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Σήμερα ο «πολιτισμός» μας 
«εξελίσσεται» ραγδαία, η 
τεχνολογική μας ανάπτυξη 
κάνει άλματα και η ζωή μας 
γίνεται «καλύτερη», υπάρχουν 
αναρίθμητα θύματα 
διακρίσεων, συλλήψεων, 
φυλακίσεων, βασανισμών, 
δολοφονιών.
Αποτελεί νέο στοιχείο στη ζωή 
μας η συνειδητοποίηση ότι ο 
φυλακισμένος «εχθρός», ο 
εκτός νόμου άνθρωπος του 
υπόκοσμου, είναι μια 
ανθρώπινη οντότητα, που αντί 
να αναδομείται και να 
βελτιώνεται μέσα στις φυλακές, 
κονιορτοποιείται και 

εξουθενώνεται ή αποδέχεται σ
όλη την γραμμή τον έκνομο κ
εγκληματικό τρόπο ζωής και 
λειτουργεί με γνώμονα ένα 
σύστημα αντάξιων που του 
δίνουν όσο και αν φαίνεται 
παράδοξο ένα νόημα ζωής.
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Εκείνο που ακόμα και σήμερα δυστυχώς δεν Εκείνο που ακόμα και σήμερα δυστυχώς δεν 
λαμβάνεται υπ' όψη είναι ότι η εγκληματική λαμβάνεται υπ' όψη είναι ότι η εγκληματική 
προσωπικότητα είναι 9 στις 10 περιπτώσεις προσωπικότητα είναι 9 στις 10 περιπτώσεις 
δημιούργημα ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος της δημιούργημα ενός ανθρώπινου περιβάλλοντος της 
μικρής κοινωνίας, που είναι το άμεσο περιβάλλον μικρής κοινωνίας, που είναι το άμεσο περιβάλλον 
του και της μικρής κοινωνίας μέσα στην οποία ζει.του και της μικρής κοινωνίας μέσα στην οποία ζει.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο «εγκληματίας» Το συμπέρασμα είναι ότι ο «εγκληματίας» -- ο ο 
οποίος παρανόμησε είτε απλά εκφράζοντας τις οποίος παρανόμησε είτε απλά εκφράζοντας τις 
ιδέες και τα πιστεύω του ειρηνικά, είτε ιδέες και τα πιστεύω του ειρηνικά, είτε 
παραβιάζοντας πραγματικά τους νόμου τις παραβιάζοντας πραγματικά τους νόμου τις 
πατρίδας του πατρίδας του -- όχι μόνο δεν βελτιώνεται στη όχι μόνο δεν βελτιώνεται στη 
φυλακή, αλλά αντίθετα ολοκληρώνεται σαν φυλακή, αλλά αντίθετα ολοκληρώνεται σαν 
εγκληματική προσωπικότητα. εγκληματική προσωπικότητα. Οι σύγχρονες Οι σύγχρονες 
φυλακές ταυτίζονται με σχολεία εγκληματικότητας φυλακές ταυτίζονται με σχολεία εγκληματικότητας 
εξαιτίας της αθλιότητας που τις κυριαρχεί. εξαιτίας της αθλιότητας που τις κυριαρχεί. 
Επομένως, η φυλακή είναι «εξ' ορισμού» χώρος Επομένως, η φυλακή είναι «εξ' ορισμού» χώρος 
βίας και αναπαραγωγής της βίας.βίας και αναπαραγωγής της βίας.
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Η εκμετάλλευση των παιδιών και 
ο τουρισμός του σεξ
3ΟΟ εκατομμύρια παιδιών κάτω των 15 ετών 
εργάζονται για να κρατήσουν στη ζωή τον 
εαυτό τους και την οικογένειά τους και με 
μισθούς σκλάβων, και τα παιδιά τα 
εκμεταλλεύονται κάνοντας κατάχρηση της 
αδυναμίας τους για αυτοϋπεράσπιση . Είναι 
αυτά τα παιδιά θύματα της εκμετάλλευσης και 
της κατάχρησης για την απασχόληση, που 
σύρονται στην πορνεία ή γίνονται στρατιώτες 
σε εμφύλιους αλληλοσπαραγμούς και 
πολέμους...

