
1ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κ

ζ ι ζάν ιο

μια άτακτη

 μη περιοδική έκδοση της

ΑΝεξάρτητης Αριστερής ΦΟΙTητικής 
Ομάδας γεωπονίας

εαακ

τεύ
χος

 10

    
 20

14



2 ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κΦανατικέ αναγνώστη, κρατάς στα χέρια σου το  10ο 
τεύχος  του ΖΙΖΑΝΙΟΥ!! Η συγκυρία που βγαίνει αυτό 
το επετειακό ΖΙΖΑΝΙΟ είναι πλούσια και κρίσιμη τόσο 
στη σχολή μας, τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης, όσο 
και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνίας. 

Αυτό το περιοδικό προσπαθεί να καταπιαστεί με 
τα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές μας, την 
εργασιακή μας προοπτική αλλά και την κατάσταση 
που επικρατεί στη χώρα αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο. Γιατί αν δεν σηκώσουμε και λίγο τα μάτια 
μας έξω από τα αμφιθέατρα, δεν θα μπορέσουμε να 
καταλάβουμε τι γίνετε και μέσα σε αυτά. 

Σκοπός του ΖΙΖΑΝΙΟΥ είναι να προσφέρει ένα 
διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης της πραγματικότητας, 
να δώσει απαντήσεις αλλά κυρίαρχα να δημιουργήσει 
ερωτήματα. 

‘’Εμπρός λοιπόν για να ενώσουμε αυτούς που ο 
αγώνας είναι η ζωή τους, με αυτούς που η ζωή τους 
είναι αγώνας…’’

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

περιεχόμενα

σελ 3
εκπαιδευτική αναδιάρθρωση

σελ 7 

φυσάει κόντρα

σελ 13 
η εργασιακή προοπτική του γεωπόνου

σελ 16
η αγροτική παραγωγή στο σήμερα

σελ 18
τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα σε 
κίνδυνο

σελ 22
η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται

σελ 26
το μουντιάλ της εξέργεσης

σελ 28
no more trois...

σελ 29
νότης - βανδή

σελ 30
παρατάξεις

σελ 31
ζώδια
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ΤΙ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΦΕΤΟΣ;

ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Αν σταθούμε από μια πλευρά και δούμε το 
πανεπιστήμιο του σήμερα θα αντιληφθούμε ότι 
βρίσκεται σε μία μεταβατική φάση. Τα τελευταία χρό-
νια μια σειρά από βασικές πτυχές του πανεπιστημίου 
φαίνεται πως αποκτούν εντελώς διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά από αυτά ενός προηγούμενου διαστήμα-
τος. Από τη μία, η ολοένα μεγαλύτερη μείωση της 
χρηματοδότησης του πανεπιστημίου, και από την 
άλλη, οι ραγδαίες αναδιαρθρώσεις που το υπουρ-
γείο επιχειρεί να εφαρμόσει εντός αυτού, έχουν εξα-
θλιώσει την καθημερινότητα του φοιτητή αλλά και 
την φοιτητική μέριμνα. Έτσι, η εικόνα πολιτιστικών 
ομάδων , πολιτικών συζητήσεων όλο το εικοσιτετρά-
ωρο έχει αντικατασταθεί από κλειδωμένες πόρτες 
και εμπόριο ναρκωτικών, όπως και τα δωρεάν συγ-
γράμματα και η δωρεάν σίτιση τείνουν να αντικατα-
σταθούν από το χρηματικό αντίτιμο, ακόμα και άλλα 
στοιχειώδη. Όλα αυτά που ο φοιτητής θεωρούσε δε-
δομένα και είχαν κερδηθεί με αγώνες του, σήμερα 
ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. 
Η έκβαση του παιχνιδιού κρίνεται από τους φοιτητές. 
Είτε θα μείνουν ανενεργοί, δεχόμενοι κάθε μεταβο-
λή των όρων με τους οποίους σπουδάζουν , είτε θα 
πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για ακόμη μια 
φορά, ορίζοντας την κατάληξη αυτοί.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Αυτό που παρατηρούμε είναι η προσπάθεια της 
πλήρους εντατικοποίησης του ρυθμού σπουδών και 
για να γίνει κατανοητό αυτό ας δούμε τι συμβαίνει 

μπαίνοντας σε ένα αμφιθέατρο. Το αμφιθέατρο θα 
είναι πιθανότατα γεμάτο όχι όμως επειδή ο φοιτητής 
θα ήθελε να βρίσκεται εκεί αλλά επειδή λίγο πολύ 
αναγκάζεται, αν λάβουμε υπόψιν ότι τα περισσότερα 
μαθήματα έχουν χάσει το χαρακτήρα της διάλεξης και 
έχουν γίνει « υποχρεωτικά » με παρουσίες . Ο φοιτητής 
πηγαίνει στο μάθημα όχι για να αντλήσει γνώση, 
αλλά επειδή πιστεύει πως η φυσική του παρουσία 
εκεί του εξασφαλίζει την επιτυχία. Ουσιαστικά , 
βρίσκεται σε έναν συνεχή αγώνα δρόμου για να 
μπορέσει να γίνει το ρομποτάκι που θα ικανοποιεί 
τις ανάγκες της αγοράς και των εργοδοτών, που 
θέλουν έναν εργαζόμενο υπάκουο, ευέλικτο και 
πειθήνιο . Από τη μία το άγχος της διαγραφής στα 
ν+2 χρόνια και από την άλλη η προσπάθεια δημι-
ουργίας ενός εντυπωσιακού φάκελου προσόντων 
,κάτι που στην πραγματικότητα σημαίνει την διάλυση 
των πτυχίων και της κάθε δυνατότητας συλλογικής 
διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
έχουν οδηγήσει τον φοιτητή στην πλήρη εμπέδωση 
της εντατικοποίησης και σε έναν αγώνα που θα δίνει 
μόνος του. Σε έναν αγώνα ο οποίος αποδεικνύεται 
ότι δεν του προσφέρει ένα επαγγελματικό μέλλον 
και την προοπτική ανέλιξης που του έχουν υποσχεθεί 
αλλά τον έχει οδηγήσει σε μία αποστειρωμένη και 
ανασφαλή καθημερινότητα. Ούτε λόγος φυσικά για 
ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθεί και να διευρύνει 
τα ενδιαφέροντα του κανείς καθώς και να γίνει ένας 
πολίτης που συμμετέχει στις συλλογικές διαδικασίες.

Δες την αλλιώς!

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα καθήκοντα του 
κάθε φοιτητή στην καθημερινότητα του και ποιος ο 
πραγματικός ρόλος του στα φοιτητικά αμφιθέατρα. Ο 
φοιτητής μπορεί και πρέπει να ασκεί κριτική στον λόγο 
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του καθηγητή την στιγμή που θίγει τα συμφέροντα 
του. Δεν θα πρέπει να θεωρεί τον καθηγητή αυθεντία 
αλλά πρέπει να αποκτήσει τη δυνατότητα να 
σκέφτεται ,να κρίνει ακόμα και να διαφωνεί δημόσια 
μαζί του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθηγητικής 
αυθαιρεσίας είναι η μετατροπή των διαλέξεων σε 
μαθήματα με παρουσίες (απουσίες). Ο φοιτητής 
θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η φύση των 
παρακολουθήσεων δεν είναι υποχρεωτική (μιας και 
οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις ορίζονται από το 
πρόγραμμα σπουδών και ονομάζονται εργαστήρια), 
αντιλαμβανόμενος ότι η παρουσία σε μία διάλεξη 
δεν μπορεί να συνεπάγεται κάποιο μπόνους, πόσο 
μάλλον η απουσία να συνεπάγεται τιμωρία. Πα-
ράλληλα, δεν αφήνονται περιθώρια οποιασδήποτε 
εναντίωσης καθώς οι τόσο ακραίοι ρυθμοί σπουδών 
καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε συμμετοχή σε 
συλλογικές διαδικασίες. Οι  φοιτητές θα πρέπει να 
έχουν ελεύθερο χρόνο, έτσι ώστε να συμμετέχουν 
σε πολιτιστικές και πολιτικές ομάδες για να αποκτούν 
δεξιότητες ,δυνατότητες επεξεργασίας, κριτικής 
και να αποκτούν συλλογικές αναπαραστάσεις! Οι 
φοιτητές ακόμα έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν 
στις συλλογικές διαδικασίες, όπως οι γενικές 
συνελεύσεις των σχολών τους, έτσι ώστε να 
αποφασίζουν οι ίδιοι και να έχουν λόγο στις 
σπουδές τους και στην προοπτική που θέλουν να 

δώσουν στο αύριο. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει 
να καθορίζουμε και να διεκδικούμε ανθρώπινους 
ρυθμούς σπουδών. Πανεπιστήμια που λειτουργούν 
και όχι που υπολειτουργούν και στο μέλλον συνθήκες 
εργασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες μας.

Μέριμνα

Σίτιση-στέγαση-δωρεάν σπουδές

Εκτός παιχνιδιού δε θα  μπορούσε να μείνει και η 
φοιτητική μέριμνα. Εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε 
τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
με τα συγγράμματα , τη λέσχη, τις εστίες ,τις 
μετακινήσεις και το ίδιο το αγρόκτημα. 

Πιο συγκεκριμένα , ένας πολύ σημαντικός τομέας 
που πλήττεται από την υποχρηματοδότηση του 
Πανεπιστημίου, είναι τα δωρεάν συγγράμματα που 
δικαιούται κάθε φοιτητής. Τις περικοπές λοιπόν 
εργαστηρίων που είναι απαραίτητα για τη σύνδεση 
θεωρίας και πράξης, έρχεται να συμπληρώσει η 
έλλειψη συγγραμμάτων. Όπως προβλέπεται επί λέξη 
και από το νόμο Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου: 
¨…Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο 
ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, 

καθώς και οι έντυπες 
ή οι ηλεκτρονικές 
α κ α δ η μ α ϊ κ έ ς 
σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς … ¨ . 
Πρόκειται επομένως 
για διευκόλυνση της 
περαιτέρω περικοπής 
σ υ γ γ ρ α μ μ ά τ ω ν . 
Στη σχολή μας, 
συγκεκριμένα, έχουμε 
έρθει αντιμέτωποι 
με αντίστοιχες 
περιπτώσεις, σε 
μαθήματα που 
δεν έχουν κανένα 
σύγγραμμα και 
α ν α γ κ α ζ ό μ α σ τ ε 
να εκτυπώσουμε 
σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς 
αναλαμβάνοντας εμείς 
οι ίδιοι το κόστος ή 
μαθήματα που το 
ένα σύγγραμμα που 
δικαιούμαστε, δεν 
επαρκεί για την κάλυψη 
της απαιτούμενης 
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ύλης. Όσον αφορά στη λειτουργία της λέσχης, 
το τελευταίο διάστημα γίνεται υπό διαφορετικό 
καθεστώς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. 
Φέτος, η διαχείρισή της έχει δοθεί σε εργολάβο. 
Με λίγα λόγια το κόστος της λέσχης είναι ίδιο ή 
και μεγαλύτερο για το ΑΠΘ με μόνη διαφορά ότι 
τώρα ο εργολάβος έχει όλο το ελεύθερο να βγάλει 
παραπάνω κέρδος από τους φοιτητές οι οποίοι 
μελλοντικά θα αποκλείονται από τη δωρεάν σίτιση 
εξαιτίας οικονομικών κριτηρίων, αφού θα είναι 
υποχρεωμένοι να πληρώνουν για να εξασφαλίσουν 
τη σίτιση τους. Παράλληλα, θίγεται και το δικαίωμα 
στη δωρεάν στέγαση. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα 
των συμφοιτητών μας που αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν το δωμάτιο στην εστία αφού 
μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των φοιτητών που 
δικαιούνται δωρεάν στέγαση, τη στιγμή που μεγάλος 
αριθμός δωματίων δεν διατίθεται στους φοιτητές 
, για να νοικιάζονται(!!!) σε φοιτητές εράσμους. 
Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το 
ενδεχόμενο επιβολής αντιτίμου για τη στέγαση στις 
φοιτητικές εστίες. Λαστ μπατ νοτ λιστ το κομμάτι των 
μετακινήσεων μας στο αγρόκτημα καθώς και η ίδια η 
λειτουργία του αγροκτήματος. Με την κατάργηση του 
Πανεπιστημιακού λεωφορείου που εξυπηρετούσε 
και άλλες σχολές εκτός της γεωπονίας είμαστε 
αναγκασμένοι να μετακινούμαστε με τα λεωφορεία 
της γραμμής του ΟΑΣΘ κάτι που κοστίζει και χρονικά 
αλλά και οικονομικά. Ακόμα, είναι εμφανείς οι 
ελλείψεις στο αγρόκτημα τόσο σε ειδικευόμενο 
προσωπικό όσο και σε επίπεδο εργαστηριακών 
υποδομών. Οι ελλείψεις αυτές οδηγούν ακόμα 
και στην αδυναμία λειτουργίας ορισμένων 
εργαστηρίων καθώς και 
στην πλήρη εγκατάληψη 
του αγροκτήματος λόγω 
περικοπής κονδυλίων. 
Τις ελλείψεις αυτές 
έρχονται να καλύψουν 
κάθε χρόνο οι φοιτητές 
αφού είναι υποχρεωμένοι 
να συντηρούν οι ίδιοι 
το αγρόκτημα ώστε να 
παραμένει λειτουργικό 
αλλά και να αγοράζουν τα 
απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή 
των εργαστηρίων καθώς και να 
καλύπτουν την απουσία 
των φυτοκόμων και άλλων 
ειδικοτήτων.

Είναι φανερό ότι θέλουν 
να μεταφέρουν το κόστος 

φοίτησης στις πλάτες μας… θα τους αφήσουμε;

Για να έχει όμως πραγματικό δωρεάν χαρακτήρα 
το πανεπιστήμιο και να είναι προσβάσιμο σε όλους 
και σε εμάς αλλά και στους επόμενους που θέλουν 
να σπουδάσουν, οι φοιτητές έχουμε την υποχρέωση 
να διεκδικούμε συλλογικά το δικαίωμα στις 
δωρεάν παροχές. Έτσι, οι φοιτητές οφείλουμε να 
διεκδικούμε δωρεάν συγγράμματα για όλους καθώς 
και τη δυνατότητα επιλογής των συγγραμμάτων  που 
θα είναι επαρκή, κατανοητά και πλήρη αναφορικά 
με τις απαιτήσεις της ύλης του μαθήματος. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιδρούμε ενάντια στο 
συγκεκριμένο καθεστώς της λειτουργίας της λέσχης 
και να απαιτούμε δημόσια και δωρεάν λέσχη χωρίς 
κανέναν αποκλεισμό καθώς και μόνιμη και σταθερή 
δουλειά για όλους τους εργαζόμενους σε αυτήν. 
Απαραίτητη είναι και η διατήρηση του δωρεάν 
χαρακτήρα της στέγασης των φοιτητών αλλά και 
η εξασφάλιση εστίας για όλους τους φοιτητές που 
το έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν μπορούμε να 
ξεχνάμε άλλωστε νικηφόρους αγώνες των ίδιων 
των φοιτητών της γεωπονίας που τα προηγούμενα 
χρόνια μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του 
συλλόγου είχαν διεκδικήσει και κερδίσει τη δωρεάν 
μετακίνηση στο αγρόκτημα. Στον ίδιο δρόμο έχουμε 
καθήκον να απαιτήσουμε όλα τα παραπάνω όπως 
και την επαναλειτουργία του λεωφορείου. Όπως 
έχει αποδειχθεί επανειλημμένως μόνο μέσα από τις 
συλλογικές διαδικασίες και τους μαζικούς αγώνες οι 
φοιτητές έχουν καταφέρει να υπερασπιστούν την 
παρεχόμενη μέριμνα .
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Άσυλο

Κάτω τα χέρια από το άσυλο…

Κάνοντας τα πάντα λοιπόν το κράτος για 
να υποβαθμίσει το πανεπιστήμιο του σήμερα 
,να αποξενώσει τους φοιτητές από αυτό και να 
καταστείλει οποιοδήποτε κέντρο αγώνα μέσα 
σε αυτό δεν διστάζει να υποβαθμίσει όσο δεν 
πάει τους χώρους του Πανεπιστημίου και τελικώς 
να καταργήσει το άσυλο! Παρά την χωροταξική 
κατάργηση του ασύλου ,η έννοια του είναι βαθιά 
συνδεδεμένη με κοινωνικούς αγώνες τόσο των 
φοιτητών όσο και ολόκληρης της κοινωνίας. 
Για το λόγο αυτό μεθοδευμένα επιχειρούν να 
αποξενώσουν το πανεπιστήμιο από την κοινωνία 
μη διστάζοντας ακόμα και να το γκετοποιήσουν 
.  Περνώντας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από 
συγκεκριμένα σημεία του ΑΠΘ  βλέπουμε ότι γίνεται 
ακόμα και διακίνηση ναρκωτικών! Γνωρίζουμε 
άλλωστε την τακτική του κράτους που αναλόγως με 
το ποια περιοχή θέλει να υποβαθμίσει «μεταφέρει» 
περιθωριακά στοιχεία. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν το 
ποιος και για ποιον λόγο διαιωνίζει αυτήν την 
κατάσταση εντός του πανεπιστημίου.                                               

Το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό…

Παρά το κλίμα της ανασφάλειας και του φόβου 
οι φοιτητές μπορούν να αντιστρέψουν αυτήν την 
κατάσταση δίνοντας ξανά ζωή στο πανεπιστήμιο! 
Από τη μία κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μέσα από 
τη δράση των διάφορων πολιτιστικών ομάδων των 
σχολών (όπως των θεατρικών και κινηματογραφικών 
καθώς και εκδηλώσεις που μπορούν να 
πραγματοποιούν οι σύλλογοι των φοιτητών). Από την 
άλλη είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη 
του φοιτητικού κινήματος. Συνεπώς, επιδιώκοντας 
την ολοκληρωτική άρση του ασύλου στοχεύουν 
ουσιαστικά  στον περιορισμό των αγώνων της νεολαίας 
των οποίων πυρήνα έχει αποτελέσει επανειλημμένα 
ο χώρος του πανεπιστημίου! Υπάρχουν άλλωστε και 
παραδείγματα σύλληψης αγωνιζόμενων φοιτητών 
στον χώρο του πανεπιστημίου. Βασική προϋπόθεση 
για να διεκδικούμε και να υπερασπιζόμαστε ως 
φοιτητές τα δικαιώματα , την καθημερινότητα και 
την προοπτική μας είναι η υπεράσπιση του ασύλου.
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ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΖΙΚΟΣ ΠΑΝΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗ-

ΣΗ ΑΠΟ ‘ΔΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ
Στην αρχή του πανεπιστημιακού έτους υπήρξαν  

μεγάλες κινητοποιήσεις των διοικητικών υπαλλήλων 
σε όλα σχεδόν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώ-
ρας. Πανελλαδικά, δρομολογείθηκε η απόλυση 1600 
διοικητικών υπαλλήλων, θέτοντας υπό αμφισβήτη-
ση τη δυνατότητα λειτουργίας των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα στο ΑΠΘ από τους περίπου 
800 διοικητικούς υπαλλήλους, μετά και την δημοσί-
ευση της λίστας διαθεσιμοτήτων απολύοντε περίπου 
200. Εύκολα γίνετε αντιληπτή μια κατάσταση δυσλει-
τουργίας του πανεπιστήμιου. Σε αυτή την κίνηση της 
κυβέρνησης οι διοικητικοί υπάλληλοι των ιδρυμάτων 
απάντησαν με επαναλαμβανόμενες απεργίες με με-
γάλη μαζικότητα, ενώ πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσα 
από τη σύγκλητο επέλεξαν την αναστολή λειτουρ-
γείας( ΕΚΠΑ , ΕΜΠ, 
κ.ά.), επιλογή που η 
σύγκλητος του ΑΠΘ 
πεισματικά αρνήθηκε 
ακόμη και να συζητή-
σει. Είναι προφανές, 
ότι μετά τις απολύ-
σεις των διοικητικών 
υπαλλήλων οι συγκε-
κριμένοι πολιτική θα 
συνεχίσει να στοχεύει 
και να πλήττει την λει-
τουργεία των πανεπι-
στημίων, δεδομένου 
ότι δεν θα διστάσει να 
προχωρήσει σε απολύσεις μελών ΔΕΠ και καθηγητών.  

