
 

Η Κοιμωμία τωμ Πολιτώμ 
του Παμαγιώτη Κουμεμτάκη  

 
Πξλλξί άμθοχπξι ρήμεοα πιρςεύξσμ όςι ςξ ρύρςημα 

ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ και η αμςιποξρχπεσςική δη-
μξκοαςία είμαι θερμξί ανεπέοαρςξι, αμεςακίμηςξι.  Δη-
λαδή πιρςεύεςαι όςι ήοθαμ ξι θερμξί ασςξί για μα μεί-
μξσμ (παοόλξ πξσ έυξσμ Ιρςξοία μόμξ δσξ πεοίπξσ αιώ-
μχμ) και δεμ σπάουξσμ καλύςεοξι θερμξί για μα ςξσπ 
αμςικαςαρςήρξσμ. 

Είμαι σπξςίθεςαι ςξ πεποχμέμξ ςηπ αμθοχπόςη-
ςαπ. Πξλλξί άμθοχπξι λξιπόμ, ρςιπ μέοεπ μαπ, πιρςεύ-
ξσμ όςι είμαι αδύμαςξμ μα αλλάνει η καςάρςαρη ποαγ-
μάςχμ, όπχπ έυει ςώοα διαμξοτχθεί. Σύμτχμα με ςημ 
κσοίαουη άπξφη, δεμ είμαι δσμαςόμ μα σπάονει μια άλ-
λη βιώριμη και ετικςή λύρη ρςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ 
ποξβλημάςχμ, πέοαμ ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ και ςηπ 
αμςιποξρχπεσςικήπ δημξκοαςίαπ. 

Τξ γεγξμόπ όςι η ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ και ςξ πξλι-
ςικό ρσμπλήοχμα ςηπ, η αμςιποξρχπεσςική δημξκοαςία 
ξδήγηραμ ςημ αμθοχπόςηςα ρςα ςχοιμά αδιένξδα και 
ρςημ ςοξμακςική πξλσδιάρςαςη κοίρη ςχμ κξιμχμιώμ 
μαπ, παοαβλέπεςαι, δεμ λαμβάμεςαι ρξβαοά σπόφη από 
πξλλξύπ. 

Τξ μόμξ δσμαςό τάομακξ, για ςημ πλειξμόςηςα ςχμ 
διαμξξύμεμχμ, ςχμ πξλιςικώμ ρςξυαρςώμ και δημξριξ-
γοάτχμ ακόμη και πξλλώμ ξικξλόγχμ, είμαι ρήμεοα η 
Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ και ςχμ Μη Κοαςικώμ Οογαμώ-
ρεχμ.  Με άλλα λόγια, ρςηοίζξσμ ςιπ ελπίδεπ ςξσπ ρςημ 
Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ και ρςιπ Μ.Κ.Ο, χπ ςξσπ θερμξύπ 
εκείμξσπ πξσ μπξοξύμ μα επιτέοξσμ κάπξιεπ βελςιώρειπ 
μέρα ρςξ ρύρςημα ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ και μα ε-
λαςςώρξσμ, ρςξ μέςοξ ςξσ δσμαςξύ, ςιπ άρυημεπ πλεσ-
οέπ ςξσ κσοίαουξσ ρσρςήμαςξπ, ςηπ αμςιποξρχπεσςικήπ 
δημξκοαςίαπ και ςηπ καπιςαλιρςικήπ μεξτιλελεύθεοηπ 
παγκξρμιξπξίηρηπ. Θεχοξύμ, λξιπόμ, αποξβλημάςιρςα, 
επειδή ασςό ςξσπ βξλεύει ή ενσπηοεςεί ςα ρσμτέοξμςά 
ςξσπ ή εναιςίαπ διαμξηςικήπ ακαμφίαπ και αμεπάοκειαπ, 
χπ δεδξμέμξ και αμεςακίμηςξ ςξ σπάουξμ θερμικό πλαί-
ριξ ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ, εσελπιρςώμςαπ ατελώπ 
όςι η κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ και ξι Μ.Κ.Ο, θα αμςιμεςχ-
πίρξσμ ρθεμαοά και απξςελερμαςικά ςιπ δσρλειςξσογίεπ, 
αδσμαμίεπ και αγκσλώρειπ ςξσ κσοίαουξσ ρσρςήμαςξπ.  
Πιρςεύξσμ όςι θα επιςύυξσμ ρςξιυειχδώπ ικαμξπξιηςικέπ 
λύρειπ ρςα ποξβλήμαςα και ςη γεμικεσμέμη κοίρη ςχμ 
ρσγυοόμχμ κξιμχμιώμ. 

