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Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες

Τι σημαίνει, “αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες”;

Η παροιμία αυτή σημαίνει πως τα ενδιαφέροντα πράγματα δε συμβαίνουν εκεί που είναι
στραμμένη η προσοχή των πολλών.

[ https://e-didaskalia.blogspot.de/2015/03/blog-post_79.html ]

Το παρόν άρθρο βασίζεται στις υποθέσεις εργασίας ότι, στην τρέχουσα ιστορική περίοδο,
γενικά, η ανθρώπινη ζωή θεωρείται ότι έχει χρηματική αξία και αυτή είναι, περίπου, ίση με
ογδόντα ευρώ (Στη μαγνητοσκοπημένη διάλεξη του καθηγητή κ. Kevin Bales, με τίτλο “ Πώς
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αντιμετωπίζεται η σύγχρονη δουλεία”
(“
How to combat modern slavery
”), στο χρονικό σημείο 8' 30'' αναφέρεται ότι, επί του παρόντος, μια ανθρώπινη ζωή,
συνολικά, αποτιμάται εις χρήμα με το ποσό των, περίπου, 80 ευρώ. ) και ότι, το σύνολο,
σχεδόν, της διεθνούς νομοθεσίας παραβιάζεται συστηματικά από τις στρατιωτικά ισχυρές
χώρες (
https://seisaxthia.wordpress.com/2015/03/31/ακόμα-υπό-αμερικανική-κατοχή-η-γερμαν/
).

Τις προηγούμενες ημέρες παρατήρησα ότι, το σύνολο της ειδησιογραφίας των Ελληνικών
Μ.Μ.Ε. είχε κάποιο νόημα, μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι, οι Έλληνες πολίτες
απολαμβάνουν πλήρως και τα Ανθρώπινα Δικαιώματά τους και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες
τους.

Για παράδειγμα, αναφερόταν το ενδεχόμενο παραπομπής στην Ελληνική δικαιοσύνη
κάποιων προσώπων σε σχέση με την προμήθεια του συστήματος ασφαλείας C4I.
Φανταστείτε, λοιπόν, ότι, δήθεν, η παραστρατιωτική οργάνωση FARC σας κρατά όμηρο
κάπου στην Κολομβία και βρίσκεστε αλυσοδεμένοι μέσα σε ένα μικρό κλουβί από μπαμπού
σε κάποιο τροπικό δάσος, ενώ η ζωή σας διακυβεύεται. Τι νόημα θα είχε για εσάς το εάν,
κάποιοι, θα διωχθούν ποινικά επειδή μπορεί να διέπραξαν παρανομίες σε σχέση με κάποια
Ελληνική κρατική προμήθεια;

Το γεγονός ότι, ούτε τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε, ούτε οι Έλληνες πολίτες, εγείρουν ζητήματα
σχετικά με, Ανθρώπινα Δικαιώματα, είτε, Θεμελιώδεις Ελευθερίες, μοιάζει να σημαίνει ότι,
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παραμένουν σεβαστά, και οι Θεμελιώδεις Ελευθερίες
παραμένουν σεβαστές. Κάτι τέτοιο, όμως, θα μπορούσε ποτέ να ισχύει σε μια ιστορική
περίοδο όπου ισχύουν οι ανωτέρω δύο υποθέσεις εργασίες;

Ας γίνω πιο συγκεκριμένος.

Ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε, Θεμελιωδών Ελευθεριών, μπορεί να εγείρονται
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σε περιπτώσεις όπως:
Αποβίωσης
Ασθένειας
Αναπηρίας
Διαζυγίου
Πτώχευσης
Μετανάστευσης
Ποινικής δίωξης
Δυσφήμησης
Κοινωνικής περιθωριοποίησης
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Επαγγελματικής περιθωριοποίησης
Χαμηλής αποδοτικότητας, σε οποιοδήποτε τομέα (επαγγελματικό, πνευματικό,
συναισθηματικό, κοινωνικό, ηθικό, κ.λπ.)
Απομείωσης Εθνικής Κυριαρχίας
Απομείωσης Εδαφικής Ακεραιότητας
Εποικισμού
Διορισμού προσώπων σε θέσεις, υψηλού κύρους, είτε, νομικής ασυλίας
κ.λπ.

