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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Με ςξμ όοξ αμθοώπιμα δικαιώμαςα εμμξξύμε ςα αγαθά και ςιπ ελεσθεοίεπ πξσ ςαιοιάζξσμ ρςημ αμθοώπιμη 

σπόρςαρη και ςημ ενσφώμξσμ, πξσ ςηπ δίμξσμ ςη δσμαςόςηςα  μα ζει και μα κιμείςαι υχοίπ 

καςαμαγκαρμξύπ, παοά μόμξ με κάπξιξσπ πεοιξοιρμξύπ πξσ σπαγξοεύει η αομξμική ρσμβίχρη με ςξσπ 

ρσμαμθοώπξσπ.Η Διακήοσνη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ αμθοώπξσ και ςξσ πξλίςη, ποξψόμ ςξσ Διατχςιρμξύ 

και ςηπ Γαλλικήπ Δπαμάρςαρηπ έθερε ςα θεμέλια γι’ασςό πξσ ρήμεοα ξμξμάζξσμε 1η γεμιά δικαιχμάςχμ: 

ςα αςξμικά και πξλιςικά δικαιώμαςα. Σξ 1948 ξ ΟΗΔ φητίζει ςημ Οικξσμεμική Διακήοσνη ςχμ 

Δικαιχμάςχμ ςξσ Αμθοώπξσ πξσ αμαγξοεύει ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα ρε παγκόρμια ανία. Οι ρύγυοξμεπ 

ρσμθήκεπ -ενέλινη ςηπ ςευμξλξγίαπ, υοήρη επιρςημξμικήπ γμώρηπ, αμάπςσνη βιξψαςοικήπ, καςαρςοξτή 

πεοιβάλλξμςξπ- σπξυοέχραμ ςξμ ΟΗΔ μα διξογαμώρει Παγκόρμια σμδιάρκεφη για ςη λεγόμεμη 3η γεμιά 

δικαιχμάςχμ με κσοίαουα μέρα ρ’ασςά ςα δικαιώμαςα ςξσ αμθοώπξσ ρςξ πεοιβάλλξμ. 

ήμεοα, αοκεςέπ πξλιςείεπ, ρςα πλαίρια ςξσ εκδημξκοαςιρμξύ ςχμ κξιμχμιώμ, καςξυσοώμξσμ 

ρσμςαγμαςικά ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα, ιδιχςικξί τξοείπ -καλλιςέυμεπ, αθληςέπ, πξλιςιρςικξί ρύλλξγξι- 

εκδηλώμξσμ ςημ εσαιρθηρία ςξσπ και με διάτξοεπ δοαρςηοιόςηςεπ, καλλιςευμικέπ εκδηλώρειπ, αθληςικέπ 

ρσμαμςήρειπ, ρσμασλίεπ, ποξρπαθξύμ μα βξηθήρξσμ, μέλη ςξσ επιυειοημαςικξύ κόρμξσ ποξβαίμξσμ ρε 

δχοεέπ για ςα άςξμα πξσ πλήςςξμςαι από ςημ καςαπάςηρη ςχμ δικαιχμάςχμ.Σέλξπ, εμδιατέοξμ 

επιδεικμύξσμ και ξι σπεοεθμικξί ξογαμιρμξί (ΟΗΔ, Οσμέρκξ, Διεθμήπ Αμμηρςία, Διεθμή Δικαρςήοια). 

Παοόλα ασςά ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα παοαβιάζξμςαι ςόρξ ρςξμ αμαπςσγμέμξ όρξ και ρςξμ 

σπαμάπςσκςξ κόρμξ. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΣΔΦΝΗ 

Η ςέυμη, ρε κάθε πιθαμή ςηπ έκταμρη, απξςελεί καίοιξ ςοόπξ έκτοαρηπ και εκδήλχρηπ ςχμ αμθοώπιμχμ 

ρσμαιρθημάςχμ και ιδεώμ. Η ποξρτξοά ςηπ είμαι ενέυξσραπ ρημαρίαπ ςόρξ ρε αςξμικό επίπεδξ όρξ και 

ρε κξιμχμικό, μιαπ και κάθε αμθοώπιμξ ρσμαίρθημα, πξσ εκτοάζεςαι μέρχ ασςήπ, απξςελεί ρημείξ 

επατήπ για όλξσπ ςξσπ αμθοώπξσπ. Κάθε έογξ ςέυμηπ είςε ενσμμεί ςξμ έοχςα και ςημ αγάπη είςε ςξμ πόμξ 

και ςημ απόγμχρη, λειςξσογεί χπ έμαπ παγκόρμιξπ κώδικαπ επικξιμχμίαπ. 