Είμαι όμχπ η θεώοηρη ασςή ςχμ ποαγμάςχμ βάρι-
μη; Μπξοξύμε μα ρςηοιυθξύμε ρςημ Κξιμχμία ςχμ Πξλι-
ςώμ και ρςιπ Μ.Κ.Ο., για μα αμαζηςήρξσμ και επιςύυξσμ 
μέρα ρςα πλαίρια ςξσ κσοίαουξσ ρσρςήμαςξπ ςηπ άορη 
ςχμ αδιενόδχμ και ςηπ πξλσδιάρςαςηπ κοίρηπ ςξσπ και-
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Σύμτχμα με ςημ κσοίαο-
υη άπξφη, δεμ είμαι δσμαςόμ 
μα σπάονει μια άλλη βιώριμη 
και ετικςή λύρη ρςημ αμςι-
μεςώπιρη ςχμ ποξβλημά-
ςχμ, πέοαμ ςηπ ξικξμξμίαπ 
ςηπ αγξοάπ και ςηπ αμςιποξ-
ρχπεσςικήπ Δημξκοαςίαπ. 

Τξ μόμξ δσμαςό τάομα-
κξ, για ςημ πλειξμόςηςα ςχμ 
διαμξξύμεμχμ, ςχμ πξλιςι-
κώμ ρςξυαρςώμ και δημξρι-
ξγοάτχμ ακόμη και πξλλώμ 
ξικξλόγχμ, είμαι ρήμεοα η 
Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ και 
ςχμ Μη Κοαςικώμ Οογαμώ-
ρεχμ.   

Η Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ 
είμαι ποακςικώπ αδύμαςξμ 
μα αμςιμεςχπίρει επιςσυώπ 
ςημ ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ 
και ςξσπ επαγγελμαςίεπ πξ-
λιςικξύπ. 

Δεμ υοειάζεςαι ιδιαίςεοη 
εστσΐα για μα καςαλάβει ξ 
εμήμεοξπ ςχμ ποαγμάςχμ, 
όςι όρξ σπάουει ςξ θερμικό 
πλαίριξ ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ 
αγξοάπ, είμαι αδύμαςξμ μα 
εκλείφξσμ ξι αιςίεπ πξσ 
ποξκαλξύμ και διαιχμίζξσμ 
ςηπ πξλσδιάρςαςη κοίρη. 

Τξ κσοίαουξ ρύρςημα χπ 
γμχρςόμ, εμδιατέοεςαι για 
κέοδη, για ρσρρώοεσρη δύ-
μαμηπ, ενξσρίαπ και πλξύ-
ςξσ ςχμ ελίς, και όυι για ςημ 
εσημεοία, ςημ σγεία ςχμ αμ-
θοώπχμ και έμα καθαοό πε-
οιβάλλξμ. 

Σςξ βχμό ςηπ ξικξμξμι-
κήπ αμάπςσνηπ και παγκξ-
ρμιξπξίηρηπ, θσριάζξμςαι εν 
αμάγκηπ ςα ρσμτέοξμςα και 
η πξιόςηςα ζχήπ ςχμ πξλ-
λώμ.  

Τξ μόμξ πξσ θα μπξοξύ-
ραμε μα επιςύυξσμε, ρςημ 
καλύςεοη ςχμ πεοιπςώρεχμ, 
υάοη ρςιπ Μ.Κ.Ο. και ρςιπ 
δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ Κξιμχ-
μίαπ ςχμ Πξλιςώμ, είμαι κά-

πξιεπ ήπιεπ βελςιώρειπ,  



 

οξύ μαπ;  Η απάμςηρή μαπ, είμαι καςηγξοημαςικά αομη-
ςική.  Μεγαλύςεοη ξσςξπία (με ςημ αομηςική έμμξια ςξσ 
όοξσ), είμαι δύρκξλξ μα σπάονει από ασςήμ. 