Η εκμετάλλευση όμως δεν είναι και δεν 
περιορίζεται μόνο στον τρίτο κόσμο, αλλά και 
στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει παιδική 
εργασία. Στις ανατολικές χώρες τα παιδιά στα 
φανάρια και όπου- δήποτε πλένουν αυτοκίνητα. 
500.000 παιδιά στη Ρωσία, ζητιανεύουν, κλέβουν, 
πωλούν για να επιζήσουν και μαζί με τους 
ηλικιωμένους είναι τα θύματα της πρώην 
σοβιετικής υπέρ-δύναμης, χωρίς σχολική 
μόρφωση, τρομαγμένα από την μαφία, που 
εισπράττει μέρος του ιδρώτα τους . Αλλά ακόμα 
καιτο χειρότερο με τις διασυνδέσεις με την μαφία 
ανοίγει ο δρόμος για την εγκληματικότητα, που 
έχει αυξηθεί χαρακτηριστικά το 1996 κατά 75%
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Εργάζονται κάτω από 
ανατριχιαστικές συνθήκες μεταξύ 
15 και 16 ώρες την ημέρα με ένα 
μισθό πείνας, αντί να παίζουν, 
να γελούν και να μαθαίνουν 
γράμματα. Η παιδική εργασία 
είναι η φθηνότερη και η πιο 
άνομη και η χωρίς δικαιώματα 
εργατική δύναμη του κόσμου

Κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, παρόμοιες 
συνθήκες από την εποχή των σκλάβων, 
συμπλέκουν/ κατασκευάζουν χαλιά στην Ινδία και 
το Πακιστάν, μαζεύουν καπνό στην Ινδονησία, στη 
Σρι Λάνκα, στύβουν χυμό πορτοκαλιών στη 
Βραζιλία και εξορίζουν άνθρακα στην Κολούμπια. 
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Εκατομμύρια παιδιά δεν θα γνωρίσουν την παιδική τους ηλικία, Εκατομμύρια παιδιά δεν θα γνωρίσουν την παιδική τους ηλικία, 
όπως είναι αυτή γνωστή στις δυτικές χώρες. Εργάζονται, σαν να όπως είναι αυτή γνωστή στις δυτικές χώρες. Εργάζονται, σαν να 
ήτανε σκλάβοι, αντί να παίζουν και να χαίρονται στην ηλικία τους ήτανε σκλάβοι, αντί να παίζουν και να χαίρονται στην ηλικία τους 
ως παιδιά. Η απάνθρωπη παιδική εργασία είναι εξαπλωμένη ως παιδιά. Η απάνθρωπη παιδική εργασία είναι εξαπλωμένη σ΄σ΄
όλον τον κόσμο.όλον τον κόσμο. Και παρόλο που το Κογκρέσο της Σουηδίας για Και παρόλο που το Κογκρέσο της Σουηδίας για 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είχε προγραμματιστεί τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είχε προγραμματιστεί 
προ πολλού, συνέπεσε με προ πολλού, συνέπεσε με την την ανακάληψηανακάληψη
της δολοφονίας παιδιών στο Βέλγιο, που ξεσήκωσε τη διεθνή της δολοφονίας παιδιών στο Βέλγιο, που ξεσήκωσε τη διεθνή 
κοινή γνώμηκοινή γνώμη, διαδηλώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και , διαδηλώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
κοινοβούλια ασχολήθηκαν με αυτήν και έφερε στον τάπητα ένα κοινοβούλια ασχολήθηκαν με αυτήν και έφερε στον τάπητα ένα 
έγκλημα που λαμβάνει χώρα κάθε μέρα με την αγορά, πώληση και έγκλημα που λαμβάνει χώρα κάθε μέρα με την αγορά, πώληση και 
θάνατο των παιδιών, που υποχρεώνονται στην πορνεία και θάνατο των παιδιών, που υποχρεώνονται στην πορνεία και 
πορνογραφία στις χειρότερες μορφές της παιδικής εργασίας, πορνογραφία στις χειρότερες μορφές της παιδικής εργασίας, 
όπου ένα εκατομμύριο κοριτσιών κάθε χρόνο οδηγούνται στην όπου ένα εκατομμύριο κοριτσιών κάθε χρόνο οδηγούνται στην 
πορνεία. πορνεία. ́ Οπως΄Οπως εκτιμούν τα Ηνωμένα εκτιμούν τα Ηνωμένα ́ Εθνη΄Εθνη 300 εκατομμύρια 300 εκατομμύρια 
παιδιών κάτω των 15 ετών, προσφέρουν με την εργασία τους στο παιδιών κάτω των 15 ετών, προσφέρουν με την εργασία τους στο 
οικογενειακό εισόδημα ή εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη ζωή οικογενειακό εισόδημα ή εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για τη ζωή 
τους. τους. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΥΛΕΨΑΝ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΙΣΚΑΚΗ,ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΥΛΒΑΝΑ 
ΣΑΝΤΙΚΑΙ,ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΝΙΑ 
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ.
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