Η παιδεσςική, μάλιρςα, ανία ςηπ ςέυμηπ απξκςά ρατώπ ρημαμςικόςεοεπ διαρςάρειπ αμ ενεςαρςεί 

εσούςεοα, ρςα πλαίρια ςξσ κξιμχμικξύ ρσμόλξσ. Οι πξλίςεπ πξσ καθίρςαμςαι κξιμχμξί ςχμ έογχμ ςέυμηπ, 

απξκςξύμ ςη δσμαςόςηςα μα ειρέλθξσμ ρςξμ ιδιαίςεοξ ςοόπξ θέαρηπ ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ κάθε 

δημιξσογξύ υχοιρςά, γμχοίζξμςαπ έςρι διατξοεςικξύπ ςοόπξσπ ρκέφηπ και αλλάζξμςαπ κάπξςε ςιπ 

ποξρχπικέπ ςξσπ θέρειπ. Η ςέυμη, βέβαια, χπ παιδεσςικό μέρξ, δε λειςξσογεί μόμξ χπ ρημείξ επατήπ 

διατξοεςικώμ απόφεχμ, αλλά και χπ τξοέαπ αιρθηςικήπ αγχγήπ, πξσ επιυειοεί μα τέοει ςα άςξμα ρε 

επατή με εκδηλώρειπ καλαιρθηρίαπ και αομξμίαπ, μέρα από ςη διαοκή αμαζήςηρη ςξσ χοαίξσ και ςημ 

ποξβξλή ςξσ αιρθηςικά άοςιξσ. 

ε μια πιξ διεσοσμέμη, πάμςχπ, ενέςαρη ςηπ ποξρτξοάπ ςηπ ςέυμηπ, μπξοξύμε μα διαπιρςώρξσμε 

πχπ απξςελεί ιδαμικό ρσμεκςικό δερμό μεςανύ, όυι μόμξ ςχμ πξλιςώμ μιαπ κξιμχμίαπ, αλλά και 

ξλόκληοχμ λαώμ. Μέρα από ςημ έκτοαρη ρσμαιρθημάςχμ, ςα ξπξία είμαι κξιμά για όλξσπ ςξσπ 

αμθοώπξσπ, ξι πξλίςεπ ςχμ διατόοχμ υχοώμ καςξοθώμξσμ μα αμαγμχοίρξσμ ςιπ κξιμέπ ςξσπ πςσυέπ και 

μα ποξρπεοάρξσμ εσκξλόςεοα ςιπ ςσυόμ πξλιςιρςικέπ ςξσπ διατξοέπ. Η ςέυμη απξςελεί μια κξιμή γλώρρα 

για όλξσπ ςξσπ αμθοώπξσπ, η ξπξία καθιρςά ρατέπ πχπ ξι μεςανύ μαπ ξμξιόςηςεπ διαςοέυξσμ ςημ 

σπόρςαρή μαπ βαθύςεοα από ςιπ διατξοέπ μαπ.Έυξμςαπ ρςξ μξσ μαπ ασςή ςημ πξλσρήμαμςη ποξρτξοά 

ςηπ ςέυμηπ και παοαςηοώμςαπ καλλιςέυμεπ ξι ξπξίξι υοηριμξπξίηραμ ςημ ςέυμη χπ μέρξ διαμαοςσοίαπ για 

ςημ καςαπάςηρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ, απξταρίραμε μα καςαδείνξσμε και ασςή ςημ απξρςξλή 

ςηπ. Αμαοχςηθήκαμε αμ μπξοεί η ςέυμη μα μιλήρει για ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα. Πιρςεύξμςαπ πχπ η 

ςέυμη έυει ςη δύμαμη μα μιλήρει για ςα δικαιώμαςά μαπ, επιλέναμε δύξ καλλιςέυμεπ ςημ Κάοα Γξσόκεο και 

ςξμ Αι Γξσέι Γξσέι, ξι ξπξίξι με ςιπ δημιξσογίεπ ςξσπ ήοθαμ αμςιμέςχπξι με απόπειοεπ αμτιρβήςηρηπ, 

πεοιρςξλήπ ή και καςαπάςηρηπ ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ. ςόυξπ μαπ είμαι  μα  αμαδείνξσμε ςξ 

ασςξμόηςξ δικαίχμά ςηπ ςέυμηπ μα κάμει ρυόλια, μα αρκεί κοιςική, μα ποξβλημαςίζει, μα εσαιρθηςξπξιεί 

αλλά και μα διδάρκει.   
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AIWEIWEI 