Η Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ είμαι ποακςικώπ αδύμαςξμ 
μα αμςιμεςχπίρει επιςσυώπ ςημ ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ 
και ςξσπ επαγγελμαςίεπ πξλιςικξύπ. Είμαι αμίρυσοη ρί-
γξσοα για μα αμςιμεςχπίρει ςξσπ γίγαμςεπ ςηπ ξικξμξμί-
απ ςηπ αγξοάπ και ςξσπ πξλιςικξύπ, πξσ βαρικά καςεσ-
θύμξμςαι από ςξσπ ιρυσοξύπ ςηπ ξικξμξμίαπ, ετόρξμ ξι 
ελίς πξσ διαυειοίζξμςαι ςξ ξικξμξμικό και ςξ πξλιςικό 
ρύρςημα ρσγκεμςοώμξσμ ρςα υέοια ςξσπ και όλη ςη θε-
ρπιρμέμη ξικξμξμική και πξλιςική δύμαμη και μπξοξύμ 
μα καςεσθύμξσμ επξμέμχπ και ςιπ ξπξιερδήπξςε αμςι-
δοάρειπ ρε αμώδσμα (γι’ ασςέπ) μξμξπάςια. Δεμ υοειά-
ζεςαι ιδιαίςεοη εστσΐα για μα καςαλάβει ξ εμήμεοξπ ςχμ 
ποαγμάςχμ, όςι όρξ σπάουει ςξ θερμικό πλαίριξ ςηπ ξι-
κξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ, είμαι αδύμαςξμ μα εκλείφξσμ ξι 
αιςίεπ πξσ ποξκαλξύμ και διαιχμίζξσμ ςημ πξλσδιάρςα-
ςη κοίρη. 

Η Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ θα παοαμείμει αμαγκαρςικά 
ιρυμή και αδύμαμη, αμίκαμη μα επηοεάρει ρε ανιόλξγξ 
βαθμό, ςιπ επιλξγέπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.  Ωπ ςώοα απέδεινε 
όςι ξύςε ποξυχοεί, ξύςε ενελίρρεςαι ρσγκεμςοώμξμςαπ 
μεγαλύςεοη πξλιςική και ξικξμξμική δύμαμη απέμαμςι 
ρςιπ ελίς, ξύςε έυει έμα ρσγκεκοιμέμξ ποόγοαμμα για 
ςημ αμςιμεςώπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ κξιμχμίαπ, ξύ-
ςε έυει ςιπ δσμαςόςηςεπ μα παοέμβει ρε ανιόλξγξ βαθμό 
και μα επηοεάρει ςιπ ενελίνειπ. Είμαι απλώπ θεοαπαιμίδα 
ςξσ ρσρςήμαςξπ, σπηοεςώμςαπ βαρικά ςξ ρύρςημα, ό-
πχπ απξδεικμύεςαι καθημεοιμά. 

Τξ κσοίαουξ ρύρςημα χπ γμχρςόμ, εμδιατέοεςαι για 
κέοδη, για ρσρρώοεσρη δύμαμηπ, ενξσρίαπ και πλξύςξσ 

ςχμ ελίς, και όυι για ςημ εσημεοία, ςημ σγεία ςχμ αμθοώπχμ, και έμα καθαοό πεοι-
βάλλξμ. Μια Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ ελάυιρςα μπξοεί μα επηοεάρει ςξ ρύρςημα 
ποαγμάςχμ, όπχπ έυει διαμξοτχθεί μέρα ρςα πλαίρια ςηπ μεξτιλελεύθεοηπ καπι-
ςαλιρςικήπ παγκξρμιξπξίηρηπ. 

