεραιότητα επιστρατεύει και ευνοεί εκείνους
τους φορείς που είναι εξοπλισμένοι με επαγγελματικές διαθέσεις, οι οποίες τείνουν να εντάξουν τη σύνολη δημοσιογραφική
πρακτική υπό το έμβλημα της ταχύτητας (ή της σπουδής) και της αέναης ανανέωσης1. Διαθέσεις, οι οποίες ενισχύονται
αδιάλειπτα από τον ίδιο τον προσωρινό χαρακτήρα της δημοσιογραφικής πρακτικής, η οποία, υποχρεώνοντας τους
δημοσιογράφους να ζουν και να σκέφτονται μέρα πάρα μέρα και να αξιολογούν μια πληροφορία σε συνάρτηση με την
επικαιρότητα της (η ※ναρκομανία‼ των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων), ευνοεί ένα είδος μόνιμης αμνησίας, η οποία είναι το
αρνητικό αντίστροφο της νεωτεριστικής μανίας, καθώς και μια τάση εκτίμησης των παραγωγών και των παραγώγων με
γνώμονα την αντίθεση μεταξύ του ※καινούριου‼ και του ※ξεπερασμένου‼ 2.
Άλλη επίπτωση που προκαλεί το πεδίο, εντελώς παράδοξη και ελάχιστα ευνοϊκή για τη, συλλογική ή ατομική, εδραίωση της
αυτονομίας: ο ανταγωνισμός εξωθεί σε μόνιμη επιτήρηση (η οποία μπορεί να φτάσει σε σημείο αμοιβαίας κατασκόπευσης)
των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών, με στόχο την εκμετάλλευση των αποτυχιών τους, την αποφυγή των λαθών τους,
την παρεμπόδιση των επιτυχιών τους και κυρίως την προσπάθεια δανεισμού των ^υποτιθέμενων εργαλείων της επιτυχίας
τους (θέματα ειδικών αφιερωμάτων, τα οποία θα πρέπει να επαναληφθούν, βιβλία που καταγράφτηκαν από άλλους και για
τα οποία ※δεν μπορείς να μη μιλήσεις‼, καλεσμένοι που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις, ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να
※καλύψεις‼ επειδή κάποιοι άλλοι το ανακάλυψαν, κι ακόμη δημοσιογράφοι που πρέπει να διεκδικήσεις είτε από πραγματική
επιθυμία απόκτησης τους είτε για να παρεμποδιστεί η απόκτηση τους από τους ανταγωνιστές). Μ' αυτό τον τρόπο, στο
συγκεκριμένο τομέα, όπως και σε άλλους, ο ανταγωνισμός όχι μόνο δεν είναι αυτόματα γενεσιουργός πρωτοτυπίας και
διαφορετικότητας, αλλά αντίθετα τείνει συχνά να ευνοεί την ομοιογένεια της προσφοράς, όπως εύκολα μπορεί να
διαπιστωθεί αν συγκριθούν τα περιεχόμενα των μεγάλων εβδομαδιαίων περιοδικών ή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών
καναλιών με μεγάλη ακροαματικότητα. Ο συγκεκριμένος όμως ισχυρότατος μηχανισμός έχει επιπρόσθετα ως επίπτωση ότι
επιβάλλει με παραπλανητικό τρόπο στο σύνολο του πεδίου ※επιλογές‼ σε εργαλεία διάδοσης που είναι αμεσότατα και
πλήρως υποταγμένα στις ετυμηγορίες της αγοράς, όπως είναι η τηλεόραση. Επιλογές που συμβάλλουν στον προσανατολισμό
της σύνολης παραγωγής προς τη διατήρηση των καθιερωμένων αξιών. *...+

Θέμα: Παιδική εργασία (εκμετάλλευση)
Θέμα (Ετέθη στις πανελλήνιες εξετάσεις το 1996 στην Α'-Β'-Γ' Δέσμη): Κατά τον περασμένο αιώνα, τον αιώνα της
Βιομηχανικής Επανάστασης, παρατηρήθηκε μια άγρια εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας στους χώρους της βιομηχανικής
παραγωγής που είχε πολύ σοβαρές συνέπειες για τη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών. τις σημερινές κοινωνίες,
κυρίως στις μεγαλουπόλεις, παρατηρείται μια άλλης μορφής εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, όχι πια τόσο στους χώρους
της βιομηχανικής παραγωγής: στα σταυροδρόμια, στους δρόμους, στα κέντρα διασκέδασης και αλλού ένα πλήθος παιδιών
※εργάζεται‼ νυχθημερόν προσπαθώντας να προσφέρουν κάποια υπηρεσία έναντι απροσδιόριστης ※αμοιβής‼.
ας ζητείτε να εξηγήσετε τους λόγους που προκαλούν τη σημερινή μορφή εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας και να
διατυπώσετε τις σκέψεις σας για τη θέση που πρέπει να έχει το παιδί στην κοινωνία.
Πρόλογος
ανάπλαση των δεδομένων
ιστορική αναδρομή
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διόρθωση των δεδομένων: οποιαδήποτε μορφή παιδικής εργασίας είναι εκμετάλλευση... (απόδειξη του ισχυρισμού αυτού
στο Κυρίως Θέμα)
Κυρίως Θέμα
Ε1. Αιτίες εκμετάλλευσης παιδικής εργασίας
καπιταλιστικό σύστημα
ανισότητα
οικονομική κρίση
όξυνση ανεργίας
φτώχεια
κρίση θεσμού οικογένειας
αμοραλισμός
αδιαφορία
άχρηστο εκπαιδευτικό σύστημα
αστυφιλία
αστικοποίηση της ζωής
μεγαλουπόλεις
πολυποίκιλα προβλήματα
ρατσισμός (μετανάστες, παλιννοστούντες, αλλόθρησκοι, αλλογενείς, αλλόγλωσσοι...)
κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση
ατελής κρατική πρόνοια
κατάλληλων νόμων
...
Μεταβατική §
υνέπειες για τα παιδιά από μια τέτοια κατάσταση εκμετάλλευσης...
Ε2. Θέση του παιδιού στην κοινωνία
Η θέση των νέων δεν είναι σε οποιαδήποτε μορφής εργασία αναγκαστική, ακούσια και μόνιμη, όσο ※καλή‼ κι αν είναι.
υνεχίζοντας με την παραδοχή ότι οι νέοι αποτελούν το αύριο κάθε κοινωνίας, οι νέοι είναι το μέλλον, καταλήγουμε στις
ακόλουθες σκέψεις για τη θέση τους:
στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος
αυτοτελής ύπαρξη με σεβαστά δικαιώματα και υποχρεώσεις
μέσα σε μια οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις: του παρέχει ασφάλεια, κατοικία, τροφή, ενδυμασία, ανατροφή,
διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία...
σε σχολείο και στο επίκεντρο ενός εκπαιδευτικού συστήματος που στέκεται αρωγός στις ανάγκες του και όχι σαν το ηλίθιο
νοσηρό εκπαιδευτικό σύστημα...
μέσα σ' ένα αστικό και γενικότερα οικιστικό περιβάλλον κατάλληλο για την ενηλικίωσή του, που να παρέχει ευκαιρίες
ψυχαγωγίας, άθλησης, παιχνιδιού, δημιουργικής έκφρασης...
στη σιγουριά ενός θεσμικού και νομοθετικού πλέγματος
στην ασφάλεια και θαλπωρή ενός κοινωνικού συστήματος που μεριμνά για τα απροστάτευτα παιδιά και παρεμβαίνει σε
περιπτώσεις εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής
στην προστασία και την εξασφάλιση μιας διεθνούς συνεργασίας και παρέμβασης για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης
και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά του κόσμου
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Μ.Μ.Ε. που τα φέρονται με σεβασμό και δεν τα αποβλακώνουν ή τα βιάζουν ψυχικά
με ό,τι ※σκουπίδι‼ τούς προβάλλουν
στα πλαίσια ενός καταναλωτικού συστήματος που δεν τα αντιμετωπίζει ως θύματα
εντός μιας κοινωνίας που εν γένει επικρατεί η ισότητα, η δικαιοσύνη, που παρέχονται σε όλους ίσες ευκαιρίες για όλα, που
λείπουν παντελώς φαινόμενα ρατσισμού...
σ' ένα φυσικό περιβάλλον ανέπαφο και αρμονικά συνδεμένο με τον άνθρωπο
...
Επίλογος
Αν μια κοινωνία, όπως η ελληνική, δε μεριμνά για τα παιδιά και ανέχεται την εκμετάλλευσή τους είτε με
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την παιδική εργασία είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τότε, σαν ανόητη, δυναμιτίζει το μέλλον της<

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 186 εκατ. παιδιά θύματα εκμετάλλευσης, Θ.Γ., εφ. Ελευθεροτυπία, 14/10/2003
Ένα στα έξι παιδιά στα σκλαβοπάζαρα
Σα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και σκιαγραφούν ένα δραματικό παγκόσμιο πρόβλημα: 186 εκατομμύρια παιδιά σε
ολόκληρο τον κόσμο είναι θύματα παιδικής εργασίας, απάνθρωπης μεταχείρισης και στυγνής οικονομικής
εκμετάλλευσης.Αυτό σημαίνει ότι 1 στα 6 παιδιά παγκοσμίως αποσπάται από την οικογένειά του, στερείται της προστασίας
και των πιο στοιχειωδών φροντίδων που του είναι αναγκαίες, αποκλείεται από την εκπαίδευση και ρίχνεται στο
σκλαβοπάζαρο της σκληρής παιδικής εργασίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι 1 στα 8 παιδιά είναι θύμα των χειρότερων μορφών
οικονομικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης.Σα στοιχεία αυτά παρατίθενται μεταξύ άλλων σε μια σημαντική και λεπτομερώς
τεκμηριωμένη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο ※Ένα μέλλον χωρίς παιδική
εργασία‼, που κυκλοφορεί τώρα και στη γλώσσα μας από τις εκδόσεις ※Οδυσσέας‼ (μετάφραση: Σούλα
ιέτη, χορηγός της έκδοσης: η Εμπορική Σράπεζα).
Ποια δικαιώματα;
Όπως σημειώνει στην εισαγωγή της η ευρωβουλευτής Μυρσίνη Ζορμπά, η παιδική εργασία είναι μία
από τις πιο βασικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών ※η οποία συνδέεται με την
απομάκρυνση από την εκπαίδευση, την οικονομική εκμετάλλευση, την κακοποίηση, το εμπόριο
παιδιών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική πορνεία και πορνογραφία. Καμία ήπειρος και καμία
χώρα δεν είναι απαλλαγμένες από την παιδική εργασία και το εμπόριο ανθρώπινων υπάρξεων‼.Όταν μιλάμε για παιδική
εργασία που συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και που πρέπει να εξαλειφθεί ριζικά, δεν αναφερόμαστε σε όλες
τις μορφές απασχόλησης παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν αναφερόμαστε λ.χ. στα εκατομμύρια των παιδιών που
δουλεύουν νόμιμα, κάνοντας δουλειές συμβατές με την ηλικία τους και το επίπεδο της ωριμότητάς τους, ούτε βέβαια σε όσα
βοηθούν στις ελαφρές δουλειές του σπιτιού μετά το σχολείο ή προσέχουν μικρότερα παιδιά κ.λπ.Η ελάχιστη ηλικία που ορίζει
κάθε εθνική νομοθεσία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλικία που απαιτείται ώσπου να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική
εκπαίδευση του παιδιού. ύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τα συνολικά 211
εκατομμύρια παιδιών ηλικίας 5-14 ετών ανά τον κόσμο που μετέχουν σε κάποια μορφή οικονομικής δραστηριότητας, 186
εκατομμύρια απασχολούνται σε μορφές εργασίας που πρέπει να καταργηθούν (συμπεριλαμβανομένων και των ※χειρίστων
μορφών‼ παιδικής εργασίας). Και από τα συνολικά 141 εκατομμύρια παιδιών ηλικίας 15-17 ετών που μετέχουν σε οικονομικές
δραστηριότητες ανά τον κόσμο, 59 εκατομμύρια απασχολούνται στην κατηγορία της παιδικής εργασίας. Σουλάχιστον 8,4
εκατομμύρια αγοριών και κοριτσιών όλων των ηλικιών απασχολούνται συνολικά ανά τον κόσμο σε ※άνευ όρων‼ χείριστες
μορφές παιδικής εργασίας. Σα δύο τρίτα περίπου αυτών των παιδιών είναι παγιδευμένα σε μορφές καταναγκαστικής και
δέσμιας στον πιστωτή/ εργοδότη εργασίας. Σο ένα πέμπτο περίπου, δηλαδή κοντά στα δύο εκατομμύρια παιδιά, υπολογίζεται
ότι είναι θύματα εκμετάλλευσης μέσω πορνείας και πορνογραφίας.
Σραγωδία
Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν τις δραματικές διαστάσεις του προβλήματος. ε ό,τι αφορά τη
γεωγραφική κατανομή αυτών των μεγεθών, η περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων παιδιών 5-14 ετών, δηλαδή περίπου 127 εκατομμύρια ή το 23% του
συνόλου. Σο φαινόμενο είναι ακόμη εντονότερο στην υποσαχάρια Αφρική, όπου δουλεύουν το 29% των
παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αλλά η παιδική εργασία δεν περιορίζεται στις φτωχές ή
αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ΔΟΕ δείχνουν ότι και στις αναπτυγμένες χώρες
είναι οικονομικά ενεργό περίπου το 3% των παιδιών ηλικίας 10-14 ετών. Είναι σαφές ότι η οικονομική
ανάπτυξη δεν οδηγεί αυτόματα στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, όπως νομίζεται συνήθως. Αλλά
βέβαια το πρόβλημα είναι πολύ πιο έντονο στις φτωχές και τις αναπτυσσόμενες χώρες.ε αυτές τις
χώρες οι μελέτες μας λένε ότι η μεγάλη πλειονότητα (το 70%) των ※οικονομικά ενεργών‼ παιδιών απασχολούνται στη
γεωργία, την αλιεία, τη θήρα και τη δασοκομία. Λιγότερο από 9% απασχολούνται στη βιομηχανία και το ίδιο ποσοστό στο
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Ακολουθεί ο τομέας των κοινοτικών, κοινωνικών και
προσωπικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της απασχόλησης των παιδιών ως οικιακών βοηθών (6,5%) και ο τομέας των
μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών (4%). Ποσοστό 3% των παιδιών απασχολούνται στον τομέα των κατασκευών
καθώς και στα ορυχεία και λατομεία. Η πλειονότητα των εργαζόμενων παιδιών απασχολείται στους τομείς της άτυπης
οικονομίας ή παραοικονομίας.
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Δουλοπαροικία
Η παιδική εργασία στη γεωργία συμβαδίζει πολύ συχνά με μορφές δουλοπαροικίας. Οι
πάμπτωχες οικογένειες των χωρικών, που είναι ακτήμονες ή έχουν ελάχιστη δική τους γη και
δυσκολεύονται να επιβιώσουν, συχνά παγιδεύονται από το γαιοκτήμονα της περιοχής ή
κάποιον τρίτο από τον οποίο δανείζονται κάποιο ποσό. Για να ξεπληρώσουν το χρέος τους
υποχρεώνονται συνήθως να καταδικάσουν το παιδί τους να δουλεύει για λογαριασμό του
πιστωτή/ εργοδότη. Η προσωπική παιδική δουλεία λόγω χρέους ανθεί σε διάφορα μέρη του
πλανήτη: όχι μόνο στη νότια και νοτιοανατολική Ασία αλλά και στη Λατινική Αμερική και
στην Αφρική. Σα παιδιά καταλήγουν να είναι στο έλεος του γαιοκτήμονα/ εργοδότη.
Ορισμένοι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε μεσίτες και τα ανταλλάσσουν με χρήματα. Αναπτύσσεται έτσι ένα
δουλεμπόριο παιδιών με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Εκτιμάται ότι η εμπορία
παιδιών είναι μια ※επιχείρηση‼ με ετήσιο τζίρο ένα δισεκατομμύριο δολάρια και ότι τα θύματα φτάνουν το 1,2 εκατομμύρια
παιδιά το χρόνο. Πρόκειται για ένα πραγματικά οικουμενικό πρόβλημα που συνδέει όλες τις χώρες και περιοχές του κόσμου,
δημιουργώντας ένα σύνθετο πλέγμα παράνομων μετακινήσεων ανθρώπινων υπάρξεων. Και βέβαια μία από τις φοβερότερες
μορφές ※παιδικής εργασίας‼ είναι η καταναγκαστική επιστράτευση παιδιών, που εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε
πολεμικές συρράξεις. Η παιδική εργασία τροφοδοτείται σταθερά από πολλές αιτίες, όπως είναι η φτώχεια, οι οικονομικές
κρίσεις, οι πολιτικές αναστατώσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες κ.λπ.
Η αποτελεσματική καταπολέμησή της συνδέεται επομένως άρρηκτα με την παγκόσμια πάλη ενάντια στη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, με την υπεράσπιση του δικαιώματος στη μόρφωση, με τον αγώνα για τη μείωση των κοινωνικών
ανισοτήτων, με πολιτικές και δράσεις που κατατείνουν στην παγκόσμια δικαιοσύνη. Προϋποθέτει επίσης συντονισμένες
πρωτοβουλίες και προγράμματα που πρέπει να αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Προς εθνικό σχέδιο δράσης για την εργασία κάτω των 18
τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα παρουσιάστηκε χθες η ελληνική έκδοση της έκθεσης της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας με τίτλο ※Ένα μέλλον χωρίς παιδική εργασία‼, η οποία υλοποιήθηκε με την πρωτοβουλία της
ευρωβουλευτού Μυρσίνης Ζορμπά.
Ση διαβεβαίωση του υπουργού Εργασίας, Δημήτρη Ρέππα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η κατάρτιση ενός Εθνικού χεδίου Δράσης
για την απασχόληση ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, άκουσαν τα εργαζόμενα παιδιά, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι
εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με τα δικαιώματα του παιδιού, που παρευρέθησαν
στην εκδήλωση.
Ενδεικτικά των διαστάσεων που έχει πάρει η παιδική εργασία, παράνομη και νόμιμη, παγκοσμίως είναι τα στοιχεία που
ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καθηγητής Γεώργιος Κουκουλές. ※Από τα 351,7
εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται σε όλο τον κόσμο, τα 245,5 εκατομμύρια απασχολούνται παράνομα σε διάφορους τομείς,
ενώ τα 186,3 εκατομμύρια είναι ηλικίας κάτω των 14 ετών‼, τόνισε. τις δυνατότητες του υνηγόρου του Παιδιού για
προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων αναφέρθηκε ο βοηθός συνήγορος του πολίτη, υπεύθυνος του κύκλου
δικαιωμάτων του παιδιού, Γιώργος Μόσχος, ο οποίος ανακοίνωσε τη δημιουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά
περιστατικών παιδικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Παρών ήταν και ο πρόεδρος της Εμπορικής Σράπεζας, Γιάννης
τουρνάρας, ο οποίος έκανε λόγο για το τεράστιο οικονομικό κόστος που απορρέει από το γεγονός ότι τα δεκάδες
εκατομμύρια παιδιών, που αρχίζουν να εργάζονται από την εφηβεία τους ή και νωρίτερα, δεν καταρτίζονται ποτέ επαρκώς,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία της χώρας τους.
Σα 150 απαγορευμένα "ανήλικα" επαγγέλματα (Γιώργος Γάτος, Εφ. Ημερησία, 19/06/2000)
H επαιτεία, ο καθαρισμός τζαμιών αυτοκινήτων στα φανάρια, η πώληση λουλουδιών ή μικροαντικειμένων ακόμη και η
διανομή φυλλαδίων περιλαμβάνονται στη λίστα των συνο-λικά 150 απαγορευμένων
※επαγγελμάτων‼ για ανηλίκους (ηλικίας κάτω των 18 ετών), που εξέδωσε το υπουργείο
Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, με στόχο τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των
ανηλίκων εργαζομένων. Tη λίστα εμπεριέχει η υπουργική απόφαση, που υπέγραψε -με την
ομόφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων- ο υπουργός Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων Δ.
Pέππας, κυρώ-νοντας την 182 Διεθνή ύμβαση Eργασίας ※για την απαγόρευση των χειρότερων
μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση για την εξάλειψή της‼.
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H υπουργική απόφαση περιγράφει, ειδικότερα:
34 εργασίες που εκθέτουν τον ανήλικο σε κινδύνους φυσικής, ψυχολογικής ή ακόμη και σεξουαλικής κακοποίησης ή
εκμετάλλευσης. Aνάμεσα στις εργασίες αυτές, είναι κάθε μορ-φής επαιτεία ή εκμετάλλευση, οι πλανόδιοι πωλητές, πωλητές
σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές, οι υπαίθριοι μικροπωλητές, η υπαίθρια παροχή υπηρεσιών, τα μοντέλα μανεκέν, ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρ-θρου 5 του Π.Δ. 62/98 (για τις ώρες
απασχόλησης κ.ά.), η εργασία σε ντισκοτέκ, μουσικο-χορευτικά κέντρα - μπαρ, οι γελωτοποιοί, αφισοκολλητές - διανομείς
φυλλαδίων, εργασίες διανομής και παράδοσης αγαθών κατ' οίκον, οικιακοί βοηθοί, κάθε μοναχική εργασία σε χώρους στους
οποίους γίνονται χρηματικές συναλλαγές (καντίνες, βενζινάδικα, περίπτερα κ.λπ.), η εργασία σε οινοποιεία, ζυθοποιεία και
αποστακτήρια αλκοολούχων ποτών, η απα-σχόληση σε χώρους κατασκευής, επισκευής ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών,
σε σφαγεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, σε νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης τοξικομανών, σε γραφεία τελετών κ.α.
51 εργασίες που από τη φύση τους είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων, είτε λόγω υψηλών θερμοκρασιών - θορύβων
- δονήσεων - διαδικασιών, είτε και χρήσης επικίν-δυνων ουσιών, όπως σε γεωργικές εργασίες (χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων), στη συλλογή απορριμμάτων, στη βυρσοδεψία, σε φούρνους και κλιβάνους, στους αλευρόμυλους (στα τμήματα
που αναπτύσσονται σκόνες), στον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών με αμ-μοβολή, σε εργασίες στις οποίες ο νέος
εκτίθεται σε θόρυβο στάθμης μεγαλύτερης των 85db (A) την εβδομάδα και στιγμιαίως στα 140 db.
50 εργασίες που για να εκτελεστούν είτε χρησιμοποιούνται επικίνδυνοι εξοπλισμοί, μη-χανήματα και εργαλεία, είτε
περιλαμβάνουν χειρωνακτική διακίνηση ή μεταφορά βαρέων φορτίων (μέχρι την ηλικία των 15 ετών απαγορεύεται κάθε
ανύψωση φορτίου, από 15 - 16 ετών επιτρέπεται η ανύψωση φορτίου 8 κιλών για το αγόρι και 5 κιλών για το κορίτσι και για
όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 13 κιλά το αγόρι και 8 κι-λά το κορίτσι).
15 εργασίες που πραγματοποιούνται σε επικίνδυνα ύψη, σε χώρους υπό περιορισμό, κά-τω από την επιφάνεια του εδάφους
και του νερού, όπως, για παράδειγμα, ο καθαρισμός εξω-τερικής όψης τζαμιών, το κλάδεμα και η συγκομιδή καρπών,
καταδύσεις κ.ά.
250 εκατομμύρια ανήλικοι σκλάβοι (Κ. Παπάδης, εφ. Σο Βήμα, 18/1/1998)
Πλήρη στοιχεία για την παράνομη παιδική εργασία δεν υπάρχουν. Ψστόσο, σύμ-φωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (οργάνωση του ΟΗΕ), έχουν κατα-γραφεί επισήμως, σε ολόκληρο τον κόσμο, 73 εκατομμύρια παιδιά
που εργάζονται σε σκλη-ρές νόμιμες ή παράνομες εργασίες, ενώ κατά την εκτίμηση της Unisef ο συνολικός αριθμός των
παιδιών ηλικίας 5-14 ετών που εργάζονται ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια.
την Ελλάδα το υπουργείο Εργασίας διαθέτει στοιχεία μόνο για τη νόμιμη εργασία των ανηλίκων
ηλικίας 15 19 ετών, τα οποία μάλιστα δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρη. το υ-πουργείο ήταν το 1996
καταγεγραμμένα 3.000 παιδιά που εργάζονταν νομίμως. Αυτό προ-κύπτει από τα βιβλιάρια εργασίας
που υποχρεούνται να εκδώσουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι (άνω των 15 ετών), σύμφωνα με τον νόμο
1837/89 ※για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση‼.
Σα στοιχεία αυτά δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Μεγάλος αριθμός ανηλί-κων κάτω των
15 ετών εργάζεται στη χώρα μας παρά τις απαγορεύσεις με στόχο την ενί-σχυση του οικογενειακού
εισοδήματος. Αυτό ωστόσο αποβαίνει εις βάρος της εκπαίδευσής τους. ύμφωνα με δύο έρευνες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου Αι-γαίου , 15.000 παιδιά εγκαταλείπουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση (δημοτικό σχολείο)
προφα-νώς για να απασχοληθούν και να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Ενδεικτικό της κοι-νωνικής τους προέλευσης
είναι το στοιχείο της έρευνας που αναφέρει ότι τα παιδιά αυτά προέρχονται από οικογένειες οικονομικά ασθενέστερες και ο
πατέρας τους δεν ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση.
Εκτός αυτών, 120.000 παιδιά ηλικίας 15-19 ετών δεν ολοκληρώνουν τη θεσμοθετημένη βασική εκπαίδευση (δημοτικό
γυμνάσιο), γεγονός που ερμηνεύεται ως πρώιμη στροφή στην αγορά εργασίας.
Σα στοιχεία των δύο ερευνών συνδέουν σαφώς την παιδική εργασία με την εκπαίδευση. Ψστόσο δεν απεικονίζουν πλήρως τη
※διαρροή‼ των παιδιών που εγκαταλείπουν την εκπαί-δευση σε μικρή ηλικία και στρέφονται στην εργασία. Σο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου εκτιμά ότι μεγάλος αριθμός παιδιών αυτοαπασχολείται ή εργάζεται σε οικογενειακές και γεωργικές ερ-γασίες.
υνεπώς είναι πολύ δύσκολη η καταγραφή τους.
Μέτρα ωστόσο λαμβάνονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας, χω-ρίς όμως μέχρι στιγμής να
παρατηρούνται στην πράξη ουσιαστικά αποτελέσματα. Σο υ-πουργείο Εργασίας πρόκειται το επόμενο διάστημα να
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προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία στα δεδομένα της οδηγίας 94/33 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν οι
υπηρεσί-ες του υπουργείου έχουν καταρτίσει Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αυτή την περίοδο βρί-σκεται προς έγκριση στο
υμβούλιο της Επικρατείας.
※Η εργατική νομοθεσία της χώρας θέτει ουσιαστικούς περιορισμούς στην απασχόληση ανηλίκων‼ σημειώνει η διευθύντρια
του υπουργείου Εργασίας κυρία Κ. Μυλωνάκη και προσθέτει ότι η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας θα περιλάβει επιπλέον
δικλίδες για την αποτροπή της εκμετάλλευσης των ανηλίκων και την απαγόρευση της εργασίας των παιδιών (κάτω των 15
ετών).
Ο νόμος 1837/89 απαγορεύει ρητά την απασχόληση παιδιών που δεν έχουν συμπληρώ-σει το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Ψστόσο υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Με ειδική άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας και με τη συναίνεση των γονέων τους
μπορούν να εργαστούν παιδιά ηλικίας μικρότερης των 15 ετών μόνο σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (θεατρικές παρα-στάσεις,
μουσικές εκδηλώσεις, μόδα, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.). Και αυτό μόνο ※εφόσον δεν βλάπτεται η σωματική και ψυχική τους
υγεία και ηθική‼.
Για πολλούς όμως το σημείο αυτό αποτελεί ίσως την ※αχίλλειο πτέρνα‼ του νόμου, κα-θώς παρατηρούνται καθημερινά
φαινόμενα μικρών παιδιών που φωτογραφίζονται για πε-ριοδικά ή συμμετέχουν σε αμφιβόλου ηθικής εκδηλώσεις.
τους ανηλίκους 15-19 ετών ο νόμος επιτρέπει την απασχόληση, θέτοντας όμως περιο-ρισμούς στο είδος των εργασιών που
αναλαμβάνουν, ενώ ταυτοχρόνως επιβάλλει την έκδο-ση ※βιβλιαρίου εργασίας‼ (με ιατρικές εξετάσεις, είδος εργασίας, ώρες
απασχόλησης, στοι-χεία του ανηλίκου) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη απασχόληση του ανηλί-κου.
Σο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή, καθιστά ακόμη αυ-στηρότερες τις διαδικασίες
απασχόλησης των ανηλίκων (άνω των 15 ετών). υγκεκριμέ-να:
Ο χρόνος εργασίας των ανηλίκων (ηλικίας 15-18 ετών) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 40 την
εβδομάδα.
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους καθώς και όσοι σπουδάζουν (γυμνάσιο, λύκειο, αναγνωρισμένες
σχολές) δεν επιτρέπεται να απασχολούνται πέραν των 6 ωρών την ημέρα και των 30 την εβδομάδα.
Απαγορεύεται αυστηρώς η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων άνω των 15 ετών καθώς και η απασχόληση των
παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται κατά περίπτωση και κατόπιν ειδικής αδείας οι
※θεατρικές και καλλιτεχνι-κές απασχολήσεις‼.
Ο σκληρός κόσμος των μεγάλων
Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το παι-χνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά
χρόνια. Περίπου 15.000 παιδιά στη χώρα μας και περισσό-τερα από 250 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το
παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται από την τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της εργα-σίας.
Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό προϋπολογισμό αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα
παιδιά στην εργασία και κατ' επέκταση στην εκμετάλ-λευσή τους από πολύ μικρή ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του οικονομικού
παράγοντα στην έναρξη της παιδικής εργασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει κανείς την οικογενειακή προέ-λευση των
παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών, αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό
προσφύγων.