Ο Άι Γξσέι Γξσέι είμαι ξ διαρημόςεοξπ ρύγυοξμξπ Κιμέζξπ καλλιςέυμηπ και έμαπ από ςξσπ δσμαμικόςεοξσπ 

πξλέμιξσπ ςξσ ασςαουικξύ καθερςώςξπ ςηπ υώοαπ ςξσ. Ακςιβιρςήπ και κξιμχμικόπ ρυξλιαρςήπ ςχμ πιξ 

κασςώμ πξλιςικώμ ζηςημάςχμ, δεμ διρςάζει μα ρυξλιάζει αμξιυςά ςα πεοί δημξκοαςίαπ και αμθοχπίμχμ 

δικαιχμάςχμ. Σξ 2011 ρσμελήτθη και έμειμε σπό κοάςηρη επί 81 ημέοεπ υχοίπ μα ςξσ απαγγελθεί 

καςηγξοία, ποάγμα πξσ νερήκχρε διεθμείπ διαμαοςσοίεπ. Σξσ αταιοέθηκε ςξ διαβαςήοιξ και 

σπξυοεώθηκε μα παοαμείμει ρςημ Κίμα, όπξσ έζηρε και εογάρςηκε σπό πεοιξοιρμό για ςέρρεοα υοόμια. 

Ωρςόρξ,oΆι Γξσέι Γξσέι δεμ επέςοεφε ρςιπ ρσμθήκεπ μα εμπξδίρξσμ ςημ καλλιςευμική και δημιξσογική ςξσ 

παοαγχγή. Δμ ςέλει, ςξμ Ιξύλιξ ςξσ 2015 ςξσ επερςοάτη ςξ διαβαςήοιξ και μπόοερε και πάλι μα ςανιδεύει 

ελεύθεοα. 

Οι λεπςξμέοειεπ ςηπ κοάςηρήπ ςξσ έγιμαμ γμχρςέπ από ςξ έογξ ςξσ SACRED, μια από ςιπ ςοειπ 

εγκαςαρςάρειπ μεγάληπ κλίμακαπ πξσ έτεοαμ ςημ σπξγοατή ςξσ ρςημ Μπιεμάλε ςηπ Βεμεςίαπ ςξ 2013. 

Μέρα ρςημ εκκληρία ςξσ Sant’ Antonin σπήουαμ ένι μεγάλα κξσςιά από ρίδηοξ, ραμ ραοκξτάγξι. Οι 

επιρκέπςεπ μπξοξύραμ μα κοστξκξιςάνξσμ και μα δξσμ ρε γλσπςά ςημ αμαδημιξσογία ςχμ ρκημώμ από 

ςημ κοάςηρή ςξσ. Η εμπειοία, μα κξιςάζειπ ςξμ εγκλειρμό ςξσ ρε έμα «τέοεςοξ», ήςαμ ρυεδόμ ετιαλςική. 

Δπίρηπ, ξ καλλιςέυμηπ αρυξλείςαι με ςη ρημεοιμή καςάρςαρη ρςημ Κίμα, ςιπ αδικίεπ και ςιπ ρσμτξοέπ ςηπ. 

Χαοακςηοιρςικό παοάδειγμα έμαπ σπξλξγιρςήπ πάμχ ρςξμ ξπξίξ «κσλξύμ» ςα ξμόμαςα 5.000 

αδικξυαμέμχμ μαθηςώμ από ςξσπ ρειρμξύπ ςξσ 2008. Οι μαθηςέπ θάτςηκαμ ρςα εοείπια ςχμ ρυξλείχμ 

πξσ καςέοοεσραμ λόγχ κακξςευμίαπ. Για εσμόηςξσπ λόγξσπ η κσβέομηρη αομείςαι μέυοι ρήμεοα μα ςξσπ 

ξμξμαςίρει. Ασςό έγιμε ςελικά από βξηθξύπ ςξσ καλλιςέυμη. Με ςιπ ριδεοόβεογεπ από ςα υαλάρμαςα ξ 

καλλιςέυμηπ έτςιανε μικοά τέοεςοα πξσ ποξκαλξύμ αμαρςάςχρη με ςιπ μξοτέπ και ςα μημύμαςά ςξσπ. 

Δίμαι μια τχμή διαμαοςσοίαπ εμάμςια ρςημ έλλειφη μέςοχμ ποξρςαρίαπ ςχμ μικοώμ μαθηςώμ πξσ ςόρξ 

βίαια έυαραμ ςξ δικαίχμα ρςη ζχή.  ςξ επίκεμςοξ ςηπ ποξρξυήπ ςξσ βοίρκξμςαι και ξι ποόρτσγεπ. 