Είμαι λ.υ. ποακςικά αδύμαςξμ μα σπάονξσμ μέρα ρςα πλαίρια ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ 
αγξοάπ και παγκξρμιξπξίηρηπ, ξσριαρςικέπ αλλαγέπ ρςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλ-
λξμςξπ, ρςημ τςώυεια και αμεογία, ρςημ παοαγχγή και διάθερη σγιειμώμ ςοξτώμ 
και ποξψόμςχμ πξσ ποξάγξσμ ςημ σγεία και πξιόςηςα ζχήπ ςχμ πξλλώμ, ςημ πάςανη 
ςηπ πξλσταομακίαπ και ταομακξμαμίαπ και γεμικά μα αμαυαιςίρξσμ ςιπ αιςίεπ ςηπ 
μξρηοόςηςαπ και ποόχοηπ θμηριμόςηςαπ για ςημ πλειξμόςηςα ςχμ αμθοώπχμ, άπαν 
και ξι πξλλξί δεμ έυξσμ και άλλεπ ξσριαρςικέπ επιλξγέπ μποξρςά ρςα διλήμμαςα 
πξσ μπξοξύμ και ςξσπ βάζξσμ ξι ελίς, εμώ άλλξι γίμξμςαι, μέρα ρςα πλαίρια ςηπ ξι-
κξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ, ςστλξί καςαμαλχςέπ ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ. Τα διλήμμα-
ςα πξσ θέςξσμ χμά ξι ξικξμξμικέπ ελίς π.υ. «αμάπςσνη ή πεοιβάλλξμ», ή παοόμξια, 
«ποξρςαρία ςηπ εογαρίαπ ή αμάπςσνη» είμαι ασςά πξσ καθξοίζξσμ ςημ ρσμπεοιτξοά 
ςξσ μέρξσ πξλίςη και όυι ξι εκκλήρειπ ςηπ κξιμχμίαπ ςχμ πξλιςώμ, ςχμ Μ.Κ.Ο. 
κ.λπ. 

Είμαι γεμικά αδύμαςξμ μα αλλάνει ποξραμαςξλιρμό και πξοεία πλεύρηπ η ξικξ-
μξμία ςηπ αγξοάπ και μα ρςαμαςήρει η ρσρρώοεσρη πλξύςξσ και ενξσρίαπ, ή η ξι-

πξσ θα διεσκξλύμξσμ κάπχπ 
ςη ζχή ίρχπ κάπξιχμ μειξ-
μξςήςχμ ρςιπ αμεπςσγμέμεπ 
υώοεπ, αλλά πξσ δεμ θα 
μπξοξύραμ μα αμαυαιςί-
ρξσμ, με ξσριαρςικό ςοόπξ, 
ςημ πξλσδιάρςαςη κοίρη ςξσ 
καιοξύ μαπ. 

Η εμόυληρη πξσ θα μπξ-
οξύρε μια ιρυσοή Κξιμχμία 
ςχμ Πξλιςώμ μα ποξκαλέρει 
ρςξ κσοίαουξ ρύρςημα δεμ 
διατέοει από ςημ όυληρη 
πξσ ποξκαλεί μια αλξγόμσ-
γα, όςαμ κάθεςαι πάμχ ρςξ 
κέοαςξ εμόπ ςαύοξσ. 

Καςαλήγξμςαπ, θα ποέπει 
μα ςξμίρξσμε όςι ςίπξςα λι-
γόςεοξ από ςημ επαμάρςαρη 
πξσ θα ποξέλθει από έμα 
ρύρςημα γμήριαπ, πεοιεκςι-
κήπ δημξκοαςίαπ, δεμ θα 
μπξοξύρε μα ποξρτέοει ςιπ 
καλύςεοεπ δσμαςέπ λύρειπ, 
ρςα ποξβλήμαςα και ςημ πξ-
λσδιάρςαςη κοίρη ςηπ ρύγ-
υοξμηπ αμθοχπόςηςαπ. 
 
 



 

κξμξμική αμάπςσνη πξσ είμαι ςξ ξνσγόμξ και ξ απξυοώμ λόγξπ ύπαονηπ ςηπ ξικξμξ-
μίαπ ςηπ αγξοάπ. Επξμέμχπ ξι κιμήρειπ και δσμαςόςηςεπ μιαπ Κξιμχμίαπ ςχμ Πξλι-
ςώμ είμαι πεοιξοιρμέμεπ και εμςελώπ ποξβλημαςικέπ ρςα πλαίρια ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ 
αγξοάπ και ςηπ καπιςαλιρςικήπ παγκξρμιξπξίηρηπ. Οι παοεμβάρειπ ςηπ είμαι γεμικά 
αμάνιεπ λόγξσ – ξσςξπικέπ. 