Ο ρατσισμός κάθεται στο πρώτο θρανίο, τέλιος Βραδέλης, εφ. Σα Νέα, 26/9/2007
Αποκλεισμένα από τα σχολεία τα Σσιγγανόπουλα στον Ασπρόπυργο
※Θέλω να πάω στο σχολείο, αλλά δεν με αφήνουν. το σχολείο που πηγαίνουν
τα άλλα παιδιά δεν μπορώ να πάω, ενώ το δικό μας είναι ακόμη καμένο‼. Η
Ιωάννα φέτος θα πήγαινε στην Σ΄ Δημοτικού- αν βέβαια υπήρχε σχολείο που
να μπορούσε να παρακολουθήσει μαθήματα.
Μαζί με τον Φρήστο, τον Γιάννη, και τη Δήμητρα παίρνουν τις σχολικές τους
τσάντες και κόβουν βόλτες μέσα στον καταυλισμό των Σσιγγάνων, στον
Ασπρόπυργο, προσποιούμενοι πως πηγαίνουν στο σχολείο.
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Μέσα στις λάσπες και τα σκουπίδια έχουν στήσει κι ένα υποτυπώδες σχολείο και η Παρασκευούλα, η μεγάλη του
καταυλισμού- η μοναδική που έχει τελειώσει το Δημοτικό- κάνει τη δασκάλα. Με έκπληξη έμαθε μόλις χθες πως θα
μπορούσε να πάει και στο Γυμνάσιο. ※Γιατί δεν μου το είπε κανείς; Θα προλάβω να γραφτώ; Θέλω να μάθω γράμματα, να
γίνω άνθρωπος χρήσιμος‼, λέει και τρέχει να ξετρυπώσει μολύβια, στυλό και τη σχολική της τσάντα, για να πάει αύριο να
γραφτεί στο Γυμνάσιο.
Επεισόδια
Η αυτονόητη δυνατότητα των Σσιγγανόπουλων να μάθουν γράμματα έχει περάσει από χίλια κύματα. Σον επτέμβριο του
2005, 24 Σσιγγανόπουλα από τον καταυλισμό στο Χάρι Ασπροπύργου προσπάθησαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο
10ο δημοτικό σχολείο. Εκεί, όμως, τους περίμεναν ※οργισμένοι‼ κάτοικοι της περιοχής, στην πλειονότητά τους
παλιννοστούντες από την πρώην οβιετική Ένωση, που προκάλεσαν επεισόδια εις βάρος τους. Σα Σσιγγανόπουλα έφθασαν
να πηγαίνουν στο σχολείο με αστυνομική συνοδεία και με τη ζωή τους να γίνεται κόλαση από γονείς και συμμαθητές τους
που τους έβριζαν και τους προ πηλάκιζαν με κάθε ευκαιρία. Ύστερα από έναν μήνα εντάσεων και αφού τα παιδιά των
παλιννοστούντων απείλησαν με αποχή από τα μαθήματά τους αν συνέχιζαν να βρίσκονται μαζί τους τα Σσιγγανάκια, ο
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων πέτυχε την έξωση των 24 μαθητών. Η αιτιολογία ήταν πως δεν ήταν εμβολιασμένα και
κινδύνευαν οι υπόλοιποι μαθητές να αρρωστήσουν. Η Δημοτική Αρχή υποσχέθηκε πως το 11ο δημοτικό σχολείο που θα
κατασκευαζόταν στην περιοχή θα έλυνε και το πρόβλημα των Σσιγγανόπουλων, στους γονείς των οποίων προτάθηκε να
μεταφέρουν προσωρινά τα παιδιά τους σε ένα σχολείο-γκέτο.
Ακολούθησε η μετεγκατάστασή τους στο σχολείο-γκέτο που αποτελείτο από τέσσερα κοντέινερ και μια υποτυπώδη αυλή. το
σχολείο άρχισαν να παρακολουθούν μαθήματα 46 Σσιγγανόπουλα. Ση Μεγάλη Εβδομάδα ※άγνωστοι‼ έκαψαν το
σχολείογκέτο. Είχε προηγηθεί ο βανδαλισμός των σχολικών αιθουσών, όπου άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια και έγραψαν
ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος των παιδιών. Ακολούθησε η κλοπή των αιρ κοντίσιον από το σχολείο και η λεηλασία μιας
από τις αίθουσες. ※Μέχρι και τις πόρτες ξήλωσαν και πήραν τα πάντα από μέσα, αφήνοντας τέσσερις γυμνούς τοίχους‼, λέει
ο Βασίλης αμπάνης, πρόεδρος της Κοινότητας των Σσιγγάνων στο Χάρι, που χαρακτηρίζει τον εμπρησμό του σχολείου ως
※φυσιολογική εξέλιξη όλων όσων είχαν προηγηθεί‼.
Σις κατεστραμμένες αίθουσες ανέλαβε να επιδιορθώσει ο Δήμος Ασπροπύργου. Ψστόσο, ενώ ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά,
το σχολείο-γκέτο παραμένει ακατάλληλο. ※Σα συνεργεία που ήρθαν να επιδιορθώσουν τις καμένες αίθουσες δεν είδαν πως
είχαν καεί οι τουαλέτες και το γραφείο κι έτσι χρειάζεται ακόμη λίγος χρόνος για να ετοιμαστεί το σχολείο‼, δικαιολόγησε
την καθυστέρηση ο δήμαρχος της περιοχής Νίκος Μελετίου.
χολείο-φάντασμα
την περιοχή κατασκευάστηκε, επίσης, το 11ο δημοτικό σχολείο, το οποίο αποσυμφόρησε το 10ο, όμως για μία ακόμη φορά τα
Σσιγγανόπουλα βρήκαν κλειστή την πόρτα στο ※κανονικό‼ σχολείο. Με μια αιφνιδιαστική απόφαση, το σχολείο-γκέτο, το
οποίο είναι ακατάλληλο, ονομάστηκε 12ο δημοτικό σχολείο. Όπως μάλιστα παραδέχεται ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής κ. Π. Κούτας, ※δεν έχουν προβλεφθεί ούτε δάσκαλοι για το 12ο!‼. Ο δήμος
υποστηρίζει πως στο σχολείο-γκέτο έχει προβλεφθεί να φοιτούν παιδιά από τις περιοχές Ήμερος Σόπος και κάρπα. Όπως
όμως αποκαλύπτουν στα ※ΝΕΑ‼ κάτοικοι αυτών των περιοχών, τα παιδιά τους πηγαίνουν κανονικά στα ήδη υπάρχοντα
σχολεία και μόνο για τα Σσιγγανάκια έχει κλείσει η πόρτα. Η υπόθεση του σχολείου-γκέτο έφθασε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, ύστερα από προσφυγή που κατέθεσαν 11 κάτοικοι της περιοχής.

Λιθοβόλησαν την αποασυλοποίηση, άκης Αποστολάκης, εφ. Ελευθεροτυπία, 12/10/2007
ΔΕΝ ΘΕΛΟΤΝ οικοτροφείο ηλικιωμένων στο Κολχικό Λαγκαδά
Με πέτρες επιτέθηκαν σε οικοτροφείο του προγράμματος ※Χυχαργώς‼ οι κάτοικοι του Κολχικού Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.
Δεν θέλουν το οικοτροφείο στο χωριό τους, γιατί φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους, καθώς το οικοτροφείο
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Γυμνάσιο του χωριού.
Πρόκειται για το οικοτροφείο που επρόκειτο να γίνει στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης,
αλλά οι κάτοικοι το έδιωξαν και από εκεί.
Ολοκαίνουργια έπιπλα, τυλιγμένα ακόμη με τις ζελατίνες, φαίνονται μέσα από τα
σπασμένα τζάμια. Γύρω τους στο δάπεδο, τα σπασμένα γυαλιά και ανάμεσά τους οι
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πέτρες που χρησιμοποίησαν κάποιοι θερμοκέφαλοι. Μέχρι και καταλήψεις έκαναν οι κάτοικοι για να μη λειτουργήσει το
οικοτροφείο. Σο κτίσμα, για τη διαμόρφωση του οποίου ξοδεύτηκαν αρκετά χρήματα, μένει έρημο με τα σπασμένα τζάμια να
φαίνονται από το δρόμο, ενώ ο κήπος έχει γεμίσει από ψηλά χόρτα. Εικόνα εγκατάλειψης απ' έξω, καινούργιο από μέσα.
Οι κάτοικοι δεν δέχονται ούτε αντιπροτείνουν κάποιο άλλο κτίσμα στο χωριό τους για την εγκατάσταση του οικοτροφείου,
αλλά δεν το θέλουν καθόλου, λέει ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Καραγιάννης.
το οικοτροφείο επρόκειτο να εγκατασταθούν 15 ηλικιωμένοι, πρώην αλκοολικοί, που έκαναν θεραπεία στο Χυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ότι μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα από τα οικοτροφεία του ※Χυχαργώς‼.
Για την ανεύρεση άλλου κτίσματος, θα πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός, ώστε να βρεθεί ενδιαφερόμενος ιδιώτης.