Χοηριμξπξίηρε υιλιάδεπ γιλέκα ζχήπ από ποόρτσγεπ πξσ ειρέουξμςαι ρςημ Δσοώπη μέρχ ςξσ ελλημικξύ 

μηριξύ ςηπ Λέρβξσ. 14.000 πξοςξκαλί γιλέκα είμαι ςσλιγμέμα γύοχ από ςξσπ πσλώμεπ ςξσ Konzerthaus 

ςξσ Βεοξλίμξσ και μια λέμβξπ κχπηλαρίαπ κοέμεςαι ρςξ κέμςοξ ςχμ κξλώμχμ με ςημ έμδεινη 

"safepassage." Δίμαι μια εγκαςάρςαρη με ςημ ξπξία ξ Κιμέζξπ καλλιςέυμηπ εκτοάζει ςξ έμςξμξ εμδιατέοξμ 

ςξσ για ςη μξίοα ςχμ ποξρτύγχμ. Μέυοι ρήμεοα έυει επιρκετθεί 40 ρςοαςόπεδα ποξρτύγχμ ρε 

διατξοεςικά μέοη ςξσ κόρμξσ.«Όςαμ πήγα ποώςη τξοά ρςη Λέρβξ», λέει ξ Άι Γξσέι Γξσέι, «είδα έμα 

μιρξβσθιρμέμξ πλξίξ. Ζήςηρα κι έτςαρα εκεί και κάθιρα μόμξπ για μα ποξρπαθήρω μα ρσλλάβω πώπ 

μπξοεί μα έμιωθαμ ξι άμθοωπξι πξσ επέβαιμαμ ρε ασςό. Και έμιωρα ραμ μα είμαι έμα έμςξμξ επάμω ρε έμα 

τύλλξ, ρςη μέρη μιαπ λίμμηπ. Σςξ πλξίξ βοήκα έμα μπιμπεοό και μια Βίβλξ πξςιρμέμη με θαλαρριμό μεοό. 

Δεμ έυω ρςαμαςήρει μα ςα ρκέπςξμαι και απξτάριρα από ςόςε μα εμώρω ςη τωμή μξσ με όλξσπ όρξσπ 

αρυξλξύμςαι με ςημ σπόθερη ςωμ ποξρτύγωμ». 

«Δεμ σπάουει ποξρτσγική κοίρη, μόμξ αμθοωπιρςική κοίρη, μέρα ρςημ ξπξία έυξσμε υάρει πξλύ βαρικέπ 

μαπ ανίεπ», λέει ξ Άι Γξσέι Γξσέι, ξ ξπξίξπ αμςλεί από ςημ πμεσμαςική κληοξμξμιά ςηπ Άοεμς και ςξσ 

Μπέμςζαμιμ, -ρημαμςικξύπ ρςξυαρςέπ ςηπ επξυήπ μαπ-, ποξκειμέμξσ μα καςαμξήρει ςημ πξλύπλξκη 

ποαγμαςικόςηςα. «Σε ασςή ςημ πεοίξδξ αβεβαιόςηςαπ υοειαζόμαρςε πεοιρρόςεοη αμξυή, ρσμπόμια και 

εμπιρςξρύμη για ςξμ άλλξμ, δεδξμέμξσ όςι όλξι είμαρςε έμα», ρσμευίζει. «Σε αμςίθεςη πεοίπςωρη η 

αμθοωπόςηςα θα αμςιμεςωπίρει μια ακόμα μεγαλύςεοη κοίρη». 

Οι ηλιαμθόρπξοξι, είμαι έμα όμξοτξ, ξδσμηοό και ρκεπςόμεμξέογξ.Δκαςξμμύοια μικοξί ηλιόρπξοξι, 

εκαςξμμύοια μικοά έογα ταιμξμεμικά παμξμξιόςσπα, αλλά ρςημ ποαγμαςικόςηςα μξμαδικά, υειοξπξίηςα 

έογα ςέυμηπ από πξορελάμη. Κάθε ρπόοξπ ήςαμ ζχγοατιρμέμξπ ρε εογαρςήοια μικοήπ κλίμακαπ. Ο Γξσέι 

Γξσέι μάπ καλξύρε μα ενεςάρξσμε ςξ ταιμόμεμξ ςηπ μαζικήπ παοαγχγήπ, ςξ πεοίτημξ «Made in China», 

ςιπ γεχπξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ ρσμαλλαγέπ, εμώ ρςα υέοια μαπ κσλξύραμ ξι ρπόοξι μιαπ υώοαπ πξσ 