Διαχέεται η εικόνα πως οι φοιτητές ήταν όμηροι 
μιας κατάστασης που έχουν φτιάξει βολεμένοι δη-
μόσιοι υπάλληλοι, μειοψηφίες φοιτητών και η οποία 
μάλιστα δεν πετυχαίνει τίποτα και δεν οδηγεί και 
πουθενά. Καταρχήν εδώ και πολλούς μήνες τώρα θα 
έπρεπε 1700 διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημί-
ων να είναι στα σπίτια τους άνεργοι. Το ότι αυτό δεν 
έχει γίνει είναι απόδειξη μιας απεργίας και ενός αγώνα 
που πετυχαίνει. Σε δύο πιο μεγάλα (και συμβολικά και 
πληθυσμιακά) ιδρύματα, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ για μεγά-
λο διάστημα δεν γίνονταν ούτε ακαδημαϊκές λειτουρ-
γίες. Πάνω σε αυτό είχε στηθεί και η προπαγάνδα από 
τα ΜΜΕ, την κυβέρνηση και το υπουργείο. Χαμένα 
εξάμηνα, εισβολή ΜΑΤ για να επέλθει η ομαλότητα, 
εισαγγελείς, απεργίες που βγαίνουν παράνομες συν-
θέτουν την τρομοκρατία και την απειλή για να στα-
ματήσει μια από τις πιο δυναμικές και ανυποχώρητες 
αντιστάσεις των χρόνων του μνημονίου, που δημιουρ-
γεί πραγματικές πιέσεις στο υπουργείο. 

Πανεπιστήμιο χωρίς τους εργαζομένους 
του δεν μπορεί να λειτουργήσει. 

Γίνετε αντιληπτό ακόμα και στο δικό μας τμήμα (που 
δεν δέχτηκε άμεσο χτύπημα στο ζήτημα των απολύ-
σεων των διοικητικών υπαλλήλων) ότι η οι απολύσεις 
των εργαζομένων οδηγούν σε μειωμένη λειτουργεία 
των ιδρυμάτων (βλέπε μειωμένα ωράρια λειτουργεί-
ας της βιβλιοθήκης του τμήματος μας, καθηστέριστη 
ανανέωσης κωδικών blackboard, ανακοινώσεις τμή-
ματος και ότι άλλο περνά μέσα από τις γραμματείες 
του εκάστοτε τμήματος.) 

Έπιστολή του θερμαστή του ΑΠΘ 
Αναδημοσιεύουμε την εξής επιστολή, η οποία αναρ-
τήθηκε σε site. Για όποιον ακόμα βγάζει γλώσσα στην 
απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστη-
μίων.

Ονομάζομαι Καραγατσiδης Γεώργιος και είμαι μόνι-
μος υπάλληλος στο Α.Π.Θ διορισμένος μέσω ΑΣΕΠ με 
την προκήρυξη 17/12Κ/2004 και τοποθετημένος σαν 
Τεχνικός Θερμαστών στο κεντρικό λεβητοστάσιο τη-
λεθέρμανσης του ΑΠΘ .

Στην εποπτεία μου έχω την λει-
τουργία και συντήρηση όχι μόνο του 
κεντρικού λεβητοστασίου αλλά και 
σχεδόν όλων των υποσταθμών θέρ-
μανσης όπως επίσης και άλλων 15 
περιφερειακών λεβητοστασίων με 
καύσιμο πετρέλαιο. Είμαι ο μοναδικός 
Θερμαστής και είμαι στην δυσάρεστη 
θέση να σας ενημερώσω πώς σήμε-
ρα με την έκδοση των τελικών απο-
τελεσμάτων από το ΑΣΕΠ, βγαίνω σε 
διαθεσιμότητα μαζί με όλο το τεχνικό 
συνεργείο του ΑΠΘ.

Στην διαθεσιμότητα τίθενται και 2 συνάδελφοι τε-
χνίτες αερίων καυσίμων, Μανίτσας Ιωάννης και Στρά-
ντζαλης Ιωάννης, διορισμένοι επίσης με ΑΣΕΠ οι οποίοι 
έχουν στην εποπτεία τους πάνω από 40 λεβητοστάσια 
φυσικού αερίου μαζί και τους καυστήρες στο κεντρικό 
λεβητοστάσιο και περιφερειακά μέχρι το αγρόκτημα. 
Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που θα φύγουμε θα 
σταματήσει να λειτουργεί η θέρμανση στο campus 
του ΑΠΘ και συγκεκριμένα στην κεντρική βιβλιοθήκη, 
αίθουσα τελετών ,αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας 
και κτίριο διοίκησης, γραφεία συναδέλφων, μελών ΔΕΠ 
και όλοι οι χώροι όλων των σχολών. Το ίδιο θα συμβεί 
και σε όλα τα κτίρια του Πολυτεχνείου με τα τρία του 
λεβητοστάσια, λόγου της διαθεσιμότητας του συνα-
δέλφου Τεχνικού και υπεύθυνου των λεβητοστασίων 
του Πολυτεχνείου, Τριανταφύλλου Πέτρου.

Γράφω το κείμενο αυτό για να το διαβάσουν όλα 
τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας είτε εργά-
ζονται σε αυτό είτε έχουν τα παιδιά τους φοιτητές για 
να γνωρίζουν όλοι τα γεγονότα και να σκεφτούν τον 
υπαίτιο που θα αφήσει παγωμένο το φετινό χειμώνα 
το ΑΠΘ.

ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ ΑΠΘ
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Συνέντευξη με τον Στέλιο 
Νικητόπουλο, δημοσιογράφο 

της ΕΡΤ
Τι θυμάστε από την ημέρα της ανακοίνωσης Κεδίκογλου 
για το ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ;

Αυτό που κυρίως θυμάμαι είναι οι χιλιάδες πολίτες που σχη-
μάτισαν ανθρώπινη ασπίδα έξω από τα κτίρια. Τα μηνύματα 
συμπαράστασης που έφτασαν από Ελλάδα και εξωτερικό.

Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των εργαζομένων, των 
οικογενειών τους αλλά και της κοινωνίας;;

Στην ΕΡΤ εφαρμόστηκε το δόγμα του σοκ. Οι πρώτες ώρες 
ήταν ώρες οργής και συνειδητοποίησης. Μέσα από γενικές 
συνελεύσεις αποφασίσαμε να παραμείνουμε στα κτίρια και 
να συνεχίσουμε την εκπομπή κανονικού προγράμματος σε 
καθεστώς αυτοδιαχείρισης

Γιατί θεωρείτε ότι η κυβέρνηση πήρε την επιλογή να κλεί-
σει την ΕΡΤ με προεδρικό διάταγμα;;

Η κυβέρνηση προσπάθησε να κλείσει την ΕΡΤ με Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου γιατί ήξερε ότι αυτό δεν θα ψηφι-
ζόταν από τη βουλή. Και δεν την έφερε ποτέ στη βουλή. 
Λέω «προσπάθησε» γιατί η ΕΡΤ δεν έκλεισε, είναι ανοιχτή. 
Είναι όμως η ελεύθερη ΕΡΤ του λαού, η ελεύθερη ΕΡΤ της 
κοινωνίας.

Σε αυτήν τη μετωπική επίθεση στη δημοκρατία νιώσατε 
μόνοι;;(πως χαρακτηρίζεται τη στάση του κόσμου;;) 

Ο κόσμος μας στήριξε και μας στηρίζει. Αυτό που βλέπω 
όμως είναι ότι οι περισσότεροι έχουν κλειστεί στα σπίτια 
τους κι αυτό το αποδίδω κυρίως στις συστηματικές επιχει-
ρήσεις διασποράς φόβου από τον μιντιακό ολοκληρωτισμό 
της ιεράς συμμαχίας που έχουν συνάψει οι καναλάρχες με 
την κυβέρνηση του «μαύρου». Το χάρισμα των ψηφιακών 
αδειών είναι ένα ακόμη αντάλλαγμα της παραπαίουσας, 
φθαρμένης και υποτελούς στους δανειστές πολιτικής ηγε-
σίας για όλες αυτές τις εξυπηρετήσεις. 

Ποιες ήταν οι ενέργειες σας μέχρι την εισβολή των ΜΑΤ 
στο ραδιομέγαρο με την ταυτόχρονο ανακοίνωση της 
λειτουργείας της ΝΕΡΙΤ;

Η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ να ρίξει πομπούς, επιχείρησε 
να στήσει άλλο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα κομμένο 
και ραμμένο στα μέτρα της με ενδιάμεσο μεταβατικό 
μόρφωμα που έχει απομονώσει ήδη η ελληνική κοινωνία, 
προσπάθησε να σταματήσει τη δορυφορική υποστήριξη 

στην εκπομπή προγράμματος, έκανε τα πάντα προκειμένου 
να μας φιμώσει. Παραμείναμε όρθιοι προτάσσοντας την 
αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια. Ήρθαμε σε επαφή με τους 
άλλους κλάδους που αγωνίζονται και πραγματοποιήσαμε 
κοινές δράσεις. Η εκπομπή προγράμματος, με κέντρο του 
αγώνα πλέον τη Θεσσαλονίκη και τις περιφερειακές ΕΡΑ, 
αγκαλιάστηκε με θέρμη από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναβαθμίζοντας πλέον αυτή 
τη μάχη σε παλλαϊκό αίτημα για πραγματική δημοκρατία 
και ελευθερία. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 και της ΕΡΤ 
συνολικότερα, συναισθανόμαστε αυτό το χρέος προς την 
κοινωνία και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προδώσουμε 
και να ματαιώσουμε τις προσδοκίες της.

Και στις (ημερομηνία) γίνεται η εισβολή των αστυνομικών 
δυνάμεων. Ένας νέος γύρος αλληλεγγύης και συμπαρά-
στασης ξεκινάει. 
Πείτε μας δυο 
λόγια…

Η εισβολή των ΜΑΤ 
στο ραδιομέγαρο 
της ΕΡΤ μετέτρεψε 
ένα δημόσιο κτίριο σε κυβερνητικό. Για εμάς, από την 
αρχή, δεν ήταν απλώς ένα εργασιακό θέμα. Δεν το 
βλέπουμε έτσι. Και το ξέρουν αυτό οι αγωνιζόμενοι στις 
Σκουριές, οι καθαρίστριες που είναι κάθε μέρα μπροστά 
στα ΜΑΤ, οι σχολικοί φύλακες, οι απεργοί της Κόκα Κόλα, οι 
απολυμένοι των Τσιμέντων Χαλκίδας, οι εργαζόμενοι στην 
επίσης αυτοδιαχειριζόμενη ΒΙΟ.ΜΕ, οι εκπαιδευτικοί που 
απολύονται και όλοι όσοι είναι κοντά μας εδώ και περίπου 
10 μήνες. 

Ο αγώνας συνεχίζεται. Που πιστεύεται ότι μπορεί να φτά-
σει και τι θέλετε εσείς να πετύχετε;;

Θέλουμε μία ΕΡΤ ελεύθερη και ανεξάρτητη χωρίς χειραγώ-
γηση, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Ως εργαζόμενοι 
δηλώνουμε ότι θα ενσωματώσουμε στη νέα περίοδο λει-
τουργίας της ΕΡΤ τις κατακτήσεις μας από τον πολύμηνο 
αυτοδιευθυνόμενο αγώνα, προς όφελος της κοινωνίας, της 
ελευθεροτυπίας και της ίδιας της έννοιας της δημοκρατίας 
και της ισότητας. Η δική μας νίκη πρέπει να είναι νίκη όλης 
της κοινωνίας απέναντι στη βάρβαρη μνημονιακή πολιτική 
που βάζει “μαύρο” στη ζωή μας.

Ο τόνος και η δημοσιογραφία της σημερινής ΕΡΤ έχουν 
ουσιαστικά το στίγμα της ελευθεροτυπίας. Τι εμπό-
διζε τα προηγούμενα χρόνια τη συγκεκριμένη μορφή 
λειτουργείας της;

Η εργασιακή μας σχέση μάς είχε δώσει το πλαίσιο εκεί-
νο, μέσα στο οποίο μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την 
ελευθερία του λόγου, άλλος το έκανε σε μεγαλύτερο 
βαθμό, άλλος σε μικρότερο, άλλος καθόλου. Για την 
τρίτη κατηγορία το «μαύρο» στην ΕΡΤ μπορεί να μη λέει 
και τίποτα. Για μένα ήταν το μήνυμα: «όσο ήσουν όρθι-
ος, ήσουν. Από δω και πέρα σκυφτός και πρόσεξε: όχι 
και πολλά, πολλά». Στις 11 Ιουνίου, ξαναγεννήθηκα. 
Και είπα: «Όχι! Τώρα θα είμαι πιο όρθιος από ποτέ». Και 
είδα κι άλλους που το είπαν αυτό. Εντός και εκτός ΕΡΤ. 
Γιατί πώς μπορεί να υπάρχει δημοκρατία χωρίς όρθιους 
πολίτες;

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ!
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Στις μέρες μας είναι ξεκάθαρο στον καθένα, ότι η 
κυβέρνηση προχωρεί με αμείωτο ρυθμό τις πολιτικές 
των μνημονίων, που αφήνουν στο πέρασμά τους 
φτώχεια και εξαθλίωση. Το κλείσιμο εργοστασίων 
και επιχειρήσεων είναι καθημερινό φαινόμενο, ενώ 
σε κάθε εργασιακό χώρο η ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων, οι απολύσεις και οι μειώσεις 
μισθών παρουσιάζονται ως «αντίδοτο» για το 

ξεπέρασμα της κρίσης. Χτυπιέται με αυτό τον τρόπο 
κάθε έννοια δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή 
δουλειά, στη ζωή με αξιοπρέπεια.

Παρά την ένταση της επίθεσης, η εργατική τάξη και 
ο λαός συνολικά προσπαθεί να απαντήσει.

Υπάρχουν και αγώνες οι οποίοι ξεφεύγουν από τα 
πλαίσια μιας απλής διαμαρτυρίας, ή μιας απεργίας για 
την «τιμή των όπλων».

Τέτοιο παράδειγμα αγώνα είναι και η απεργία 
στο εργοστάσιο της Κόκα Κόλα στη Θεσσαλονίκη. 
Οι εργαζόμενοι εκεί, έχοντας συμπληρώσει 6 μήνες 
απεργίας, με πολύμορφες δράσεις δίνουν καθημερινά 
τη μάχη κόντρα στον πολυεθνικό κολοσσό. Αυτό που 
διεκδικούν είναι να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, 
ώστε να επιστρέψουν πίσω στις θέσεις εργασίας τους. 
Κόντρα στα σχέδια της εταιρίας που αναζητά πιο 
φθηνό εργατικό δυναμικό σε γειτονικές χώρες, ώστε 
να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα ήδη υπέρογκα 
κέρδη της. Η διάρκεια του αγώνα, η συσπείρωση 
και η αποφασιστικότητα, παράλληλα με τη συνεχή 
απεύθυνση στην κοινωνία για συμπαράσταση, είναι 
συστατικά που μπορούν να τους οδηγήσουν στη νίκη!

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, όταν η διοίκηση της 3Ε ανακοίνωσε 
αλλαγή στον τρόπο διανομής των προϊόντων με 
εξωτερικούς συνεργάτες και στη Θεσσαλονίκη, όπως 
κάνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, απολύοντας 
33 εργαζόμενους. Ύστατο όπλο τους, η αλληλεγγύη 
του καταναλωτικού κοινού – το μποϊκοτάζ των 
προϊόντων της εταιρείας: Coca Cola, Fanta, Sprite, 
Amita, Frulite, Tuborg, Nestea, Αύρα, Τσακίρης.  Αν 
και η πολυεθνική Coca Cola διασφάλισε τη σιγή των 

μεγάλων ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης 
και των πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδων, 
που αποφεύγουν συστηματικά να αναφερθούν 
στον απεργιακό αγώνα και στα αιτήματά του, οι 
απεργοί κατόρθωσαν να υπερβούν τα εμπόδια 
που έβαζε αυτή η αποσιώπηση με διάφορους 
εναλλακτικούς τρόπους: καθημερινά κινούνται σε 
όλη την Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνονται σε χώρους 
εμπορικών πολυκαταστημάτων τροφίμων και 
διανέμουν φυλλάδια μέσω των οποίων καλούν σε 
μποϊκοτάζ των προϊόντων της εταιρίας, αυτοκίνητα 
με μεγάφωνα κυκλοφορούν σε ημερήσια βάση τις 
ώρες της αγοράς στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και 
καλούν τους πολίτες να μποϊκοτάρουν τα προϊόντα της 
πολυεθνικής εταιρίας, ενώ η Θεσσαλονίκη γεμίζει κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα με αφίσες τους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης – η ίδια τακτική ακολουθείται 
και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, όπου 
κλιμάκια των απεργών εκδράμουν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.