Aδίκημα ο ρατσισμός, Διονύσης Νασόπουλος, εφ. Σα Νέα, 7/11/2003.
Υυλάκιση και πρόστιμα για φυλετικές ή άλλες διακρίσεις σε χώρους εργασίας, στην παροχή υπηρεσιών και στη διακίνηση
αγαθών, προβλέπει νομοσχέδιο που προωθούν τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας και το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον
δρόμο για την ποινική αντιμετώπιση ρατσιστικών εκδηλώσεων.
Τπηρεσίες που αρνούνται να εξυπηρετήσουν αλλοδαπούς, ιδιωτικά σχολεία που δεν εγγράφουν παιδιά μεταναστών,
νοσοκομεία που παρέχουν νοσηλεία με βάση την εθνικότητα των ασθενών, ο δήμαρχος ή ο κοινοτάρχης που απαγορεύει την
κυκλοφορία αλλοδαπών τις βραδινές ώρες, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια που κλείνουν τις πόρτες σε ξένους για
φυλετικούς λόγους, εργοδότες που παίρνουν δυσμενή μέτρα κατά των αλλοδαπών υπαλλήλων τους (με μικρότερα
ημερομίσθια, ειδικούς χώρους σίτισης κ.ά.), θα βρίσκονται στο εξής στο στόχαστρο του εισαγγελέα.
Υυλάκιση έως ένα έτος
Με το νομοσχέδιο που παρουσίασαν χθες οι συναρμόδιοι υπουργοί κ.κ. Υιλ. Πετσάλνικος και Δημ. Ρέππας, καθιερώνεται για
πρώτη φορά σύστημα προστασίας για τα θύματα φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών και άλλων διακρίσεων στην εργασία,
στην αγορά, στις συναλλαγές κ.λπ. Και προβλέπεται ότι στο εξής οι υπαίτιοι κάθε σχετικής διάκρισης θα αντιμετωπίζουν
ποινικές κατηγορίες (με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος), ενώ θα καλούνται να καταβάλλουν και αποζημιώσεις στα θύματά
τους.
Παράλληλα, συστήνεται Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Δικαιοσύνης και
θα εξετάζει κάθε καταγγελία για παράνομες διακρίσεις. H Επιτροπή θα μεσολαβεί, επίσης, σε προδικαστικό στάδιο, με στόχο
να συμβιβάσει τις δύο αντικρουόμενες πλευρές σε υποθέσεις ρατσιστικής συμπεριφοράς. Αν δεν επέλθει συμβιβασμός, ο
φάκελος της υπόθεσης θα παραπέμπεται στον εισαγγελέα.
Με τον νέο νόμο απαγορεύεται ρητά κάθε ※άμεση ή έμμεση διάκριση‼ και τονίζεται ότι είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή της
αρχής τής ίσης μεταχείρισης κατά τη διακίνηση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών ※ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού...‼.
Και αποζημίωση
Σο υπό θέσπιση σύστημα προστασίας των θυμάτων βασίζεται σε κοινοτική οδηγία για την ίση μεταχείριση προσώπων
ασχέτως της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, ενώ με τις διατάξεις του θεσπίζεται και η ευθύνη των νομικών προσώπων
(δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, Αστυνομικά Σμήματα, δήμοι, κοινότητες κ.ά.) που εμπλέκονται στην τέλεση σχετικών
αδικημάτων. Οι επίμαχες διακρίσεις αποκτούν στο εξής τον χαρακτήρα ποινικού αδικήματος, ενώ τα θύματα διακρίσεων
προβλέπεται ότι θα έχουν δικαστική και διοικητική προστασία (με την καταβολή αποζημίωσης και, σε όποιες περιπτώσεις
είναι εφικτό, την άρση της διάκρισης).
Εξαιρούνται... διαπροσωπικές διαφορές
Πεδίο εφαρμογής τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα βρίσκουν νέες διατάξεις του νομοσχεδίου και αφορούν
άμεσα την καθημερινότητα οικονομικών μεταναστών ή και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στο στόχαστρο διακρίσεων
(μουσουλμάνοι, ομοφυλόφιλοι κ.ά).
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Σο νομοσχέδιο, πάντως, όπως ρητά αναφέρεται, ※δεν θίγει διατάξεις και πρακτικές που αφορούν σε επαγγελματικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο εκκλησιών, καθώς και οργανώσεων ή ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων εδράζεται σε
θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις‼. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν διώκεται η αντίδραση ενός εκκλησιαστικού σωματείου
για τη λειτουργία ενός μπαρ ομοφυλοφίλων στην περιοχή του κ.λπ. Επίσης, δεν αντιμετωπίζονται κρούσματα ρατσιστικού
χαρακτήρα μεν, αλλά που εντάσσονται στο πλαίσιο των ※διαπροσωπικών σχέσεων‼ (η αντίδραση, για παράδειγμα, ενός
πολίτη εις βάρος ενός Αλβανού γείτονά του).

Έλληνες, οι πιο ξενόφοβοι στην Ευρώπη, Μαρία Δεληθανάση, εφ. Καθημερινή, 18/12/2005
Σο 87,5% διάκειται αρνητικά απέναντι στη μετανάστευση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου
Ένα ακόμη ρεκόρ έχει καταρριφθεί από τους Έλληνες. Είμαστε οι πλέον ξενόφοβοι στην Ευρώπη. ύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξενοφοβία και το Ρατσισμό, το 87,5% των Ελλήνων τοποθετούνται
αρνητικά απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Όμως, αυτός ο ρατσιστικός φόβος, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί
να αντανακλά περισσότερο το φόβο μας για το μέλλον, που το βιώνουμε αβέβαιο και απειλητικό.
Έξαρση ξενοφοβίας και ρατσισμού γνωρίζει όλη η Ευρώπη. Δύο σημαντικά γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βομβιστικές
επιθέσεις στη Μαδρίτη τον Μάρτιο 2004 και η δολοφονία του ορκισμένου εχθρού του Ισλάμ, Σέο Βαν Γκογκ, στην Ολλανδία
τον Νοέμβριο 2004 διέγειραν τα ρατσιστικά και αντι-μουσουλμανικά αισθήματα. Όμως, οι ταραχές του περασμένου Νοέμβρη
στη Γαλλία -πέρα από τον φόβο που καλλιέργησαν στους ※γηγενείς‼- έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου στους ιθύνοντες
των Βρυξελλών. Αποδέχθηκαν σιωπηρά την αποτυχία τους και παραδέχθηκαν ότι, ύστερα από 50 χρόνια μεταναστευτικής
πολιτικής, η ένταξη ή η ενσωμάτωση των μεταναστών παραμένει ακόμα αιτούμενο. Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα
Πολιτικών Ελευθεριών, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, κ. Υ. Υρατίνι, και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. ταύρος Λαμπρινίδης μιλούν στην ※Κ‼ για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της
μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε.
Δείχνει τον φόβο μας για το μέλλον
Σην πλέον αρνητική στάση απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης στην Ευρώπη έχουν οι Ελληνες (με ποσοστό 87,5%).
υγχρόνως θεωρούν, περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους, ότι οι ξένοι συνιστούν εθνική απειλή (84,7%). Σο ίδιο
συμβαίνει και με τη στάση τους απέναντι σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους, εν γένει στο ※διαφορετικό‼ (77%). Σην αρνητική
πρωτιά κατέχει η χώρα μας και σε ό,τι αφορά την αντίδραση των πολιτών της στην πολυπολιτισμική κοινωνία (59%).
Κάπως διαλλακτικότεροι εμφανίζονται οι Έλληνες όσον αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα των νόμιμων
μεταναστών. Η αντίθεση σε αυτά ανέρχεται μόνο σε 32% και είναι συγκριτικά σε χαμηλά επίπεδα, σημειώνει ο κ. Νάσος
Θεοδωρίδης, νομικός και διευθυντής στην Ελλάδα του Κέντρου ※ΑΝΣΙΓΟΝΗ‼. Σο Κέντρο Πληροφόρησης και Σεκμηρίωσης για
τον Ρατσισμό ※ΑΝΣΙΓΟΝΗ‼ είναι ο Εθνικός Υορέας υνεργασίας (ΕΥ) στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για
τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία.
Ανησυχητικά μηνύματα
※Ακόμα και για τον πιο νηφάλιο παρατηρητή, τα μηνύματα είναι αρνητικά και άκρως ανησυχητικά‼, σημειώνει η
κοινωνιολόγος / εγκληματολόγος κ. Αγγελική Φαλκιά. ※Ας θυμηθούμε τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Φριστόδουλου για
τους ομοφυλόφιλους ή για τους ‚ξένους‛, τις βιαιοπραγίες εναντίον των Αλβανών μετά τον αγώνα των εθνικών ομάδων
Ελλάδας - Αλβανίας, τις προσπάθειες του δημάρχου Ασπροπύργου να βάλει τα παιδιά των τσιγγάνων σε ειδικό σχολείο ή
ακόμα την πολλαπλή απόρριψη που αντιμετωπίζουν, σε κάθε τους βήμα, πολλοί από τους οικονομικούς μετανάστες που
ζουν στη χώρα μας. Όσο για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν τις παραβατικές συμπεριφορές
αλλοδαπών σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στο αξίωμα της ‚ίσης μεταχείρισης‛ με τους ημεδαπούς πολίτες. Οι εξηγήσεις
υπάρχουν και είναι όλες αποδεκτές. Η ελληνική κοινωνία από σχετικά απομονωμένη γίνεται, de facto, πολυπολιτισμική μετά
το μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του 1990. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δεν ευνοεί ιδιαίτερα τις χώρες του
περιφερειακού καπιταλισμού όπως η δική μας, εντείνοντας τα φαινόμενα οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Σο
νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο διαχείρισης του ρατσισμού είναι ανεπαρκές‼.
Απουσιάζει η διαπαιδαγώγηση
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Και καταλήγει η κ. Φαλκιά: ※την ελληνική κοινωνία υπάρχουν και αρκετά ‚αντισώματα‛. Εκείνο που λείπει είναι η
ουσιαστική, και όχι ευκαιριακή και δημαγωγική, διαπαιδαγώγηση των πολιτών (μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, των
ΜΜΕ, των ΜΚΟ, των πολιτικών φορέων) για την αποδοχή και τον σεβασμό του ‚δικαιώματος στη διαφορά‛. Επιστημονικά
και πολιτικά η απάντηση στο ‚υπάρχει ρατσισμός‛ δεν είναι μονοσήμαντη, ναι ή όχι. Σο πιο σωστό θα ήταν να πούμε ότι σε
σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους είμαστε λιγότεροι ανεκτικοί στη διαφορά και ότι ο ρατσιστικός φόβος αντανακλά
περισσότερο τον φόβο για το μέλλον μας, που το βιώνουμε ως αβέβαιο και απειλητικό.
Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι. Σο 25%
πιστεύουν ότι η προσωπική τους κατάσταση θα χειροτερεύσει στα πέντε επόμενα χρόνια και 63% δηλώνουν ανήσυχοι για την
εργασιακή τους κατάσταση. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα φαινόμενα ‚πολιτιστικού ρατσισμού‛
βρίσκουν ακόμα πιο γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν. Αντί, όμως, να τα θεωρήσουμε ως το ‚απροσπέλαστο τροπικό
δάσος‛ που πρέπει να το αποφύγουμε, καλύτερα θα ήταν να τα δούμε ως ένα ‚δένδρο‛ που μας δείχνει ένα σταυροδρόμι: από
τη μια ο Κόσμος που αλλάζει και η Ελλάδα μαζί. Από την άλλη ο δρόμος που μένει για την ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών...
Η προσωπική και συλλογική μας επιλογή θα καθορίσει και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας‼.

Ψφέλησαν οι μετανάστες
Παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν, σύμφωνα με έκθεση του OOA για την Eλλάδα
Μπάμπης Παπαδημητρίου, εφ. Καθημερινή, 19/6/2005
Οι μετανάστες δημιούργησαν ένα είδος ※τρίτου κόσμου‼ στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η εικόνα που θα
δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΑ) στη διετή έκθεσή του για την Ελλάδα, η οποία
αναμένεται σύντομα να δοθεί στη δημοσιότητα. Οι μετανάστες –ο αριθμός των οποίων πλησιάζει ή ξεπερνά το ένα
εκατομμύριο ψυχές– βρήκαν στη χώρα μας ※φιλικό‼ περιβάλλον. Oχι βεβαίως γιατί υπήρξε ποτέ καλή υποδοχή από πλευράς
αρχών και διατυπώσεων προκειμένου να αποκτήσουν ※νομική υπόσταση‼. Αλλά γιατί η Ελλάδα διέθετε ήδη πριν από τη
μαζική είσοδο των μεταναστών μια ※μαύρη‼ αγορά εργασίας, που και μεγάλη σε μέγεθος ήταν και με ευκολία γιγαντώθηκε,
προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος.
ύμφωνα με τους αναλυτές του διεθνούς οργανισμού, που εδρεύει στο Παρίσι, η παρουσία των φιλοξενούμενων εργατών δεν
περιόρισε στην ίδια αναλογία τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους μόνιμους κατοίκους της χώρας. τις περισσότερες
περιπτώσεις δημιούργησε πρόσθετα εισοδήματα για την οικονομία, σημαντική αύξηση της έμμεσης φορολογίας, ευκαιρίες
απασχόλησης σε καλύτερο επίπεδο για Ελληνες με παρόμοιο επίπεδο εργασιακών ικανοτήτων και αξιοποίηση αγροτικής
παραγωγής πολύ χαμηλής παραγωγικότητας.
Mε επιτυχία
Η σύγχρονη μετανάστευση, σε αναλογία που πλησιάζει το 10% του συνολικού πληθυσμού,
χαρακτηρίζεται ως ※επιτυχία‼ (success story!) από τους αναλυτές. Η ελληνική οικονομία
απορρόφησε μια απότομη και απροσδόκητη αύξηση του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού κατά 510% σε διάστημα 10 ετών, ※δίχως να σημειωθεί έκρηξη ανεργίας και με σχετικά μικρή κοινωνική
ένταση‼. ημειώνεται βεβαίως ότι η ανεργία εμφάνισε αύξηση στην ίδια αυτή περίοδο, η οποία
όμως οφείλεται εξίσου στην εγκατάσταση των μεταναστών όπως και στη συνεχιζόμενη είσοδο των
γυναικών στην αγορά εργασίας. ύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις οι ξένοι εργάτες αναλογούν στο
13% των απασχολουμένων.
Η μαζική παρουσία ενός φοβισμένου, κυνηγημένου, ανασφαλούς και εξαθλιωμένου εργατικού δυναμικού προσέφερε στην
※επίσημη‼ αγορά εργασίας τον βαθμό ελαστικότητας που δεν τολμούσαν οι κυβερνήσεις να διαπραγματευθούν με τα
συνδικάτα. Οι τρεις ※αστικοί‼ τομείς στους οποίους συγκεντρώθηκαν οι μετανάστες ήταν οι κατασκευές και η οικοδομή, οι
μικρές εταιρείες παροχής υπηρεσιών (εστίαση σε μεγάλο βαθμό) και η βοήθεια στο σπίτι. Ενα πολύ σημαντικό τους τμήμα
απορροφήθηκε σε αγροτικές εργασίες ή σε οργανωμένη εργασία σε ορισμένες μεταποιητικές βιομηχανίες (κυρίως στη Βόρεια
Ελλάδα).
τις κατασκευές
Αξίζει να σημειωθεί, όπως το κάνει η ειδική μελέτη του ΟΟΑ, ότι στον τομέα των κατασκευών η συμμετοχή των
μεταναστών έγινε σε βάρος μιας ανάλογης αύξησης της απασχόλησης Ελλήνων. ε όφελος όμως των εταιρειών, οι οποίες
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εκμεταλλεύθηκαν τη μαζική παρουσία ξένων προκειμένου να συγκρατήσουν το κόστος εργασίας. Ο συνδυασμός οδήγησε σε
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, ενώ ένα μικρό μερίδιο Ελλήνων εργαζομένων ※κέρδισε‼ θέσεις
εποπτείας και μικροεργολαβίας.
Η συμμετοχή των μεταναστών ευνόησε την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που ήταν σημαντική στο δεύτερο
μισό της προηγούμενης δεκαετίας. ημειώνεται όμως ότι, την ίδια στιγμή, η φθηνότερη εργασία των μεταναστών συμβάλλει
στην ακύρωση επενδύσεων εκσυγχρονισμού που θα έκαναν οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν την άνοδο του κόστους
εργασίας. ε πολλές περιπτώσεις, προσθέτουν οι αναλυτές, οι επενδύσεις αυτές δεν χάνονται αλλά μεταφέρονται σε άλλους
τομείς ή οδηγούν σε αύξηση της κατανάλωσης.
Tα έσοδα του κράτους
Ευνοϊκή είναι η επίπτωση και στα έσοδα του κράτους, κυρίως λόγω της έμμεσης φορολογίας για το μερίδιο του εισοδήματος
που καταναλώνουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Πιο σημαντική είναι η συνεισφορά τους στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού
άλλωστε το ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης, που βεβαίως διαφέρει από την πραγματική απασχόληση, αποτελεί προϋπόθεση
για την κατοχή άδειας παραμονής. Σέλος, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι μετανάστες επανεξάγουν πάνω από το 50% του
εισοδήματός τους στην πατρίδα τους.
Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευθεί το μεταναστευτικό ρεύμα για να αξιοποιήσει ειδικότητες, αυτό που σε άλλες
χώρες ονομάζεται ※κυνήγι εγκεφάλων‼, κυρίως επειδή οι περισσότεροι μετανάστες παραμένουν σε καθεστώς ※παρανομίας‼.
ε τελευταία ανάλυση, τα προβλήματα της Ελλάδας δεν διαφέρουν από ανάλογα που έχουν και άλλες μεσογειακές χώρες,
όπως η Ισπανία, οι οποίες γειτονεύουν με περιοχές που ※διώχνουν‼ πληθυσμό ή χρησιμεύουν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για τους
μετανάστες.
Η ειδική έκθεση του οργανισμού δεν καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα προσαρμοστεί σύντομα με
τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με τις ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο που έχει έτοιμο το
υπουργείο Εσωτερικών. ημειώνεται μόνον ότι ※παρά μεμονωμένες περιπτώσεις προσωπικής επιτυχίας‼, η εκπαίδευση των
παιδιών μεταναστών κάτω των 15 ετών συναντά δυσκολίες καθώς είναι χαμηλότερη από εκείνη των Eλληνόπουλων, οι
επιδόσεις των οποίων είναι ήδη χαμηλές σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΑ. ※Θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την
ένταξή τους‼, προσθέτει, προκειμένου να ※μη δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη, κατώτερη τάξη‼.