είυε υειοαγχγηθεί ρςιπ παοαδξριακέπ μεθόδξσπ υειοξςευμίαπ. Κάθε κξμμάςι είμαι μέοξπ ςξσ ρσμόλξσ, έμα 

ρυόλιξ ρυεςικά με ςη ρυέρη μεςανύ ςξσ αςόμξσ και ςχμ μαζώμ. Σξ έογξ ρσμευίζει μα θέςει ποξκληςικέπ 

εοχςήρειπ: Σι ρημαίμει μα είραι πξλίςηπ ρςη ρημεοιμή κξιμχμία; Δίμαρςε αρήμαμςξι ή αμίκαμξι αμ δεμ 
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εμεογήρξσμε μαζί; Σι ρημαίμξσμ ξι ασναμόμεμεπ επιθσμίεπ μαπ, ξ σλιρμόπ  για ςημ κξιμχμία, ςξ 

πεοιβάλλξμ και ςξ μέλλξμ; 

Η κάμεοα επιςήοηρηπ, έμα ασρςηοό και αοκεςά όμξοτξ μαομάοιμξ γλσπςό, μαπ σπεμθσμίζει όςι ξ 

καλλιςέυμηπ παοακξλξσθεί εκείμξσπ πξσ ςξμ παοακξλξσθξύμ. Μία κάμεοα πξσ ρςέκεςαι εκεί για μα μαπ 

θσμίζει ςημ καςάτχοη καςαπάςηρη ςχμ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ από κάπξιξσπ αμθοώπξσπ πξσ έυξσμ 

ρςα υέοια ςξσπ ςημ ενξσρία.Σξ 2010, η αρςσμξμία ςξσ Πεκίμξσ εγκαςέρςηρε κάμεοεπ αρταλείαπ ρςξ ρπίςι 

και ςξ ρςξύμςιξ ςξσ Αι Γξσέι. Σξμ εμςξπίζξσμ από δχμάςιξ ρε δχμάςιξ, ακόμα και ένχ. Όπχπ  αμέτεοε ξ 

καλλιςέυμηπ: «Σςημ Κίμα είμαι ρσμευώπ σπό επιςήοηρη. Ακόμη και η παοαμικοή και πιξ αβλαβήπ κίμηρή 

μξσ μπξοεί - και ρσυμά γίμεςαι - μα λξγξκοίμεςαι από ςιπ κιμεζικέπ αουέπ». Ο καλλιςέυμηπ, με ςη ρειοά 

ςξσ, παοακξλξσθεί ςιπ κάμεοεπ επιςήοηρηπ, ςα τξοςηγά και ςξσπ αρςσμξμικξύπ πξσ παοακξλξσθξύμ ςιπ 

πύλεπ ςξσ. 

Κλείμξσμε ςημ αματξοά μαπ ρςξμ κιμέζξ καλλιςέυμη με μια τοάρη ςξσ, ρυεςικά με ςξ μέλλξμ: «ρςόυξπ μαπ 

ποέπει μα είμαι μα κάμξσμε ςξσπ αμθοώπξσπ εσρσμείδηςξσπ μα ποξρςαςεύρξσμε ςημ αμθοωπιά και ςημ 

ανιξποέπεια και μα ρσμευίρξσμε ςη μάυη, αλλιώπ θα υοειαρςεί μα ςξ κάμξσμ ςα παιδιά μαπ». 

ΚΑΡΑ ΓΟΤΟΚΔΡ 

Η Κάοα Γξσόκεο γεμμήθηκε ςξ 1969 ρςξ ςόκςξμ ςηπ Καλιτόομιαπ ρε μια ξικξγέμεια ακαδημαψκώμ. Όςαμ 

ήςαμ 13 υοξμώμ, ξ ζχγοάτξπ παςέοαπ ςηπ αμέλαβε μια θέρη ρςξ παμεπιρςήμιξ ςηπ Πξλιςείαπ ςηπ Σζόοςζια 

και η ξικξγέμεια μεςακόμιρε εκεί. ε αμςίθερη με ςημ πξλσπξλιςιρμικόςηςα ςηπ Καλιτόομιαπ, η Σζόοςζια 

ήςαμ βαθιά οαςριρςική, δοξύρε ακόμα η Κξσ Κλξσν Κλαμ και ρςξ ρυξλείξ η έτηβη Κάοα αιρθαμόςαμ 

αμεπιθύμηςη και απξμξμχμέμη. 