Τέτοιοι αγώνες μπορούν να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης για όλους εμάς. Απαιτείται λοιπόν να 
δείξουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας και την 
υποστήριξη σε αυτόν τον αγώνα, ώστε να δυναμώσει 
και να καταφέρει να πετύχει το στόχο του.

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ!

Ο  αγώνας των εργαζόμενων στη COCA COLA 
συνεχίζεται!
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 Εδώ και πολλά χρόνια 
στη Χαλκιδική το θέμα 
των μεταλλευτικών 
δραστηριοτήτων είναι 
κεντρικό. Πολιτικές 
επιλογές και οικονομικά 
συμφέροντα πολλών 
δεκαετιών προσπαθούν 
να δημιουργήσουν 
μια οικονομική 
“μονοκαλλ ιέργε ια”, 
όπου η τοπική οικονομία 
θα είναι απόλυτα 
εξαρτημένη από τα μεταλλεία. Επιπλέον, η 
μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ανταγωνιστική 
προς άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως 
τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, 
μελισσοκομία κ.α. Η εξόρυξη και η επεξεργασία 
μετάλλων, είναι μια μορφή βαριάς βιομηχανίας 
που εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Σοβαρές και 
μη αναστρέψιμες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, 
μόλυνση της ατμόσφαιρας, των υδατικών πόρων, 
του εδάφους, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
και την ποιότητα ζωής. 

Ταυτόχρονα εδώ και αρκετά χρόνια αλλά 
ιδιαίτερα τα τελευταία τρία χρόνια οι κάτοικοι της 
περιοχής δίνουν ένα μεγάλο αγώνα ενάντια τόσο 
στην προσπάθεια της εταιρίας να κερδοφορίσει 
εις βάρος τους όσο και στο ξεπούλημα του 
τόπου τους από την κυβέρνηση. Ο αγώνας 
αυτός έχει πάρει πανελλαδικά χαρακτηριστικά 
καθώς σε όλη τη χώρα έχουν υπάρξει μεγάλες 
κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον αγώνα αυτό. Η 
δυναμική αυτού του αγώνα δεν έχει εξασθενήσει 
αλλά αντίθετα φουντώνει όσο οι εργασίες 
των μεταλλείων προχωράνε παρά τα βρώμικα 
παιχνίδια που παίζει η εταιρία στην περιοχή 
(εκφοβισμοί, ‘’λαδώματα’’, φρούδες υποσχέσεις 
κ.λπ.) και παρά την τρομοκρατία και την άγρια 
καταστολή από μεριά της κυβέρνησης και της 
αστυνομίας. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το Δεκέμβρη του 2003, το ενεργητικό των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας της TVX HELLAS A.E., 
μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο έναντι 
11 εκ. ευρώ και την ίδια μέρα πωλείται στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε με το ίδιο αντίτιμο, χωρίς 
προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητι-
κού και χωρίς προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού. 
Η σύμβαση παραχώρησης απαλλάσσει την εται-

ρεία από οποιοδήπο-
τε φόρο μεταβίβασης 
ή άλλο φόρο και την 
αμνηστεύει προκατα-
βολικά για οποιεσδή-
ποτε περιβαλλοντικές 
βλάβες των οποίων 
τα αίτια μπορούν να 
αναχθούν σε δρα-
στηριότητες του πα-
ρελθόντος. Το 2007 η 
European Goldfields 
Ltd εξαγοράσε το 

95% της Ελληνικός Χρυσός και το Δεκέμβριο του 
2011 το μεταπώλησε στην καναδική εξορυκτική 
εταιρεία Eldorado Gold έναντι 1,8 δις. Και σήμερα 
έχει εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία ύψους 
2.3 δις ευρώ, ενώ η αξία των μεταλλευμάτων 
εκτιμάται στα 15.5 δις ευρώ.

Τα επόμενα 25 χρόνια πρόκειται να εξορυχθούν 
380 εκ. τόνοι, όταν από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα έχουν εξορυχθεί 33 εκ. τόνοι! 

Συνοπτικά οι φάσεις των έργων:

• Αποψίλωση δασικής βλάστησης έκτασης 
μεγαλύτερης των 2.500 στρεμμάτων 

• Δημιουργία κρατήρα επιφανειακής εξόρυξης 
με αρχικά εκτιμώμενη διάμετρο 705 m και 
βάθος 220 m. Φράγματα, κτηριακές και 
βοηθητικές εγκαταστάσεις 

• Όρυξη εννέα γεωτρήσεων αποστράγγισης 
περιμετρικά του κρατήρα στις Σκουριές σε 
βάθος μέχρι 140 m κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας.

• Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24.000 
τόνων ημερησίως, με εκσκαφή και ανατίναξη 
(ημερησία χρήση 6 τόνων εκρηκτικών).

• Μεταφορά - πρόθραυση - απόθεση 
μεταλλεύματος.

• Λειοτρίβηση – χημική επεξεργασία. 

• Μεταφορά α) του τελικού προϊόντος, που 
αποτελεί μόλις το 1,97 % του μεταλλεύματος, 
στο εργοστάσιο μεταλλουργίας και  β) των 
αποβλήτων εμπλουτισμού, που αποτελούν το 
98,03% του μεταλλεύματος, στα φράγματα / 
τέλματα.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκτιμάται ότι πρόκειται για οριστικό και 
αμετάκλητο αφανισμό σημαντικού φυσικού 
κεφαλαίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και για βίαιη αλλαγή του αναπτυξιακού 
προτύπου της περιοχής. Οι θετικές οικονομικές 
συνέπειες είναι ανύπαρκτες ενώ οι αρνητικές 
θα έχουν επίδραση στις υπόλοιπες παραγωγικές 
δραστηριότητες για πολλά χρόνια μετά το τέλος 
της λειτουργίας του μεταλλείου. Σε αντίθεση 
με την πλειονότητα των χωρών με εξορυκτικές 
δραστηριότητες, η Ελλάδα δεν έχει προβλέψει 
μεταλλευτικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Μεταλλευτικό 
Κώδικα που συντάχθηκε επί Δικτατορίας, δεν 
προβλέπονται κανενός είδους μεταλλευτικά 
δικαιώματα για ο Ελληνικό Δημόσιο επί των 
κερδών, της παραγωγής ή της πώλησης 
μεταλλευμάτων. Ο Παπακωνσταντίνου δήλωσε 
ότι το όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο θα 
προέλθει από τη φορολογία των εργαζομένων, 
το Φ.Π.Α. και τις ασφαλιστικές εισφορές!

Η Χαλκιδική παρουσιάζει σημαντική 
δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν 
108.900 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων 
και 276.000 στρέμματα βοσκότοποι, 814 
μελισσοκόμοι και 152.385 κυψέλες (9,7% του 
συνόλου της χώρας), βιοκαλλιέργειες, αλιευτική 
δραστηριότητα και υδατοκαλλιέργειες. Σημαντικά 
συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής και η 
υλοτομία ξύλων, οι δασικοί καρποί, τα θηράματα 
και τα αρωματικά φυτά και βότανα. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες κινδυνεύουν από την αποψίλω-
ση του δάσους του Κακκάβου, την αποξήρανση 
του υδροφορέα, τη σκόνη η οποία παρεμποδίζει 

τις ζωτικές λειτουργίες των φυτών, τις όξινες 
απορροές, βιοσυσσώρευση  βαρέων μετάλλων 
στην τροφική αλυσίδα.

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. απολαμβάνει ασυλία 
και προστασία από την ΕΛ.ΑΣ(της οποίας είναι 
και χορηγός), τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
και τη δικαιοσύνη.

 Μόλις πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε η 
ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού του 
Νεοχωρίου λόγω υψηλών συγκεντρώσεων 
αρσενικού, υπήρξε διαρροή από φορτηγό 
επικίνδυνων μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων 
στη Ρεντίνα και αποκαλύφθηκε η παράνομη 
και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία μεταφορά 
τοξικών ουσιών μέσω του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα η εταιρία παραβιάζει 
πολεοδομικούς όρους, υλοτομεί παράνομα, 
επεμβαίνει σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί 
κ.ά.

Ο αγώνας για ζωή, αντιμετωπίζεται από 
το Ελληνικό κράτος και την αστυνομία με 
αδικαιολόγητη βιαιότητα, χημικά, δακρυγόνα, 
ανθρωποκυνηγητό, ξυλοδαρμούς, πλαστικές 
σφαίρες, προσαγωγές – ακόμη και ανηλίκων 
-, εισβολές πάνοπλων αστυνομικών σε σπίτια, 
συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Τέσσερις άνθρωποι παρέμειναν για μήνες 
έγκλειστοι στις ελληνικές φυλακές, εξιλαστήρια 
θύματα ενός συστήματος που θυσιάζει στο 
βωμό των ‘‘επενδύσεων΄΄ ανθρώπινες ζωές και 
αξιοπρεπείς. Πάνω από 300, μέχρι στιγμής, πολίτες 
είναι υπόδικοι με έωλες  και κατασκευασμένες 
κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η σύσταση και 
συμμετοχή  σε εγκληματική οργάνωση.

Μέσα σε αυτές τις λίγες σειρές δεν μπορεί 
να καλυφθεί ούτε το εύρος των 
επιχειρημάτων εναντίων της εξόρυξης 
αυτής ούτε η δυναμική και το σθένος 
του αγώνα των κατοίκων. Μιας και αυτό 
που έχουν καταφέρει οι άνθρωποι αυτοί 
είναι να έχουν κάνει την καθημερινότητα 
τους αγώνα. Ένα αγώνα για τη διάσωση 
της ζωής τους άλλα και την δημιουργία 
ενός καλύτερου μέλλοντος για τις 
επόμενες γενιές.

Ένα είναι όμως σίγουρο, ότι 
αν συνεχίσουν έτσι και με την 
αλληλεγγύη όλων μας το αίτημα για ΓΗ 
και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μπορεί να γίνει αίτημα 
όλης της κοινωνίας ώστε να γίνουν οι 
ανάγκες μας πραγματικότητα.
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Πριν από ένα χρόνο οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ 
πήραν την απόφαση να αναλάβουν την αυτοδιαχείριση 
του εργοστασίου μετά το κλείσιμό του. Η ΒΙΟ.ΜΕ. 
εγκαταλείφθηκε από την πρώην εργοδοσία 
μετά την πτώχευση της μητρικής «Φίλκεραμ 
Τζόνσον», η οποία τέθηκε σε καθεστώς 
εκκαθάρισης, αφήνοντας εκατοντάδες 
ανέργους και χρέη πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ. Απλήρωτοι από την άνοιξη 
του 2011, με απεργίες και στη 
συνέχεια με επίσχεση εργασίας, 
οι εργαζόμενοι της ΒΙΟ.ΜΕ. 
διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα 
τους, ενώ με ασφαλιστικά μέτρα 
κατόρθωσαν τη δέσμευση των 
μηχανημάτων και των υλικών 
που είχαν απομείνει.

«Μας ζητούσαν να 
εγγυηθούμε και για τα χρέη που 
άφησε η πρώην εργοδοσία, αλλά 
αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα να το 
κάνουμε. Εμείς έχουμε μόνο τη δουλειά 
μας για την επιβίωση μας» 

 Οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ μέσα από τις 
διαδικασίες λειτουργίας του σωματείου προσπάθησαν 
να δημιουργήσουν μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση), προκειμένου να 
υπερβούν τα προβλήματα που εγείρονται από 
το ισχύον νομικό πλαίσιο και να προβούν στη 
διαδικασία παραγωγής. Στόχος των υπευθύνων 
είναι να διαμορφωθεί το κατάλληλο έδαφος για να 
γίνουν οι εξαγωγές απευθείας σε καταναλωτές ή σε 
συνεταιρισμούς χωρών της Ε.Ε, ώστε όπως εκτιμάται 
να τετραπλασιαστεί ο κύκλος των εργασιών σε 
σύγκριση με τους τζίρους που είχε η εταιρεία, όταν 
λειτουργούσε υπό την προηγούμενη εργοδοσία. 
  
«Είμαστε στη διαδικασία όπου έχουμε καταθέσει ένα 
καταστατικό το οποίο αφού λάβει την έγκριση από το 
υπουργείο εργασίας θα μας επιτρέψει τη νομιμοποίηση 
της παραγωγής. Αυτή είναι και η διαδικασία 
δημιουργίας μιας επιχείρησης. Ωστόσο μέχρι στιγμής 
παράγουμε για όρους επιβίωσης, για να διατηρήσουμε 
το εργοστάσιο. Σε αυτή τη φάση δεν έχουμε ως βασικό 
στόχο το κέρδος. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο ήταν αναγκαίο να πραγματοποιήσουμε αυτές 

τις διαδικασίες προκειμένου να προωθήσουμε την 
παραγωγή και εκτός ελλαδικού χώρου»

Όπως ανέφεραν σε 
συνέντευξη τύπου οι 
εργαζόμενοι του εργοστασίου 

έχουν εισάγει στο καταστατικό 
που έχουν καταθέσει και την έννοια 
του αλληλέγγυου υποστηρικτή με 

στόχο την στήριξη του εγχειρήματος 
της αυτοδιαχείρισης. Μέσω μια 

μικρής συνδρομής οι πολίτες 
θα έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στη γενική 
συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. 
και συμβουλευτικής 
ψήφου στις αποφάσεις 
της διεύθυνσης 

του εργοστασίου. Οι 
εργαζόμενοι μπορούν 

να παράγουν πλέον οικολογικά 
απορρυπαντικά σε μικρές ποσότητες 

που διαθέτουν σε συγγενείς, φίλους και σε 
αλληλέγγυα παζάρια, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν 
τα προς το ζην. Όλα ξεκίνησαν με τον εκπλειστηριασμό 
του στοκ που είχε απομείνει, ώστε με αυτά τα 
χρήματα να ξεκινήσουν τη γραμμή παραγωγής και 
να αποτρέψουν την ερήμωση του εργοστασίου. Στην 
πορεία ορισμένοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν 
αλλού δουλειά για βιοπορισμό. Το μέλλον του 
εργοστασίου μπορεί ακόμη να είναι αβέβαιο, 
ωστόσο στόχος των εργαζομένων παραμένει ένας: Η 
διαχείριση της παραγωγής να περάσει στα χέρια αυτών 
που παράγουν τον πλούτο. Επιπλέον είναι αναγκαίο 
να επιτύχει το εγχείρημα της αυτοοργάνωσης του 
εργοστασίου ειδικά στη σημερινή εποχή, όπου το 
κεφάλαιο έχει στρέψει την προσοχή του μακριά από 
την παραγωγή. Το παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ μπορεί να 
αποτελέσει πρότυπο για άλλες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα, κάτι που αποτελεί και τον απώτερο στόχο 
του αγώνα τους. 

«Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό, αλλιώς δεν θα 
το κάναμε. Η ΒΙΟΜΕ από μόνη της δεν είναι λύση, 
Ωστόσο αν δημιουργηθούν πολλές τέτοιες εταιρείες 
πιστεύουμε ότι όχι απλά θα λειτουργήσει το δικό 
μας εργοστάσιο, αλλά θα αλλάξουμε και την 
επικρατούσα κατάσταση.»

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΕ



13ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κ

 Η ίδια πραγματικότητα που έχει στείλει στο περι-
θώριο μεγάλο αριθμό φτωχομεσαίων  αγροτών, έχει 
φέρει και τη γενικευμένη απαξίωση της δουλειάς 
χιλιάδων γεωπόνων : 

παρατεταμένη ανεργία ειδικά στους νέους συ-
ναδέλφους, εξευτελιστικοί μισθοί και γενικευμένες 
εργασιακές συνθήκες μαθητείας στον ιδιωτικό το-
μέα,  ξήλωμα του δημόσιου τομέα και δουλειά με το 
κομμάτι στα πεντάμηνα και στις συμβάσεις έργου, 
απλήρωτη εργασία στους συνεταιρισμούς, καθώς 
επίσης και δυσβάσταχτα χρέη στα περισσότερα κα-
ταστήματα γεωργικών εφοδίων για όσους ακολου-
θούν το ελεύθερο επάγγελμα.