Γεωγραφία ξενοφοβίας, K. I. Aγγελόπουλος, εφ. Καθημερινή, 24 Oκτωβρίου 2003
Eπιχειρήσεις ※σκούπα‼ από την Aστυνομία, και με έντονη τηλεοπτική προβολή, προ ολίγων ετών στο κέντρο της Aθήνας και
άλλων πόλεων, μαγαζάτορες ※αγανακτισμένοι‼ να καλούν αστυνομικούς να ※μαζέψουν‼ τους ※Aλβανούς‼ που κάθονταν
κοντά στα εμπορικά τους σε παγκάκια γύρω από την πλατεία Oμονοίας και, διαδεδομένη, εδώ και δέκα χρόνια στην
πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η άποψη, ότι ο ξένος, οικονομικός μετανάστης, είναι γενικά ένας ※Aλβανός‼, άξιος
μόνο για ένα χαμηλό ※μαύρο‼ μεροκάματο και δυο κλωτσιές και οπωσδήποτε υποψήφιος κακοποιός με την πρώτη ματιά. Kαι
τώρα ※ξαφνικά‼ ένα γεγονός, όπως αυτό που συνέβη στο σχολείο της N. Mηχανιώνας με τον αριστούχο Aλβανό μαθητή
προκαλεί σε σμήνη υποκριτών ※έκπληξη‼ και δηλώσεις πολλών και διαφόρων ότι ※στην Eλλάδα δεν υπάρχει ρατσισμός‼.
Oλοι οι Eλληνες γνωρίζουμε φυσικά ότι σε όλες τις περιοχές της χώρας δίνουν και παίρνουν εκδηλώσεις ξενοφοβίας, ότι για
πολλούς ο ※Aλβανός‼ είναι για ※φτύσιμο‼ και για πέταμα, ότι δεν μπορεί να ζητάει και πολλά από τις επίσημες Aρχές και
την κοινωνία σε μια χώρα στην οποία ※τρώει ψωμί‼ και ※παίρνει‼ τις δουλειές Eλλήνων εργαζομένων<
※Eλλάδα δεν είναι μόνο η Nέα Mηχανιώνα‼ λένε ορισμένοι, προσπαθώντας να υπερασπίσουν την τιμή της ελληνικής
κοινωνίας μετά την ευρεία δημοσιότητα που πήραν τα απαράδεκτα που συνέβησαν σε βάρος του Aλβανού μαθητή, προ
ημερών. ωστό αυτό, αλλά σωστό και ότι ξενόφοβη δεν είναι στην Eλλάδα μόνο η Nέα Mηχανιώνα. Tο πρόβλημα που
αναδείχθηκε (για άλλη μια φορά) με τη συμπεριφορά μαθητών, γονέων τους και τοπικών παραγόντων στη Nέα Mηχανιώνα
δεν μπορεί να περιορίζεται ειδικώς σ’ αυτό το σημείο του χάρτη της χώρας μας.
Tα γνωστά αναπαράγονται
Tο πρόβλημα είναι μεγάλο και όχι ανεξήγητο βεβαίως ως προς τις αιτίες δημιουργίας του. τη μεταπολεμική Eλλάδα της
ξακουστής εθνικής ομοιογένειας, του 95% ελληνορθοδόξων κατοίκων της, εισήλθαν από το 1989-’90 για πρώτη φορά
εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες, ο κύριος όγκος των οποίων προερχόταν από τη γειτονική Aλβανία.
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Mεγάλο το ※σοκ‼ στην ελληνική κοινωνία παρ’ ότι το γεγονός βγήκε πολύ βολικό για την ελληνική οικονομία και γερά
κερδοφόρο για χιλιάδες μικρούς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Aμήχανες στάθηκαν οι κυβερνήσεις μπροστά στο
πρόβλημα, χωρίς συγκροτημένη πολιτική υποδοχής και νομιμοποίησης μεταναστών, παραδομένες και σε ※ιδιαιτερότητες‼
περιφερειών όπου εκλεγόταν ο ένας και ο άλλος πολιτικός - βουλευτής. το ※φόρτε‼ τους, κάποιες κεφαλές της Eκκλησίας
και κάποιοι επαγγελματίες φανατικοί της εθνικοκαθαρότητας εκμεταλλεύτηκαν εύκολα ατομικά και συλλογικά
συμπλέγματα, άγνοια, φοβίες, ανασφάλειες και εμμονές σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Tους βοήθησε σε αυτό και το ότι
ο φτωχός, κακοπαθημένος, κακοντυμένος, φοβισμένος ※Aλβανός‼ θύμισε εντονότατα αυτό που πολλοί προσπαθούσαν στην
Eλλάδα να ξεχάσουν – τον εαυτό τους, τους συγγενείς και φίλους τους που περιέφεραν την ίδια εικόνα στη Γερμανία, στο
Bέλγιο, στη Γαλλία, στην Aυστραλία, στον Kαναδά, στις HΠA πριν από δεκαετίες, όταν η Eλλάδα ήταν κάτι σαν ※Aλβανία‼
για τον δυτικό κόσμο.
Aπό το 1990 τα πράγματα έχουν έως έναν βαθμό βελτιωθεί σε αυτήν τη σημαντική υπόθεση. Bοηθούν σε αυτό και οι σχέσεις
που αναπτύσσουν μεταξύ τους παιδιά Eλλήνων και ξένων. Oμως οι ※Mηχανιώνες‼ είναι ακόμη πολλές στην Eλλάδα. Kαι
φυσικά, το πρόβλημα δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο, απλώς με την αφιέρωση από τα MME ολίγων
24ωρων προβολής ενδιαφέροντος για τα όσα έγιναν και ειπώθηκαν στη N. Mηχανιώνα. Aυτοί που δεν άντεξαν στην ιδέα του
αριστούχου Aλβανού μαθητή, ως σημαιοφόρου στην παρέλαση του σχολείου του, ό,τι χρόνια τώρα βλέπουν και ακούν από
χίλιες μεριές αναπαράγουν. Γνωρίζουν, δε, και πολύ σωστά, ότι η συμπεριφορά τους έχει πολλούς υποστηρικτές,
συμπατριώτες τους, στα κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας.
Kαι οι Eλληνες πρόσφυγες, κάποτε<
Δεν υπήρχε, πράγματι, ※ρατσισμός‼ στην Eλλάδα για πολλά χρόνια. Δεν οφειλόταν, όμως, αυτό σε κάποια έμφυτη ευγένεια
πνεύματος των Nεοελλήνων, σε κάποια υψηλής ποιότητας αντίληψή τους περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
αυτή η απουσία. Pατσισμός, ξενοφοβία, δεν εκδηλώνονταν μαζικώς επειδή απλώς δεν υφίστατο λόγος για κάτι τέτοιο.
Aντικείμενο δεν υπήρχε. ήμερα, που στην Eλλάδα ζουν και εργάζονται πολλοί μετανάστες, υπάρχει. Tώρα κρίνονται τα
πράγματα· στη βάση πραγματικών δεδομένων. Kαι έντιμο θα ήταν να θυμόμαστε καμιά φορά τις μαρτυρίες που διαβάσαμε ή
τις διηγήσεις γονέων και συγγενών μας σχετικώς με επιθετικές κοινωνικές συμπεριφορές ντοπίων που αντιμετώπισαν μετά
τη Mικρασιατική Kαταστροφή του 1922 οι εκατοντάδες χιλιάδες Eλληνες πρόσφυγες, οι οποίοι σκορπίστηκαν στην Eλλάδα.
Aκόμη και σήμερα δεν έχει εξαφανιστεί από το λαϊκό ελληνικό λεξιλόγιο η λέξη ※τουρκόσπορος‼ για την αναφορά σε
Eλληνες της Πόλης και Mικρασιάτες. Kαι δεν είναι χωρίς λόγο που ακόμη στα ποδοσφαιρικά γήπεδα οπαδοί ομάδων
προσφυγικής καταγωγής που έχουν στη σημαία τους δικέφαλο αετό ακούν ※χουλιγκάνους‼ των αντίπαλων ομάδων να τους
αποκαλούν ※χανούμισσες‼ ή ※Bούλγαρους‼.
Δεν πρόκειται να προκύψει τίποτε θετικό για την Eλλάδα από την κάλυψη των πραγματικών
διαστάσεων του προβλήματος, που πάλι συζητήθηκε ευρέως, λόγω του Aλβανού μαθητή στη Nέα
Mηχανιώνα. H αποδοχή των αιτίων και των διαστάσεων του προβλήματος θα ήταν η καλύτερη βάση
για την ψύχραιμη, ουσιαστική αντιμετώπισή του από κάθε φορέα που ενδιαφέρεται πραγματικά για τη
μεγαλύτερη δυνατή μείωση της έντασης της ξενοφοβίας στη χώρα μας. Δεν λύνεται το πρόβλημα με
δημόσιες καταγγελίες σε βάρος των ξενόφοβων και των επαγγελματιών της εθνοκαθαρότητας από
την πλευρά των ※καλών‼ και ※φωτισμένων‼, ούτε και με ※καβγάδες‼ των μεν και των δε σε
τηλεοπτικά ※παράθυρα‼. Γνωστό είναι πλέον σε όλους ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση
σοβαρή. Kαι κομμάτι αυτής της κρίσης είναι και οι συμπεριφορές που υφίστανται παιδιά όπως ο
αριστούχος Oδυσσέας Tσενάι στο σχολείο του.

«Nα τους πάτε όλους σε νησί»! Δέσποινα Κουκλάκη, εφ. Σα Νέα, 23/10/2003
Με μαύρες σημαίες αντιδρούν κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας στη δημιουργία μονάδας υποκατάστασης για τους
τοξικομανείς.
Ένα ακόμη κρούσμα κοινωνικού αποκλεισμού απέναντι στους εξαρτημένους από ναρκωτικές ουσίες, που προσπαθούν να
απεξαρτηθούν.
Φθες το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στην οδό Αβέρωφ,
διαμαρτυρόμενοι για τη λειτουργία της μονάδας σε κτίριο ακριβώς απέναντι. Μάλιστα είχαν και προτάσεις τού τύπου ※να
τους πάτε όλους σε νησί‼. Τποστηρίζουν ότι θίγονται, ότι κινδυνεύει η περιουσία τους και η αξία των ακινήτων τους και ότι η
δημιουργία της μονάδας θα είναι η ※χαριστική βολή υποβάθμισης‼ για την περιοχή.Σην ίδια ώρα, η λίστα αναμονής για την
μεθαδόνη και τη βουπρενορφίνη αριθμεί περίπου 2.500 εξαρτημένα άτομα. Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους θα
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πεθάνουν περιμένοντας να ανοίξει μια θέση στα προγράμματα υποκατάστασης. H αναμονή για τη μεθαδόνη διαρκεί σήμερα
μέχρι και περισσότερο από τρία χρόνια.Σο κτίριο της οδού Αβέρωφ, απέναντι από τα γραφεία της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ,
πρόκειται να στεγάσει ένα πρόγραμμα υποκατάστασης με βουπρενορφίνη. H συγκεκριμένη ουσία μάλιστα, που εντάχθηκε
πρόσφατα στην υποκατάσταση, επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη μονάδα αντί της μεθαδόνης ακριβώς για να είναι σταδιακή
η ένταξη της μονάδας στην περιοχή. Κι αυτό γιατί η βουπρενορφίνη απευθύνεται σε ένα ποσοστό 20% όσων περιμένουν για
την υποκατάσταση. Έτσι, δεν είναι μαζική η προσέλευση χρηστών στην Αβέρωφ. Όμως ούτε κι αυτό φαίνεται να πείθει τους
κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής οι οποίοι προσέφυγαν μάλιστα και στη Δικαιοσύνη, με ασφαλιστικά μέτρα.Φθες
το απόγευμα ομάδα κατοίκων είχε δίωρη συνάντηση με την πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Άννα Κοκκέβη, η οποία προσπάθησε να
τους ενημερώσει αναλυτικά σε σχέση με τη λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος. Ψστόσο, εμφανίστηκαν ανένδοτοι, ενώ
ακούστηκαν μέχρι και προτάσεις του τύπου ※να τους πάτε όλους σε ένα νησί‼!Από την πλευρά του ΟΚΑΝΑ, πάντως,
ξεκαθαρίστηκε ότι η δημιουργία της μονάδας θα προχωρήσει και η λειτουργία της αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά.
ύμφωνος ο υπουργός
Για τις αντιδράσεις ενημερώθηκε χθες και ο υπουργός Τγείας Κώστας τεφανής ο οποίος κατά πληροφορίες εμφανίστηκε
σύμφωνος με την αμετάκλητη απόφαση του ΟΚΑΝΑ να προχωρήσει το πρόγραμμα.