 Σα βιβλία, ξι ρσζηςήρειπ με ςξσπ μςόπιξσπ, ςη βξηθξύμ μα καςαμξήρει ςη μξξςοξπία και ςα έθιμα 

ςχμ Νόςιχμ Πξλιςειώμ, μα εσαιρθηςξπξιηθεί και μα εμδιατεοθεί γι’ ασςά πξσ αογόςεοα θα απξςελέρξσμ 

ςημ ξσρία ςηπ ςέυμηπ ςηπ: ςξ οαςριρμό, ςα αγετύοχςα ςανικά υάρμαςα, ςξ ρενιρμό, ςημ ιρςξοία ςηπ 

δξσλείαπ μέρα από ςημ ποξτξοική ιρςξοία και ςημ παοάδξρη. πξσδάζει ρςξ Atlanda College of Art και 

ρςη ρσμέυεια ρςξ Rhode Island School of Design. Πξλύ γοήγξοα, ρςη δξσλειά ςηπ θα νευχοίρξσμ ξι 

υάοςιμεπ κξμμέμεπ μξοτέπ ςηπ, ςα πιξ υαοακςηοιρςικά ίρχπ και αμαγμχοίριμα έογα ςηπ. Η  

ατοξαμεοικαμή Κάοα Γξσόκεο με ςιπ άρποξ-μαύοεπ ριλξσέςεπ ςηπ πεοιγοάτει ςημ ιρςξοία ςχμ μαύοχμ 

και  αματέοεςαι ρςιπ κακξσυίεπ πξσ σπέρςηραμ ςημ πεοίξδξ ςηπ δξσλείαπ ρςιπ μόςιεπ πξλιςείεπ ςχμ ΗΠΑ. 

Οι διάρημεπ ριλξσέςεπ ςηπ θα μπξοξύραμ μα έυξσμ νεπηδήρει από κάπξια  κλαρικά παιδικά παοαμύθια 

ςξσ 19ξσ αιώμα, όμχπ ρε αμςίθερη με ασςά κούβξσμ μέρα ςξσπ όλξ ςξμ πόμξ πξσ βίχραμ ξι άμθοχπξι 

ασςξί μέυοι ςημ καςάογηρη ςηπ ρκλαβιάπ.  Μέρα από ασςέπ ςιπ ριλξσέςεπ  αμαβιώμει η πεοίξδξπ ςηπ 

δξσλείαπ ρςιπ ΗΠΑ, ρε μια ποξρπάθεια κοιςικήπ ποξρέγγιρηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ιρςξοικήπ 

ποαγμαςικόςηςαπ. Η Γξσόκεο σπξμξμεύει ςιπ κξιμώπ απξδεκςέπ αμαπαοαρςάρειπ ςηπ ενξσρίαπ και ςηπ 

ιρςξοίαπ, ρςοέτξμςαπ ςημ ποξρξυή μαπ ρςιπ αμςιτάρειπ ςξσ καςερςημέμξσ και ρςξσπ ςοόπξσπ με ςξσπ 

ξπξίξσπ ασςό καςαυοάςαι ςημ ιρυύ ςξσ. 

Ποξρπάθεια ρύμδερηπ ςξσ παοόμςξπ με ςξ παοελθόμ ποξρπαθεί μα πεςύυει η Κάοα Γξσόκεο με ςξ 

έογξ ςηπ Darky town Rebellion.Οι γμχρςέπ τιγξύοεπ ςηπ βικςχοιαμήπ επξυήπ μπλέκξμςαι με ςξ έγυοχμξ 

τχπ. Οι ρκιέπ ςξσ ρώμαςξπ ςχμ επιρκεπςώμ εμταμίζξμςαι ρςημ ίδια επιτάμεια και αλληλεπιδοξύμ με ςιπ 

ριλξσέςεπ ςχμ πλαρμαςικώμ ρςεοεξςύπχμ. Σξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ λειςξσογεί ραμ μία μηυαμή ςξσ υοόμξσ 

κάμξμςαπ ςξσπ επιρκέπςεπ μα ποξβλημαςιρςξύμ για μξοτέπ οαςριρμξύ πξσ ενακξλξσθξύμ μα στίρςαμςαι. 