Είμαι αδύμαςξμ μα λειςξσογήρει ςξ ρύρςημα και μα επιςύυει ςξσπ απώςεοξσπ 
ρςόυξσπ ςξσ, υχοίπ ςημ ρσμευή σπξμόμεσρη και σπξβάθμιρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, 
ςημ γεμική μόλσμρη και ούπαμρη ςχμ πάμςχμ, ςημ σπεοεκμεςάλλεσρη ςχμ πλξσςξ-
παοαγχγικώμ πόοχμ ςξσ πλαμήςη, ςημ παοαγχγή και διάθερη αμαοίθμηςχμ πεοις-
ςώμ ή βλαπςικώμ ποξψόμςχμ και σπηοεριώμ, ςημ σπξβάθμιρη ςχμ ςοξτίμχμ και ςημ 
ρσμακόλξσθη καςάοοεσρη ςηπ πξιόςηςαπ ζχήπ ςχμ πξλλώμ. 

Σςξ βχμό ςηπ ξικξμξμικήπ αμάπςσνηπ και παγκξρμιξπξίηρηπ, θσριάζξμςαι εν α-
μάγκηπ ςα ρσμτέοξμςα και η πξιόςηςα ζχήπ ςχμ πξλλώμ. Τα παοαδείγμαςα βοίθξσμ 
και θα μπξοξύρε ξ εοεσμηςήπ ςξσ θέμαςξπ μα γοάφει έμα ξλόκληοξ βιβλίξ, αματε-
οόμεμξπ ρςξσπ ςξμείπ εκείμξσπ ςηπ αςξμικήπ και ρσλλξγικήπ ζχήπ, πξσ ςξ αόοαςξ 
υέοι ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ, παοεμβαίμει απξταριρςικά ρςημ ζχή ςχμ πξλλώμ 
και ρςξ πεοιβάλλξμ, ποξκειμέμξσ μα οσθμίρει, μα ξογαμώρει και υειοαγχγήρει ςη 
ζχή μαπ, με ςοόπξ πξσ μα ποξάγει ςα ρσμτέοξμςα και ςξσπ ρςόυξσπ ςηπ αγξοάπ και 
όυι ςα βαρικά ρσμτέοξμςα και ςξσπ σφηλξύπ ρςόυξσπ ςξσ αμθοώπιμξσ γέμξσπ.   

Σ΄ έμα ςέςξιξ κξιμχμικό, ξικξμξμικό, πξλιςικό, πεοιβαλλξμςικό, σγειξμξμικό και 
πξλιςιρςικό πεοιβάλλξμ, πξσ ςξ επάμχ υέοι ςξ έυει η αγξοά, με βαρικό ρςόυξ ςα 
κέοδη και ςημ ρσρρώοεσρη δύμαμηπ και ενξσρίαπ, ςι θα μπξοξύρε άοαγε μα επιςύ-
υει η Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ και ξι Μ.Κ.Ο.; Είμαι ταμεοό επξμέμχπ όςι η Κξιμχμία 
ςχμ Πξλιςώμ είμαι ποακςικώπ αδύμαςη μα επηοεάρει ξσριαρςικά ςιπ ενελίνειπ για 
ςημ άορη ςηπ πξλσδιάρςαςηπ κοίρηπ. Τξ μόμξ πξσ θα μπξοξύραμε μα επιςύυξσμε, 
ρςημ καλύςεοη ςχμ πεοιπςώρεχμ, υάοη ρςιπ Μ.Κ.Ο. και ρςιπ δοαρςηοιόςηςεπ ςηπ 
Κξιμχμίαπ ςχμ Πξλιςώμ, είμαι κάπξιεπ ήπιεπ βελςιώρειπ, πξσ θα διεσκξλύμξσμ κά-
πχπ ςη ζχή ίρχπ κάπξιχμ μειξμξςήςχμ ρςιπ αμεπςσγμέμεπ υώοεπ, αλλά πξσ δεμ θα 
μπξοξύραμ μα αμαυαιςίρξσμ, με ξσριαρςικό ςοόπξ, ςημ πξλσδιάρςαςη κοίρη ςξσ 
καιοξύ μαπ. Επξμέμχπ ςξ δοαμαςικό δίλημμα δεμ μπξοεί παοά μα είμαι: Βαοβαοό-
ςηςα και καςαρςοξτή ή οιζξρπαρςική αλλαγή δξμώμ και πεοιεκςική δημξκοαςία. 