Η κατάσταση στα εργασιακά των 
γεωπόνων και οι επιχειρούμενες 
αλλαγές

     Η αναδιάρθρωση στην αγροτική παραγωγή 
και η σταδιακή εξαφάνιση του μικρομεσαίου κλήρου 
έχουν άμεσο αντίκτυπο και στους κλάδους των γε-
ωτεχνικών που έχουν άμεση σχέση με την αγροτο-
κτηνοτροφική παραγωγή και την παραγωγή τροφί-
μων, δηλαδή του γεωπόνους και τους κτηνίατρους. 
Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι αναγκάζονται να 
δουλεύουν με δυσμενέστερες εργασιακές σχέσεις 
και με ατομικές συμβάσεις μιας και η ΣΣΕ (συλλο-
γική σύμβαση εργασίας) έχει πλέον καταργηθεί και 
όποιος είχε υπογράψει ΣΣΕ και δεν δεχτεί την αλ-
λαγή σε επιχειρησιακή, απολύεται (ΣΕΚΑΠ, ΕΑΣ Ξάν-

θης). Η εκτίναξη της ανεργίας και η ετεροαπασχό-
ληση είναι πλέον η κυρίαρχη πραγματικότητα των 
συναδέλφων που βγαίνουν τώρα στην εργασία. Στον 
ιδιωτικό τομέα κυριαρχούν οι μισθοί πείνας και οι πιο 
ελαστικές και απορυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, 
με το «μπλοκάκι» να κρύβει την χειρότερη μορφή 
κακοπληρωμένης μισθωτής εργασίας (Δηλαδή το να 
δουλεύει κάποιος με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, εί-
ναι κάτι σαν εξωτερικός συνεργάτης της υπηρεσίας 
και σαν ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος πληρώ-
νει μόνος του την ασφάλεια του και δεν έχει τίπο-
τα παραπάνω να λαμβάνει από την υπηρεσία στην 
οποία δουλεύει παρά μόνο τον μισθό του χωρίς τα  
εργασιακά δικαιώματα που του αναλογούν). Ακόμη 
συχνό είναι το φαινόμενο να είναι ασφαλισμένος 
ένας γεωπόνος από τον εργοδότη του στο ΙΚΑ χωρίς 
όμως τον κωδικό ενσήμων γεωπόνου (πλέον σχεδόν 
όλοι υπογράφουν την κατώτερη συμαβση,586 μει-
κτά, και τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, μαύρα). Εκτός 
αυτού, φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης της εργα-
σίας των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα που πα-
ρατηρούνται μέσω της μεθόδου της «μαθητείας» 
εντείνονται το τελευταίο διάστημα, αλλά τείνουν 
να πάρουν και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά μια και οι 
επαγγελματικές προοπτικές όλο και λιγοστεύουν 
λόγω της μείωσης, ως το σημείο του παγώματος, της 
απορρόφησης εργαζομένων από το δημόσιο, την 
ύφεση στην αγορά και το πάγωμα των επαγγελματι-
κών δανείων από τις τράπεζες. Η ουσιαστική κατάρ-
γηση των συμβάσεων στις πρώην Νομαρχίες, τον 
ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, (για το 2013 δεν προκηρύ-

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
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χθηκαν ούτε καν οι ελάχιστες θέσεις που έβγαιναν 
για το δωδεκάμηνο αγροτικό) και η αντικατάστασή 
τους από τα 5μηνα «κοινωφελούς εργασίας» έρχο-
νται να συναντήσουν τις προθέσεις για πλήρες πά-
γωμα των μόνιμων προσλήψεων μέσω της εφαρμο-
γής του 1:5.  Τελευταίο μέτρο που συζητιέται είναι 
η επικείμενη φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινή-
των και κινητών τηλεφώνων η οποία θα βαρύνει τον 
εργαζόμενο γεωπόνο, ζώντας μπορούμε να πούμε 
ένα θέατρο του παραλόγου, καθώς ο εργαζόμενος 
θα αναγκαστεί να φορολογηθεί για τα εργαλεία που 
του έχει παραχωρήσει η εταιρεία με σκοπό την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία.

Αλλά και η κατάσταση στους ελεύθερους επαγ-
γελματίες έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Η 
μείωση του τζίρου λόγω της ύφεσης, τα «φέσια» από 
αγρότες, οι αυξήσεις στις οποίες συνεχώς προχω-
ρούν οι μεγάλες εταιρείες γεωργικών εφοδίων, είναι 
η μία πλευρά του προβλήματος. Η άλλη πλευρά του 
προβλήματος είναι η μη δανειοδότηση από τις τρά-
πεζες, με τα φαινόμενα κανιβαλισμού να εντείνο-
νται μεταξύ των γεωτεχνικών, αλλά και ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός που δέχονται από άλλες επαγγελ-
ματικές ομάδες που πολλές φορές φτάνουν οριακά 
στην αντιποίηση επαγγέλματος, ως αποτέλεσμα της 
ύφεσης και της πτώσης των κερδών. Όλα αυτά δημι-
ουργούν, αναπόφευκτα, ένα ασφυκτικό πλαίσιο για 
την επιβίωση των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγ-
γελματιών. 

Σε ότι έχει μείνει από τον δημόσιο τομέα, η κυ-
βέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα προχώρησε 
σε διαδοχικές μειώσεις του εισοδήματος 
των γεωτεχνικών που ξεπέρασαν συνολικά 
το 35% σε σχέση με το εισόδημα του 2009 
και κατάργηση, ουσιαστικά, των εκτός 
έδρας και μείωσης των κινήσεων με τα αυ-
τοκίνητα της υπηρεσίας, αφαιρώντας τους 
μ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να μπο-
ρούν να βρίσκονται δίπλα στο γεωργό και 
τον κτηνοτρόφο. Αυτό, βέβαια, έχει και άμε-
σο αντίκτυπο και στους ίδιους τους αγρό-
τες αφού αναγκάζονται να απευθύνονται σε 
ιδιωτικούς αγροτικούς συμβούλους. Εκτός, 
όμως, από τις μειώσεις των μισθών, οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι έχουν να αντιμετωπίσουν 
και τις επικείμενες διαθεσιμότητες αλλά και 
το μπαμπούλα του νέου πειθαρχικού του 
δημοσίου δημιουργώντας ένα απίστευτο 
κλίμα εκφοβισμού και ανασφάλειας για το 
εργασιακό τους μέλλον ποινικοποιώντας 
επί της ουσίας την συνδικαλιστική δράση.

Στο παραπάνω εφιαλτικό τοπίο που περι-

γράψαμε έρχεται να προστεθεί η συζήτηση που γίνε-
ται το τελευταίο διάστημα  για το περιβόητο πολυνο-
μοσχέδιο του Τσαυτάρη (καθηγητής στην γεωπονία) 
το οποίο προβλέπει αλλαγές στα επαγγελματικά 
δικαιώματα των γεωτεχνικών που συνδέονται με δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ελλά-
δα στα πλαίσια των μνημονίων που έχει υπογράψει.                                                                                                                                       
Τέτοια είναι και η αναίρεση ως απαραίτητης 
προϋπόθεσης της κατοχής πτυχίου και άδειας άσκη-
σης επαγγέλματος γεωπόνου για την πώληση και 
εμπορία γεωργικών φαρμάκων, διαχωρίζοντας πρα-
κτικά την διάγνωση και την συνταγογράφηση από 
την πώληση, δίνοντας από τη μία το δικαίωμα στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και στα super market να μπουν 
στην αγορά και υποβαθμίζοντας από την άλλη τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που προσέφερε η από-
κτηση του πτυχίου (εξισώνοντας το με 65ωρα σεμι-
νάρια). Μια κατεύθυνση που το ίδιο το επιμελητήριο 
(ΓΕΩΤΕΕ) έχει ξεκινήσει με την βιομηχανία σεμινα-
ρίων και πιστοποιήσεων που έχει ανοίξει, υλοποιώ-
ντας την κυρίαρχη πολιτική ότι δεν αρκεί το πτυχίο 
για να βρεις δουλειά αλλά χρειάζεται να πληρώνεις 
για να καταρτίζεσαι, για να είσαι ικανός να βρεις μια 
δουλειά το πολύ των 700 ΕΥΡΩ.                   

Δεν είναι όμως πρώτη φορά που το ΓΕΩΤΕΕ ανοί-
γει την πίσω πόρτα για την υλοποίηση της κυρίαρχης 
πολιτικής. Στην ίδια κατεύθυνση το ΓΕΩΤΕΕ είναι που 
ίδρυσε το ΤΕΑΓΕ (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Γεωτεχνικών) , υλοποιώντας τις πολιτικές ΝΔ ΠΑΣΟΚ 
σχετικά με το χτύπημα στα ασφαλιστικά και τα συ-
νταξιοδοτικά δικαιώματα των γεωτεχνικών αλλά 
και συνολικά των εργαζομένων. Η ασφάλιση των 
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εργαζομένων, μέσω των Επαγγελματικών Ταμείων 
όπως το ΤΕΑΓΕ (2ος πυλώνας ασφάλισης), από κοινω-
νικό δικαίωμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Όποιος 
μπορεί, «αγοράζει» ασφάλιση ενώ όποιος δεν έχει 
περιορίζεται στις διαρκώς συρρικνούμενες κοινω-
νικές παροχές των δημόσιων ασφαλιστικών ταμεί-
ων που και αυτά διαλύονται.

Ο στόχος είναι μια κοινωνία που θα θεωρεί διέ-
ξοδο τα mini jobs και τα voucher, που θα μπορεί να 
δεχτεί κάθε εξευτελισμό αρκεί να μπορεί να επιβι-
ώσει, που θα είναι έτοιμη, όντως, να μετατραπεί σε 
μια μεγάλη «Ειδική Οικονομική Ζώνη» στο πεδίο της 
κοινωνικής καταστροφής και εν μέσω των εξαγγε-
λιών της οικονομικής ανάπτυξης και των πρωτογε-
νών πλεονασμάτων. Αλλά και που θα διοχετεύει την 
οργή της είτε στον φασιστικό κανιβαλισμό, ή – ιδίως 
τώρα που ο νεοναζισμός αποδείχτηκε κάπως πολιτι-
κά ασύμφορος – στον μεταμοντέρνο τηλεφιλελευ-
θερισμό του «Ποταμιού».

Υπάρχει άλλος δρόμος;

Η θέσπιση μιας πολιτικής, η οποία δεν θα υπο-
τάσσεται στις επιταγές της ΕΕ και της νέας ΚΑΠ και 
που θα έχει έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και την ανασυ-
γκρότηση της αγροτικής παραγωγής υπό το φόντο 
των αναγκών του λαού και όχι των κερδών του κε-
φαλαίου είναι η μόνη λύση για την διέξοδο του τέλ-
ματος στο οποίο έχει πέσει η φτωχομεσαία αγροτιά 
και συνάμα με αυτήν και ο κλάδος των γεωπόνων. 

Όλη αυτή η ζοφερή κατάσταση δεν είναι σε καμία 
περίπτωση μη αντιστρεπτή. Σίγουρα ο κλάδος είναι 
από αυτούς που πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από 
την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομική κρίση και 
η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η απάντηση που 
οφείλουμε να δώσουμε σε όλα αυτά που ακόμη μια 
φορά ετοιμάζονται για εμάς χωρίς εμάς  είναι από 
τη μια ζωντάνεμα των συλλογικών διαδικασιών, 
ενασχόληση ενεργή με τους γεωπονικούς 
συλλόγους ανά περιοχή και έντονες συνδικαλιστικές 
διεκδικήσεις μέσω των σωματείων μας(για τήρηση 
της συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους 
εργοδότες, κ.α.), καθώς και αγώνες μέσα στους 
φοιτητικούς συλλόγους. Από την άλλη το πλήθος 
των συναδέλφων που εργάζονται με συμβάσεις 
αυξάνει τον πήχη και για τον ίδιο τον συλλογικό 
φορέα εκπροσώπησής τους, την ΠΕΑΣΓΕ, που θα 
πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 
να αναλογιστεί τις ευθύνες που έχει  ξεκινώντας  
ανυποχώρητους αγώνες απέναντι στο καθεστώς 
των συμβάσεων διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή 
δουλεία με πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά 
δικαιώματα για όλους.

Σίγουρα αυτό που αναλογεί και σε όλους 
εμάς είναι να παλέψουμε μέσα από τις γενικές 
μας συνελεύσεις  για το μπλοκάρισμα των 
αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση καθώς και την 
ισχυροποίηση των επαγγελματικών και εργασιακών 
μας δικαιωμάτων μέσα από συλλογικούς αγώνες 
που θα απομονώνουν λογικές ατομικού δρόμου και 
προσωπικής ανέλιξης στην εργασία.
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Μπορεί μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα 
να διασφαλίσει αυτάρκεια στην αγροτική της 
παραγωγή; Οι φυσικοί πόροι, η τεχνογνωσία, οι 
υποδομές, οι πρώτες ύλες (πετρέλαιο, λιπάσματα, 
σπόροι) υπάρχουν; Αν επιλέξουμε διαφορετικό 
δρόμο από αυτόν που μας σερβίρουν ως μονόδρομο 
μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας;

Η πλήρης υιοθέτηση και στήριξη, από πλευράς 
εθνικών κυβερνήσεων, των πολιτικών της ΕΕ οδήγησε 
στην υλοποίηση της ΚΑΠ με βασικούς άξονες την 
αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή (σε 
διαφορετικές ποιότητες ίδιου προϊόντος και ίδιας 
στρεμματικής έκτασης, δίνεται ίδια επιδότηση), 
τη σταδιακή περικοπή των επιδοτήσεων μέσω της 
ενιαίας ενίσχυσης και την εισαγωγή της έννοιας 
της πολλαπλής συμμόρφωσης (με την πολλαπλή 
συμμόρφωση επιχειρείται να μεταφερθεί το κόστος 
της προσαρμογής στην  ‘’εξορθολογισμένη’’ 
διαχείριση της αγροτικής παραγωγής αποκλειστικά 
στους παραγωγούς, άσχετα αν έχουν ή όχι τη 
δυνατότητα να την αναλάβουν).

  Αυτό το πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη 
χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων όχι 
για τις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών 
αλλά για το χτίσιμο εκλογικής πελατείας (μέσω 
των αποδομημένων και κομματικών αγροτικών 
συνεταιρισμών και ενώσεων), δημιουργεί μια 
θλιβερή πραγματικότητα.

Μεγάλη μείωση του όγκου της αγροτικής 
παραγωγής, τόσο φυτικής όσο και ζωικής προέλευσης. 
Μείωση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών με 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της διατροφικής 
εξάρτησης της Ελλάδας. Σημαντική συρρίκνωση της 
συνεισφοράς της γεωργίας στο ΑΕΠ, που αποκαλύπτει 
τη σταδιακή υποτίμηση της αξίας 
της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής: από 8% το 2001 σε 
5% το 2004 και σε λιγότερο από 
3% το 2007.

Το ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, 
σε συνδυασμό με την εκρηκτική 
αύξηση του κόστους παραγωγής 
(πετρέλαιο, λιπάσματα, 
ζωοτροφές, φυτοπροστατευτικά, 
πολλαπλασιαστικό υλικό), ωθεί 
τους μικρομεσαίους παραγωγούς 
στην αύξηση του δανεισμού 
τους από τις τράπεζες και τη 

σταδιακή εγκατάλειψη των εκμεταλλεύσεών τους 
με αποτέλεσμα τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού 
σχεδόν στο 9% του ενεργού πληθυσμού.

Όλα τα παραπάνω, κωδικοποιούνται σε ένα 
δίπτυχο. Από τη μια, αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, και συγκεκριμένα συγκέντρωση 
και συγκεντροποίηση του φυτικού και ζωικού 
κεφαλαίου σε λίγα χέρια και της έμφασης στην 
αυξημένη ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. 
Από την άλλη, συνειδητά, πτυχές της παραγωγής, 
που δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές, 
καταστρέφονται και τα αντίστοιχα προϊόντα, 
εισάγονται από χώρες που παράγουν με συμπιεσμένο 
κόστος.  

Το νέο τοπίο που το Υπουργείο επιδιώκει να 
διαμορφώσει δεν προσανατολίζεται στην αυτάρκεια 
της χώρας, αλλά σε εντατικές, εξαγώγιμες, με 
υψηλά περιθώρια κερδοφορίας καλλιέργειες. Αυτές 
οι τάσεις ενισχύονται από τις ακόλουθες επιλογές 
της κυβέρνησης και της Τρόικας. Η ιδιωτικοποίηση 
της ΑΤΕ θα σημαίνει ξεπούλημα τεράστιας 
γεωργικής περιουσίας που είναι υποθηκευμένη 
μέσω των χορηγούμενων δανείων. Η ιδιωτικοποίηση  
των γεωργικών ασφαλίσεων μετακυλύει το κόστος 
ασφάλισης στον ίδιο τον αγρότη, χωρίς καμία 
κρατική στήριξη. Το νομοθετικό πλαίσιο για την 
αναδιάρθρωση των αγροτικών συνεταιρισμών 
επιχειρεί τη μετατροπή των συνεταιρισμών σε ΑΕ 
των μεγαλοαγροτών. Η αποδιάρθρωση του ΕΘΙΑΓΕ 
(Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών) και τα σχέδια 
ξεπουλήματος της περιουσίας του ως «αξιοποίηση 
της δημόσιας περιουσίας» καταστρέφουν τον τομέα 
της αγροτικής έρευνας και της επιστημονικής 
στήριξης της αγροτικής παραγωγής.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
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Μπορούν τα πράγματα να πάνε 
αλλιώς;

Η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής 
σε μια κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών 
αναγκών, δεν μπορεί παρά να συνδέεται άμεσα και 
με την αλλαγή του κυρίαρχου μοντέλου ζωής. Μια 
τέτοιου είδους ρήξη με το κυρίαρχο μοντέλο του 
υπερκαταναλωτισμού, του υπερδανεισμού και της 
καταστροφής του περιβάλλοντος ενδεχομένως με 
όρους ποσοτικούς να σημάνει υπανάπτυξη, αλλά 
με όρους ποιοτικούς μπορεί σημάνει εξασφάλιση 
των αναγκαίων κοινωνικών αγαθών για όλους. 
Απόρροια αυτής της παραδοχής είναι και η εκτίμηση 
πως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αγροτική 
παραγωγή δεν μπορεί να προκύψει ξαφνικά μετά την 
ενδεχόμενη ανατροπή, ούτε να είναι εγκεφαλική 
σύλληψη κάποιας πρωτοπορίας. Αντίθετα, αποτελεί 
υπόθεση αξιοποίησης συλλογικής πολιτικής 
και επιστημονικής επεξεργασίας, διαλεκτικά 
δεμένης με την πείρα του εργατικού και αγροτικού 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η χάραξη ενός 
σχεδιασμού που θα μπορεί να εξασφαλίζει την 
επιβίωση και διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού 
αλλά και τη διατροφική επάρκεια όλου του λαού. 
Με άλλα λόγια, η παράμετρος που επιμελώς 
εξαφανίζεται στο φετιχοποιημένο αγροτικό 
προϊόν, η χρηστική του αξία, πρέπει να ορίσει τις 
βασικές κατευθύνσεις ενός κοινωνικοποιημένου 
σχεδιασμού, που θα επιχειρεί να τέμνει το συμφέρον 
του αγρότη-παραγωγού με του λαού-καταναλωτή, 
που θα βασίζεται στην συνεταιριστικοποίηση της 
παραγωγής και της συλλογικής αξιοποίησης των 
παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Γι’ αυτό και λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος με 
την παραγωγή στα χέρια των παραγωγών

Η ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήματος 
παράλληλα με διαμόρφωση εναλλακτικών δικτύων 

διανομής μπορεί να σημαίνει μείωση του κόστους 
παραγωγής, σπάσιμο των εμπορικών κυκλωμάτων, 
ταυτόχρονα καλύτερες τιμές για τον παραγωγό και 
φτηνότερα προϊόντα για τον καταναλωτή.

