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Για μια «αγία»
και αδιαίρετη

ευρωπαϊκή
οικογένεια

Η Σκωτία μπορεί να μην τα κατάφερε να γίνει ανεξάρτητη, αυτό δεν σημαίνει όμως πως άλλες ευρωπαϊκές
επαρχίες δεν θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν την
ανεξαρτησία τους. Ο ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο
Ραχόι δηλώνει πανευτυχής για το αποτέλεσμα, θεωρώντας ότι έτσι θα μπει φρένο και στις διεκδικήσεις
των Καταλανών και των Βάσκων, αλλά ο λαός φαίνεται
πως έχει διαφορετική γνώμη. Το ίδιο ισχύει και για την
Βενετία. Στο Hot Doc, μιλούν άνθρωποι που πρωτοστατούν σε αυτές τις καμπάνιες για ανεξαρτησία, κάνοντας
σαφές ότι είναι σημαντικό οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να πουν την γνώμη τους. Τα αίματα έχουν ανάψει!
Του Πέτρου Γκάτζια
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ο Λονδίνο πανηγυρίζει ανακουφισμένο και ο βρετανικός
Τύπος θριαμβολογεί με πρωτοσέλιδα του τύπου: «Μένουμε
μαζί» και «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι
ασφαλές». Το «Όχι» στην απόσχιση
της Σκωτίας ήταν ξεκάθαρο στο δημοψήφισμα με 55%. Τελικά, οι Σκωτσέζοι
δεν τόλμησαν να πάρουν διαζύγιο από
τους Βρετανούς, κατάφεραν ωστόσο να
αποσπάσουν σοβαρές υποσχέσεις για
περισσότερες εξουσίες από το Λονδίνο.
Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το
ζήτημα έκλεισε για τουλάχιστον
μια γενιά, ενώ ο πρωθυπουργός της Σκωτίας,
Άλεξ Σάλμοντ, δήλωσε
πως αποδέχεται την
ήττα και θα σεβαστεί το αποτέλεσμα.
Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές του «Όχι»
και η συγγραφέας
του Χάρι Πότερ, Τζόαν
Ρόουλινγκ, η οποία είχε
ενισχύσει την εκστρατεία με
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ.

χιλιάδες πολιτών βγήκαν στους δρόμους
της Βαρκελώνης και άλλων μικρότερων
πόλεων απαιτώντας εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν
στα χέρια τους και σημαίες της Σκωτίας.
Το μήνυμα ήταν σαφές: Η περίπτωση της
Σκωτίας μας ανοίγει τον δρόμο και εμείς
της δείχνουμε την συμπαράστασή μας.
Η Χούλια Πουχόλ, καθηγήτρια στο
ισπανικό Ινστιτούτο Θερβάντες, γεννήθηκε στην Καταλονία, στην περιοχή
της Γέιδα, αλλά εδώ και 37 χρόνια ζει
στην Αθήνα. Εκείνες τις μέρες
επέστρεψε στην ιδιαίτερη
πατρίδα της και μεταφέρει στο Hot Doc αυτά
που είδε: «Υπήρχε ένας
παλμός, μια ζωή σ’
αυτές τις διαδηλώσεις.
Ήταν μια γιορτή. Αυτό
μου θύμιζε. Ζευγάρια,
νέοι, γονείς με τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι,
με σημαίες, μπαλόνια και με
διάθεση πάνω απ’ όλα, βγήκαν
στους δρόμους και ζητούσαν δημοψήφισμα. Όπως συνηθίζουν σε τέτοιες
περιπτώσεις, σχημάτισαν και μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας έβαλαν
τα παιδιά. Όλα γίνονταν ειρηνικά».
Η συντηρητική κυβέρνηση Ραχόι δεν
υπάρχει περίπτωση να συναινέσει σε
ένα δημοψήφισμα, το οποίο μπορεί να
οδηγήσει και σε ανάλογη απαίτηση των
Βάσκων, όμως όλα τα τοπικά κόμματα
υποστηρίζουν σθεναρά την ανεξαρτησία.
Οι ηγέτες της Καταλονίας ουσιαστικά
επιθυμούν απαγκίστρωση από το
τεράστιο ισπανικό χρέος ώστε να μπορέσουν να ισορροπήσουν το δικό τους
και βέβαια θέλουν να κάνουν μια νέα
συμφωνία με τη Μαδρίτη για να πληρώνουν τελικά λιγότερα χρήματα στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι δύο πλευρές
συμφωνούν ότι
το ζήτημα έκλεισε
για τουλάχιστον
μια γενιά