Ρατσισμός στο εδώλιο, Βάνα Υωτοπούλου, εφ. Ελευθεροτυπία, 20/7/2003
Ξενοδοχεία που δεν δέχονται πελάτες λόγω του χρώματός τους ή του τόπου προέλευσής τους, εργοδότες που κάνουν
διακρίσεις στις αμοιβές εργαζομένων εξαιτίας της εθνικής καταγωγής τους , νοσοκομεία που αρνούνται να δεχθούν ασθενείς
λόγω του θρησκεύματός τους, με άλλα λόγια, φαινόμενα ρατσισμού ή απαράδεκτες διακρίσεις λόγω θρησκευτικών
πεποιθήσεων, αναπηρίας κ.λπ. που εκδηλώνονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, από εδώ και στο εξής θα
τιμωρούνται.χέδιο νόμου που έχουν καταρτίσει τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ※για
την ίση μεταχείριση προσώπων ανεξαρτήτως εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων‼
επιφυλάσσει ποινές μέχρι ενός έτους, αλλά και πρόστιμα σε όσους εκδηλώνουν ρατσιστική συμπεριφορά.
Σο πακέτο των νέων μέτρων, που κατά τον υπουργό Δικαιοσύνης Υ. Πετσάλνικο εκσυγχρονίζει το νομοθετικό μας
οπλοστάσιο και το προσαρμόζει στις οδηγίες του υμβουλίου της Ε.Ε. για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, επιφέρει
σημαντικές τομές, καθώς ποινικοποιεί και την παρενόχληση (προσβολή της αξιοπρέπειας του προσώπου) αλλά και ※τη
δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή εχθρικού περιβάλλοντος‼ σε βάρος πολιτών, κυρίως μεταναστών.
Ιση μεταχείριση
Σο πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι ευρύτατο, αφού περιλαμβάνει διακρίσεις κατά την πρόσβαση στην εργασία και την
απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση,
στην πρόσβαση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, στη
συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.
* τις περιπτώσεις, λοιπόν, που παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το σχέδιο νόμου παρέχει στον θιγόμενο ένα
πλήρες σύστημα έννομης προστασίας. Ετσι, ορίζεται ρητά ότι η παράβαση συνιστά προσβολή προσωπικότητας και ότι ο
βλαπτόμενος μπορεί να απαιτήσει την άρση της προσβολής, την παράλειψή της στο μέλλον, την αποκατάσταση κάθε
περιουσιακής ζημιάς αλλά και ικανοποίηση ηθικής βλάβης.
* Με αυτό τον τρόπο ο νόμος διασφαλίζει ότι θα τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και ότι δεν θα είναι δυνατή η
※εξαγορά‼ της παραβίασης, με την απλή καταβολή αποζημίωσης.
Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα μπορεί δηλαδή ένας εργαζόμενος να ζητήσει ακόμη και την ανατροπή της απόλυσής
του ή την πρόσληψη ή την προαγωγή του, εφόσον αποδειχθεί βέβαια ότι είχε όλα τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα.
* Επίσης, το νομοσχέδιο προχωρεί σε μια ριζική τομή στο δίκαιο της απόδειξης, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η
προστασία του θιγόμενου. Με δεδομένη την ιδιαίτερη δυσκολία να αποδείξει κάποιος ότι έπεσε θύμα διάκρισης, από εδώ και
στο εξής το βάρος να αποδείξει ότι δεν παραβιάστηκε η ίση μεταχείριση θα φέρει το αντίδικο μέρος και όχι ο βλαπτόμενος.
* Σο σύστημα νομικής προστασίας ολοκληρώνεται με ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση μέχρι ένα έτος και
χρηματική ποινή για όσους με πρόθεση παραβιάζουν της αρχή της ίσης μεταχείρισης, εάν είναι εργοδότες ή παρέχουν αγαθά
και υπηρεσίες στο κοινό.
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Μάλιστα για την ποινική δίωξη και τιμωρία δεν θα χρειάζεται έγκληση, αλλά θα ασκείται αυτεπάγγελτα προκειμένου να
αποτρέπεται ο εκφοβισμός των θυμάτων.
Παροχές
* Αντίθετα, δεν συνιστά αθέμιτη διάκριση το δικαίωμα των εκκλησιών να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για
λογαριασμό τους να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις.
* Με το ίδιο νομοσχέδιο συγκροτείται επιτροπή ίσης μεταχείρισης στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την παροχή συνδρομής σε
θύματα διακρίσεων από ιδιώτες, ενώ προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της απασχόλησης θα μπορεί να αξιοποιηθεί και ο
ελεγκτικός και κυρωτικός μηχανισμός του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Ρατσισμός: από τη φυλή στην κουλτούρα, Νίκος Δεμερτζής*, εφ. Καθημερινή, 31/12/2000
Οι Άραβες έδωσαν το όνομα και ο Γάλλος βιολόγος Gobineau μετατόπισε τη χρήση του όρου από τη γλωσσολογία στη
φυσιολογία Ετυμολογικά ο ※ρατσισμός‼ προέρχεται από την ισπανική λέξη raza και την πορτογαλική raca, που
χρονολογούνται από το 13ο αιώνα. Και στις δύο αυτές γλώσσες η λέξη σχηματίσθηκε από τα αραβικά, στα οποία ras σημαίνει
κεφάλι. Οι Άραβες παλιά ήταν νομάδες και χωρισμένοι σε διαφορετικές φυλές. το πλαίσιο της φυλής του, ο καθένας έδινε
μεγάλη σημασία στη γνώση-επίγνωση της γενεαλογικής του καταγωγής βάσει της οποίας αποκτούσε και διατηρούσε
προνόμια και υποχρεώσεις. Η καταγωγή, δηλαδή, προσδιόριζε την κοινωνική θέση του καθενός. Η γνώση όμως της
καταγωγής μεταβιβαζότανε προφορικά, από στόμα σε στόμα. Έτσι, ο καθένας όφειλε να τη συγκρατεί στη μνήμη του, να την
έχει μέσα στο ※κεφάλι‼ του.
Με το αρχικό αυτό νόημα της φυλετικής και κοινωνικής καταγωγής, η λέξη ※ράτσα‼ πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές
γλώσσες. Από το 16ο αιώνα χρησιμοποιούνταν στα αγγλικά και τα γαλλικά για να σημάνει: προέλευση, καταγωγή, και
ταξινόμηση. την επιστήμη της βιολογίας χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά με τους όρους ※γένος‼ και ※είδος‼, προκειμένου να
ταξινομηθούν διαφορετικές ομάδες ή οικογένειες οργανισμών. Περί τα τέλη του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε η επιστήμη της
φυσικής ανθρωπολογίας.
Με περίπλοκες μετρήσεις και ταξινομήσεις, επιστήμονες της εποχής εκείνης προσπάθησαν να προσδιορίσουν την εξέλιξη του
ανθρώπινου είδους και να το ομαδοποιήσουν με βάση ορισμένα βιολογικά χαρακτηριστικά (χρώμα και αποχρώσεις του
δέρματος, των μαλλιών, σωματότυποι, μορφολογικά χαρακτηριστικά κ.λπ.). τα μέσα του 19ου αιώνα
η σοβαρή αυτή επιστημονική προσπάθεια παραφθάρθηκε από το έργο του Γάλλου βιολόγου Gobineau,
ο οποίος σκεπτόμενος ιδεολογικά πρότεινε το μύθο της ※Άριας Υυλής-Ράτσας‼. Σο ※άρια‼ προέρχεται
από τη σανσκριτική λέξη Aryan, που σήμαινε ※ευγενής‼. Ο όρος αυτός χρησιμοποιούνταν ευρέως από
τις αρχές του 19ου αιώνα στην επιστήμη της συγκριτικής γλωσσολογίας για την ταξινομική περιγραφή
της οικογένειας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Ο Gobineau, όμως, παραβιάζοντας την επιστημονική
δεοντολογία, μετατόπισε τη χρήση του όρου από τη γλωσσολογία στη φυσιολογία. Έτσι, από την
τεχνική και ταξινομική περιγραφή των ※ευγενών‼ γλωσσών, η ανάλυση μετατοπίσθηκε στο επίπεδο
της φυλετικής ανωτερότητας, εγκαινιάζοντας ένα ρεύμα ιδεών που είναι γνωστό ως ※κοινωνικός δαρβινισμός‼: η εξέλιξη
μέσω του ανταγωνισμού ανάμεσα στα διάφορα είδη, που για τον Δαρβίνο είχε καθαρά βιολογικό χαρακτήρα, στο έργο του
Gobineau μετετράπη σε ανταγωνισμό εντός ενός είδους, του ανθρώπου. Τποτίθεται ότι η καλύτερη και καθαρότερη
ανθρώπινη ράτσα θα επικρατήσει όλων των άλλων. Είναι σαφές ότι το πέρασμα από την επιστημονική - βιολογική σημασία
στη μυθική σημασία της ※ράτσας‼ γίνεται με την οικοδόμηση του ρατσισμού ως τρόπου σκέψης. Είναι, δηλαδή, ο ρατσισμός
που ορίζει και επινοεί τη ※ράτσα‼ και όχι το αντίστροφο.
Ο ρατσισμός δεν είναι ένας και ενιαίος. Τπάρχουν όμως ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά κοινά σε όλους τους ρατσισμούς.
Έτσι, κάθε ρατσισμός στηρίζεται σε αρνητικά στερεότυπα, δηλαδή σε προκαταλήψεις απέναντι στις άλλες, στις ξένες φυλές.
Ο ρατσιστής γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς και τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Σις διαφορές
αυτές όμως τις απολυτοποιεί, τις θεωρεί αναλλοίωτες και αιώνιες. Ση δική του φυλή θεωρεί ανώτερη από όλες τις άλλες.
Επιπλέον, θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά μιας ορισμένης ομάδας είναι ομοιογενή για όλα τα μέλη της. Δεν αναγνωρίζει,
δηλαδή, ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα μέλη ακόμα και της δικής του ομάδας-φυλής. Πρόκειται βεβαίως για
πίστη και όχι για γνώση.
Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο των ομάδων οι πάντες σχηματίζουν θετικά στερεότυπα για τους δικούς τους (έσω ομάδα) και
προκαταλήψεις για τους τρίτους (την έξω ομάδα). Προκαταλήψεις διαμορφώνουμε όλοι από τα πρώτα στάδια της ανατροφής
μας, εφόσον δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ταυτότητα χωρίς τη διάκριση ※εμείς - αυτοί‼. Αυτό συμβαίνει ανέκαθεν. Εκείνο
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όμως που δεν είναι αναπόφευκτο, είναι η διά παντός εμμονή και καθήλωση κάποιου στις κληρονομημένες από το κοινωνικό
του περιβάλλον προκαταλήψεις. Ρατσιστής, ακριβώς, είναι εκείνος που δεν δέχεται ποτέ να υποβάλει σε κριτική συζήτηση τις
προκαταλήψεις του. Ο ρατσιστής δεν είναι απλώς δύσπιστος στο ένα ή το άλλο επιχείρημα. Απορρίπτει την ίδια τη χρήση του
λόγου. Αυτό συμβαίνει γιατί δίπλα στις υπαρκτές διαφορές προσαρτά ο ίδιος ορισμένες φαντασιακές διαφορές, έτσι ώστε οι
πρώτες να αποτελούν άλλοθι για τις δεύτερες.
Ουσιαστικά, ο ρατσισμός δεν αποτελεί μια στάση που προέρχεται από μια πραγματική διαφορά με τους άλλους. Απεναντίας,
ο ρατσισμός δημιουργεί μια αιτία προκειμένου να εκδηλωθεί. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει πραγματικά η αιτία, θα εφευρεθεί. Η
πίστη στην πρόταση ※οι Εβραίοι σφάζουν παιδιά Φριστιανών‼ ή ※όλοι οι Αλβανοί είναι εγκληματίες‼ είναι από λογική άποψη
αστήρικτη. Από ψυχολογική άποψη, όμως, εξηγείται γιατί προσφέρει άλλοθι για την εκδήλωση επιθετικότητας απέναντι στις
ομάδες-θύματα. Η υπερβολική έξαψη, η ※υπερ-αντίδραση‼ με την οποία ένας ρατσιστής απορρίπτει τον άλλον, δεν έχει καμιά
σχέση με την εκάστοτε πραγματική αφορμή, όποτε κι αν αυτή ποτέ δοθεί. Υυσικά, ο ρατσισμός συγγενεύει με την ξενοφοβία
και τον εθνοκεντρισμό. Πολλές φορές συνυπάρχει μαζί τους, διαμορφώνοντας μια κατάσταση συγκοινωνούντων δοχείων.
Ψστόσο, η ξενοφοβία μπορεί να μη στηρίζεται σε μια ανορθολογική πίστη στη βιολογική ανωτερότητα της φυλής, αλλά σε
απλή άγνοια. Επίσης, ένας εθνικιστής μπορεί να υποτιμά τα άλλα έθνη, πλην όμως δεν είναι απαραίτητο να επιθυμεί την
εξαφάνισή τους. Η ιδιαιτερότητα του ρατσιστή έγκειται στο ότι εκτός από την πίστη του στη διαφορά της δικής του ανώτερης,
καλής και καθαρής φυλής επιθυμεί την εξαφάνιση των άλλων, επιθυμεί την εξαφάνιση των διαφορών (ανεξάρτητα από το
αν πραγματοποιεί την επιθυμία αυτή).
Επιπλέον, στις μέρες μας έχει αλλάξει και το περιεχόμενο του ρατσισμού. ήμερα η έννοια της ράτσας έχει περιθωριοποιηθεί,
μια και αποδείχθηκε το αντιεπιστημονικό του υπόβαθρο. το πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών ο
ρατσισμός εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο: αντί να διατυμπανίζει την ανωτερότητα της φυλής και την απόρριψη των
άλλων, ο ρατσισμός εκφράζεται κυρίως με την απόλυτη αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Η ανισότητα του ανώτερου και
του κατώτερου αντικαθίσταται από την απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε ανόμοιους και αναφομοίωτους, υποτίθεται,
πολιτισμούς. Πυρήνας του ρατσισμού πλέον είναι η φοβία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Η επιδεικτική περιφρόνηση για
τους κατώτερους παραχωρεί τη θέση της στην έμμονη αποφυγή της επαφής με τους άλλους. Εξαιτίας της μετατόπισης από τη
※φυλή‼ στην ※κουλτούρα‼ γίνεται λόγος πλέον για ※νεο-ρατσισμό‼.
Για την εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών απαιτείται κατάλληλο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. ε περιόδους
οικονομικών κρίσεων, διεθνών ανακατατάξεων, αυξάνουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος ευπαθών κοινωνικών
ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, εθνικές μειονότητες, ομοφυλόφιλοι, μαύροι κ.λπ.). Οι ομάδες αυτές καθίστανται
αντικείμενο ηθικού πανικού, δυσμενών διακρίσεων, καθίστανται το ※κακό‼ αντικείμενο επί του οποίου διοχετεύονται το
άγχος, ο φθόνος, η μνησικακία και η καταπιεσμένη επιθετικότητα της πλειοψηφίας. Δυσμενείς διακρίσεις όμως δεν κάνουν
μόνον οι πλειοψηφίες προς τις μειοψηφίες, αλλά και οι μειοψηφίες μεταξύ τους (π.χ. Σσιγγάνοι εναντίον Αλβανών).
Πρόκειται για έναν διασπαστικό ρατσισμό που διευκολύνει την κυριαρχία των ελίτ εξουσίας μέσω της τακτικής του ※διαίρει
και βασίλευε‼.
* αναπληρωτής καθηγητής στο Σμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πολιτισμός κατά ρατσισμού, Υωτεινή Σσαλίκογλου*, εφ. Σα Νέα, 19/6/2001
Κάθε φορά που μιλάμε για ※άτομα με ειδικές ανάγκες‼ εκείνο που φανερώνεται είναι το ηθικό, αισθητικό, πολιτισμικό
σύστημα αξιών που θεμελιώνει την κοινωνία μας. Η Κίνηση Πολιτών Κατά του Ρατσισμού επιχείρησε σε ένα εξαιρετικό
τριήμερο που διοργάνωσε με θέμα ※Ο πολιτισμός κατά του ρατσισμού‼ να μιλήσει με τον δικό της τρόπο για τα ζωτικά αυτά
ζητήματα.Παραδομένοι καθώς ήμαστε στην ηγεμονία του κανονικού, όταν αναφερόμαστε στον ανάπηρο, είναι συνήθως
μέσα από μια εικόνα ελλειμματικότητας. Όχι διαφορετικός αλλά κατώτερος. Άλλος. Εξώκοσμος. Η τηλεόραση αναπαράγει
και εντείνει τα στερεότυπα. Σο άτομο με ειδικές ανάγκες προβάλλει σαν ένα ανυπεράσπιστο παιδί, που όταν δεν το αγνοούμε
πρέπει να το προστατεύσουμε ή να το δαιμονοποιήσουμε. Οίκτος, απαξίωση, απώθηση, άρνηση. Αρνούμενοι τον ανάπηρο,
είναι σαν να απομακρύνουμε από τον ορίζοντά μας την έλλειψη, το γήρας, τη φθορά. Ασυνείδητα είναι σαν να
καθησυχάζουμε τον εαυτό μας ※εμείς είμαστε πλήρεις, αψεγάδιαστοι‼.Η εκδήλωση που οργανώθηκε τέλη Μαΐου στο
Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία ανατροπής των βάναυσων αυτών
στερεοτύπων. Σα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες μάς ταξίδεψαν στο μακρινό ταξίδι των δυνατοτήτων τους. το βίντεο που
παρουσίασε η πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας παστικών Δάφνη Οικονόμου παρακολουθήσαμε τις δημιουργικές τους
δυνατότητες. το Καλλιτεχνικό και Βιωματικό εμινάριο του Προγράμματος Ανοιχτή κηνή, για πέντε μέρες Άγγλοι,
Ιρλανδοί, κοτσέζοι, Έλληνες, καλλιτέχνες, εκπαιδευόμενοι, ασθενείς, ακροατές, ανάπηροι και αρτιμελείς συμμετέχουν στην
πρόκληση μιας συνδημιουργίας στον Φορό, το Θέατρο, τη Μουσική, τη κηνογραφία, την Αφήγηση.Σο στοίχημα κερδίζεται.
Οι διαχωρισμοί και οι ταμπέλες καταργούνται. Μόνον μια ιδιότητα παραμένει και κατισχύει. Εκείνη του δημιουργού. τη
συνέχεια η εκδήλωση γέμισε από τη ζωντανή μουσική του συγκροτήματος ※Αέρικα‼. Μια ομάδα παιδιών από το Ίδρυμα
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Θεοτόκος που εδώ και 10 χρόνια δουλεύει με τον εκπαιδευτικό Κώστα Αντάρα. Σο μπουζούκι, οι κιθάρες, τα τύμπανα, οι
εξαίσιες μουσικές, οι μαγικές φωνές. Σο μεράκι και η επιμονή και η ομαδική δουλειά και η αγάπη της μουσικής έκφρασης που
λυτρώνει και σώζει και υπερβαίνει τις αναπηρίες και όλα τα σκεπάζει. Όλα.
Η δημιουργία δεν είναι προνόμιο της ευρύτερης ομάδας. Ανθεί με έναν μοναδικό τρόπο και εκεί, στην περιφέρεια. Εκεί όπου
εδράζεται η λεγόμενη διαφορά. Δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργία, κουλτούρα, πολιτισμός, χωρίς τον ※άλλον‼, τον
※διαφορετικό‼. Αν αποκλείσεις το στοιχείο του ※άλλου‼ στον πολιτισμό, έχασες τον πολιτισμό.
Η κουλτούρα του διαφορετικού είναι αναγκαία για να μπορέσει να υπάρξει η κουλτούρα του ομοίου. Η κουλτούρα, όπως και
το ※εγώ‼, δεν συγκροτείται μέσα στον καθρέφτη αλλά μέσα στο βλέμμα του άλλου. ήμερα που η πολιτιστική έκφραση
απειλείται από τον εγκλωβισμό της είτε σε εθνικιστικά στερεότυπα, είτε σε εισαγόμενους κανόνες, δεν μπορεί να υπάρξει
πολιτισμός χωρίς να αφουγκράζομαι αυτό το ※άλλο‼, χωρίς να επιτρέπω στο ※άλλο‼ να ακουσθεί, να ομιλεί και να
δημιουργεί.
Η ενθάρρυνση ενός τέτοιου βλέμματος δεν είναι μόνον θέμα ανθρωπιστικής πρακτικής, είναι προάσπιση και ανάπτυξη της
ίδιας της έννοιας της κουλτούρας. Με αυτή την έννοια, η εκδήλωση της Κίνησης Πολιτών Κατά του Ρατσισμού δεν αφορούσε
τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αφορούσε τον ίδιο τον πολιτισμό.
* καθηγήτρια στο Σμήμα Χυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Η ισχύς της πλειονότητας και τα δικαιώματα των «ολίγων», Φριστίνα Κουλούρη*, εφ. Σο Βήμα, 18/10/1998
Η πρόσφατη αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον ορίν Ματέι ανέδειξε παρεμπιπτόντως και για μία ακόμη φορά το
πρόβλημα της θέσης των ξένων μεταναστών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: τη σύνδεσή τους με την εγκληματικότητα
αλλά και την προσπάθεια να μη γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους, όπως επιτάσσουν οι επίσημες θέσεις των διεθνών
οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα. Σις δύο αυτές όψεις έμοιαζε να απεικονίζει η επιλογή του επιθέτου
※ρουμάνος‼ ή ※ελληνορουμάνος‼ αντίστοιχα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γνωρίζουμε καλά ότι η επιλογή των
λέξεων δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αθώα.
Οι λέξεις είναι βεβαίως μία μόνο από τις πλευρές ενός προβλήματος που μοιάζει να διογκώνεται καθημερινά και να απαιτεί
λύσεις. ε ολόκληρη την Ευρώπη σημειώνονται περιπτώσεις βίας, καταπίεσης και διάκρισης εναντίον ανθρώπων εξαιτίας της
πολιτισμικής διαφοράς τους. Οχι φυσικά επειδή απλώς είναι διαφορετικοί αλλά επειδή ο πολιτισμός τους αξιολογείται ως
※κατώτερος‼ μέσα στο πλέγμα του διεθνούς καταμερισμού οικονομικής ισχύος και
πολιτισμικής αίγλης. Ποικιλώνυμοι και ποικιλόμορφοι ρατσισμοί διατρέχουν λοιπόν τις
συμπεριφορές των πολιτών των δυτικών δημοκρατιών, κινητοποιούν αμυντικές αντιδράσεις
και κυοφορούν κοινωνικές συγκρούσεις.
Σαυτόχρονα πληθαίνουν οι προσπάθειες εκ μέρους των διεθνών οργανισμών (υμβούλιο
της Ευρώπης, Ουνέσκο) αλλά και των κρατών για την προστασία των μειονοτήτων και την
προώθηση των αρχών της ισότητας και του σεβασμού της διαφοράς. Η διατύπωση κοινών
αρχών, που μπορούν να ισχύουν για ολόκληρη την Ευρώπη, παρ' όλο που είναι αναγκαία,
δεν αρκεί ούτε εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους στα επί μέρους κράτη. Πράγματι το πέρασμα από τη θεωρία
στην πράξη αποτελεί το πιο δύσκολο βήμα και απαιτεί ευελιξία και προσαρμοσιμότητα σε κάθε περίπτωση. Πριν απ' όλα
είναι απαραίτητη η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν ιστορικά διαμορφώσει κάθε κοινωνική πραγματικότητα. Και
αυτό ισχύει προφανώς και για την Ελλάδα.
Οι μαύροι και οι μουσουλμάνοι
Πριν από μία δεκαετία περίπου η Ελλάδα έδινε την εντύπωση ενός ενιαίου, ομοιογενούς έθνους όπου η παρουσία των
διαφορετικών (ως προς το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κουλτούρα) ήταν σποραδική ή περιχαρακωμένη σε
απομακρυσμένες, συνοριακές περιοχές. Ο ρατσισμός ερμηνευόταν ως διάκριση εις βάρος των μαύρων και, επομένως,
θεωρούνταν ότι ήταν πρόβλημα που δεν άγγιζε την ελληνική κοινωνία. Ακόμη και σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως η
Αθήνα, οι περισσότεροι ξένοι έμοιαζαν να είναι οι τουρίστες που κάθε καλοκαίρι προτιμούσαν τον ήλιο και τη θάλασσα της
Μεσογείου για τις διακοπές τους. Η μόνη σημαντική μειονότητα, οι μουσουλμάνοι της Θράκης, ήταν καλά κρυμμένοι πίσω
από ένα εσωτερικό σύνορο και η ύπαρξή τους ήταν μάλλον άγνωστη ή αδιάφορη για τους περισσότερους κατοίκους πέρα από
τον Νέστο.
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το σχολείο, δάσκαλοι και βιβλία επιβεβαίωναν την ίδια αυτή εικόνα ενός έθνους με
αδιάσπαστη πολιτισμική συνέχεια επί τρεις χιλιετίες και με αψεγάδιαστη ομοιογένεια. Ο
εθνοκεντρικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης διατηρούνταν ανέπαφος από τον περασμένο αιώνα,
παρά τις σαφείς αλλαγές ως προς το ιδεολογικό περιεχόμενο και τον σταδιακό εξοβελισμό των
αρνητικών κρίσεων για άλλους λαούς από τα σχολικά εγχειρίδια.
Η πολιτισμική ομοιογένεια ήταν εξάλλου σε μεγάλο βαθμό πραγματική, ως αποτέλεσμα και της
πολιτικής του ελληνικού έθνους-κράτους, πολιτικής αφομοίωσης όπως όλων των εθνών-κρατών.
Έτσι, παρά τις αλυτρωτικές βλέψεις που εκδηλώνονταν κατά καιρούς και από διάφορες ομάδες
με αφορμή ζητήματα όπως το κυπριακό ή το βορειοηπειρωτικό, στο εσωτερικό των συνόρων η
εθνική ομοιογένεια έμοιαζε να είναι αρμονική και να μην απειλείται σοβαρά.
Σαυτόχρονα οι Έλληνες ήταν ένας λαός μεταναστών. ε όλο τον 20ό αιώνα η μετανάστευση προς τη Δύση (προς την Αμερική
και, στη συνέχεια, προς τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και την Αυστραλία) αποτελούσε βασικό
στοιχείο της ελληνικής δημογραφικής κίνησης. Μεταπολεμικά από τη δεκαετία του 1960 η Γερμανία είναι η κατ' εξοχήν
χώρα υποδοχής ελλήνων μεταναστών. τις χώρες εκείνες οι Έλληνες βρίσκονται σε μια θέση αντίστροφη από εκείνη που
βρίσκονταν στην πατρίδα τους: συγκροτούν μια από τις πολλές μειονότητες που, εξαιτίας της μετανάστευσης, αλλάζουν την
πληθυσμική σύνθεση των δυτικοευρωπαϊκών κρατών.
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στους ξένους τόπους δεν είχαν να κάνουν μόνο με την οικονομική ανέχεια και τη σκληρή
δουλειά αλλά και με τις διακρίσεις που υφίσταντο από τους ντόπιους. το χαμηλότερο σκαλί της κοινωνικής ιεραρχίας, οι
έλληνες εργάτες, μαζί με τους ιταλούς, τους τούρκους, τους μαροκινούς, είχαν να παλέψουν και με τις προκαταλήψεις
εναντίον τους και με τα κυρίαρχα στερεότυπα που τους απωθούσαν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Ψς μειονότητα, ήταν
τα θύματα ενός ρατσισμού τον οποίο δεν είχαν γνωρίσει, ως πλειονότητα, στην πατρίδα τους.
Η θέση της Ελλάδας εξάλλου στην ευρωπαϊκή συνείδηση ήταν αμφιλεγόμενη και αντιφατική. Για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό η
Ελλάδα ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρόγονος, αντικείμενο θαυμασμού και σταθερό σημείο αναφοράς. Η κλασική ελληνική
παιδεία αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα των ευρωπαϊκών γραμμάτων και της γενικής μόρφωσης που προσφερόταν στα
ευρωπαϊκά σχολεία. Σαυτόχρονα όμως η σύγχρονη Ελλάδα δεν θεωρούνταν αντάξια της ένδοξης προγόνου της ή, πάντως, η
συμβολή της στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό εκτιμάτο ως σαφώς υποδεέστερη. Αντίστοιχη ήταν και η στάση των ίδιων
των Ελλήνων, που διακατέχονταν από αισθήματα άλλοτε ανωτερότητας και άλλοτε κατωτερότητας απέναντι στους
Ευρωπαίους.
Διχοτομικές διακρίσεις
Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια τις τελευταίες δύο δεκαετίες έκαναν την Ελλάδα
χώρα υποδοχής μαζικού ρεύματος μεταναστών. Οι μετανάστες προέρχονταν από τις βαλκανικές χώρες και από την πρώην
οβιετική Ένωση και κατά ένα μεγάλο μέρος τους είχαν ελληνική εθνική συνείδηση και αντιμετωπίστηκαν ως
※παλιννοστούντες‼. Οι Πόντιοι των οβιετικών Δημοκρατιών και οι Βορειοηπειρώτες δεν έγιναν συνεπώς δεκτοί ως ※ξένοι‼
αλλά ως ομοεθνείς που ήρθαν να εγκατασταθούν στη μητρική τους χώρα. ύμφωνα μ' αυτή την ερμηνεία, δεν θα πρέπει να
αποτελούν μειονότητα αλλά, αντίθετα, τμήμα της πλειονότητας. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη και οι ομάδες αυτές
υφίστανται διακρίσεις, υποφέρουν από φτώχεια και είναι αντικείμενα αποκλεισμών, ο ορισμός των μειονοτήτων με βάση τις
εθνικές ταυτότητες και των διακρίσεων ως έλλειψης ανοχής προς τον εθνικό ※άλλο‼ μοιάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση
ανεπαρκής. Ανάλογο είναι εξάλλου και το παράδειγμα της υποδοχής των προσφύγων από τη Μικρά Ασία μετά το 1922, οι
οποίοι επίσης υπέστησαν τις διακρίσεις μιας οιονεί αλλοεθνούς μειονότητας.
Σέτοιου τύπου συμπεράσματα που βασίζονται σε διχοτομικές διακρίσεις ανάμεσα σε ※εμάς‼ και στους ※άλλους‼ προκύπτουν
βεβαίως από μια απλουστευτική και επιφανειακή κατά το μάλλον ή ήττον ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι
ταυτότητες δεν αποτελούν βιολογικό χαρακτηριστικό εξαρχής δεδομένο και αναλλοίωτο. Είναι πολυδιάστατες και σύνθετες,
ρευστές και υπόφορες μετασχηματισμών που εξαρτώνται από τη δυναμική των κοινωνικών σχέσεων. Οι Αλβανοί που
δηλώνουν Βορειοηπειρώτες για να έχουν καλύτερη μεταχείριση ή, αντίθετα, ο χαρακτηρισμός συλλήβδην όλων ως Αλβανών
όταν διαπράττουν εγκλήματα είναι κάποια από τα στάδια των πρωτεϊκών μεταμορφώσεων της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας
και του απεικάσματός της.
Δύο τύποι μειονοτήτων
τη σημερινή Ελλάδα υπάρχουν επομένως δύο τύποι μειονοτήτων που έχουν διαμορφωθεί μέσα από διαφορετικές ιστορικές
διαδικασίες: πρώτον, οι γηγενείς μειονότητες, που επέζησαν μετά τη διάλυση της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας
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και τη δημιουργία των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια και οι οποίες διακρίνονται από την πλειονότητα κυρίως μέσω της
θρησκείας, της γλώσσας και της κουλτούρας τους γενικότερα, στοιχεία που επιθυμούν να διατηρήσουν· και, δεύτερον, οι
μειονότητες των μεταναστών, που επίσης έχουν διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, αλλά είτε διεκδικούν την ένταξή τους
στην πλειονότητα δικαιωματικά ως μέλη του ίδιου έθνους (Πόντιοι, Βορειοηπειρώτες) είτε επιθυμούν να ενταχθούν στην
κοινωνία υποδοχής ως ισότιμα μέλη της, με αποτέλεσμα την ανακατασκευή της αρχικής εθνοπολιτισμικής τους ταυτότητας
(Ρουμάνοι, Πολωνοί κλπ.). Αντίστοιχα, διαφορετική είναι και η στάση της πλειονότητας απέναντι στους δύο αυτούς τύπους
μειονοτήτων. Η μεν μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη συμπαρασύρεται από τη δίνη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και
την αντίπαλη έως αλληλοαποκλειόμενη ερμηνεία του εθνικού παρελθόντος εκ μέρους Σούρκων και Ελλήνων.
Φαρακτηριστικό αυτών των δύο όψεων είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο μικρασιατικός πόλεμος από τους μεν Ελληνες
ορίζεται ως ※Μικρασιατική Καταστροφή‼ και από τους δε Σούρκους ως ※απελευθέρωση‼. Οι μειονότητες των μεταναστών
εξάλλου αντιμετωπίζονται με φόβο και εχθρότητα, καθώς για μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης ταυτίζονται με την
παραβατικότητα και το έγκλημα.
Η ενεργή παρουσία των μειονοτήτων στην ελληνική κοινωνία διατάραξε λοιπόν τα τελευταία χρόνια την ως τότε κυρίαρχη
εικόνα της αρμονικής εθνικής ομοιογένειας και έθεσε επιτακτικά πλέον το ζήτημα της συνύπαρξης διαφορετικών
εθνοπολιτισμικών ομάδων. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες για την εξομάλυνση των αντιθέσεων, την αποδοχή και τον
σεβασμό του πολιτισμικά διαφορετικού εντοπίστηκαν στον χώρο της εκπαίδευσης, έναν χώρο που προσφέρεται για
παρόμοιες παρεμβάσεις και λόγω του ρόλου του στη διαμόρφωση των νέων γενεών και στην κοινωνικοποίηση των μελών των
μειονοτήτων και λόγω του συγκεντρωτισμού του ελληνικού σχολικού συστήματος. ύμφωνα με τις πρωτοβουλίες αυτές, τα
παιδιά στο σχολείο καλούνται να μάθουν να ξεχωρίζουν τα κοινά στοιχεία που έχουν μεταξύ τους κουλτούρες που στην
πρώτη ματιά μοιάζουν διαφορετικές, να εκτιμούν την αξία άλλων πολιτισμών εκτός από τον δικό τους, να αναγνωρίζουν την
ετερογένεια και όχι την ομοιογένεια ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών. Πρόκειται στην ουσία για ένα
μάθημα πολιτικής αγωγής, με βάση τις δημοκρατικές αρχές της ισότητας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, απαραίτητο σε
όλους τους μελλοντικούς πολίτες μιας χώρας ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη θρησκεία ή το χρώμα του δέρματός τους. Η
μαθητεία στη δημοκρατία δεν σημαίνει άλλωστε επιείκεια του ισχυρού και σεβασμό των δικαιωμάτων του αδυνάτου;
* επίκουρη καθηγήτρια της Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η λερναία ύδρα του ρατσισμού, Άννα Υραγκουδάκη*, εφ. Σα Νέα, 6/9/1997