Δηλαδή, εάν, και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι σεβαστά και οι Θεμελιώδεις Ελευθερίες
είναι σεβαστές, τότε, όταν συμβαίνει κάτι από τα ανωτέρω, αυτό είναι “θέλημα Θεού”, ή,
προϊόν τυχαίων συμπτώσεων. Διαφορετικά, θα έπρεπε να γίνεται, σε κάθε περίπτωση,
διερεύνηση αναφορικά με το ενδεχόμενο παραβιάσεων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε,
Θεμελιωδών Ελευθεριών.
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Αποτελούν ιστορικά γεγονότα ότι, στην αποικιοκρατούμενη Κένυα, οι ιθαγενείς
βασανίζονταν χρησιμοποιώντας σκουπόξυλα με τα οποία έσπρωχναν άμμο μέσα στους
πρωκτούς τους· στην αποικιοκρατούμενη πρώην Ανατολική Γερμανία, οι ανατολικογερμανοί
ήρωες βασανίζονταν με μπουκάλια σαμπάνιας πάνω στα οποία τους ανάγκαζαν να
καθίσουν, γυμνοί οι καθεστωτικοί βασανιστές τους· και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
δικτατορίας του '67 – '74, οι ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα βασανίζονταν με μάνικες,
τις οποίες, οι καθεστωτικοί, έσπρωχναν μέσα στους πρωκτούς των θυμάτων τους και στη
συνέχεια άνοιγαν, με πίεση, το νερό.

Αυτά τα αδιανόητα βασανιστήρια διαπράχθηκαν από ανθρωπόμορφα τέρατα.

Στη σημερινή εποχή, ουδείς μας εγγυάται ότι, τέτοιου είδους ανθρωπόμορφα τέρατα
έπαψαν να υπάρχουν· ούτε μας εγγυάται ότι, απωλέσθηκε οριστικά η τεχνογνωσία
κατασκευής τέτοιων ανθρωπόμορφων τεράτων.

Επομένως, σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ένας, θα μπορούσε και ειδικά στην
εποχή μας, θα έπρεπε, ίσως, να αναρωτιέται και κυρίως, να διερευνά εξαντλητικά μέχρι να
αποκλείσει:
Μήπως, κάποιος επιχειρεί υπεξαίρεση ακίνητης περιουσίας;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί υπεξαίρεση επαγγελματικής δραστηριότητας;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να αισχροκερδίσει στον τομέα της δημόσιας Υγείας;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ασκήσει εισοδισμό;
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Μήπως, κάποιος επιχειρεί να εκμεταλλευθεί μια ιστοσυμβατότητα;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να αναβαθμίσει την πολιτική του ισχύ;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ασκήσει δουλοκτησία;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ιδιοποιηθεί λαγνεία;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ιδιοποιηθεί δόξα;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ασκήσει επιστημονική έρευνα;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να επιδείξει πιστότητα σε πρωτόκολλα συμπεριφοράς του
οργανωμένου εγκλήματος;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί στρατιωτικά;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί παραστρατιωτικά;
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Μήπως, κάποιος επιχειρεί γενοκτονία;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να συγκαλύψει κάποιο προηγούμενο έγκλημα;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ασκήσει κατασκοπία;
Μήπως, κάποιος επιχειρεί να ικανοποιήσει διεστραμμένα πάθη (κακία, μοχθηρία, ζήλια,
κ.λπ.);
κ.λπ.

Στην τρέχουσα ιστορική περίοδο, ο σεβασμός, τόσο, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όσο,
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, μοιάζει να είναι περισσότερο ζήτημα δημιουργικής
κατάκτησης και λιγότερο κάτι δεδομένο. Έτσι, αποφεύγοντας να σκεφτόμαστε απλοϊκά,
σαν οκτάχρονα παιδιά, για αυτά τα ζητήματα, μεγιστοποιούμε την πιθανότητα να
απολαμβάνουμε και τα μεν, και τα δε.

Χρήστος Μπούμπουλης
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οικονομολογος

Υ.Γ.: Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή και η αξία της είναι ανεκτίμητη. Όποιος παραμελεί να την
προστατεύσει, διαπράττει έγκλημα.

Παράρτημα

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Προοίμιο
Επειδή η αναγνώριση της σύμφυτης αξιοπρέπειας καθώς και των ίσων και
αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί το
θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Επειδή η
παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις
βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου
οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ελευθερία του λόγου και της πίστης, λυτρωμένοι από τον
τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου. Επειδή
έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς
δικαίου, ώστε το άτομο να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην
εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης. Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να
προωθηθεί η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη. Επειδή οι λαοί των Ηνωμένων
Εθνών, με τον Καταστατικό Χάρτη, διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους στα θεμελιώδη
δικαιώματα του ατόμου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας,
στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, και έδειξαν πως είναι αποφασισμένοι να
προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο και καλύτερες συνθήκες ζωής στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης ελευθερίας. Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικότερο σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο. Επειδή η
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ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική
σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση. Η Γενική Συνέλευση
ανακηρύσσει την παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως κοινό
ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε
άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να
προσπαθεί, με τη διδασκαλία και την παιδεία, να αναπτύξει τον σεβασμό αυτών των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και με προοδευτικά μέτρα, εθνικά και διεθνή, να
εξασφαλίσει την παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους
λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους ανθρώπους περιοχών που
βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