Η περίπτωση της Καταλονίας

Οι Καταλανοί συνηθίζουν να επαίρονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους
Ισπανούς. Αντιθέτως, δηλώνουν υπερήφανοι για την ταυτότητα και την
γλώσσα τους. Μένουν άλλωστε σε μια
από τις πλουσιότερες επαρχίες της
χώρας, έχουν πολύ ανεξάρτητο πνεύμα
και συχνά θα τους ακούσεις να λένε ότι
δεν έχουν ανάγκη τη Μαδρίτη, ότι δεν
έχουν καμία οικονομική εξάρτηση από
αυτήν, αντιθέτως μάλιστα, η Μαδρίτη,
όπως ισχυρίζονται, τους έχει ανάγκη.
Είναι αλήθεια πως η Βαρκελώνη είναι
μια τελείως διαφορετική πόλη από την
ισπανική πρωτεύουσα. Παντού υπάρχουν τοπικές σημαίες και σύμβολα, οι
πινακίδες είναι στα καταλανικά και
στα ισπανικά και βέβαια διαθέτει και
κοινοβούλιο το οποίο προετοιμάζεται
πυρετωδώς για την διοργάνωση ενός
δημοψηφίσματος στις 9 Νοεμβρίου για
ανεξαρτησία ή όχι της Καταλονίας. Στις
11 Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής εορτής για την Καταλονία, εκατοντάδες

Η φαινομενική ηρεμία
της Γαληνοτάτης

Οι υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας της
Βενετίας ανατρέχουν στα ιστορικά γεγονότα για να υποστηρίξουν την θέση τους.
Η πόλη, λένε, ήταν ελεύθερη για περισσότερα από 1.000 χρόνια προτού 
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Τζιανλούκα Μπουσάτο

καταληφθεί από τον Ναπολέοντα το 1797.
Τώρα λοιπόν, είναι η ευκαιρία να ξαναγίνει ένα ανεξάρτητο και δυνατό κράτος.
Ένα σημαντικό εμπορικό και οικονομικό
κέντρο όπως ήταν και στο Μεσαίωνα. Οι
Βενετοί που θέλουν την ανεξαρτησία προβάλουν ως επιχείρημα και το γεγονός ότι
η Ιταλία εισπράττει από την Βενετία 71
δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή
σχεδόν το 9% του ΑΕΠ της χώρας. Όπως
και στην Ισπανία όμως, δεν είναι η μόνη
επαρχία που διεκδικεί ανεξαρτησία.
Συχνά-πυκνά έχουν διατυπωθεί αιτήματα για διαχωρισμό του πλούσιου Βορρά
από τον Νότο, ενώ την ανεξαρτησία τους
επιθυμούν και οι κάτοικοι του Νότιου
Μπολτσάνο -ή αλλιώς Νοτίου Τυρόλου-,
στα σύνορα με την Αυστρία. Εκτός όμως
από την Σκωτία, την Καταλονία και τη
Βενετία, θέλουν να αποσχιστούν για
παράδειγμα, οι Φλαμανδοί στο Βέλγιο,
οι Βαυαροί στη Γερμανία, οι Κορσικανοί
στη Γαλλία. Η οικονομική κρίση, αλλά
και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση έχουν
αναζωπυρώσει τα εθνικιστικά κινήματα
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουν
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Εκτός από την Σκωτία,
την Καταλονία και
τη Βενετία, θέλουν
να αποσχιστούν για
παράδειγμα, οι
Φλαμανδοί στο
Βέλγιο, οι Βαυαροί
στη Γερμανία, οι Κορσικανοί στη Γαλλία.
Η οικονομική κρίση,
αλλά και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση
έχουν αναζωπυρώσει
τα εθνικιστικά κινήματα στην Ευρώπη, με
αποτέλεσμα να έχουν
αυξηθεί τα αιτήματα
για ανεξαρτησία

αυξηθεί τα αιτήματα για ανεξαρτησία.
Εάν αυτά μπορούσαν να ικανοποιηθούν,
τότε ο ευρωπαϊκός χάρτης θα άλλαζε
κατά πολύ καθώς θα προσθέτονταν τουλάχιστον άλλα έντεκα νέα κράτη, που θα
αναζητούσαν την ταυτότητα και την θέση
τους στην ευρωπαϊκή «οικογένεια».
O Τζιανλούκα Μπουσάτο, ο
άνθρωπος που διοργάνωσε τον περασμένο Μάρτιο το επιτυχημένο
διαδικτυακό δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Βενετίας μίλησε στο Hot
Doc. Ο 45χρονος μηχανικός, ακτιβιστής
και πολιτικός από το Τρεβίζο αναδείχθηκε στην ίδια ψηφοφορία, με 136.000
ψήφους, ως ο πιο δημοφιλής υποψήφιος ανάμεσα σε δέκα άλλους, για
να εκπροσωπήσει τη νέα δημοκρατία
της Βενετίας.