Τπάρχει μια πλατιά διαδεδομένη προκατάληψη για τον ρατσισμό, που κάνει πολλούς να τον θεωρούν βλαβερό μόνο
για τα θύματά του. Ο ρατσισμός όμως είναι λερναία ύδρα και καθόλου δεν βλάπτει μονάχα τους υποτιθέμενους κατώτερους,
βλάπτει εξίσου, και καμιά φορά περισσότερο, τους υποτιθέμενους ανώτερους.
Η ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ εποχή μας έχει αλλάξει τις συνθήκες που επέτρεπαν να πιστεύουμε αφελώς ότι δεν είμαστε οι Έλληνες
ρατσιστές, επειδή κανένας στη χώρα μας ούτε εχθρεύεται ούτε υποτιμάει τους μαύρους. Η αφελής αυτή πεποίθηση
παρέβλεπε τον έρποντα και πανταχού παρόντα αντισημιτισμό, ξεχνούσε την ύπαρξη Ελλήνων πολιτών με άλλη γλώσσα,
θρησκεία και κουλτούρα, ώσπου η παρουσία περίπου εξακοσίων χιλιάδων μεταναστών, με ανάμεσά τους καμιά διακοσαριά
χιλιάδες Αλβανούς, οδήγησε στην οδυνηρή διαπίστωση ότι οι Έλληνες δεν εχθρεύονται ούτε υποτιμούν τους μαύρους ή
ενδεχομένως και τους Ινδιάνους, δηλαδή διαφορετικά έθνη και πολιτισμικές ομάδες που είναι πάρα πολύ μακριά και τους
εχθρεύονται ή τους υποτιμούν κάποιοι άλλοι. Ο ρατσισμός, παρά τα φαινόμενα, καλλιεργείται από ανθρώπινες ομάδες που
αισθάνονται κατώτερες και όχι το αντίθετο. ε χώρες με ιστορία ρατσιστικών συγκρούσεων (π.χ. ΗΠΑ) οι πιο επιθετικά
ρατσιστικές πεποιθήσεις και πράξεις εμφανίζονται σε κοινωνικές ομάδες των πιο αδικημένων, αμόρφωτων, ανέργων κ.τλ.,
όλων εκείνων που αισθάνονται ταπεινωμένοι και τσαλαπατημένοι από την κοινωνία τους και τους συμπολίτες τους. Ο
ρατσισμός μιας εθνικής ομάδας έχει στενή σχέση με την εθνική κατωτερότητα που ορισμένες κοινωνικές ομάδες σε ένα έθνος
- κράτος αποδίδουν στον εαυτό τους. την ελληνική κοινωνία ο ρατσισμός θα πρέπει να σχετίζεται με το δυτικοευρωπαϊκό
ρατσιστικό στερεότυπο. Είναι παλιός και αραχνιασμένος και όμως πάντα πανίσχυρος ο ρατσιστικός μύθος για την
παγκόσμια ανωτερότητα του δυτικού κόσμου και πολιτισμού. Πράγματι, μια από τις πιο ισχυρές προκαταλήψεις στην εποχή
μας είναι η πεποίθηση ότι ο δυτικός βιομηχανικός πολιτισμός είναι ο ανώτερος πολιτισμός της ※γης‼. Σα μέλη των χωρών της
βόρειας και δυτικής βιομηχανικής ζώνης έχουν επομένως ένα είδος πολιτισμικής ανωτερότητας συγκριτικά με όλους τους
άλλους λαούς και πολιτισμούς (καθώς και με τους λαούς της λεγόμενης Νότιας και της λεγόμενης Ανατολικής Ευρώπης). Ο
μύθος στηρίζεται σε δύο αποσιωπήσεις. την αποσιώπηση της σημασίας και την υποτίμηση όλων των άλλων μεγάλων
πολιτισμών. Και στην αποσιώπηση της μεγάλης οικονομικής πρωτιάς που έδωσε στον δυτικό πολιτισμό η αποικιοκρατία. Ο
ρατσισμός στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να είναι αποδοχή του παραδοσιακού δυτικοευρωπαϊκού ρατσισμού. Ένας
Έλληνας που αποδέχεται το στερεότυπο της δήθεν παγκόσμιας ανωτερότητας του δυτικού πολιτισμού, αναπόφευκτα
αποδέχεται μια ταξινόμηση που βάζει τους Έλληνες, τον πολιτισμό τους και την κοινωνία τους σε δεύτερη θέση. Από κει και
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πέρα ο φαύλος κύκλος του ρατσισμού έχει κλείσει. Όποιος αισθάνεται ※κατώτερος‼ ψάχνει άλλους που να είναι ※κατώτεροι‼
από αυτόν.
Μια τρανταχτή απόδειξη της αίσθησης κατωτερότητας που είναι γενεσιουργός αιτία του ρατσισμού είναι τα αποτελέσματα
μιας έρευνας σε μεγάλο δείγμα μορφωμένων. Σα ερωτήματα ζητούσαν τη γνώμη των Ελλήνων πολιτών.
Οι απαντήσεις περιέχουν μεγάλο ποσοστό αρνητικών και εχθρικών χαρακτηρισμών για τους μετανάστες και ιδίως τους
Αλβανούς. Τπάρχει κι ένα, πολύ μικρότερο, ποσοστό απαντήσεων με αρνητικούς και εχθρικούς χαρακτηρισμούς για τους
λαούς που ανήκουν στις ηγέτιδες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τους Γερμανούς και τους Άγγλους.
Οι Έλληνες πολίτες στην έρευνα αυτή εμφανίζονται αρκετά ευαίσθητοι στο θέμα του ρατσισμού. Δηλαδή οι περισσότερες
από τις εχθρικές και υποτιμητικές αξιολογήσεις των μεταναστών συνοδεύονται από διορθωτικές απόπειρες. Οι ρατσιστικές
θέσεις αλλού παρουσιάζονται σαν αναγκαίο κακό, και αλλού λέγονται με τη διευκρίνιση ότι δεν είναι ρατσιστικές (π.χ. ※Δεν
είμαι ρατσιστής, αλλά οι Αλβανοί που έρχονται στην Ελλάδα είναι εγκληματικές φυσιογνωμίες‼).
Τπάρχει στις απαντήσεις μια πολύ αποκαλυπτική διαφορά. Όλες οι ρατσιστικές απαντήσεις που αφορούν μετανάστες και
πρόσφυγες συνοδεύονται από ένα είδος αναγνώρισης του ρατσισμού. Αντίθετα, οι ρατσιστικές απαντήσεις που αφορούν τους
δυτικοευρωπαϊκούς λαούς δεν συνοδεύονται από καμιά τέτοια αναγνώριση ούτε διόρθωση. Απαντούν δηλαδή οι Έλληνες
πολίτες σαν να πιστεύουν ότι είναι ρατσισμός να ονομάζεις τους Αλβανούς ※εγκληματικές φυσιογνωμίες‼, ενώ δεν είναι
ρατσισμός να ονομάζεις τους Γερμανούς ※ρομπότ‼ ή τους Άγγλους ※βάρβαρους‼. Με άλλα λόγια είναι ρατσισμός να
υποτιμάς τους ※κατώτερους‼ και δεν είναι ρατσισμός να υποτιμάς τους ※ανώτερους‼.
αν να είναι ο ρατσισμός αναγνώριση μιας πραγματικής, ※αντικειμενικής‼ κατωτερότητας. αν να είναι ο ρατσισμός
πολυτέλεια, που η κοινωνική ※μοίρα‼ έχει δωρίσει (μαζί με άλλα αγαθά) στους ※αντικειμενικά‼ ανώτερους.
Από τη στιγμή που υπάρχει η ρατσιστική ταξινόμηση των ανθρώπινων ομάδων, όλοι τελικά είναι ※κατώτεροι‼ και
χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιους ακόμα πιο ※κάτω‼ στην κλίμακα της βίας. Έτσι, αν παγιδευτούμε ανάμεσα στους
※αντικειμενικά κατώτερους‼ π.χ. Αλβανούς και τους ※αντικειμενικά ανώτερους‼ π.χ. Γερμανούς, δεν μπορούμε να
τοποθετήσουμε τον εθνικό εαυτό μας παρά μόνο στη μέση, που για να είναι μέση κι όχι πάτος έχει ανάγκη από την
※κατωτερότητα‼ των πιο κάτω.
Μόνος τρόπος για να βρούμε τη δική μας θέση είναι το δίπλα σε όλους, δηλαδή είναι η άρνηση της κλίμακας της βίας και το
ισχυρό επιχείρημα ότι αυτή η ταξινόμηση λαών και πολιτισμών είναι ιδεολογία που έχει γεννήσει ο αιώνας της
αποικιοκρατίας. *καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Ο ρατσισμός, ωκράτης Γκίκας, Κοινωνιολογικά προβλήματα, εκδ. αββάλας, Αθήνα 1994, σελ. 110-113
Ρατσισμός είναι το να αξιολογούμε άτομα που ανήκουν σε άλλες φυλές ως κατώτερης βιολογικής και
ψυχοδιανοητικής ποιότητας, να τους βλέπουμε σαν ανθρώπους που ανήκουν σε ένα κατώτερο είδος.
Ρατσιστικές τάσεις έδειξαν κυρίως οι λαοί της λευκής φυλής. Θεώρησαν τις άλλες φυλές (κίτρινη,
μαύρη, ερυθρόδερμη) κατώτερες, επειδή δεν έχουν τάχα ανώτερα βιολογικά χαρακτηριστικά, σαν
εκείνα της λευκής φυλής, και επειδή είναι χαμηλής πολιτιστικής στάθμης, πρωτόγονοι ή απολίτιστοι.
Ο ρατσισμός εκδηλώνεται έντονα εναντίον φυλετικών μειονοτήτων που ζουν μέσα σε κοινωνίες
λευκών. τις κοινωνίες αυτές αναπτύσσεται μια αντιπάθεια κατά των φυλετικών μειονοτήτων,
αποκλείονται από την κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή, από τη μόρφωση, την εργασία κ.λπ.,
περιθωριοποιούνται και καταδικάζονται σε οικονομική εξαθλίωση. Ο ρατσισμός είναι μια φανατική
στάση και ιδεολογία, εκδηλώνεται ακόμα και με πράξεις βίας εναντίον των φυλετικών μειονοτήτων.
Ο ρατσισμός ξεκινά αναμφίβολα από προκαταλήψεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Οι ρατσιστές έχουν
προσχηματισμένες αρνητικές ιδέες για τα άτομα άλλων φυλών. Σις προκαταλήψεις αυτές φροντίζουν να τις επιβεβαιώνουν,
στρέφοντας την προσοχή τους στις άσχημες πλευρές που παρουσιάζουν οι άνθρωποι των άλλων φυλών, στα ελαττώματά
τους, που πολλά απ’ αυτά είναι τρόπος αντίδρασης κατά της συμπεριφοράς των λευκών.
Σο παράξενο είναι ότι δε μισήθηκαν από τους λευκούς άνθρωποι μόνο άλλων φυλών αλλά και της λευκής φυλής.
Παράδειγμα οι Εβραίοι της διασποράς, οι οποίοι σε διάφορες εποχές διώκονταν και εξοντώνονταν. Οι εθνικοσοσιαλιστές της
Γερμανίας συνέλαβαν το σχέδιο της εξόντωσης όλων των Εβραίων και το πραγματοποίησαν στη χώρα τους και σε άλλες
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χώρες που είχαν καταλάβει κατά το β’ παγκόσμιο πόλεμο. Οι Εβραίοι θεωρήθηκαν αίτιοι πολλών δεινών και προπάντων
άτομα που απομυζούσαν την οικονομία της χώρας (<).
Ο ρατσισμός μερικές φορές συνδέεται με τον εθνικισμό. Αρκετά έθνη βλέπουν άλλους λαούς σαν βιολογικά κατώτερους, σαν
να ανήκουν σε μια κατώτερη φυλή, σαν να είναι φτιαγμένοι από κατώτερο υλικό. Εδώ η έννοια της φυλής χρησιμοποιείται σε
μια στενότερη σημασία, στη σημασία του έθνους. Πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί είχαν μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και
έβλεπαν με κάποια περιφρόνηση άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Οι Άγγλοι περιφρονούσαν τους Γερμανούς και τους Γάλλους, οι
Γερμανοί όλους τους Ευρωπαίους και όλους τους λαούς, οι Έλληνες τους λάβους, οι αρχαίοι Έλληνες τους βάρβαρους.
Κατά του αρχαίου ελληνικού ρατσισμού στράφηκε ο σοφιστής Αντιφώντας υποστηρίζοντας ότι βάρβαροι και Έλληνες είναι
από τη φύση ίσοι, σε τίποτα δε διαφέρουν μεταξύ τους. Ο Μ. Αλέξανδρος, αν και ξεκίνησε τις εκστρατείες του για να
τιμωρήσει τους βαρβάρους για τα δεινά που προξένησαν παλιότερα στην Ελλάδα (sic), κατέληξε σε μια πολιτική
συγχώνευσης Ελλήνων και βαρβάρων, άρα δεν πίστευε στην κατωτερότητα των άλλων φυλών. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να
ακούσει τη λέξη ※βάρβαρος‼, γιατί έτσι χαρακτήριζε όλους τους Μακεδόνες ο Δημοσθένης.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνείδηση της πολιτιστικής τους υπεροχής έναντι των ανατολικών λαών, αν και είχαν πάρει πολλά
στοιχεία από τον πολιτισμό τους σε παλιότερες εποχές. Ο αντιβαρβαρισμός των αρχαίων Ελλήνων οφειλόταν περισσότερο
στις προσπάθειες των Περσών να υποτάξουν την Ελλάδα. Οι εκστρατείες αυτές είχαν κατατρομάξει τους Έλληνες.
Ιδιότυπος και επικίνδυνος ήταν ο ρατσισμός του εθνικοσοσιαλισμού. Οι εθνικοσοσιαλιστές πίστευαν ότι το γερμανικό έθνος
είναι το έθνος της Άριας φυλής, ότι ανήκει στην πιο εκλεκτή φυλή, που αξίζει να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ο Φίτλερ είδε
την ανωτερότητα της γερμανικής φυλής στην καθαρότητα και τις μυστικές δυνάμεις του αίματος. τις φλέβες των Γερμανών
ρέει ιδιαίτερο αίμα με ανώτερες ιδιότητες και μυστικές δυνάμεις. Ψς ένα σημείο αυτό πιστεύει κάθε λαός για τον εαυτό του
(μιλάμε π.χ. για ελληνικό αίμα, γαλαζοαίματους κ.λπ.).
Ο Γκομπινό και άλλοι οπαδοί του ρατσισμού υποστήριξαν ότι από την επαφή της λευκής φυλής με τις άλλες ※κατώτερες‼
φυλές υπάρχει κίνδυνος βιολογικού εκφυλισμού και πολιτιστικής κατάπτωσης. Ψστόσο τα άτομα των περιφρονούμενων
φυλών αποδείχτηκε ότι έχουν όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες, έχουν την ικανότητα αφομοίωσης οποιουδήποτε
ανώτερου ※ανώτερου‼ πολιτισμού και είναι τόσο αναπτύξιμα όσο και τα άτομα των δήθεν ανώτερων φυλών. Άλλο το θέμα
αν μερικοί, ξεκινώντας από αισθητικές εκτιμήσεις, φτάνουν και σε ρατσιστικές ιδέες.
Ίσως οι ιδέες αυτές ριζώνουν σε άτομα και ομάδες με ισχυρά συμπλέγματα κατωτερότητας. Ο κατώτερος ψάχνει να βρει πιο
κατώτερους, για να ανακουφιστεί κάπως από τα δικά του αισθήματα κατωτερότητας, για να ξεσπά επάνω τους μερικές φορές
με μίσος και με πραγματική μανία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι κατώτερος. Είναι αυτό λόγος για να τον υποτιμούμε
ακόμα περισσότερο, να τον καταπιέζουμε και να τον καταδιώκουμε;
Ο ρατσισμός είναι πράγματι διαστροφή. Αλλά και κακοήθεια. Οι λευκοί είδαν τους μαύρους σαν κατώτερη φυλή, αλλ’ αυτό
δεν τους εμπόδισε να τους εκμεταλλευτούν και να τους μεταφέρουν στην Αμερική ως δούλους, για να καλλιεργούν τις
φυτείες τους. Ο ρατσισμός είναι ένας ακόμα παράγοντας που διαφοροποιεί, αντί να ενώνει τους ανθρώπους, που καλλιεργεί
μίση και αντιθέσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους της μιας και ενιαίας ανθρωπότητας. Ας μην πούμε ότι δεν έχουμε
ανάγκη από την ενότητα και τη συνεργασία των φυλών.