Είμαι ρύμτσςξ ρςημ καπιςαλιρςική ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ, μα αμαπςύρρεςαι διαο-
κώπ, αλλιώςικα θα ρβήρει, υάμξμςαπ ςξμ απξυοώμςα λόγξ ςηπ ύπαονήπ ςηπ. Η ρσ-
μευήπ, χρςόρξ και ςαυύοσθμη αμάπςσνη ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ αγξοάπ, ξδηγεί αμαπό-
τεσκςα ρε ςοξμακςικά αδιένξδα ςξμ άμθοχπξ και ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ. Είμαι υξμςοό 
αρςείξ, λξιπόμ και εμςελώπ αποξβλημάςιρςξ, μα μιλξύμε ρςα ρξβαοά για Κξιμχμία 
ςχμ Πξλιςώμ και για ςιπ Μ.Κ.Ο. χπ αμςίπαλξ δέξπ ρςημ ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ. Η ε-
μόυληρη πξσ θα μπξοξύρε μια ιρυσοή Κξιμχμία ςχμ Πξλιςώμ μα ποξκαλέρει ρςξ 
κσοίαουξ ρύρςημα δεμ διατέοει από ςημ όυληρη πξσ ποξκαλεί μια αλξγόμσγα, όςαμ 
κάθεςαι πάμχ ρςξ κέοαςξ εμόπ ςαύοξσ. 

Καςαλήγξμςαπ, θα ποέπει μα ςξμίρξσμε όςι ςίπξςα λιγόςεοξ από ςημ επαμάρςαρη 
πξσ θα ποξέλθει από έμα ρύρςημα γμήριαπ, πεοιεκςικήπ δημξκοαςίαπ, δεμ θα μπξ-
οξύρε μα ποξρτέοει ςιπ καλύςεοεπ δσμαςέπ λύρειπ, ρςα ποξβλήμαςα και ςημ πξλσ-
διάρςαςη κοίρη ςηπ ρύγυοξμηπ αμθοχπόςηςαπ. 

Περιοδικό «Περιεκτική Δημοκρατία», τεύχος 16, επτέμβρης-Δεκέμβρης 2007 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 120 πεοίπξσ λένειπ. 

2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: αμεςακίμηςξι, αμεπάοκειαπ, διαιχμίζξσμ, 

διλήμμαςα, ρσρρώοεσρη. 



 

3. Να παοξσριάρεςε αμαλσςικά ςη δξμή ςηπ 7ηπ παοαγοάτξσ ςξσ κειμέμξσ. 

4. «Σςξ βχμό ςηπ ξικξμξμικήπ … σφηλξύπ ρςόυξσπ ςξσ αμθοώπιμξσ γέμξσπ»: Πξια 

ρσλλξγιρςική πξοεία ακξλξσθεί ξ ρσγγοατέαπ ρςξ απόρπαρμα ασςό; 

5. Πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ 5η παοάγοατξ; 

6. Είρςε μέξι και έμςξμα ποξβλημαςιρμέμξι για ςα ζηςήμαςα, ςα ξπξία καθημεοιμά 

απαρυξλξύμ ςημ κξιμχμία ρςημ ξπξία ζείςε. Πξλλξί από εράπ αγαμακςξύμ με ςη 

ρςάρη ςηπ πξλιςείαπ, αλλά και με ςιπ μξοτέπ αδικίαπ ρε βάοξπ πξλλώμ ρσμαμ-

θοώπχμ ραπ. Έυξμςαπ ατεςηοία ςξσπ κξιμχμικξύπ και πξλιςικξύπ ποξβλημαςι-

ρμξύπ ραπ μα γοάφεςε έμα κείμεμξ 600 πεοίπξσ λένεχμ, ρςξ ξπξίξ θα αμαλύρεςε 

ςιπ μξοτέπ και ςξσπ τξοείπ αμςίδοαρηπ απέμαμςι ρε μια άδικη πξλιςεία, αλλά και 

ςξσπ ρκξπξύπ πξσ θα έυει ασςή η αμςίδοαρη. 