Σξ 2014, μια πελώοια, ζαυαοέμια Sugar Baby «εγκαςαρςάθηκε» ρςξ εγκαςαλελειμμέμξ εογξρςάριξ 

Νςόμιμξ ρςξ Μποξύκλιμ.Παοίρςαμε ςημ αουαία αιγσπςιακή τίγγα τέοξμςαπ όμχπ ςα υαοακςηοιρςικά μίαπ 

μαύοηπ γξμαςιρςήπ γσμαίκαπ, εμώ μποξρςά ςηπ ρςέκξμςαμ παοαςαγμέμξι και καοαμελχμέμξι 13 μεαοξί 

ρκλάβξι πξσ κξσβαλξύραμ τοξύςα και αμθοώπιμα μέλη, όλξι ςξσπ από βοαρμέμη μαύοη ζάυαοη πξσ 

καθώπ έλιχμε μεςαςοεπόςαμ ρε  κξλλώδη «δάκοσα» μελάραπ. Η SugarBaby ήςαμ ςξ ποώςξ μμημειώδεπ 

δημόριξ έογξ ςηπ Κάοα Γξσόκεο, ςξπξθεςημέμξ ακοιβώπ εκεί πξσ ξι μαύοξι εογάςεπ δξύλεσαμ ρςημ 

επενεογαρία ςηπ ζάυαοηπ, ποξκειμέμξσ μα παοαυθεί η εκλεπςσρμέμη γλσκαμςική ξσρία πξσ ποξξοιζόςαμ 

για ςξσπ πλξύριξσπ και εσγεμείπ, για μα θίνει ςημ παιδική δξσλεία και ςημ εκμεςάλλεσρη ςχμ γσμαικώμ 

ρςιπ τσςείεπ με ζαυαοξκάλαμα ςχμ πλξύριχμ λεσκώμ ςξσ μόςξσ. Σξ 1882 η Domino ήςαμ η μεγαλύςεοη 

 



5 
 

μξμάδα επενεογαρίαπ ζάυαοηπ ρςξμ κόρμξ. Ήδη από ςξ 1870 κάλσπςε πεοιρρόςεοξ από ςξ 50% ςχμ 

αμαγκώμ ςηπ Αμεοικήπ ρε ζάυαοη. Ύρςεοα από πξλλέπ πεοιπέςειεπ -πσοκαγιέπ, απεογίεπ- η Domino 

έκλειρε ςξ 2004, μεςά από 148 υοόμια ρσμευξύπ λειςξσογίαπ.Σα ςοαγικά ρσμβάμςα πξσ διαδοαμαςίζξμςαμ 

καθημεοιμά ρςιπ τσςείεπ ζαυαοξκάλαμξσ ςξμ 18ξ και 19ξ αιώμα ρςξμ Αμεοικάμικξ Νόςξ, παοξσριάζξμςαι 

με όλεπ ςιπ ςοξμαυςικέπ ςξσπ λεπςξμέοειεπ ρςιπ μασοόαρποεπ ξπςικέπ ατηγήρειπ ςηπ Walker. Σξ μέγεθξπ 

όμχπ ςξσ κακξύ πξσ δύμαςαι μα ποαγμαςξπξιήρει ξ άμθοχπξπ καςά ςη διαυείοιρη ςηπ ενξσρίαπ δεμ 

πεοιξοίζεςαι ρε μία υοξμική ρςιγμή, αλλά διαπεομά όλη ςημ ιρςξοία ςηπ αμθοχπόςηςαπ από καςαβξλήπ 

ςηπ. Η αμθοώπιμη ρκλαβιά έυςιρε ςιπ Πσοαμίδεπ, ρςήοινε ςξ θαύμα ςηπ Αθημαψκήπ Δημξκοαςίαπ και 

δημιξύογηρε ςξ Νέξ Κόρμξ. 

Μέρα ρε ασςόμ ςξμ κάθε άλλξ παοά αγγελικά πλαρμέμξ κόρμξ, η πιξ γλσκιά ξσρία ςξσ, η ζάυαοη 

ρςα υέοια ςηπ Walker γίμεςαι έμα δσμαςό μέρξ, ρςημ ποξρπάθειά ςηπ μα νετλξσδίρει  ςξ ζαυαοέμιξ 

πεοίβλημά ςξσ και μα μπήνει ςημ μαμρέςα ςηπ ςέυμηπ μέυοι ςξ κόκκαλξ. Ιρςξοικά η ζάυαοη, χπ ξσρία πξσ 

αουικά απξλάμβαμαμ ξι ποξμξμιξύυξι ςηπ Νέαπ Γηπ και ςηπ Δσοώπηπ, ήςαμ βαθιά πξςιρμέμη με ιδοώςα 

και αίμα. 