Σι είναι τέχνη; Γεράσιμος Θεοδόσης, εφ. Σα Νέα, 7/8/2006
Σι είναι τέχνη; Ίσως ένα από τα δυσκολότερα ερωτήματα που άφησε αναπάντητα ο αιώνας που πέρασε. Όσο καιρό η τέχνη
εθεωρείτο ※απο-μίμηση‼ της φύσης ή ως ανθρώπινη προσπάθεια προσέγγισης του ωραίου, όλα έβαιναν καλώς. Όταν όμως
κάποιοι Γερμανοί φιλόσοφοι, με πρώτο και καλύτερο τον Φέγκελ και τις γνωστές παραδόσεις του περί Αισθητικής, άρχισαν
να ζητούν από την τέχνη την αποκάλυψη της αλήθειας, τα πράγματα δυσκόλεψαν. H τέχνη δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση
να αποτελέσει απο-μίμηση της φύσης, δήλωνε ο οπενχάουερ, αφού την ξεπερνά. Ο Νίτσε, δε, έβλεπε στην τέχνη την
οριστική αποδοχή, ευλογία και θεοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης· θεωρούσε την τέχνη ξελογιάστρα και ελιξίριο ζωής. Από
τότε οι ορισμοί της τέχνης δίνουν και παίρνουν. Δεν υπήρξε καλλιτέχνης που να μην έχει έναν δικό του ορισμό της τέχνης.
Τπάρχουν, λοιπόν, τόσοι ορισμοί όσο και καλλιτέχνες. Σο λιγότερο. Είναι γεγονός πάντως ότι η τέχνη εξελίσσεται τόσο
γρήγορα, ώστε συχνά είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχθούμε μορφές της, για τις οποίες δεν έχουμε προλάβει καν να
δημιουργήσουμε έννοιες. Πέραν τούτου, κάτι που σήμερα προκαλεί την οργή ή το γέλιο, αύριο ενδεχομένως να αποκαλείται
αριστούργημα και να θαυμάζεται από εκατομμύρια ανθρώπους. H ιστορία της τέχνης είναι γεμάτη τέτοια περιστατικά. Ας
θυμηθούμε τα έργα των Ντεγκά, Μανέ, Μονέ, Ρενουάρ, που η κριτική της εποχής τους τα χαρακτήρισε ※ιμπρεσιονιστικά‼, μια
έννοια που σήμερα αποτελεί σταθμό στην ιστορία της τέχνης, ενώ τότε εθεωρείτο ※βρισιά‼. Με τα χρόνια φαίνεται πάντως
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πως οι καλλιτέχνες κουράστηκαν· κατάλαβαν ότι με το να προσπαθούν να ορίσουν την τέχνη, μοιάζουν με τους χωρικούς του
μεσαιωνικού παραμυθιού που ήθελαν να γεμίσουν τον ήλιο σε σακιά. H αλήθεια είναι ότι κατέληξαν να ασχολούνται με κάτι
διαφορετικό από το καλλιτεχνίζειν, δηλαδή το φιλοσοφείν. Άφησαν, λοιπόν, αυτή την επίπονη δουλειά στους ειδικούς, τους
φιλοσόφους, και έπαυσαν να απαιτούν αναγνώριση για το έργο τους, αμφισβητώντας ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό. Με
αυτό το σκεπτικό, από τον Μεσοπόλεμο και έπειτα, οι καλλιτέχνες δηλώνουν ότι το κάθε αντικείμενο αξίζει να γίνει τέχνη· με
το που το κοιτάζει κανείς γίνεται έργο τέχνης. Ήγουν, το καθετί μπορεί να είναι τέχνη και ο καθένας μας καλλιτέχνης. Γιατί,
λοιπόν, να επιμένουμε να ορίσουμε ※τι είναι τέχνη‼; Σι θα κερδίσουμε; Δεν είναι καλύτερα να εμμένουμε στην όποια θέση
έχουμε ή δεν έχουμε και να υπολογίζουμε ότι ακόμη και αυτοί που συμφωνούν μαζί μας, είναι πολύ πιθανόν να μη μας
καταλαβαίνουν;
Αν εγώ, για παράδειγμα, σας έλεγα ότι ※η τέχνη είναι η φωτιά που κάνει το μηδέν στάχτη‼, πολύ πιθανόν να μου λέγατε ότι
σας αρέσει ο ορισμός μου, θα τον καταλαβαίνατε όμως;

Απόλυτη η ελευθερία της τέχνης, Υωτεινή Μπάρκα, εφ. Ελευθεροτυπία, 21/3/2005
Σι υποστηρίχθηκε στην ημερίδα για τη λογοκρισία
Σι θεωρούμε σήμερα λογοκρισία; Σις περιπτώσεις όπου το κράτος αποφασίζει για ζητήματα ηθικής και αισθητικής τάξης; Και
με τη θριαμβεύουσα κοινωνική πλειοψηφία τι γίνεται; Τπό τη βαριά σκιά της μήπως κι εμείς οι ίδιοι δεν αυτολογοκρινόμαστε;
Πόσες φορές δεχόμαστε κάποιους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και (κυρίως) της τέχνης για το κοινό καλό; Και
στην καθημερινότητά μας; τις παρέες μας, στο συνάφι μας, σε περιβάλλοντα φιλελευθεροποιημένα και εκσυγχρονισμένα,
όπως το πανεπιστήμιο, η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, το πεδίο του λόγου είναι όντως ελεύθερο;
Σο πρώτο πάνελ της ημερίδας. Από αριστερά: ο δημοσιογράφος τέλιος Κούλογλου (συντονιστής), ο εικαστικός -εκ των
διοργανωτών- Γιάννης Ζιώγας, ο συγγραφέας-νομικός Γεράσιμος Θεοδόσης, ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης και ο
δημοσιογράφος της ※Ε‼ Σάσος Κωστόπουλος Σα καίρια αυτά ερωτήματα τέθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην
ενδιαφέρουσα ημερίδα ※Ελευθερίες/Λογοκρισίες‼ που διοργάνωσαν στο κατάμεστο θέατρο της χολής Καλών Σεχνών η
ένωση πολιτών ※Πλατφόρμες‼ και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αφορμή αποτέλεσε η απάντηση του
υνηγόρου του Πολίτη (Μάρτιος 2004) στην προσφυγή ομάδας πολιτών (μέλη των ※Πλατφορμών‼) σχετικά με την
※αποκαθήλωση‼ του έργου του Σιερί Ντε Κορντιέ από την έκθεση ※Outlook‼. Γι' αυτό και στην ημερίδα συμμετείχαν τόσο ο
συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης όσο και ο βοηθός συνήγορος Ανδρέας Σάκης.
Ξεκαθαρίζοντας ο Ανδρέας Σάκης ότι ο υνήγορος του Πολίτη είναι το κράτος και αναμένει τους φορείς να προσφύγουν σε
αυτόν, υποστήριξε ότι στην περίπτωση του ※Outlook‼ και με δεδομένο το γεγονός ότι ο ίδιος ο θιγόμενος καλλιτέχνης δεν
ζήτησε την έννομη προστασία του θεσμού, αυτό που περιορίστηκε είναι η ※παθητική όψη της ελευθερίας της τέχνης‼, το
δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση σε ένα γεγονός στην πλήρη του όμως έκφραση.
Σρία τυπικά προληπτικά μέτρα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης χρησιμοποίησε ο νομικός Φριστόφορος
Αργυρόπουλος:
- Ση συνταγματική πρόβλεψη του 1975 (άρθρο 15 παρ. 2) σύμφωνα με την οποία τα ΜΜΕ υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του
κράτους και τους επιβάλλεται ως δεδομένη η κοινωνική τους αποστολή.
- Σην απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το 1988 για την απαγόρευση της ταινίας του κορσέζε ※Σελευταίος
πειρασμός‼, σύμφωνα με την οποία ※η θρησκεία δεν είναι ατομική υπόθεση αλλά αποτελεί βάση του Κράτους‼!
- Και την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (1998) για την απαγόρευση της κυκλοφορίας του Λεξικού
του Γ. Μπαμπινιώτη, σύμφωνα με την οποία ※ένα καλό λεξικό έχει αποστολή και να διδάσκει‼!
※Η ελεύθερη έκφραση με κρατικές προδιαγραφές και ελέγχους οδηγεί κατευθείαν στη χειρότερη μορφή ελέγχου, την
αυτολογοκρισία. Ο πατερναλισμός δεν ανήκει στο ρόλο του κράτους‼, τόνισε ο κ. Αργυρόπουλος για να καταλήξει: ※Η
κοινωνία των πολιτών υπάρχει ως αντίλογος, ως αντίσταση, ως άσκηση ελευθερίας. Περιορίζει το ποιοτικό έλλειμμα της
δημοκρατίας. Μετά από μια περίοδο μακράς ιστορικής αδράνειας, η κοινωνία των πολιτών δεν είναι ουτοπία αλλά ξεκίνημα
πρωινό...‼.
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※Η ελευθερία της τέχνης είναι απόλυτη‼ ξεκίνησε την ομιλία του ο επίκουρος καθηγητής υνταγματικού Δικαίου του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ταύρος Σσακιράκης. Και το υποστήριξε μέχρι το τέλος στον χειμαρρώδη λόγο του, ακόμη κι αν
ορισμένοι από το κοινό εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις.
Ποιος βλάπτεται
※Τπάρχει έργο τέχνης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον και τι βλάβη;‼ αναρωτήθηκε για να τονίσει ότι η
προσβολή της προσωπικότητας κάποιου είναι ※προφανώς προσχηματική‼. ※Οσοι ζητούν την απαγόρευση έργου είναι
συνήθως βράχοι ηθικής. Για την υποτιθέμενη βλάβη των άλλων νοιάζονται. Η προσβολή των ιδεών, των απόψεων, των
πεποιθήσεων κάποιου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του. Αντίθετα, όσοι το υποστηρίζουν θέτουν σε
αμφισβήτηση την ατομική ελευθερία του άλλου‼.
※Η τέχνη και η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να χαίρει της ελευθερίας που έχει ο πολιτικός λόγος‼, κατέληξε και
υπερασπίστηκε τον διάλογο που είναι ※ελεύθερος, ανοικτός, χωρίς αποκλεισμούς και αναστολές‼.
Για την τέχνη και την κριτική μίλησε ο καθηγητής Πολιτικής Χυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Θάνος Λίποβατς.
Αναφέρθηκε στο ※διφορούμενο των καλλιτεχνών και της τέχνης‼ υποστηρίζοντας ότι η ※λογική του σκανδάλου στη
σύγχρονη τέχνη είναι καθεστωτική λογική που αναπαράγει την ιδέα της τάξης που θέλει να ανατρέψει‼, προκαλώντας τις
παρεμβάσεις καθηγητών της χολής Καλών Σεχνών.

Σέχνη: Απόψεις περί της αποστολής της, πυρίδων Βλιώρας, Καλαμπάκα, 18/12/1995
Η θέση της Σέχνης -των ※καλών τεχνών‼ εννοείται- καθώς και του δημιουργού και εκφραστή της μέσα στην κοινωνία
αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων αλλά και αντεγκλήσεων μεταξύ των πρεσβευτών διαφόρων απόψεων. Ας θυμηθούμε τις
προστριβές Πλάτωνα-οφιστών στην Αθήνα του 4ου αι. π.Φ. ή τις αντιδράσεις στη ※χρήση‼ της Σέχνης από το Φίτλερ στη
Ναζιστική Γερμανία. Οι απόψεις βασικά είναι τρεις:
1. Η πρώτη άποψη συνοψίζεται στην έκφραση Ars gratia artis=η Σέχνη για την Σέχνη. Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής
ενδιαφέρονται πρωτίστως και αποκλειστικά για την αναζήτηση του ωραίου μέσω της Σέχνης, για τη μορφή
(forma>φορμαλισμός) των έργων Σέχνης, καθώς και για την αισθητική συγκίνηση που αυτά αναδεικνύουν. Η Σέχνη γι'
αυτούς είναι αυτοσκοπός κι όχι μέσο για την επίτευξη άλλων στόχων. Η ενασχόληση μ' αυτήν προϋποθέτει γνώσεις αρκετές
τόσο ως προς την ιστορία της Σέχνης όσο και ως προς τις τεχνικές της. Ενίοτε η άποψη αυτή φτάνει στα άκρα, προκρίνοντας
τον αριστοκρατισμό στην Σέχνη και αποκλείοντας ρατσιστικά όλους τους αδαείς, που δεν είναι ικανοί να μετέχουν σε κάτι
ανώτερο.
2. Η δεύτερη άποψη έχει να κάνει με τη στρατευμένη Σέχνη. Οι θιασώτες της υποστηρίζουν πως η
Σέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο και αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη κάποιου
άλλου σκοπού/στόχου, που τις περισσότερες φορές έχει κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο. Έτσι,
κάποιοι μιλάν για σοσιαλιστικό ρεαλισμό, για στράτευση δηλαδή της Σέχνης και για εξυπηρέτηση
των επαναστατικών σοσιαλιστικών αρχών, άλλοι για στράτευση της Σέχνης σε ποικίλες άλλες
ιδεολογίες και ιδεολογήματα. Σέλος ορισμένοι έχουν αναγάγει σε επιστήμη τη χρήση της Σέχνης για
προπαγανδιστικούς σκοπούς (Για να θυμηθούμε το Μαικήνα, ※υπουργό προπαγάνδας‼ του
Οκταβιανού στην αρχαία Ρώμη ή τον Γκέμπελς με μια ανάλογη θέση αλλά διαφορετικό ρόλο στη
ναζιστική Γερμανία του Φίτλερ).
3. Σέλος, η τρίτη άποψη προσπαθεί να συνθέσει τις ως άνω απόψεις και μιλά για το συναμφότερον (Ζουράρις). Τποστηρίζουν
δηλαδή όσοι την πρεσβεύουν πως και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν στην ενασχόληση με την Σέχνη. Πρωτίστως βέβαια η
αναζήτηση/έκφραση του ωραίου, όποιο κι αν κατά καιρούς ή κατά τόπους είναι αυτό. Αφετέρου, η σωστή και συνετή χρήση
της Σέχνης για ποικίλους ※καλούς‼ σκοπούς είναι, λένε, θεμιτή. Σο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτά τα επίθετα που
προσδιορίζουν τη χρήση της Σέχνης, ※σωστή και συνετή‼, και οι -αναγκαστικά υποκειμενικές- ερμηνείες που μπορεί να δώσει
ο καθένας σ' αυτά. Αρκεί να αναλογιστούμε τη χρήση της Σέχνης στη διαφημιστική διαδικασία...
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Πολύτιμα τεκμήρια, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, εφ. Σα Νέα, 22/11/1997
Λέγεται, και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ανέκδοτο, πως όταν ο Κωστής Παλαμάς ανέλαβε υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, του είπαν: ※Σώρα που πιάσατε μιαν αξιοπρεπή εργασία, κύριε Παλαμά, καιρός είναι να σταματήσετε να γράφετε
ποιήματα‼. Η καχυποψία απέναντι στους ποιητές, που τους θέλει αμήχανους μπροστά στις δυσκολίες και ανίκανους για
πρακτικά προβλήματα, συνεπικουρούμενη από ορισμένες ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά τους, μπορεί να μην έχει εκλείψει
ολοσχερώς στις μέρες μας. ε γενικές όμως γραμμές ποιητές και πεζογράφοι αντιμετωπίζονται σήμερα από το ευρύ κοινό με
μεγαλύτερο από άλλοτε σεβασμό. Ίσως έτσι εξηγείται η μεγάλη συρροή κόσμου σε αναγνώσεις ποιημάτων από τους ίδιους
τους ποιητές, σε βραδιές, όπου πεζογράφοι παρουσιάζουν τα βιβλία τους και συζητούν με τους παρευρισκόμενους ή σε κάθε
είδους και μορφής ανάλογες δημόσιες εκδηλώσεις, στις οποίες δεν συναντά πια κανείς μόνον τα ίδια, επαναλαμβανόμενα και
γνωστά πρόσωπα. Και τα Πανεπιστήμια, εξάλλου, έχουν ανοίξει τις άλλοτε σφραγισμένες πύλες τους και διδάσκουν ζώντες
και εντελώς σύγχρονους συγγραφείς, ενώ παράλληλα ανακηρύσσουν επίτιμους διδάκτορες ποιητές και πεζογράφους. Θα
ήταν αδιανόητο, λόγου χάριν, στη δεκαετία του ’50 να σκεφθεί κανείς ότι θα μπορούσαν να τύχουν τέτοιας τιμής ο ικελιανός
ή ο Καζαντζάκης. Ο συγγραφέας έχει γίνει οικείο και προσιτό πρόσωπο σε μεγάλη μερίδα του κοινού. Σον έχουμε, ίσως,
επιφορτίσει με την υποχρέωση να συλλαμβάνει και να μας αποδίδει με την τέχνη του πλευρές της καθημερινής ζωής που δεν
είναι ορατές από όλους μας· τον θεωρούμε ως μια δρώσα συνισταμένη όσων θα θέλαμε να βιώσουμε και να συμμεριστούμε,
ως ένα πρόσωπο που εκφράζει καλύτερα από μας τους καημούς, τα πάθη και την ιδιαίτερη γεύση της ζωής. Σου έχουμε,
τέλος, αναγνωρίσει ότι ασκεί, όπως θα έλεγε ο Έζρα Πάουντ, ※το κερατένιο τούτο επάγγελμα του λογοτέχνη, που όλη την
ώρα σου ζητά να ’χεις μυαλό‼. Από την πλευρά του αναγνώστη τώρα, όσοι διαβάζουν λογοτεχνία ή όσοι ασχολούνται
φιλολογικώς περί τη λογοτεχνία έχουν σήμερα στη διάθεσή τους πολύ περισσότερα από άλλοτε βοηθήματα και τεκμήρια για
να προσεγγίσουν και, μακάρι, να κατανοήσουν καλύτερα τους συγγραφείς και τα έργα τους. Δεν υπαινίσσομαι μόνον τη
μικρή ή μεγάλη φιλολογία που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από έναν συγκεκριμένο συγγραφέα, αλλά κυρίως ορισμένα
επικουρικά και παράπλευρα τεκμήρια: τη φωνή του ποιητή ή του πεζογράφου που διαβάζει κείμενά του· την κινούμενη
εικόνα του στην τηλεόραση ή το video· την πιστότατη, πανομοιότυπη αναπαραγωγή χειρογράφων του, θέμα που οδήγησε τον
εφέρη κάτω από άλλα γενικότερα συμφραζόμενα να μιλήσει για κατάργηση της τυπογραφίας (<).

