ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Σ

τηλ.: 00357 97901821

το Κίνημα Άρδην ξεκινήσαμε ένα δύσκολο ταξίδι, αυτό της συγκρότησης ενός πολιτικού φορέα, έχοντας για εφόδια μια
μακρά αντιστασιακή πρακτική ενάντια σε όλες
τις καταστροφικές εξουσίες και μακριά από τις
σειρήνες τους. Απευθυνόμαστε για συμπόρευση σε όλους όσους από τους συμπολίτες μας,
άσχετως ιδεολογικής προέλευσης, έχουν αποστασιοποιηθεί από την περιρρέουσα αθλιότητα και κατάθλιψη. Ελπίζουμε πως μέσα στην
κρισιμότητα των καιρών θα πολλαπλασιαστούν
όσοι θα αποτινάξουν αυταπάτες, δειλίες, μικροσυμφέροντα και θα συντάξουν μια νέα γραμματική της ευθύνης και της αλήθειας.
Το πρόταγμά μας είναι ο «εκσυγχρονισμός
της παράδοσης», δηλαδή να επανανακαλύψουμε και να καταστήσουμε τις ποικίλες παραδόσεις του ελληνισμού ξανά ζωντανές και
επίκαιρες. Στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας
σύγχρονης πρότασης με άξονες αναφοράς
τον πατριωτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη,
την (αμεσότερη) δημοκρατία-κοινοτισμό, την
πνευματική αναγέννηση, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικολογική μέριμνα.
Η σύνθεση αυτή πιστεύουμε πως μπορεί να
σηματοδοτήσει την προσπάθεια υπέρβασης της
πολύμορφης κρίσης, σήμερα που βρισκόμαστε
στο κομβικό σημείο του «τώρα ή ποτέ» όπου
κρίνεται το συλλογικό μας μέλλον, η ίδια η
εθνική μας επιβίωση. Άρδην – εκ θεμελίων.

e-mail: perardin@gmail.com
facebook: ardin.gr
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ
Ομάδα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

άρδην
ανοιχτή εκδήλωση:

Ένα εναλλακτικό όραμα για την
παραγωγή στον αγροδιατροφικό τομέα
Τετάρτη 7 Ιουνίου, 19.00, Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα

ένα νέο μοντέλο παραγωγής

Η

διάλυση ενός κοινωνικού μοντέλου που άνθισε στην Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες φέρνει την ανάγκη ενός νέου οράματος. Η περίοδος
της μεταπολίτευσης σημαδεύτηκε από δανεισμό εύκολο, από άκοπο
πλουτισμό, αλλά και από τη σταδιακή εγκατάλειψη πολλών κύριων και βασικών
κλάδων της παραγωγής.
Οι χρηματοδοτήσεις που εμφανίστηκαν ως ενισχύσεις και επιδοτήσεις –όπως
τελικώς φάνηκε– λειτούργησαν περισσότερο ως εύκολες ευκαιρίες και λιγότερο
ως μεγάλες δυνατότητες.

***

Ως συνέπεια όλων αυτών η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο
θα στηρίζεται στην αυτάρκεια κόντρα στην σύγχρονη εξάρτηση, βρίσκει την
Ελλάδα δίχως οργανωμένες υποδομές.
Κινήσεις παραγωγών αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών δείχνουν ακόμα πως
αντιστέκονται στο κύμα της φυγής προς τα έξω. Από τη μία πλευρά τέτοιες
δράσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες δομές συγκρότησης για τομείς
όπως η παραγωγή και η οικονομία αλλά από την άλλη φαίνεται πως δυστυχώς
κινούνται σε περιβάλλον δυσμενές και σε συνθήκες αντίξοες.

***

Μπροστά σε αυτές τις διαπιστώσεις το Κίνημα Άρδην ανοίγει ένα κύκλο
εκδηλώσεων, ο οποίος θα επιχειρήσει να φέρει κοντά ανθρώπους που επιδιώκουν
τη σύνθεση μιας πρότασης για άμεση ρήξη με τη σύγχρονη παρακμή.
Ένα νέο μοντέλο κοινωνικής οικονομίας για την Ελλάδα μπορεί να βάλει νέα
θεμέλια, θέτοντας νέες δομές πάνω στα ερείπια μιας εποχής που σιγά σιγά
αφήνουμε πίσω.

άρδην

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η ομάδα για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Άρδην οργανώνει την

Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 19.00
εκδήλωση - συζήτηση με θέμα:

«Ένα εναλλακτικό όραμα για την παραγωγή
στον αγροδιατροφικό τομέα»
Εισηγήσεις:

Νίκος Εμμανουήλ

Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
«Η αναγκαιότητα σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με τις ανάγκες του
πρωτογενή τομέα. Νέες συλλογικότητες- συνέργειες παραγωγών (το παράδειγμα της μελισσοκομίας).»

Παντελής Ρίτσος

Γεωπόνος –δ/νων σύμβουλος της εταιρείας Panagro Ltd
«Οι δυνατότητες της διατροφικής αυτάρκειας – προοπτικές κινήματος χωρίς
μεσάζοντες – Η αναγκαιότητα ενός νέου διατροφικού μοντέλου ( Μεσογειακή
Διατροφή).»

Μαΐστρος Καραμπάσης

Τεχνολόγος Γεωπόνος, Πρόεδρος Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής
«Το παράδειγμα των παραγωγών βιολογικών προϊόντων – προοπτικές και
δυνατότητες των υφιστάμενων αγορών.»
συντονιστής: Νίκος Ντάσιος (Άρδην, ομάδας παραγωγικής ανασυγκρότησης)
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής

Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγμα

τηλ. επικοινωνίας 2103826319 και e-mail: perardin@gmail.com