 Όπχπ λέει η Κάοα Γξσόκεο, ςξ έογξ ςηπ είμαι «έμαπ τόοξπ ςιμήπ ρςξσπ ςευμίςεπ πξσ εογάρςηκαμ 

εναμςληςικά για μα τςάρει η ζάυαοη από ςιπ τσςείεπ ζαυαοξκάλαμξσ ρςιπ κξσζίμεπ ςξσ Νέξσ 

Κόρμξσ».ςξμ εκθεριακό υώοξ ςξσ Ιδούμαςξπ ΔΔΣΔ ρςα ταγεία ςηπ Ύδοαπ, η Αμεοικαμίδα καλλιςέυμηπ 

παοξσρίαρε ςξ έογξ ςηπ «Figa». Ποόκειςαι για μια γοξθιά, ςξ κξμμάςι πξσ απέμειμε από ςξ γιγάμςιξ 

γλσπςό, «έογξ ετήμεοξ», ποξξοιρμέμξ εναουήπ μα ασςξκαςαρςοατεί. Η ςέυμη είμαι για ασςήμ ξ δοόμξπ 

για μα διαμαοςσοηθεί, μα καςαδείνει, μα θσμίρει. Αςεμίζξμςαπ ςα έογα ςηπ Γξσόκεο, έουεςαι ρςξ μξσ η 

τοάρη ςηπ: «Δεμ εμπιρςεύξμαι ςημ ξμξοτιά, αλλά μξσ αοέρξσμ ςα έογα πξσ ποξςοέπξσμ ςξμ θεαςή: 

σπάουει κάςι μα δειπ, ρςάρξσ για λίγξ».  

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σα αμθοώπιμα δικαιώμαςα ρσμιρςξύμ ςξ θεμέλιξ λίθξ πάμχ ρςξμ ξπξίξ η αμθοχπόςηςα επιυειοεί μα 

ξικξδξμήρει έμα ειοημικό και εσξίχμξ μέλλξμ για όλξσπ ςξσπ αμθοώπξσπ ρε κάθε γχμιά ςηπ γηπ. 

Λειςξσογώμςαπ χπ διεθμείπ μόομεπ ή ρςαθεοέπ, διαρταλίζξσμ ςημ ποξρςαρία όλχμ ςχμ αμθοώπχμ, όπξσ 

κι αμ βοίρκξμςαι, από κάθε μξοτήπ πξλιςική, μξμική, κξιμχμική, πξλιςιρςική, ξικξμξμική εκμεςάλλεσρη ή 

κακξμεςαυείοιρη και, παοάλληλα, από κάθε μξοτήπ διάκοιρη ρςη βάρη ςξσ τύλξσ, ςηπ ηλικίαπ, ςηπ 

εθμόςηςαπ, ςηπ εθμικόςηςαπ, ςηπ θοηρκείαπ αλλά και ςξσ κξιμχμικξύ, ςξσ πξλιςικξύ καιπξλιςιρμικξύ ςξσπ 

σπόβαθοξσ. 

Πξιξπ, όμχπ μπξοεί μα είμαι ξ οόλξπ ςηπ ςέυμηπ ρε ρυέρη με ςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα; Η ςέυμη 

δεμ τιλξδξνεί μα αλλάνει ςξμ κόρμξ, η ςέυμη διαςσπώμει εοχςήμαςα. σμδσάζει ςημ ξμξοτιά με ςημ 

διαμαοςσοία, ςημ ελεσθεοία ρςημ έκτοαρη με ςημ δσμαμική ςηπ κξιμχμίαπ, ςημ ποξρχπική μαςιά με ςημ 

απξςύπχρη ρσλλξγικώμ παθώμ και αμαγκώμ. Απξκαλύπςει ςημ αλήθεια πξσ κούβεςαι μέρα ρςημ φσυή 

και ςη ρκέφη ςξσ καλλιςέυμη, ςξσ θεαςή, ςξσ ρκεπςόμεμξσ και αμήρσυξσ αμθοώπξσ, ςημ αλήθεια πξσ 

σπάουει γύοχ μαπ, ρςημ ςοστεοή ή ςοαγική μξοτή ςηπ, ςημ αλήθεια πξσ ρσγκιμεί, ποξβλημαςίζει, 

πληγώμει, πξμάει, κοασγάζει κι απαιςεί ποξρξυή και ρεβαρμό ρςξμ άμθοχπξ πξσ είμαι «μέςοξμ πάμςχμ».  

Κλείμξσμε με μια τοάρη ςξσ εθμικξύ μαπ πξιηςή Γ. ετέοη, από ςημ ξμιλία ςξσ καςά ςημ απξμξμή ςξσ 

βοαβείξσ Νόμπελ: «’ ασςό ςξμ κόρμξ πξσ ξλξέμα ρςεμεύει, ξ καθέμαπ μαπ υοειάζεςαι όλξσπ ςξσπ 

άλλξσπ. Ποέπει μα αμαζηςήρξσμε ςξμ άμθοχπξ όπξσ κι αμ βοίρκεςαι».  
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