Η χώρα, λόγω κλίματος και ανάγλυφου, μπορεί 
να έχει πλούσια γκάμα καλλιεργητικών ζωνών 
και ευρύτατο φάσμα καλλιεργούμενων ειδών. 
Λάδι, φρούτα, οπωροκηπευτικά,  διάφορες τοπικές 
ποικιλίες (π.χ από όσπρια) καθώς και η οινοποιία, 
μπορούν να παράγονται σε ικανές ποσότητες. 
Τα προϊόντα αυτά, μπορούν να είναι ποιοτικά και 
να καλλιεργούνται με πρακτικές αρμονικές με το 
περιβάλλον. Η μετατροπή της Ελλάδας σε  αυτάρκη 
χώρα, δεν είναι ουτοπικό σενάριο, αλλά ούτε και κάτι 
που μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. 
Βασική προϋπόθεση αποτελούν η ανασύνταξη της 
αγροτικής έρευνας, η διατήρηση τοπικών ποικιλιών, 
καθώς και η επαναλειτουργία της τοπικής γεωργικής 
βιομηχανίας (π.χ λιπάσματα, αγροτικά μηχανήματα). 
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ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑ;;
Αρχικά είναι βασικό να γίνει κατανοητό ότι 

το  καθεστώς που διέπει την παραγωγή και την 
μεταποίηση του γάλακτος στην Ελλάδα αλλάζει 
ραγδαία. Η κυβέρνηση ακολουθώντας κατά γράμμα τις 
εντολές της Τρόικα,  οδηγεί σε ψήφιση( την ώρα που οι 
γραμμές αυτές γράφονται δεν έχει γίνει ξεκάθαρο με 
ποιον τρόπο θα ψηφιστεί η εν λόγω διάταξη μιας και 
ακόμα και οι μνημονιακοί βουλευτές της κυβέρνησης, 
μπροστά στην κοινωνικοί κατακραυγή αναγκάζονται 
να ¨δηλώσουν δυσαρεστημένοι¨ από αυτήν), οδηγεί 
την γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία στα όρια του 
αφανισμού.

Παρότι δεν είναι εμφανές εκ πρώτης όψεως στον μη 
ειδικευμένο, οι αλλαγές στη νομοθεσία περί διάθεσης 
του γάλακτος είναι πολύ σημαντικές και επηρεάζουν, 
ουσιαστικά, την ζωή όλων μας.

Καταργείται η καθοριζόμενη από το κράτος διάρκεια 
ζωής του γάλακτος απλής παστερίωσης (το λεγόμενο 
«φρέσκο») που σήμερα ήταν πέντε ημέρες.

Θεσμοθετείται ειδική κατηγορία γάλακτος δύο 
ημερών. 

Δεν θα απαγορεύεται η χρήση για εμπορικούς 
λόγους του όρου «φρέσκο» στις συσκευασίες του 
γάλακτος απλής παστερίωσης.

Κατά πρώτον η πολιτική  που επιβάλει η 
κυβέρνηση θα επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στους 
γαλακτοπαραγωγούς, αφού θα ανοίξει διάπλατα 
η πόρτα στις πολυεθνικές του γάλακτος για την 
εισαγωγή γάλακτος από άλλες χώρες. Αυτό μέχρι 
τώρα ήταν σχεδόν απαγορευμένο, αφού δεν υπήρχε 
η χρονική δυνατότητα να παραχθεί, να παστεριωθεί 
και να βρεθεί στα ράφια των καταστημάτων ένα 
γάλα εισαγωγής εντός πέντε ημερών. Ακόμα και αν 
προλάβαινε να φτάσει στα ράφια, θα είχε μόλις μία 

μέρα για να πωληθεί, γεγονός που θα έκανε την όλη 
διαδικασία σφοδρά ασύμφορη.

Η όλη διαδικασία αναμένεται να πλήξει βάναυσα 
τους γαλακτοπαραγωγούς – κτηνοτρόφους, οι 
οποίοι θα βρεθούν άξαφνα εμπρός στις πολυεθνικές 
εταιρίες, οι οποίες είναι και ο λόγος που συντάχτηκε 
το παραπάνω νομοθέτημα. Την ίδια ώρα που η 
κυβέρνηση θα ανοίγει μία νέα αγορά για τις πολυεθνικές 
εταιρίες, ένας ολόκληρος κλάδος της πρωτογενούς 
παραγωγής θα δέχεται ένα σφοδρό πλήγμα.

Θα ελαφρύνει αυτή η κίνηση της κυβέρνησης την 
τσέπη του Έλληνα καταναλωτή με αυτό τον τρόπο; 
Βραχυπρόθεσμα μία ανεπαίσθητη μείωση της τιμής 
του γάλακτος, επιπέδου των 5 λεπτών ανά λίτρο 
ίσως και να είναι πιθανή, όμως μεσοπρόθεσμα οι 
επιπτώσεις θα είναι ολέθριες τόσο για την χώρα, όσο 
και για τον Έλληνα 
καταναλωτή. Αυτό 
θα συμβαίνει διότι 
η διάλυση της 
Εθνικής Παραγωγής 
και η εστίαση της 
Ελληνικής αγοράς 
σε εισαγόμενα 
προϊόντα, η απομάκρυνση από τον εθνικό 
προστατευτισμό, θα έχει ως αποτέλεσμα την 
περαιτέρω αποστράγγιση της ελληνικής αγοράς από 
ρευστό, προς χάρη των πολυεθνικών.

Απέναντι στην κίνηση αυτή, που είναι απόρροια 
της συνολικής επίθεσης στην αγροτική παραγωγή της 
χώρας, είναι βασικό να υπάρξει καθολική αντίσταση 
και κατακραυγή. Από την άλλη όμως προμετωπίδα 
των αιτημάτων οφείλει να είναι μια αγροτική 
παραγωγή εστιασμένη στην διατροφική αυτάρκεια 
της χώρας, στα ποιοτικά εγχώρια προϊόντα, αλλά και 
στην προστασία των παραγωγών.

Τα ελληνικά    αγροτικά

    προιόντα    σε κίνδυνο
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Τα ελληνικά    αγροτικά

    προιόντα    σε κίνδυνο

Η ΦΕΤΑ
Εδώ και  καιρό έχει ξεκινήσει μία μεγάλη συζήτηση 

γύρω από το θέμα της φέτας και τη διαφύλαξη της 
Πιστοποιημένης Ονομασίας Προέλευσης που έχει. 
Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταχωρήσει 
την ονομασία «φέτα» ως Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ)  για το παραδοσιακό, λευκό τυρί 
άλμης   που παράγεται με συγκεκριμένη τεχνολογία, 
από αιγοπρόβειο γάλα σε καθορισμένη αναλογία. 
H ονομασία είχε καταχωρηθεί για πρώτη φορά το 
1996 με αίτηση της Ελλάδας. Ωστόσο, το Δικαστήριο 
κατόπιν προσφυγής της Δανίας, της Γερμανίας και της 
Γαλλίας, ακύρωσε την κατοχύρωση αυτή το 1999 με 
την αιτιολογία ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει υπόψη 
της το γεγονός ότι η ονομασία αυτή χρησιμοποιούνταν  

προ πολλού σε 
ορισμένα κράτη-μέλη 
πλην της Ελλάδας. H 
απόφαση αυτή 
κλείνει τον δρόμο για 
περαιτέρω ανάπτυξη 
των ελληνικών 
τ υ ρ ο κ ο μ ι κ ώ ν 
επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φέτας. 

 Η φέτα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό εγχώριες 
διατροφικές ανάγκες, αλλά αποτελεί και  ένα 
σημαντικό εξαγωγικό προϊόν για την Ελλάδα. Σήμερα 
η ζήτηση της παγκοσμίως είναι στις 200.000 τόνους. 
Η Ελλάδα παράγει περίπου τη μισή ποσότητα , 
δηλαδή 100.000 τόνους από τους οποίους μόλις το 
10% κατευθύνεται στις ξένες αγορές γεγονός που 
δείχνει τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που 
μπορεί να υπάρξουν. Μάλιστα υπολογίζεται ότι στην 
παραγωγή φέτας δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
περίπου 300.000 εργαζόμενοι σε περίπου 100.000 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής 
μορφής, ενώ άλλοι 50.000 γεωργοί υποστηρίζουν τον 
κλάδο εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες για τη διατροφή 
των ζώων ζωοτροφές.

Σήμερα, στο καζάνι της κερδοφορίας των 
ευρωπαϊκών μονοπωλίων, η κυβέρνηση ρίχνει τα 
προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ), προσυπογράφοντας, την συμφωνία μεταξύ ΕΕ 
και Καναδά, με την οποία εκχωρείται στον Καναδά η 
Ονομασία Προέλευσης της φέτας. 

Στην πραγματικότητα όμως, ο   όρος  φέτα δεν μπορεί 
να γίνει επιστημονικά αποδεκτός για τυριά παρόμοιας 
σύστασης που παρασκευάζονται εκτός Ελλάδας και 

με άλλη διαδικασία από την παραδοσιακή. Κι αυτό 
γιατί στις χώρες παραγωγής των προϊόντων αυτών, 
ε π ι κ ρ α τ ο ύ ν 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
γ εω κ λ ι μ α τ ι κ ές 
σ υ ν θ ή κ ε ς 
απ’αυτές τις 
Ε λ λ ά δ α ς . 
Απουσία της 
ενδεδε ιγμένης 
χλωρίδας, το 
τελικό προϊόν 
έχει διαφορές 
στο χρώμα (γι’αυτό χρησιμοποιούνται πιθανότατα 
τεχνικές χρωστικές ουσίες λεύκανσης που γρήγορα 
χάνουν το χρώμα τους και κιτρινίζουν), αλλά και σε 
άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση).

Στον Καναδά, για την παραγωγή της φέτας, 
χρησιμοποιείται ακόμα και αγελαδινό γάλα, το 
οποίο έχει χαμηλότερο κόστος από το αιγοπρόβειο. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί και 
κτηνοτρόφοι θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές 
του αιγοπρόβειου γάλακτος, ώστε να έχει και η φέτα 
χαμηλότερη τιμή, ανταγωνιστική με τη φτηνότερη 
του Καναδά. Είναι επομένως ξεκάθαρο πως με την 
κίνηση  αυτή ωφελούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις 
που ελέγχουν την παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα, 
κατακερματίζονται οι μικρομεσαίοι παραγωγοί και 
κτηνοτρόφοι. . Την ώρα που μεγάλες ελληνικές 
γαλακτοβιομηχανίες επεκτείνουν τις δραστηριότητές 
τους στον Καναδά, η ασθμαίνουσα ελληνική 
κτηνοτροφία πλήττεται για ακόμα μια φορά, καθώς 
θα μειωθεί η ζήτηση της φέτας, αφού θα μπορούν να 
γίνονται εισαγωγές αντίστοιχων προϊόντων και από 
άλλες χώρες.

Παράλληλα,ας μην υποτιμούμε το γεγονός ότι μια 
τέτοια κίνηση δημιουργεί προηγούμενο τόσο για την 
κατοχύρωση της ίδιας της φέτας ως Π.Ο.Π και από 
άλλες χώρες, όσο και για άλλα προϊόντα που μέχρι 
σήμερα έχει κατοχυρώσει η Ελλάδα, όπως οι ελιές 
Καλαμών. 

Είναι λοιπόν , απορίας άξιο το πώς οι κυβερνώντες 
μπορούν και μιλούν για ανάπτυξη την ώρα που η 
πολιτική που ακολουθείται κάθε άλλο παρά  θετική 
μπορεί να αποβεί για τη χώρα. Από πότε ανάπτυξη 
σημαίνει η προσπάθεια της πλήρους υποβάθμισης 
του αγροτικού τομέα; 
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ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

Εδώ και 50 χρόνια, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά 
με την εμπορία σπόρων στρώνει το κόκκινο χαλί για τις 
σύγχρονες ποικιλίες τους που είναι προστατευμένες 
από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι δηλαδή 
πατενταρισμένες από πολυεθνικές εταιρείες που τις 
κατέχουν και τις εκμεταλλεύονται. Σήμερα, η Ε.Ε. είναι 
έτοιμη να μεταρρυθμίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
σχετικά με την εμπορία των σπόρων. Άλλωστε η 
εμπορία φυτογενετικού υλικού, από μια υπόθεση 
μικρών εταιριών και δημόσιων προγραμμάτων που 
ήταν, έχει μεταλλαχθεί σε ένα βιομηχανοποιημένο 
κλάδο που κυριαρχείται από πολυεθνικές. Σήμερα 
10 μόνο εταιρείες ελέγχουν σχεδόν τα 2/3 της 
παγκόσμιας αγοράς, με ονόματα όπως η Monsanto, 
Syngenta και Dupont να κυριαρχούν. Οι περισσότερες 
από αυτές, προέρχονται από τον τομέα παραγωγής 
φυτοφαρμάκων. Απ’ ό,τι φαίνεται λοιπόν, πρόκειται για 
μια μοναδική ευκαιρία για τη βιομηχανία των σπόρων 
να εδραιώσει την κυριαρχία της στην ευρωπαϊκή 
αλλά και στην παγκόσμια αγορά και να απαλλαγεί διά 
παντός από τους «ανταγωνιστές» της.

Ποιοι είναι οι “ανταγωνιστές”

Σε αυτή την περίπτωση οι «ανταγωνιστές» της 
είναι οι αγρότες, οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι και 
όσοι παράγουν παραδοσιακές γεωργικές ποικιλίες 
σπόρων που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της 
συμβατικής βιομηχανίας και είναι ελεύθεροι από 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Καθώς οι σπόροι 
αποτελούν το σημείο εκκίνησης για ολόκληρη την 
τροφική αλυσίδα ο έλεγχος αυτού του τομέα είναι 
το απόλυτο κλειδί, κάτι που κατανοούν καλά και οι 
αγροτροφικοί γίγαντες, όπως η Monsanto, η Dow, η 
KWS και η Syngenta, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σπόρων (ESA).

Ουσιαστικά, η βιομηχανία των 
σπόρων επιδιώκει τη θέσπιση 
και εφαρμογή μιας νέας κοινής 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα 
καθιερώνει τη μοριακή σήμανση. Με 
την ταυτοποίηση των ποικιλιών, 
μέσω μιας τεχνολογίας 
γενετικής ακολουθίας, οι 
εταιρείες θα μπορούν 
να αναγνωρίζουν 
τις ποικιλίες τους 
στις αγροτικές 
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς . 
Με αυτόν τον 
τρόπο, οι αγρότες 

θα υποχρεώνονται να ακολουθούν τους 
εξαιρετικά περιοριστικούς όρους της χρήσης των 
πατενταρισμένων σπόρων με μία και μοναδική σπορά 
από την οποία ο σπόρος που προκύπτει θα αποτελεί 
εκ νέου ιδιοκτησία 
της πολυεθνικής 
ή καλλιεργώντας 
σπόρους με γονίδια 
που δεν αφήνουν 
το φυτό να παράγει 
νέους. Μέχρι και 
πριν από μερικά 
χρόνια, η εμπορία 
σπόρων μη 
καταχωρισμένων 
ποικιλιών (τοπικών, 
παραδοσιακών και 
ιδιοπαραγόμενων) 
δεν υφίστατο 
ουσιαστικό έλεγχο 
στις περισσότερες χώρες, αφού αυτοί αποτελούσαν 
ένα σχετικά μικρό κομμάτι της αγοράς και η διακίνησή 
τους γινόταν, κυρίως, χωρίς ανταγωνιστικές 
εμπορικές προθέσεις. Όμως, με τον νέο νόμο 
θεσπίζονται περιορισμοί για όλους τους σπόρους 
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τη δασοκομία 
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του νέου 
νόμου, μετά την κύρωσή του θα γίνονταν παράνομες 
η καλλιέργεια, η αναπαραγωγή και η εμπορία κάθε 
σπόρου ή αναπαραγωγικού υλικού που δεν έχει 
ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το Κοινοτικό Γραφείο 
Φυτικής Ποικιλότητας. Οι ποικιλίες σπόρων θα πρέπει 
να εγγράφονται σε έναν κατάλογο, ενώ επιβάλλονται 
περιορισμοί στο εμπόριο για τις παραδοσιακές 
και σύγχρονες ποικιλίες σπόρων. Σύμφωνα με τον 
νέο νόμο, θα είναι παράνομο να αναπτυχθούν, να 
αναπαραχθούν ή να ανταλλαχθούν σπόροι προς 
σπορά κηπευτικών ή δέντρων, που δεν έχουν ελεγχθεί 
και εγκριθεί από τον Οργανισμό Φυτικών Ποικιλιών 

της Ε.Ε., ο οποίος θα δημιουργήσει μια 
λίστα των εγκεκριμένων ποικιλιών 
που θα μπορούν να διακινούνται 
στην Ε.Ε. Επιπλέον, θα πρέπει να 
καταβάλλεται ένα ετήσιο τέλος 
στον συγκεκριμένο Οργανισμό (που 

αγγίζει περίπου τα 3.500 ευρώ 
για μία και μόνο ποικιλία!), 

ώστε να παραμείνουν 
οι συγκεκριμένες 
ποικιλίες στον 
κατάλογο. Η 
μη καταβολή 
του τέλους θα 
ισοδυναμεί με 
αφαίρεση από τη 

http://biotechwatch.gr/agribusiness010
http://biotechwatch.gr/agribusiness010
http://biotechwatch.gr/agribusiness010
http://biotechwatch.gr/agribusiness010
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λίστα και απαγόρευση της καλλιέργειάς τους.

Σαφώς, πέρα από την κατάφωρη αφαίρεση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της διατήρησης και 

ι δ ι ο π α ρ α γ ω γ ή ς 
σπόρων από τους 
αγρότες καθώς 
και την τεράστια 
μεταφορά αξίας 
προς τις εταιρείες 
που διεκδικούν 
βασικές γεωργικές 
δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς , 
αποτέλεσμα τέτοιων 
τάσεων μπορεί 
να είναι μόνο η 
περαιτέρω ραγδαία 
μείωση της αγροτικής 
β ι ο π ο ι κ ι λ ό τ η τ α ς 
με απρόβλεπτες 

συνέπειες για την διατροφική αυτάρκεια. Ήδη τις 
τελευταίες δεκαετίες ένα τεράστιο κομμάτι της 
παγκόσμιας κληρονομιάς των σπόρων έχει χαθεί 
ανεπίστρεπτα.Παρόλο που τα παραπάνω ακούγονται 
ζοφερά, δεν πρέπει να αγνοείται ωστόσο πως μικρής 
κλίμακας αγρότες με ήπιες μορφής γεωργίας και 
τη χρήση τοπικών και ιδιοπαραγώμενων σπόρων, 
προμηθεύουν ακόμα με τροφή το μεγαλύτερο μέρος 
του πλανήτη, χωρίς να τους παρέχεται σχεδόν καμία 
υποστήριξη από  κυβερνήσεις, οι οποίες, αντιθέτως 
συνεχώς τους περιορίζουν έως και τους ποινικοποιούν. 
Απρόσμενα, ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες, εντός 
της Ε.Ε., ένα μεγάλο κομμάτι του αγροτικού κόσμου 
διατηρεί και παράγει σπόρο για την επόμενη χρονιά, 
καταδείχνωντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν είναι ένα 
περιθωριακό κομμάτι της γεωργικής παραγωγής 
αλλά μια ζωντανή πρακτική που μπορεί και συνιστά 
βιώσιμη λύση για την διατροφική αυτάρκεια και την 
αυτονομία των αγροτών.