Όταν η τέχνη λέει ψέματα, Νίκος Φατζηνικολάου, εφ. Σο Βήμα, 26/5/1996 (Ο Ν.Φ. είναι καθηγητής της Ιστορίας της
Σέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Μια από τις πιο εντυπωσιακές μεταλλαγές στην ιστορία της πρόσληψης των εννοιών παρουσιάζει η έννοια της
προπαγάνδας. Από κει που ήταν αυτονόητη και κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, μερικές από τις οποίες θα
χαρακτηρίζοταν ※αναπόφευκτες‼ ή ουδέτερες, άλλες ως ανεπιφύλακτα ※θετικές‼ και άλλες ※αρνητικές‼, η λέξη προσέλαβε
από μια στιγμή και μετά ένα αποκλειστικά αρνητικό περιεχόμενο. Πόσες φορές άραγε δεν ακούσαμε τη φράση ※αυτό είναι
προπαγάνδα‼ ως συνώνυμη της φράσης ※αυτό δεν αληθεύει‼; Και πόσες άλλες φορές δεν εκτοξεύθηκε ως τελικός
καταπέλτης προς ένα έργο των εικαστικών ή άλλων τεχνών η καταγγελία ※αυτό δεν είναι τέχνη, είναι προπαγάνδα‼; Είναι
σαφές ότι για το δημόσιο αίσθημα (έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στα τέλη του 20ού αιώνα, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ως
τηλεκατευθυνόμενη συνείδηση) ※προπαγάνδα‼ και ※αλήθεια‼ ή ※προπαγάνδα‼ και ※τέχνη‼ είναι έννοιες αντιθετικές.
Υαίνεται πως, όταν το Μάιο του 1945 το Γ’ Ράιχ κατέρρευσε και ο υπουργός Λαϊκής Διαφώτισης & Προπαγάνδας Γιόζεφ
Γκέμπελς αυτοκτόνησε στα υπόγεια της Καγκελαρίας, η έννοια της προπαγάνδας καταδικάστηκε τελεσίδικα μαζί τους. Παρ’
όλα αυτά αξιωματούχοι μιας ιδιαίτερα φημισμένης ειδικής υπηρεσίας

Σο ταλέντο, η τέχνη και η παιδεία, Ριβέλλης Πλάτων, εφ. Σα Νέα, 11/10/1995 (Ο Π.Ρ. είναι καθηγητής φωτογραφίας)
Σα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε τα βαπτίζουμε στην αίγλη και στο σκότος του μυστηρίου, ώστε να ησυχάσουμε μια
για πάντα. Η διαδικασία αυτή μας εξασφαλίζει τόσο τη γοητεία του αγνώστου όσο και την ασφάλεια της περιθωριοποίησής
του. Η κοινωνία μας σήμερα έχει μια παράξενη σχέση με την τέχνη. Σο σίγουρο είναι ότι δεν την αποδέχεται, παρά μόνο αν
ενταχθεί σε χώρους παραγωγικούς όπως η ψυχαγωγία ή οι γκαλερί. υμβιβάζεται όμως με την ύπαρξή της μέσα από
τυποποιημένες αντιλήψεις, κυριότερη των οποίων είναι ότι με την τέχνη ασχολείται μόνο όποιος νιώθει την ανάγκη της
δημιουργίας και διαθέτει το ανάλογο ταλέντο. Με τον τρόπο αυτό δεν πιεζόμαστε να συμβιώσουμε με κάτι που δεν
κατανοούμε, ενώ ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της περιρρέουσας δημοκρατικής ανοχής, επιτρέπουμε στον ※εξαρτημένο‼
ταλαντούχο να ζει παράλληλα μια ζωή, που αν δε χαρακτηρίζεται πάντοτε παρασιτική, θεωρείται τουλάχιστον γραφική.
Κάτω από μια τέτοια αντιμετώπιση οι τέχνες δεν έχουν θέση στο οικοδόμημα της παιδείας μας, η οποία απευθύνεται σε
ομοιόμορφα άτομα, με παρόμοιες ανάγκες, με σκοπό να τους μεταδώσει γνώσεις, που θα χρησιμεύσουν σε γενικώς
αποδεκτές δραστηριότητες. Η σχέση μου με τη διδασκαλία μιας τέχνης με δίδαξε όμως ορισμένα πράγματα που διαψεύδουν
στην πράξη τις εδραιωμένες αυτές αντιλήψεις. Κατ’ αρχάς, η γοητευτική έννοια του ταλέντου, του ειδικού εκείνου δώρου που
κάποιος προνομιακά κατέχει και που νομίζουμε πως του επιτρέπει με ευκολία την παραγωγή υψηλού καλλιτεχνικού έργου.
Σο ταλέντο υπάρχει. Αλλά από τη στιγμή που το παραδεχτούμε, πρέπει να το αγνοήσουμε. Γιατί, αν μας ενδιαφέρει το έργο
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και η υψηλή ποιότητά του, δε χρειάζεται να αναρωτηθούμε αν η πραγμάτωσή του κρύβει ή όχι ταλαντούχο δημιουργό. Μας
αρκεί η ποιότητα του αποτελέσματος. Αν πάλι μας ενδιαφέρει ο καλλιτέχνης και ο αγώνας του, τότε κανείς μα κανείς ποτέ
δεν ξέρει ούτε ο δάσκαλος ούτε ο ίδιος ο δημιουργός αν το ταλέντο υπάρχει στο συγκεκριμένο άτομο, σε τι ακριβώς
συνίσταται, αν πρόκειται για ένα κίνητρο εξίσου σοβαρό με την ευφυία και την αφοσίωση, αν ο συνδυασμός των δύο
τελευταίων αρετών εξασφαλίζει σημαντικότερο καλλιτεχνικό έργο από την ύπαρξη του ταλέντου ή αν το ταλέντο μπορεί να
γίνει και τροχοπέδη της δημιουργίας. Τπάρχουν άπειρα κακά δημιουργήματα από ανθρώπους με ταλέντο και άλλα τόσα
καλά από ανθρώπους που το στερήθηκαν. Άλλωστε, η πορεία ενός καλλιτέχνη είναι η συνεχής αναζήτηση των ορίων του,
κατά συνέπεια το κυνήγι του ταλέντου του. Η ύπαρξη του τελευταίου καθιστά το κυνήγι πιο δύσκολο και αγχώδες, αφού
κινδυνεύει συχνότερα να δραπετεύσει από την τέχνη. Όσο για την ανάγκη που σπρώχνει το άτομο στην καλλιτεχνική
δημιουργία, χρειάζεται να παρατηρήσουμε πως δεν πρόκειται για ανάγκη βιοτική αλλά πνευματική. Πρέπει το άτομο να
γνωρίσει αυτό που υπάρχει, δηλαδή το έργο και τη δημιουργία, για να το επιθυμήσει. Για να το γνωρίσει όμως απαιτείται και
η κατοχή της καλλιτεχνικής γλώσσας. Και εκεί το λόγο έχει η παιδεία. Μια παιδεία που μας έμαθε ίσως πολλά, αλλά που
αγνόησε πλήρως το καλλιτεχνικό γεγονός. Αφήνοντας εκεί, κατά παράβαση των δημοκρατικών της αρχών, τα άτομα τελείως
μόνα και αβοήθητα, μπροστά σ' ένα μέγιστο και ανεξήγητο γεγονός της περιπέτειας του πνεύματος. Ο άνθρωπος των
σπηλαίων ανακάλυψε τη γλώσσα, τη φωτιά, αλλά και την τέχνη, ζωγραφίζοντας σε σκοτεινές σπηλιές. Η παιδεία σήμερα
διδάσκει τη γλώσσα και τις επιστήμες, αλλά σταματάει, ίσως φοβισμένη, μπροστά στον άβουλο ανθρωπάκο που
μουντζούρωνε τις σπηλιές. Εμείς όμως τον χρειαζόμαστε. Είτε έχουμε ταλέντο είτε όχι. Αρκεί μια φορά να τον συναντήσουμε.

Σέχνη, Δ.Π. Διαμαντόπουλος, Λεξικό βασικών εννοιών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 198811, σελ. 361-362
Σα γενεσιουργά αίτια της τέχνης χάνονται στα βάθη των αιώνων. Από κοινωνιολογική άποψη η τέχνη γεννήθηκε μαζί με την
κοινωνική ζωή. την περίπτωση αυτή η τέχνη εκφράζει τις σπουδαιότερες πλευρές της κοινωνικής ζωής, δηλαδή τη θρησκεία,
τον πόλεμο, την εργασία, τη σχέση με τη φύση, τον έρωτα. Με τον τρόπο αυτό ※εξασφαλίζονται η ενότητα και η συνοχή της
κοινής συνείδησης, εκφράζεται η ιδεολογία κάθε δοσμένης κοινωνίας‼. Ο Ε. Παπανούτσος αναφέρει πως η θρησκεία ※είναι το
καθολικότερο και το πιο αρχέγονο, το πρωταρχικό φαινόμενο της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και ότι η τέχνη βγήκε
εξελικτικά από τους κόλπους της. Σα πρώτα πράγματα που ο άνθρωπος ζήτησε να κατασκευάσει καλλιτεχνικά, να
διακοσμήσει, ήταν τα αντικείμενα της λατρείας του‼. Εκτός από τις απόψεις αυτές, που προσπαθούν να δώσουν μιαν
εξήγηση, ιδιαίτερα στην προέλευση της τέχνης, υπάρχουν κι άλλες που, σύμφωνα με τις ιδέες και τα ρεύματα της εποχής,
εκφράζουν οι αισθητικοί της τέχνης, οι φιλόσοφοι, οι ψυχολόγοι, οι καλλιτέχνες... Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την
Αισθητική είναι αν η τέχνη έχει σκοπό. Η τέχνη δηλαδή γίνεται για την τέχνη (ars gratia artis) ή γίνεται το μέσο για τη
μετάδοση διαφόρων ιδεών και μηνυμάτων; Κατά τον Κ. Σσάτσο, ※η τέχνη δεν μπορεί να επιδιώκει τη θεραπεία καμιάς άλλης
αξίας παρά της αξίας του ωραίου. Όπου το ωραίο παύει να είναι σκοπός και γίνεται μέσο προς σκοπόν, εκεί παύει να υπάρχει
τέχνη. το ίδιο περίπου πνεύμα κινείται και ο Ι. Θεοδωρακόπουλος τονίζοντας πως ※η τέχνη δε γνωρίζει ιδεολογίες·
φανερώνει αδέσμευτα την ομορφιά της ζωής‼. Διαμετρικά αντίθετες ήταν οι απόψεις του Γ. εφέρη: ※Όταν λέω τέχνη, δεν
εννοώ διόλου τη θεωρία που πρέσβευε 'η τέχνη για την τέχνη'. Η διδασκαλία αυτή, που δε χρησιμεύει πια σε τίποτα,
κατάντησε να σημαίνει τη δουλειά ενός ανάπηρου ανθρώπου που φτιάχνει αδειανά κομψοτεχνήματα κλεισμένος μέσα σ' ένα
αποστειρωμένο δωμάτιο. Εννοώ μόνο την πνευματική τάξη που δημιουργεί τα καλά έργα της τέχνης, περασμένα ή σημερινά,
εκείνα που νομοθετούν, εκείνα που θα μας διδάξουν. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τα συμπεράσματα που βγαίνουν απ' αυτά τα
έργα, θα ιδούμε πως δεν είναι διόλου ξένα από τους αγώνες και τους πόθους της εποχής τους‼ (Γιώργος εφέρης, Δοκιμές,
Σόμος 1ος (1937-1947), εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 19845, σελ. 265). Ανάλογες απόψεις διατύπωσε και ο Μάριος Πλωρίτης: ※...Η τέχνη
διαμορφώνεται απ' τις κοινωνικές συνθήκες αλλά και-αντίστροφα συντελεί κι αυτή στη διαμόρφωση εκείνων... Η κοινωνική
αποστολή βρίσκεται μέσα στη φύση της τέχνης σαν κοινωνικού φαινομένου, αφού το καλλιτέχνημα αρδεύεται από την
κοινωνία και απευθύνεται στο κοινό...‼ Ανάμεσα σ' αυτές τις θέσεις τοποθετείται κι ο Ε. Παπανούτσος, ο οποίος σημειώνει ότι
※δεν είναι η επιστήμη σκοπός και δικαίωση της επιστήμης, ούτε η τέχνη σκοπός και δικαίωση της τέχνης· και της μιας και της
άλλης σκοπός και δικαίωση είναι ο άνθρωπος και το αποτελείωμα, η ευτυχία του.‼ (Ε. Παπανούτσος, Πρακτική Υιλοσοφία,
σελ. 317-318) Με το σκοπό σχετίζεται και ο χαρακτήρας της τέχνης. Οι περισσότεροι αισθητικοί δέχονται πως ο χαρακτήρας
της τέχνης είναι υπερβατικός. Η τέχνη δηλαδή προσφέρει διέξοδο στην αιώνια διαλεκτική (η μέθοδος αναζητήσεως της
αλήθειας με ερωτοαποκρίσεις/(φιλοσοφ.) η επιστήμη της λογικής και ιδίως της τυπικής) του λόγου-αντίλογου και συνθέτει τις
αντιμαχόμενες δυνάμεις της ψυχής σε μια ενότητα. Έρχεται να ικανοποιήσει μια θεμελιώδη πνευματική ανάγκη: της
ελευθερίας. Η επιθυμία του ανθρώπου να αποδεσμευτεί από τις πιέσεις που ασκούνται πάνω του τον οδηγεί στη δημιουργία
έργων. Για το λόγο αυτό η τέχνη λυτρώνει τον άνθρωπο και τον παρηγορεί ιδιαίτερα και στη δυστυχία. Γενικά το έργο τέχνης
αποδεσμεύει τις δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου, συντελεί στη συνειδητοποίηση της ύπαρξής του και οδηγεί στην
ελευθερία. Πέρα απ' αυτό, η τέχνη μεταγγίζει στον άνθρωπο την αισθητική συγκίνηση, εξευγενίζει το συναίσθημα και δίνει
στη ζωή μιαν ανώτερη αισθητική ποιότητα.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
« Ο δοκιμιακός λόγος
στην Έκφραση – Έκθεση »
Β΄ λυκείου

197

Η τέχνη είναι μέσο επικοινωνίας, Δημητρακόπουλος Γ., Εκθέσεις Γ' Λυκείου, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1992, σελ. 247
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρίσματα του ανθρώπου είναι η ικανότητά του να επικοινωνεί.
Και σ' αυτήν οφείλεται το ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνδέονται με άλλους ανθρώπους
κοντινούς ή μακρινούς μέσα στο χρόνο και το χώρο. Για να επικοινωνούν οι άνθρωποι
ανακάλυψαν τα σύμβολα και η δημιουργία συμβόλων είναι μια από τις πρώτες δραστηριότητές
τους. Ένα ολόκληρο σύστημα επικοινωνίας ξεπήδησε μέσα από τα πρωτόγονα σχέδια και
ζωγραφιές. Σο αλφάβητο και η γραφή δεν είναι παρά απόγονοι αυτών των πρώτων μέσων
πληροφόρησης. Οι εικαστικές τέχνες και η μουσική προσφέρουν στον άνθρωπο ένα μέσον
επικοινωνίας που προχωρεί πέρα από τους λόγους. (...) Η τέχνη σαν εργαλείο, σα μέσο
επικοινωνίας, ενδιαφέρει από πολλές απόψεις τη ζωή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. την εποχή μας, που η ανάπτυξη
και η ίδια επιβίωση του ανθρώπου εξαρτώνται από την έκταση και την ποιότητα των πολιτιστικών επικοινωνιών, θα ήταν
καταστροφικό να παραμεληθεί ένα όργανο ή μια οποιαδήποτε μορφή αυτών των επικοινωνιών. Η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση στο επίπεδο των αισθητικών αξιών είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή κάθε ανθρώπινου όντος.

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 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.
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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 πάλιοι 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
εσωτερικό ψυχικό κόσμο, παρά επηρεασμένος από το υλικό βιομηχανικό πνεύμα που επικρατεί, στρέφεται προς τη
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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.
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