Άρθρο 1 Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα
δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται
μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Άρθρο 2 Κάθε άνθρωπος είναι υποκείμενο όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που
αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, όπως το φύλο, η
γλώσσα, η θρησκεία, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η εθνική ή κοινωνική καταγωγή, η
περιουσία, η γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επίσης δεν είναι επιτρεπτό να
γίνεται καμία διάκριση λόγω του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από
την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, είτε
για χώρα μη ανεξάρτητη, υπό εποπτεία ή υπό οποιονδήποτε άλλο περιορισμό κυριαρχίας.

Άρθρο 3 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του
ασφάλεια.

Άρθρο 4 Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας ή καταναγκαστικής
εργασίας. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.

Άρθρο 5 Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή,
απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση ή ποινή.

Άρθρο 6 Κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο.
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Άρθρο 7 Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του
νόμου, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Όλοι δικαιούνται να προστατευτούν από διακρίσεις
που παραβιάζουν την παρούσα Διακήρυξη αλλά και από προκλήσεις τέτοιων διακρίσεων.

Άρθρο 8 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια
εθνικά δικαστήρια κατά πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα που του
αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

Άρθρο 9 Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

Άρθρο 10 Κάθε άτομο δικαιούται ισονομία, σε μια δίκαιη και δημόσια δίκη από δικαστήριο
ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του και για το βάσιμο της κατηγορίας εναντίον του.

Άρθρο 11

1. Όποιος κατηγορείται για ποινικό αδίκημα πρέπει να θεωρείται αθώος, μέχρι να
διαπιστωθεί η ενοχή του σύμφωνα με το νόμο, σε δημόσια δίκη κατά την οποία θα έχουν
εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις. 2. Κανείς δεν μπορεί
να καταδικαστεί για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες κατά το χρόνο που τελέστηκαν δε
συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Ούτε μπορεί να
επιβληθεί ποινή βαρύτερη από εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη
πράξη.

Άρθρο 12

1. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την
οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της
υπόληψής του. 2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από
επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.
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Άρθρο 13

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο διαμονής
του στο εσωτερικό ενός κράτους. 2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει
οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και τη δική του, και να επιστρέφει στη χώρα του.

Άρθρο 14

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα λόγω διωγμών να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο
σε άλλες χώρες. 2. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί αυτό το δικαίωμα σε περίπτωση
δίωξης που δεν εδράζεται σε πολιτικούς λόγους ή για ενέργειες αντίθετες προς τους
σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 15

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε μια ιθαγένεια. 2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί
αυθαίρετα την ιθαγένειά του, ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια.

Άρθρο 16

1. Ο άνδρας και η γυναίκα, όταν φθάσουν σε ηλικία γάμου, έχουν το δικαίωμα να
παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, χωρίς κανέναν περιορισμό λόγω φυλής,
εθνικότητας ή θρησκείας. 2. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς το γάμο, κατά τη
διάρκειά του και κατά τη λύση του. Γάμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη
και πλήρη συναίνεση των μελλόνυμφων. 3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό κύτταρο
της κοινωνίας, και έχει δικαίωμα προστασίας από την κοινωνία και το κράτος.

Άρθρο 17
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1. Κάθε άτομο μόνο του ή μαζί με άλλους έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία. 2. Κανείς δεν
μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

Άρθρο 18 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της
θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία για αλλαγή θρησκείας ή πίστης,
όπως και την ελευθερία, μόνο ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τη
θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις του με τη διδασκαλία, την πρακτική, τη
λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

Άρθρο 19 Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης. Το
δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει το να εκφράζει τις απόψεις του χωρίς να υφίσταται δυσμενείς
συνέπειες καθώς και το να αναζητά, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με
οποιοδήποτε μέσο έκφρασης και οπουδήποτε στον κόσμο.

Άρθρο 20

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα για
ειρηνικούς σκοπούς. 2. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να συμμετέχει σε κάποιο
σωματείο.

Άρθρο 21.