Είναι κατανοητό λοιπόν από όλους μας ότι 
η σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών 
ποικιλιών είναι καθοριστική για την επιβίωση των 
ανθρώπινων κοινοτήτων. Προφανώς, οι χιλιάδες 
καλλιεργητές και διατηρητές σπόρων, πρέπει να  
διεκδικούν ενεργά μια άλλη μορφή γεωργίας και 
διατροφικής αυτάρκειας όπου καθοριστικό ρόλο 
παίζει και το να παραμείνει η παραγωγή σπόρων στα 
χέρια των αγροτών οι οποίοι θα νοιάζονται για την 
διατροφική αυτάρκεια της χώρας τους, για τη δημόσια 
υγεία και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας! Σε όλη 
την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί 
ένα σημαντικό κίνημα για την ανακάλυψη, διατήρηση 
και διάδοση παλαιών φυτικών ποικιλιών, καθώς και 
καλλιεργητικών μεθόδων προσαρμοσμένων στα 

οικοσυστήματα, το οποίο ορθώνει το ανάστημά του 
απέναντι στις μεγάλες εταιρείες και τη λογική των 
μονοκαλλιεργειών. 

ΤΟ ΜΕΛΙ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου τους προτεινόμενους 
κανόνες για το μέλι, σύμφωνα με τους οποίους 
η γύρη αποτελεί φυσικό στοιχείο της σύνθεσης 
του μελιού και όχι συστατικό του. Αυτό σημαίνει 
ότι η γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) γύρη θα 
αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος μόνο 
εάν αποτελεί πάνω από το 0.9% του μελιού. 
Εφόσον η γύρη όμως αποτελεί περίπου το 0,5% 
οποιασδήποτε ποσότητας μελιού, είναι απίθανο 
να υπερβεί ποτέ το όριο του 0,9%.Καθώς η 
γύρη προσδιορίζεται 
ως φυσικό στοιχείο της 
σύνθεσης του μελιού, 
θα εφαρμόζεται ,η 
ισχύουσα νομοθεσία 
της ΕΕ, σύμφωνα με 
την οποία οι γενετικώς 
τ ρ ο π ο π ο ι η μ έ ν ο ι 
οργανισμοί πρέπει 
να αναφέρονται στη 
συσκευασία μόνο εάν 
υπάρχουν σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το 0,9% 
του συνολικού μελιού 
(και όχι της γύρης).

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στο μοναδικής ποιότητας ελληνικό 
μέλι και τους 20.000 έλληνες μελισσοκόμους. 
Το ελληνικό μέλι εξομοιώνεται με το χαμηλής 
ποιότητας και βιομηχανικό άλλων χωρών. Η 
ποιότητα του εξαίρετου αυτού προϊόντος 
συνιστά το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
των ελλήνων μελισσοκόμων, έναντι 
μελισσοκόμων τρίτων χωρών που καλλιεργούν 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) 
και εισάγονται αθρόα στην Ε.Ε. Η απρόσκοπτη 
εμπορία κατώτερων ποιοτικά μελιών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ελληνικών .Εξίσου 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο καταναλωτής 
δε θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν το μέλι που 
επιλέγει περιέχει γενετικά τροποποιημένη (ΓΤ) 
γύρη, στερώντας του έτσι το δικαίωμα να γνωρίζει 
την ποιότητα του προϊόντος που επιλέγει.



22 ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Στη Βενεζουέλα είναι συνεχιζόμενες οι 
συγκρούσεις της αστυνομίας αλλά και οπαδών της 
κυβέρνησης με τμήματα της δεξιάς αντιπολίτευσης. 
Στην πρωτεύουσα, Καράκας, το επιχειρηματικό 
κέντρο αλλά και οι εύπορες συνοικίες στα ανατολικά 
της πόλης μετατρέπονται σχεδόν καθημερινά 
σε πεδίο μάχης με διαδηλωτές να δημιουργούν 
πραγματικά χαρακώματα με οικοδομικά υλικά και 
λάστιχα αυτοκινήτων.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση γίνεται 
πλέον αισθητή σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού 
η ανθρωπογεωγραφία όσων συμμετέχουν στις βίαιες 
αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις αποδεικνύει ότι 
δεν κατέβηκαν στους δρόμους αυτοί που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση. Οι ταραχές παραμένουν 
επικεντρωμένες σε περιοχές όπου κατοικούν 
μεσαία και ανώτερα στρώματα του πληθυσμού, που 
επιθυμούν την άμεση ανατροπή της δημοκρατικά 

ε κ λ ε γ μ έ ν η ς 
κυβέρνησης της 
Βενεζουέλας.

Ούτως η άλλως η 
γενικότερη κατάσταση 
της οικονομίας δεν 
δικαιολογεί μια γνήσια 
λαϊκή εξέγερση, 
όπως θέλουν να 
παρουσιάζουν τις 
εξελίξεις τα δυτικά 
μέσα ενημέρωσης. 
Η ανεργία στη χώρα 
παραμένει στο 

ιδιαίτερα χαμηλό 6% ενώ η φτώχεια συνεχίζει να 
μειώνεται τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς που δεν 
συναντώνται σε καμία άλλη χώρα της περιοχής. Το 
κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται σταθερά την 
τελευταία δεκαετία με ρυθμούς 2.7% ετησίως και 
μόνο το τελευταίο διάστημα υπήρξαν πραγματικές 
μειώσεις μισθών ως αποτέλεσμα της κρίσης. Και όλα 
αυτά τη στιγμή που το μέσο νοικοκυριό σε αρκετές 
χώρες της Ευρώπης είδε την αγοραστική του δύναμη 
να συρρικνώνεται σε ποσοστά που ξεκινούν από 
6-7% για να φτάσουν στο 33% στην περίπτωση της 
Ελλάδας.

Παράλληλα η εισοδηματική ανισότητα, που 
αποτέλεσε την πηγή της γνήσιας λαϊκής εξέγερσης 
στη Βραζιλία, μειώθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο 
δραστικά ώστε η Βενεζουέλα γνωρίζει πλέον τα 
χαμηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη τη Λατινική 
Αμερική. Ακόμη και το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα 
του πληθωρισμού όμως, που ξεπέρασε το 40% σε 
ετήσια βάση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
συγκριθεί με τα πολύ υψηλότερα ποσοστά που 
παρατηρούνταν πριν απόν την ανάληψη της εξουσίας 
από τον Ούγκο Τσάβες. Για την ακρίβεια με εξαίρεση την 

περασμένη χρονιά οι κυβερνήσεις Τσάβες διατήρησαν 
για μια δεκαετία τον πληθωρισμό περίπου στο μισό 
του επιπέδου που βρισκόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
της δεκαετίας του 80 και κυρίως του 90.Θα πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
εργαζομένων οι μισθοί (και κυρίως ο βασικός μισθός) 
αναπροσαρμόζονται 
σχεδόν αυτόματα 
στον πληθωρισμό 
γεγονός που 
μειώνει σημαντικά 
τις επιπτώσεις για 
τον πληθυσμό.

Ενώ λοιπόν 
οι συνθήκες της 
οικονομίας δεν 
δικαιολογούν ένα 
ξέσπασμα γνήσιας 
λαϊκής οργής, οι 
πληροφορίες για 
την ανάμιξη των 
ΗΠΑ φαίνεται να 
επιβεβαιώνονται 
μέρα με την 
ημέρα. Είναι 
πλέον γνωστό ότι οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, 
όπως ο Λεοπόλντο Λόπεζ και η Μαρίνα Κορίνα 
Ματσάντο από το κόμμα SUMATE της αντιπολίτευσης 
χρηματοδοτούνται εδώ και χρόνια με δεκάδες 
χιλιάδες δολάρια από το αμερικανικό Εθνικό Ταμείο 
για τη Δημοκρατία (NED), το οποίο έχει εμπλακεί 
και σε όλες σχεδόν τις «πολύχρωμες επαναστάσεις» 
που σημάδεψαν τις τελευταίες δεκαετίες καθεστώτα 
της ανατολικής Ευρώπης. O Λόπεζ μάλιστα είχε 
εκπαιδευθεί από το Διεθνές Ρεπουμπλικανικό 
Ινστιτούτο (IRI) το οποίο χρηματοδοτείται από την 
αμερικανική κυβέρνηση και το οποίο πιστεύεται 
ότι οργάνωσε σειρά πραξικοπημάτων σε χώρες 
όπως η Αϊτή και η Ονδούρα. Σχετικές πληροφορίες 
είχε επιβεβαιώσει και απόρρητο έγγραφο της 
αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας από το 2006, 
το οποίο κυκλοφόρησε στο Wikileaks.

Ο Μαδούρο πάντως φαίνεται να μην αντιμετωπίζει 
ακόμη οποιαδήποτε αμφισβήτηση από το στρατό, που 
θα μπορούσε να ανατρέψει δραματικά τις εξελίξεις 
και να επιταχύνει το πραξικόπημα που προωθεί η 
Ουάσινγκτον. 

Την ίδια ώρα η δεξιά αντιπολίτευση όπως και 
η Ουάσινγκτον απέρριψαν χωρίς δεύτερη σκέψη 
τις προτάσεις του Μαδούρο για τη δημιουργία μιας 
επιτροπής συμφιλίωσης με στόχο την αποκλιμάκωση 
της έντασης. Θέλοντας να κλιμακώσουν την 
αντιπαράθεση τα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
και οι άνθρωποι τους στο Καράκας δήλωσαν ότι 
οι συνομιλίες για την επίτευξη ανακωχής στους 
δρόμους, δεν μπορούν να ξεκινήσουν εάν δεν 
σταματήσουν οι ταραχές.

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο διεθνής τύπος αναφέρεται πλέον στη 
«χειρότερη κρίση Ρωσίας-Δύσης από το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου». Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο 

Νοέμβριο, όταν ο 
τότε φιλορώσος 
πρωθυπουργός της 
Ουκρανίας αποφάσισε 
να διακόψει τις 
διαπραγματεύσεις για 
την ένταξη της χώρας 

στην ΕΕ.

Αν θέλουμε όμως να δούμε την πραγματικότητα, 
πρέπει να δούμε λίγο πίσω από τις ανακοινώσεις των 
ΜΜΕ.

Η Ουκρανία (όπως και κάθε χώρα στα όρια 
μεταξύ Ανατολής-Δύσης) επηρεαζόταν πάντα από 
τις πολιτικές συγκρούσεις των υπερδυνάμεων. Έτσι 
κάθε υπαρκτό πρόβλημα του λαού της Ουκρανίας, 
προβαλλόταν πάντα υπό το πρίσμα της επιρροής 
της αντίστοιχης υπερδύναμης. Πραγματικά αιτήματα 
για δημοκρατία , για δικαιώματα παραμορφωνόταν 
από την πρόσδεση στην εκάστοτε πλευρά. Έτσι και 
σήμερα, η δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά της 
κυβέρνησης Γιανούκοβιτς , καθώς και του ελλείμματος 
δημοκρατίας παραμορφώθηκε από την αντίδραση 
στην πρόσδεση στη Ρωσία και μεταφράστηκε σε 
υπεράσπιση της πρόσδεσης στη δύση, την ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ.

Οι διαδηλώσεις (φιλοΕΕ) που ξεκίνησαν τον 
προηγούμενο Νοέμβρη ( με μικρή μαζικότητα στην 
αρχή), γιγαντώθηκαν απότομα όταν δέχτηκαν το 
άγριο χτύπημα της καταστολής της αστυνομίας, αλλά 
κυρίαρχα όταν η ουκρανική νεολαία θρήνησε νεκρούς 
από «άγνωστους» ελεύθερους σκοπευτές, οι οποίοι 
χαρακτηρίστηκαν ως εκτελεστές της κυβέρνησης. 
Σχεδόν αμέσως η κατάσταση ξεφεύγει εκτός ελέγχου 
με τους διαδηλωτές να καταλαμβάνουν το κέντρο 

του Κιέβου, πυρπολώντας κυβερνητικά κτήρια.

Τα παράδοξα όμως αρχίζουν κάπου εδώ: Η 
Δύση (τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ) ξεχνώντας την 
φρασεολογία της σταθερότητας και της μη βίας 
που χρησιμοποιεί σε κάθε ανάλογη περίπτωση, 
από την πρώτη στιγμή έσπευσε να δηλώσει την 
αμέριστη στήριξη της  στην εξέγερση. Από την άλλη 
αποκαλύπτεται ότι οι  ελεύθεροι σκοπευτές όχι απλά 
δεν δούλευαν για την κυβέρνηση, αλλά είχαν σχέσεις 
με τις μυστικές υπηρεσίες της δύσης. Την ίδια στιγμή 
στο Κίεβο κάνουν την εμφάνιση τους νεοναζιστικά 
τάγματα (δεξιός  τομέας), τα οποία μάλιστα 
εμφανίζουν ολοένα και πιο αναβαθμισμένο οπλισμό, 
μέρα με την ημέρα, ηγεμονεύοντας σταδιακά μέσα 
στους διαδηλωτές, μπολιάζοντας την φιλοΕΕ και 
αντιρωσική τοποθέτηση των διαδηλωτών, με άφθονο 
ρατσισμό ,αντικομουνισμό αλλά και μίσος απέναντι 
στην ρωσική μειονότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική ελίτ που 
στήριζε την κυβέρνηση Γιανούκοβιτς, φοβούμενη 
ενδεχόμενη ρήξη,  αλλάζει στρατόπεδο στηρίζοντας 
τον Αμερικάνικο και Ευρωπαϊκό ιμπεριαλισμό, με 
αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση της Ουκρανίας, που προήλθε 
από το πραξικόπημα και αναγνωρίστηκε από τις 
δυτικές δυνάμεις αποτελεί τομή. Περιλαμβάνει 
πολλά μέλη από ρητά ναζιστικές οργανώσεις, μεταξύ 
των οποίων τρεις ηγέτες, οι οποίοι διακρίθηκαν 
πραγματοποιώντας  ψευδείς εικόνες επιθέσεων και 
βασανιστηρίων για να πειστεί η δυτική κοινή γνώμη 
για τη σκληρότητα και βαρβαρότητα του εκλεγμένου 
προέδρου, Γιανουκόβιτς. Ο αναπληρωτής γραμματέας 
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας  είναι ο ίδιος ο 
ηγέτης του ναζιστικού (παρα)στρατού του δεξιού 
τομέα!

Το πραξικόπημα, που οργανώθηκε από τη CIA, 
στο Κίεβο έφερε στην εξουσία μια κυβέρνηση 
που εκπροσωπεί ολιγάρχες και ναζιστικές ομάδες. 
Μεταξύ των μελών της, παρατηρείται η παρουσία 
αρκετών ηγετών Ναζί. Οι  δυνάμεις της δύσης(μεταξύ 
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των οποίων και η ελληνική κυβέρνηση) με στόχο την 
αύξηση της επιρροής τους , και τον περιορισμό της 
ρώσικης ισχύς έφτασαν στο σημείο να αναγνωρίσουν, 
αλλά και να συνεργαστούν με την πρώτη κυβέρνηση 
με ξεκάθαρη αναφορά στο ναζισμό μετά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο!

Η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης, μετά την 
ανάληψη της εξουσίας, ήταν να άρει την απαγόρευση 
των ναζιστικών συμβόλων, να βγάλει εκτός νόμου 
τις μειονότητες (ρωσική, εβραϊκή, ελληνική), καθώς 
και να απαγορεύσει το κομμουνιστικό κόμμα (το 
ίδιο βράδυ τα γραφεία του ΚΚ καίγονται, ενώ ο 
γραμματέας του λιντσάρεται δημόσια από τους 
ναζί!).

Ως αποτέλεσμα, κυρίαρχα στα ανατολικά της χώρας 
ξεκινάν οι πρώτες μεγάλες αντιφασιστικές αλλά και 
φιλορωσικές διαδηλώσεις, καθώς συγκροτούνται 
και εργατικές πολιτοφυλακές για την προστασία από 
τους ναζί. Το πολιτικό ρήγμα βαθαίνει!

Απόσχιση

Την Πέμπτη 6 Μάρτη το περιφερειακό κοινοβούλιο 
της Κριμαίας (ανατολική περιοχή με κυρίαρχο το 
ρώσικο στοιχείο) αποφάσισε την απόσχιση από την 
Ουκρανία και κάλεσε δημοψήφισμα για την Κυριακή 
16 Μάρτη με το ερώτημα της ανεξαρτησίας και της 
προσχώρησης στην Ρωσία, το οποίο υπερψηφίστηκε 
με συντριπτικό ποσοστό.

Η Ουκρανική κυβέρνηση μη αναγνωρίζοντας 
την ανεξαρτητοποίηση της Κριμαίας, σκληραίνει τη 
στάση της, και καλεί τις στρατιωτικές βάσεις της στην 
Κριμαία σε πλήρη ετοιμότητα!

Η Εμπλοκή της Ρωσίας

Στις 28 Φλεβάρη χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες 
εμφανίστηκαν στην Κριμαία και περικύκλωσαν 
στρατόπεδα και μονάδες του Ουκρανικού στρατού. 
Κάποιοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού 
αυτομόλησαν και τέθηκαν υπό τις διαταγές του 
«κοινοβουλίου της Κριμαίας». Όμως, η πλειοψηφία 

των στρατιωτών, ναυτών και αξιωματικών συνεχίζουν 
να υπακούνε στις διαταγές της κυβέρνησης του 
Κιέβου και δεν παραδίδονται.

Την ίδια μέρα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν τα 
πρώτα μέτρα απάντησης στην «Ρώσικη επιθετικότητα» 
με πολλά υποκριτικά λόγια περί «διεθνούς δικαίου». H  
EE αποφάσισε ακόμα ότι θα επιταχύνει την υπογραφή 
του «πολιτικού τμήματος» της Συμφωνίας Σύνδεσης 
ΕΕ-Ουκρανίας που είχε πυροδοτήσει την πολιτική 
κρίση στην Ουκρανία τον Νοέμβρη.

Αντιπαράθεση

Ο Πούτιν υπολογίζει σε όλα αυτά για να κρατήσει 
σκληρή στάση. Όμως κι η Δύση υπολογίζει στο 
γεγονός ότι η ρώσικη οικονομία, που χτυπιέται από την 
κρίση των «αναδυόμενων» οικονομιών, θα βγει ακόμα 
πιο χαμένη από μια παρατεταμένη αντιπαράθεση με 
τη Δύση.

Εντωμεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. προσπαθούν να στηρίξουν 
οικονομικά την πραξικοπηματική κυβέρνηση 
της Ουκρανίας. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με 
τους ακροδεξιούς και φασίστες που μπήκαν στην 
κυβέρνηση. Έχουν κάθε διάθεση να τραβήξουν την 
Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής τους –επιβάλλοντας 
μνημόνια όμως, που θα τους πληρώσει ο ουκρανικός 
λαός με περισσότερη φτώχεια. 

Μέχρις στιγμής όλοι οι «επίσημοι» εκφράζουν την 
επιθυμία για μια ειρηνική και διπλωματική λύση. «Θα 
ναι κρίμα να διαρραγούν οι διμερείς μας σχέσεις για 
ένα μεμονωμένο, έστω κι αν είναι τόσο σημαντικό, 
ζήτημα» δήλωσε ο Πούτιν. «Υπάρχουν περιθώρια για 
μια λύση που θα σέβεται τα συμφέροντα και της 
Ουκρανίας και της Ρωσίας» λέει ο Ομπάμα. Η Μέρκελ 
προωθεί τη δημιουργία μιας «ομάδας επαφής» για την 
Ουκρανία.

Όμως, οι ευχές των διπλωματών συνδυάζονται 
με τις επιδείξεις πυγμής, που εύκολα μπορεί να 
φτάσουν σε «θερμά επεισόδια» και πολεμικές 
συρράξεις. Οι ιμπεριαλιστές της Δύσης  παίζουν ένα 
βρώμικο παιχνίδι στην Ουκρανία, που τροφοδοτεί 
τη διαίρεση, τον εθνικισμό, τους φασίστες. 

Η παρουσία φασιστών υπουργών στη νέα 
ουκρανική κυβέρνηση, με τις ευλογίες ΕΕ και ΗΠΑ, 
είναι χτύπημα σε όσους παλεύουν για κοινωνική 
αλλαγή και περισσότερη δημοκρατία.

Η ελπίδα για το μέλλον βρίσκεται στους ενωμένους 
αγώνες και απεργίες των εργατών ενάντια σε όλους 
τους ολιγάρχες, αλλά και στον ιμπεριαλισμό από τη 
μία στη συγκρότηση αντιφασιστικών μετώπων από 
την άλλη.

Αν η αριστερά στην Ευρώπη κλιμακώσει την πάλη 
της ενάντια στην φασιστική κυβέρνηση  και  τη 
λιτότητα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αριστερής 
εναλλακτικής προοπτικής στην Ουκρανία.
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ΒΟΣΝΙΑ
Στη Βοσνία μετά τον εμφύλιο και την διάλυση 

της Γιουγκοσλαβίας πριν δυο δεκαετίες σχεδόν,  
η πολυεθνική συνύπαρξη παρέμεινε ενώ  είχε 
κατεδαφισθεί σε επίπεδο Γιουγκοσλαβίας. Πρόκειται 
βέβαια για μία ψευδή συνύπαρξη, στον βαθμό που 
συγκρατεί δύο κατά πάντα χωριστά μορφώματα: τη 
σερβική οντότητα και την κροατο-μουσουλμανική 
ομοσπονδία. Στην κορυφή στέκει ο Ύπατος Αρμο-
στής της διεθνούς κοινότητας (σήμερα, ο Αυστρι-
ακός Valentin Inzko), ο οποίος έχει το 
δικαίωμα να ακυρώνει κυβερνητικές 
αποφάσεις και να αποπέμπει κρατι-
κούς αξιωματούχους, καθώς και το 
Ανώτατο Δικαστήριο, αποτελούμενο 
κατά το ένα τρίτο από ξένους, το οποίο 
δύναται να ακυρώνει αποφάσεις του 
κοινοβουλίου

 Η κινητοποίηση που ξεκίνησαν 
στις 5 Φλεβάρη στους δρόμους 
της Τούζλα απολυμένοι εργάτες 
ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων 
που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα 
τους, κλιμακώθηκε γρήγορα σε 
μια γενικευμένη εργατική-λαϊκή 
εξέγερση στη Βοσνία. 

Τα «γιατί» της εξέγερσης δεν 
θέλουν πολύ ψάξιμο. Η ανεργία 
βρίσκεται εδώ και χρόνια σταθερά γύρω στο 40%, 
ενώ στους νέους φτάνει το 57%. Οι ιδιωτικοποιήσεις 
διέλυσαν τις ισχυρές βιομηχανικές μονάδες στην 
Τούζλα και τη Ζένιτσα, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες τις 
έκλεισαν, ξεπούλησαν τα κομμάτια τους, άφησαν 
χιλιάδες εργάτες άνεργους, δεν τους κατέβαλλαν τα 
δεδουλευμένα και τους αρνούνται τα συνταξιοδοτικά 
και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 

Η εξέγερση έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 20 
πόλεις σε όλη τη χώρα και το πιο σημαντικό στοιχείο 
είναι, σύμφωνα με πολλές πηγές, ότι Βόσνιοι, 
Κροάτες και Σέρβοι συμμετέχουν μαζί στο κίνημα. 
Το γεγονός ότι ο εθνικισμός χρησιμοποιήθηκε 
συστηματικά από τα κατεστημένα κόμματα, που 
σήμερα στοχοποιούνται στο σύνολό τους, έπαιξε 
ρόλο. Η εθνικιστική ρητορική που χρησιμοποιούσαν 
οι ελίτ, οι οποίες ρήμαξαν τις ζωές του πληθυσμού, 
χάνει τη δύναμή της. 

Στην Τούζλα, το «λίκνο» της εξέγερσης, οι 
«εργάτες και πολίτες της Τούζλα», αμέσως μετά 
την ανατροπή της κυβέρνησης, συγκρότησαν 

το λεγόμενο «Plenum» («Ολομέλεια») της πόλης. 
Σύντομα αντίστοιχες «Ολομέλειες» (ή απόπειρες 
για κάτι παρεμφερές) ξεπετάχθηκαν σε μια σειρά 
πόλεις: Στο Σαράγεβο, το Μπρίτσκο, το Μόσταρ, το 
Μπίχατς, τη Ζένιτσα.

Οι «Ολομέλειες» είναι λαϊκές συνελεύσεις, οι 
οποίες γίνονται τακτικά, σε αυτές συμμετέχει 
και παίρνει το λόγο όποιος το επιθυμεί και  
αποφασίζουν με ψηφοφορίες ,ορίζοντας οι ίδιες 
τους «εκπροσώπους» τους. Πρόκειται για εργαλεία 
αυτό-οργάνωσης και αυτό-εκπαίδευσης των 

«από κάτω» τα οποία αν σταθεροποιηθούν και 
διευρυνθούν μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο 
για τη συνέχεια του κινήματος.

Τα αιτήματα της ολομέλειας της Τούζλα 
συνοψίζονται στη «Διακήρυξη των Εργατών και 
Πολιτών του Καντονίου της Τούζλα» που καλεί τους 
πολίτες να αναλάβουν τη διατήρηση της τάξης, να 
συγκροτήσουν προσωρινή-μεταβατική κυβέρνηση 
«μη πολιτικών προσώπων» που «θα υποβάλλει 
εβδομαδιαία σχέδια και αναφορές για το έργο της», 
ενώ παραθέτει και μια λίστα κοινωνικών-οικονομικών 
αιτημάτων. Το βασικό όμως είναι ότι το κύριο 
αίτημα είναι η περισσότερη δημοκρατία καθώς 
και η επαναλειτουργία των εργοστασίων υπό των 
έλεγχο των εργατών που εργάζονται σε αυτά, και η 
κατάργηση των  ιδιωτικοποιήσεων.

Το αν θα συνεχιστεί, με ποιους όρους και πού 
θα καταλήξει αυτή η εξέγερση είναι άγνωστο. 
Αλλά πρόκειται για τομή στο βαλκανικό κράτος. Η 
συσσωρευμένη οργή 20 χρόνων ξέσπασε και αρκετοί 
αναλυτές μιλούν για «συλλογική αφύπνιση».
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ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΤΗΣ 
ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

Όταν ακούς Βραζιλία σκέφτεσαι παραλίες, 
τακουνάκια, ανάποδα ψαλίδια και ατελείωτα πάρτι. 
Συγγνώμη που σου χαλάω το όνειρο, αλλά το πάρτι 
τελείωσε. ‘Η μάλλον έχει τελειώσει εδώ και πολλά 
χρόνια αλλά δεν σου το είπανε. Οι Βραζιλιάνοι 
εξάγουν , αλλά δεν πίνουν καφέ, φημίζονται για 
τη σάμπα , αλλά δε χορεύουν , ζουν σε φαβέλες 
και όχι στα κοσμοπολίτικα σημεία . Μέχρι και στην 
μπάλα εξάγουνε πλέον αμυντικά χαφ και στόπερ. Τα 
στερεότυπα τους τελείωσαν όπως και η υπομονή.             

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ 234 ΕΥΡΩ

Τελείωσε η υπομονή. Ο βραζιλιάνικος λαος βγήκε 
στους δρόμους. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν με αφορμή 
την αύξηση 7 λεπτών του ευρώ στις συγκοινωνίες 
αλλά πλέον διαμαρτύρονται για όλη τη σαπίλα πίσω 
από αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι τα επτά λεπτά 
αλλά τα βασικά δικαιώματα. Στην Βραζιλία ο βασικός 
μισθός είναι 234 ευρώ, η δημόσια υγεία και η δημόσια 
παιδεία είναι ανύπαρκτες, η στρατονομία, κατάλοιπο 
της δικτατορίας, μοιράζει αφειδώς λαστιχένιες 
σφαίρες και ληγμένα δακρυγόνα. Αλλά είναι πλέον 
αργά. Ο κόσμος επιτέλους ξύπνησε και ζητά επίπεδο 
ζωής ανάλογο με την θέση της χώρας στο οικονομικό 
χάρτη. Βαρέθηκε να βλέπει τους λίγους να γεμίζουν 
τις τσέπες, να επανεκλέγονται εδώ και δεκαετίες.
Βαρέθηκε ο φτωχός...

«Δεν θέλουμε γήπεδα, θέλουμε υγεία και 
εκπαίδευση».....

το βασικό σύνθημα των χιλιάδων Βραζιλιάνων εδώ 
και πολλούς μήνες που βρίσκονται σε συγκρούσεις 
με τις δυνάμεις στρατιωτικής καταστολής. Δεν 
υπάρχει πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο 

αριθμός των αστέγων μεγάλος και οι 
άνεργοι ακόμα περισσότεροι. Παρόλ’ 
αυτά, οι δαπάνες για το μουντιάλ 
ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια και 
οι αστυνομικές δυνάμεις στην χώρα 
θα έχουν πολύ δουλειά. Μια για την 
ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών 
αγώνων και άλλη μια για την καταστολή 
των διαδηλωτών που εξεγείρονται. 
Ερχόμαστε ξανά στο σήμερα λοιπόν 
και αναφέρουμε πως, από τον Ιούνη 
οι δρόμοι των πόλεων της Βραζιλίας 
πλημμύρισαν από τουλάχιστον 
1.000.000 διαδηλωτές. Κατά τη δέκατη 
μέρα της κοινωνικής εξέγερσης, 
υπήρξε ο πρώτος νεκρός. Παρά μια 
μείωση στις τιμές των εισιτηρίων που 
είχε γίνει λόγω των διαδηλώσεων 
οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με 
κεντρικό αίτημα να αποκτήσουν 

ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες καταγγέλοντας τις 
υπέρογκες δαπάνες για το Μουντιάλ.

Ο ΡΙΒΑΛΝΤΟ ΕΙΝΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ

Ακόμα και μεγάλες προσωπικότητες του 
βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου πήραν θέση στο πλεύρο 
του εξεγερμένου λαού της Βραζιλίας. Όπως ο θρύλος 
των γηπέδων, Ριβάλντο που δήλωσε τα εξής «Δεν 
είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε το Παγκόσμιο 
Κύπελλο αυτή τη στιγμή. Δεν το χρειαζόμαστε. 
Χρειαζόμαστε υγεία και παιδεία. Είναι ντροπή να 
σπαταλάμε τόσα πολλά χρήματα για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο, ενώ τα νοσοκομεία και τα σχολεία 
παραμένουν σε 
άθλιες συνθήκες. 
Τόσο βία και 
τέτοιο χάλι. 
Ήθελα να το 
βγάλω από μέσα 
μου γιατί ήμουν 
και εγώ φτωχός 
και βίωσα τα 
προβλήματα που 
έχουν τα δημόσια 
σχολεία και την 
έλλειψη καλού 
σ υ σ τ ή μ α τ ο ς 
υγείας. Ακόμα 
με πονάει όταν 
το σκέφτομαι 
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πως ο πατέρας μου χτυπήθηκε και πέθανε, γιατί 
ένα νοσοκομείο στο Ρεσίφε δεν τον περιέθαλψε». 
Δηλώσεις παρόμοιες με εκείνες του τερματοφύλακα 
της Παραγουάης, Σιλαβέρτ, για το Κόπα Αμέρικα το 
1999 στο οποίο δεν πήρε μέρος καταγγέλλοντας 
το, λέγοντας ότι δε χρειαζόμαστε Κοπα Αμερικα, 
χρειαζόμαστε παιδεία. Από την άλλη πλευρά, οι πάλαι 
ποτέ άσσοι του ποδοσφαίρου, Πελέ και Ρονάλντο, 
κάλεσαν τους διαδηλωτές να σταματήσουν και να 
πάνε σπίτια τους με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές 
να τους χλευάσουν και αναγκάζοντας το Ρομάριο  
να ξαναδηλώσει ότι «Ο σιωπηλός Πελέ είναι ένας 
ποιητής»να ξαναδηλώσει ότι «Ο σιωπηλός Πελέ είναι 
ένας ποιητής».

ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;;;

 Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτό; 
Θυμόμαστε άραγε το τι συνέβη με τους δικούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες; Όταν κάποιοι «τρελοί» 
φώναζαν για την υπερχρέωση στα ταμεία της χώρας 
ακούγονταν υπερβολικοί και δεν αισθανόντουσαν την 
ευθύνη της παγκόσμιας τιμής που είχε η χώρα εκείνη 
την περίοδο. Τώρα, κατόπιν εορτής στον απολογισμό 
για τα χρέη που έχουμε να αποπληρώσουμε είναι 
στην λίστα και οι δαπάνες των Ολυμπιακών αγώνων 
που το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Κάτι 
λοιπόν είδε και ο λαός της Βραζιλίας που βγήκε στους 
δρόμους. Να πιούμε λοιπόν στην υγειά των «τρελών» 
είτε βρίσκονται στους δρόμους του Σάο Πάολο είτε 
στους δρόμους της Αθήνας.

Οι συνεχείς διαδηλώσεις ανάγκασαν την 
πρωθυπούργο της χωρας να υποσχεθεί πως το 100% 
των κρατικών εσόδων από το πετρέλαιο θα πηγαίνουν 
στη δημόσια παιδεία και υγεία. Αλλά οι Βραζιλιάνοι 
συνεχίζουν απτόητοι τον αγώνα για τα δικαιώματα 
τους.

Σε 2 μήνες η Βραζιλία ετοιμάζεται για το φανταχτερό 
γεγονός της διοργάνωσης. 

Να θυμήσουμε όμως 
ότι ο λαός της 
Β ρ α ζ ι λ ί α ς 
μόνο αυτό δεν 
σκέφτεται. Οι 
περισσότεροι 

Β ρ α ζ ι λ ι ά ν ο ι 
θα δουν το 
Μ ο υ ν τ ι ά λ 
από την 
τ η λ ε ό ρ α σ η . 
αφού μην 
ξεχνάμε ότι ο 
βασικός μισθός 
είναι στα 234 

ευρώ. Μουντιάλ για ποιόν λοιπόν; Ίσως για εκείνους 
που θα έρθουν για να «ζήσουν το όνειρο» τους στην 
Βραζιλία. Αυτή ακριβώς την στιγμή οι Βραζιλιάνοι 
σε οκτώ μεγαλουπόλεις είναι στους δρόμους και 
διαδηλώνουν για τα δικαιώματα τους. Δεν τους 
νοιάζει το Μουντιάλ, δεν πίνουν καφέ και σίγουρα 
δεν χορεύουν σάμπα».

 

Απέναντι στο No Politica,

κάποιοι παίρνουν θέση

Ο θρύλος του Ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα 
δδήλωσε πως είναι πρόθυμος να στρατευτεί μαζί 
με την Βενεζουέλα και τον πρόεδρο της Νικολά 
Μαδούρο ενάντια στιν επίθεση των ιμπεριαλιστών. 
Συνεχίζοντας πρόσθεσε πως οι ιμπεριαλιστές λένε 
ψέματα για το τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα.

Τι έχει πει ο Ντιεγκίτο για τον Ιμπεριαλισμό

Ο αγαπημένος σε όλο τον κόσμο ποδοσφαιριστής 
“μύθος” έχει δηλώσει κατά την βράβευσή του ως 
καλύτερος παίκτης του αιώνα πως “Ο ΤΣΕ είναι 
εθνικός μου ήρωας”. Εχει δηλώσει αρκετές φορές 
την αντίθεσή του με όσους αντιμάχονται τους 
Κουβανούς  καταγγέλοντας το εμπάργκο και την 
πολιτική των ιμπεριαλιστών:  «Η Κούβα είναι μια 
αξιοπρεπής χώρα, που μάχεται εναντίον όλων. 
Βλέπω παιδιά να τυφλώνονται, γιατί δεν έρχονται 
εμβόλια. Γιατί το αμερικάνικο εμπάργκο δεν τ’ 
αφήνει να φτάσουν. Η προπαγάνδα μου είναι 
αδύναμη, ενώ η αμερικάνικη ισχυρή. Σε κάνει 
να πιστέψεις ότι ο Μάικλ Τζάκσον έχει παιδιά. 
Υπερασπίζομαι τον κομμουνισμό. Υπερασπίζομαι 
τους ανθρώπους, τους Κουβανούς. Την τιμιότητά 
τους, την ευγένειά τους, το ταμπεραμέντο, τον 
πατριωτισμό τους. όπως και σε άλλες χώρες.