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του είτε
άμεσα, είτε έμμεσα με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 2. Κάθε άτομο έχει το
δικαίωμα να γίνεται δεκτό με ίσους όρους στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του. 3. Η
λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται
με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ισότιμη και
μυστική ψηφοφορία ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της
εκλογής.
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Άρθρο 22 Κάθε άτομο ως μέλος του κοινωνικού συνόλου έχει δικαίωμα στην κοινωνική
ασφάλιση και δικαιούται, μέσω της εθνικής προσπάθειας και της διεθνούς συνεργασίας και
σύμφωνα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους, να
εξασφαλίζει την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων
που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς
του.

Άρθρο 23

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει το επάγγελμά του, να έχει
κατάλληλες και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία.
2. Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία. 3. Κάθε
εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, ώστε ο ίδιος και η
οικογένειά του να ζουν αξιοπρεπώς, και η οποία συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, και
με άλλους τρόπους κοινωνικής προστασίας. 4. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ιδρύει μαζί
με άλλους συνδικάτα και να συμμετέχει σε συνδικάτα για την υπεράσπιση των
συμφερόντων του.

Άρθρο 24. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο, όπως και
σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας καθώς και σε περιοδικές άδειες μετ’ αποδοχών.

Άρθρο 25.

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στο ίδιο και
στην οικογένειά του υγεία και ευημερία, ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική
περίθαλψη, απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ασφάλιση. Έχει επίσης
δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την ασθένεια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη
γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα για να
συντηρηθεί, εξαιτίας περιστάσεων ανεξάρτητων από τη θέλησή του. 2. Η μητρότητα και η
παιδική ηλικία δικαιούνται ειδική μέριμνα και περίθαλψη. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν
έχουν γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία.

Άρθρο 26.
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1.Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται
δωρεάν τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση
πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να
εξασφαλίζεται για όλους, ενώ η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι εξίσου προσιτή σε
όλους ανάλογα με τις ικανότητές τους.2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και στην ενίσχυση του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την
κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλες τις φυλές και
τις θρησκευτικές ομάδες, και να προωθεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των
Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. 3. Οι γονείς έχουν κατά προτεραιότητα το
δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.

Άρθρο 27

1. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της
κοινότητας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να μοιράζεται την επιστημονική πρόοδο
και τα αγαθά της.

2. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα προστασίας των ηθικών και υλικών αποκτημάτων του που
απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή.

Άρθρο 28.

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα σε μια κοινωνική, διεθνή τάξη, όπου τα δικαιώματα και οι
ελευθερίες που αναφέροντα στην παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να υλοποιούνται σε όλη
τους την έκταση.

Άρθρο 29.

1. Το άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινότητα μέσα στο πλαίσιο της οποίας και
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μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

2. Το άτομο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του και την απόλαυση των ελευθεριών του
στους μόνους περιορισμούς που πρέπει να υπόκειται είναι αυτοί που ορίζονται από τους
νόμους, με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης και του σεβασμού των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων ανθρώπων και της ικανοποίησης των δίκαιων
απαιτήσεων της ηθικής, της δημόσιας τάξης και της εν γένει ευημερίας σε μια δημοκρατική
κοινωνία. 3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να
ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 30.

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει σε ένα
κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή
να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που
εξαγγέλλονται σε αυτήν.

Ασπρόμαυρα τραγούδια - 1991

Ψυχές και σπίτια ακόμα
μ’ ανοικτές πληγές
Κι έμενε ο κοσμάκης
σε κλειστές αυλές
Τα βράδια σινεμά,
δυο έργα τρεις δραχμές
Και τα τραγούδια παίζανε
ρομβίες και γραμμόφωνα
Ασπρόμαυρα τραγούδια
που ματώνανε
Ασπρόμαυρες ταινίες
που λυτρώνανε
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Κι είχανε τα μπαλκόνια
θέα στο σινεμά
Τσούρμο η γαλαρία
στο ακατάλληλο
Όνειρα σ’ άσπρο μαύρο
τρεις δραχμές τα δυο
Τραγούδι ερωτευμένο
σε μια τσάντα κλεισμένο
Τέσσερις το βαρύ
πέντε το απτάλικο
Σαν ασπρόμαυρη ταινία ζει και ξαναζεί
Το δικό σου το τραγούδι το ρεμπέτικο
Να γελάει και να κλαίει σαν μικρό παιδί
Μια ασπρόμαυρη αλήθεια σ’ ένα κόσμο ψεύτικο

Αρλέτα

Αρλέτα – Ασπρόμαυρα Τραγούδια

{youtube}fyeMxyeF4uo{/youtube}

https://www.youtube.com/watch?v=fyeMxyeF4uo
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