28 ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κ

No more trois...
 Η πρώτη αυθόρμητη σκέψη κάποιου όταν ακούει 

την λέξη κουλτούρα είναι ακατανόητα και κατά 
κάποιο τρόπο επιτηδευμένα έργα τέχνης. Στην 
πραγματικότητα, όμως η έννοια της κουλτούρας 
περιλαμβάνει το  σύνολο των προσωπικών 
συμπεριφορών και των χαρακτηριστικών  που ο 
καθένας αντλεί από το περιβάλλον του ή καλύτερα ο 
τρόπος με τον οποίο ξεδίνουμε, διασκεδάζουμε αλλά 
και σκεφτόμαστε. Δηλαδή ,η κουλτούρα  χαρακτηρίζει 
κάποιον από τι θα φορέσει , που θα 
βγει το βράδυ ,τι ταινία θα επιλέξει 
να δει.

Βέβαια αν δει κανείς την 
μεταβολή αυτών των τάσεων 
ιστορικά θα καταλάβει ότι με τον 
έναν η τον άλλο τρόπο συμβαδίζουν, 
αν δεν χαρακτηρίζονται, από το 
κοινωνικό περιβάλλον της εποχής 
τους. Εδώ όμως προκύπτει το 
βασικό ερώτημα: αυτές οι τάσεις 
πως μεταβάλλονται, ή καλύτερα 
ποιος τις ορίζει;

Η αλλαγή των τάσεων αυτών και η φορά που η 
κουλτούρα παίρνει, δεν είναι πάντα ουδέτερη, 
αντιθέτως έχει πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
Καθορίζεται και διαμορφώνεται από το σύστημα 
, ώστε να ποτίσει την κοινωνία με τα κατάλληλα 
ιδεολογήματα που αυτό χρειάζεται στην κάθε χρονική 
περίοδο.

Υπό αυτό το πρίσμα έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε 
μια ματιά στο πως  διαμορφώνεται αυτή η τάση το 
τελευταίο διάστημα. Μέχρι και πριν το ξέσπασμα της 
κρίσης το κυρίαρχο πρότυπο επέβαλε άτομα  που 
θα χρησιμοποιούσαν κάθε μέσω για να ανελιχτούν 
κοινωνικά, κάτι που τότε μπορεί για κάποιους να 
φάνταζε και εφικτό. Για το λόγο αυτό το μοντέλο 
διασκέδασης  μπορούσε να συμπυκνωθεί γύρω από 
το ¨ γκόμενες-αμάξια-λεφτά¨. 

Σήμερα όμως, ενώ το βασικό πλαίσιο παραμένει 
το ίδιο ,το όνειρο της προσωπικής ανέλιξης φαντάζει 
όλο και πιο μακρινό. Έτσι η νέα κουλτούρα, για να 
προστατέψει το σύστημα από την οργή μιας γενιάς 
που βλέπει την προοπτική της να καταβαραθρώνεται, 
ενσωματώνει στοιχεία ¨αντίστασης¨ ενός 
προηγούμενου διαστήματος, μεταλλάσσοντας την 
ουσία τους. Έτσι, μουσικά ρεύματα που ξεκίνησαν ως 
αμφισβήτηση της καθημερινότητας, μετατρέπονται 
σε οθόνες προβολής της χειρότερης εκδοχής της : 

νεοπλουτισμός, σεξισμός και ρατσισμός σε πρώτο 
πρόσωπο . Από την άλλη, σύμβολα διαφορετικότητας 
και πολιτικής αντίθεσης, απογυμνώνονται από 
το πολιτικό τους περιεχόμενο και καταλήγουν να 
πλασάρονται στο ‘’σωστό καλούπι ‘’  έτοιμα να 
αποτελέσουν το μέσο εκτόνωσης και όχι την αφορμή 
για ριζοσπαστικοποίηση και πολιτική δράση.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιώτητα 
μιας κουλτούρας η 
οποία αμφισβητεί τα 
κυρίαρχα πρότυπα, θα 
μπορεί να προβάλει 
τα πραγματικά 
κοινωνικά ερωτήματα, 
μετατρέποντας την 
κοινωνική δυσαρέσκια 
σε δημιουργηκή 
αντίδραση. Αυτή η 
κουλτούρα και κατ’ 
επέκταση η τέχνη 
μπορεί  να λειτουργεί 
ως μια κλωτσιά για τη 

νεολαία, να της δίνει την ώθηση, ώστε να αντιδρά και 
να αντιτάσσεται  σε όλα αυτά που καταστρέφουν το  
μέλλον της και όχι να τα αποδέχεται.

Ιστορικά υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 
τέτοιας ¨διαφορετικής¨ κουλτούρας. Το ρόκ και την 
αμφισβήτηση του μάη του 68 και το Woodstock του 
αντιπολεμικού κινήματος απέδειξαν ότι το πρότυπο 
ανθρώπου που εναντιώνεται και αντιδρά σε αυτό 
που βιώνει, μπορεί να γίνει μαζική κουλτούρα να 
πολιτικοποιεί και να αλλάζει συνειδήσεις. 

Όψεις  μιας τέτοιας  κουλτούρας μπορει να δει 
ο καθένας στην νεολαία ακόμα και σήμερα, και 
κυρίαρχα στα πανεπιστήμια. Η χρήση των χώρων 
του πανεπιστημίου από τους φοιτητές μέσω 
πολιτιστικών ομάδων, θεατρικών κινηματογραφικών 
κ.α έχει ακριβώς τέτοια χαρακτηριστικά. Οι πολιτικές 
εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ, ακόμα και οι καθημερινές 
συζητήσεις, αποτελούν μικρές εστίες αντίστασης.

Πρέπει λοιπον από τη μία να ενισχύσουμε με κάθε 
τρόπο κάθε δράση και κίνηση που μπορεί ψιγματικά 
να περιγράφει κάτι διαφορετικό, ενώ από την άλλη 
οφείλουμε να αναζητήσουμε εκέινο το πρότυπο  
που θα διαφοροποιείτε από τα στερεότυπα της 
τυποποιημένης διασκέδασης.
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Σημαντικές εξελίξεις στην εγχώρια show Bizz. Τα gossip περιοδικά έχουν πάρει φωτιά! 
Δημοσιογράφοι τρέχουν σαν τρελοί, ενώ όλες οι κατίνες έχουν βγάλει δελτίο τύπου. Η ρήξη 
μεταξύ των αστέρων του ελληνικού πενταγράμμου δεν περιορίζεται στο ποιος ανοίγει το 

πρόγραμμα, αλλά έχει βαθιές ιδεολογικές απολήξεις! 

ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΥΠΤΟΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΛΕΤ ΔΕ ΜΠΑΤΛ ΜΠΙΓΚΙΝ!!!!(γιεα μαδερφακερζζζζ)

Ο Noti-SS δηλώνει μεταξύ άλλων:

1.	 Ότι	 δεν	 μπορεί	 να	 γίνει	
πρωθυπουργός	γιατί	ξυπνάει	αργά.

2.	 Ότι	έχει	μνήμες	από	την	κοιλιά	
της	μάνας	του.

3.	 Ότι	 δεν	 πιστεύει	 σε	 καμία	
θρησκεία	 (φήμες	 λένε	 ότι	 ο	
Κθούλου	είναι	δυσαρεστημένος	με	
αυτή	του	τη	δήλωση).

4.	 Ότι	δεν	του	αρέσει	το	Μέγαρο	
Μουσικής	Αθηνών.

5.	 Ότι	 δεν	 του	 αρέσουν	 τα	
μακαρόνια.

6.	 Ότι	 τον	 έχουν	 βιάσει	 οι	
εξωγήινοι	 (από	 εδώ	 μπορούν	 να	
εξηγηθούν	μερικά	πράγματα)

7.	 Ότι	 δεν	 συμπαθεί	 τους	
μετανάστες

Η Δέσποινα:

1.	 'Κορίτσι	πράμα,	στην	κοινωνία	
ανδρών	επιβιώνω	από	θαύμα'	Ύμνος	
του	παγκόσμιου	αντισεξισμού!!!

2.	 Έκανε	άντρα	τον	Τόλη!!!

3.	 Έχει	 μαζέψει	 όλους	 τους	
μεταλλάδες	στο	ΔΕ	ΒΟΙΣ.

4.	 Ύμνησε	την	ορμή	της	εξέγερσης	
με	το	'ανάβεις	φωτιές'.

5.	 Έλυσε	 το	 αιώνιο	 δίλλημα:	
Βίσση	ή	Βανδή;	Η	πρώτη	τα	είχε	
με	τον		Σαμαρά	και	τον	Νταλάρα,	
η	άλλη	Αντίφα!!!

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ

βερσους
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 Όταν η μπλε περιστέρα 
σφυρίζει κλέφτικα

Για ακόμη μια χρονιά η δαπάρα ήταν εδώ…
και σφύριζε…σταθερή στο πόστο της. Πιστά στο 
ρόλο τους τα στρατιωτάκια της κυβέρνησης από 
την πρώτη κιόλας μέρα του ακαδημαϊκού έτους 
ανέλαβαν τις εγγραφές των πρωτοετών  για να 
κυλήσουν όλα ομαλά. Για ποιους όμως; Γιατί τα 
προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και τίποτα 
δεν κυλάει ομαλά. Τα πάρτυ υπήρχαν και βεβαίως 
μία χειμερινή ανάπαυλα στο μπάνσκο. Μάλλον 
όμως όλα αυτά δεν τους άφησαν χρόνο να 
ασχοληθούν και με τα θέματα της σχολής. Μάλλον 
την ώρα των γενικών συνελεύσεων ετοίμαζαν 
βαλίτσες και συνέχισαν να…σφυρίζουν…. Γιατί 
η δαπάρα δεν ασχολείται με απλά καθημερινά 
ζητήματα όπως τη λέσχη και την πιθανή 
επιβολή αντιτίμου ,ούτε λόγο για την περικοπή 
συγγραμμάτων. Τι και αν κόβονται εργαστήρια και 
εκδρομές λόγω της υποχρηματοδότησης; Η δαπ-
νδφκ επιλέγει να γυρίζει το βλέμμα αλλού και να 
σφυρίζει….. Τα αγαπημένα παιδιά  του Σαμαρά 
ακολουθούν τυφλά τις επιταγές του μνημονίου 
και ασφαλτοστρώνουν το δρόμο που οδηγεί μια 
ολόκληρη γενιά στην ανεργία και καταστρέφει 
την προοπτική της. Πού είναι η δαπ-νδφκ όταν 
κρίνεται η αξία του πτυχίου μας; Σφύριζε στα 
καφέ της Αγγελάκη….Ποια η στάση της στην 
προσπάθεια εξίσωσης του με ένα σεμινάριο 
κάποιων ωρών; Σφύριζε στο τρουά… Μάλλον 
έχουν διαλέξει πλευρά. Ξέρεις ποια.

ΚΝΕ και τα μυαλά ΜΑΣ στα 
μπλέντερ

Τι και αν σε πήραμε σοβαρά δεξιά γυρνάς 
ή αριστερά; Όπως λέει και ένα γνωστό άσμα.. 
δεξιά ή αριστερά κοιτούν λοιπόν τα παιδιά της 
πιο αποστειρωμένης 
αριστεράς στα 
πανεπιστήμια; Και ναι, 
η κριτική μας θα είναι 
σκληρή γιατί η περίοδος 
που διανύουμε είναι πολύ 
κρίσιμη και παρ’ όλα αυτά 
τα συντρόφια δε λένε να 
καταλάβουν , να βγάλουν 
επιτέλους τις παρωπίδες 
και να δουν ποια είναι τα 
πραγματικά προβλήματα 
της νεολαίας! Όχι μόνο αρνούνται συνεχώς 
να έρθουν σε επαφή με τους πραγματικούς 
φοιτητές και τα προβλήματα τους αλλά 
αρνούνται επανειλημμένα και τη δημιουργία 
ενός μετώπου διαφορετικού από το δικό τους ,το 
οποίο εγκολπώνει μόνο άτομα με συγκεκριμένα 
ταξικά κριτήρια! Μήπως λοιπόν το ΜΕΤΩΠΟ που 
συγκροτούν σε κάθε σχολή δεν είναι ένα μέτωπο 
πραγματικών αγωνιστών αλλά ένα μέτωπο που 
αποτελείται μόνο από φοιτητές που αποδέχονται 
τη γραμμή της ΚΝΕ;  ΑΓΩΝΑ… για να θυμηθούμε 
όλοι μας τις συνελεύσεις που το μόνο που είχαν 
να προτείνουν ήταν η συμπόρευση με το ΠΑΜΕ; 
Για την συμμετοχή σε πορείες με όλους τους 
φοιτητικούς συλλόγους ούτε λόγος φυσικά! 
Ντροπή άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο!



31ζ ι ζ ά ν ι ο                              α ν α φ ο ι τ ο  -  ε α α κ

Σκορπιός: Σήμερα είναι η ιδανική 
μέρα φίλε σκορπιέ για να βρεις 
το άλλο σου μισό και να περάσεις 
μια  νύχτα πάθους. Ξέχνα τα χάλια 
οικονομικά σου, τα λεωφορεία για το 

αγρόκτημα που έχασες και τα συγγράμματα που 
δεν μπορείς να πάρεις γιατί ο Εύδοξος μπλόκαρε. 
Για αυτά φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Εσύ θα τα 
καταφέρεις , είναι στο χέρι σου.

Καρκίνος: Αν και αρκετά ευαίσθητος 
τον τελευταίο καιρό έχεις καταφέρει 
να βγεις αρκετά αγωνιστικός και 
διεκδικητικός. Τι είναι αυτό που 

άλλαξε μέσα σου; Μήπως η τελευταία συνέλευση 
του συλλόγου; Μήπως ευθυγραμμίστηκαν οι 
πλανήτες και μπήκε η ΔΑΠ στη συνέλευση; Αν 
όχι, τότε μπορείς χωρίς αυτή. Τα κατάφερες… 
Ίσως να μην έχει σχέση η θέση της Αφροδίτης 
στο χάρτη.

Λέων: Μάλλον ήρθε η ώρα να βγεις 
από το καβούκι σου και να μην 
σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. 
Ξέρω, είναι δύσκολο , αλλά μήπως 
οι συλλογικές διαδικασίες θα σε 

βοηθήσουν να το κάνεις; Πήγες στην τελευταία 
συνέλευση; Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό 
σου. Ανοίξου , μίλα. Να συμμετέχεις.

Κριός: Τα αστέρια σε είχαν 
προειδοποιήσει . Αν τα αγνόησες … 
μπράβο!  Σπάσε τα δεσμά , υπάρχει 
και άλλος τρόπος. Το μέλλον σου 

το ορίζεις εσύ . Ναι ναι αλήθεια ! άσε κάτω το 
φλυτζανάκι του καφέ… Να είσαι ανοιχτός σε 
προτάσεις.

Ιχθύς: Μην ψαρώνεις . Σταμάτα να 
τριγυρνάς σαν το ψαράκι πάνω κάτω 
μέσα στη γυάλα σου. Βγες στον 
πραγματικό κόσμο ,ξέχνα το life-
style του vogue και του trois. Όλα 

είναι δρόμος. Βγες στο δρόμο και εσύ. Κάνε την 
αλλαγή. Πρωτοτύπησε και κάνε την ανατροπή. 
Σταμάτα να σφυρίζεις κλέφτικα και…Ηλία ρίχτο 
επιτέλους.

Αιγόκερως :Άσε τα πείσματα. 
Νιώθεις περίεργα για την κατάσταση 
που επικρατεί; Θέλεις να βγεις και 
να φωνάξεις; Να διαμαρτυρηθείς 
για την μοίρα που δε σου 

συμπεριφέρεται και πολύ καλά το τελευταίο 
διάστημα; Σκέψου μήπως αυτό δεν είναι η λύση. 
Καλές οι φωνές και η οργή αλλά αυτές δεν αρκούν 
για να σου αλλάξουν τη ζωή. Αιγόκερε μπορείς, 
αρκεί να αγωνιστείς!

Ζυγός: Βγάλε τη ζυγαριά έξω ξανά. Όχι 
αυτή τη φορά γιατί έρχεται καλοκαίρι 
αλλά γιατί πρέπει να ζυγιάσεις κάποια 
πράγματα. «Which side are you on?» 
όπως λέει και ένα γνωστό άσμα. Έχεις 

κάποιον που σου καταστρέφει τη ζωή. Τι θέλεις 
εσύ όμως; Αυτό; Βρες το αντίβαρο σου και η 
ζυγαριά μπορεί να γυρίσει υπέρ σου!

Δίδυμος: Συγκεντρώσου, δεν έχεις 
το θεό σου. Τα άστρα προβλέπουν 
περικοπές συγγραμμάτων και εσύ πίνεις 
ποτάρες στην Προξένου… μήπως κάτι 
δεν κατάλαβες;

Υδροχόος: Ο Κρόνος είναι εναντίον 
σου. Με όλα τα φανάρια κόκκινα δεν 
πρόκειται να προλάβεις το 67. Ωστόσο, 
τα οικονομικά σου βελτιώνονται , 
μάλλον θα βρεις τη δουλειά που τόσο 
καιρό έψαχνες. Και μετά ξύπνησες.

Ταύρος: Η σχέση σου πηγαίνει υπέροχα, 
το γατί μεγαλώνει και τελευταία το 
βιολογικό σου ρολόι χτυπάει πιο τρελά 
από ποτέ ( εγώ πότε θα γίνω μάνα; ) . 
Παράτα τη σχολή και παντρέψου έτσι 

κι αλλιώς δεν θα περάσεις ποτέ τα καλλωπιστικά.

Παρθένος: Άσε κάτω το εμβολιαστήρι 
... δεν έχεις τάσεις αυτοκτονίας όμως 
η έλλειψη επικοινωνίας δε σου αφήνει 
περιθώρια λογικά να σκεφτείς.

Τοξότης: άλλαξε ζώδιο, δεν πας 
πουθενά. Και σταμάτα να διαβάζεις 
ζώδια.

ζώδια
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