1. Πριν από λίγους μήνες
σε ένα δημοψήφισμα που
διοργανώθηκε στο διαδίκτυο
τουλάχιστον δύο εκατομμύρια
άνθρωποι ψήφισαν υπέρ της

περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της
ιταλικής χερσονήσου. Τελικά, η ανεξαρτησία της Βενετίας θα υποστηρίξει την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χάρη στην αναπόφευκτη διαδικασία της εσωτερικής
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κοντσίτα Ναβάρο Τέρατς, είναι
γλωσσολόγος και πρώην διευθύντρια
του Μορφωτικού Ινστιτούτου για την
διάδοση της καταλανικής γλώσσας και
μιλάει στο Hot Doc.

1. Πιστεύετε ότι πράγματι η
πλειοψηφία των Καταλανών
θέλει ανεξαρτησία και εάν θα
γίνει τελικά το δημοψήφισμα;

Χούλια Πουχόλ

ανεξαρτησίας της Βενετίας.
Πιστεύετε ότι υπάρχει
πιθανότητα να διεξαχθεί ένα
κανονικό δημοψήφισμα, ειδικά
μετά την Σκωτία;

Θεωρώ ότι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας της Βενετίας είναι πολύ
κοντά, ειδικά μετά το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος στο διαδίκτυο όπου το
«Ναι» συγκέντρωσε το 89% των ψήφων,
αλλά και εξαιτίας του ανέμου ανεξαρτησίας που πνέει όλο και περισσότερο σε
όλη την Ευρώπη, από την Σκωτία μέχρι
την Καταλονία. Επιπλέον πιστεύω ότι η
εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου που
ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, με γνώμονα
καινοτόμα οργανωτικά, οικονομικά και
χρηματοδοτικά εργαλεία, θα μπορούσε
να δώσει μια σημαντική ώθηση στη δράση
μας, σε μια στιγμή εξαιρετικά ευνοϊκή όσον
αφορά τις διεθνείς γεωπολιτικές τάσεις.

2. Πιστεύετε ότι οι
άνθρωποι στη Βενετία είναι
προετοιμασμένοι να γίνουν
μέρος ενός ανεξάρτητου

κράτους και η κυβέρνηση
στη Ρώμη είναι έτοιμη να
αποδεχθεί ένα δημοψήφισμα
και ενδεχομένως ένα θετικό
αποτέλεσμα;

Πραγματικά πιστεύω ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων θέλει με
ενθουσιασμό να πάρει μέρος σε αυτήν
τη διαδικασία της ανεξαρτησίας, ακόμη
περισσότερο τώρα που έχουμε εκπονήσει ένα θεσμικό και κυβερνητικό
πρόγραμμα το οποίο τελικά θα μπορέσει
να δώσει μια άλλη επανεκκίνηση και να
αφήσει πίσω την κοινωνικό-οικονομική
παρακμή που έχει επιβληθεί από την
Ιταλία. Πιστεύω ότι η ανεξαρτησία της
Βενετίας είναι πραγματικά μια μεγάλη
ευκαιρία και για την Ιταλία, καθώς θα
επωφεληθεί από το ετήσιο οικονομικό
πλεόνασμα των 20 δισεκατομμυρίων
ευρώ, το οποίο σήμερα κατασπαταλάται άσχημα από την διεφθαρμένη ιταλική
πολιτική τάξη. Αυτό το πλεόνασμα θα
καταστήσει επίσης δυνατόν να έχουμε
μια βιώσιμη δημοσιονομική προοπτική για ολόκληρη την γεωπολιτική

Αυτό που πραγματικά θέλουν οι
Καταλανοί είναι να μπορέσουν να ψηφίσουν. Σε αντίθεση με τους Σκωτσέζους,
στις τελευταίες τοπικές εκλογές μόνο
ένα κόμμα είχε στο πρόγραμμά του αναφορά στην ανεξαρτησία της περιοχής
και τελικά έχασε. Αντιθέτως, το κόμμα
του Αρτούρο Μας, του προέδρου της
σημερινής τοπικής κυβέρνησης που προσπαθούσε να διαπραγματευτεί με την
ισπανική κεντρική κυβέρνηση πολιτική
και οικονομική ανεξαρτησία, ήταν ο νικητής των εκλογών. Αμέσως μετά, διάφορες
οργανώσεις ανάγκασαν του πολιτικούς
να ζητήσουν απόσχιση. Ακολούθησαν οι
ογκώδεις διαδηλώσεις. Όμως, υπάρχει
τεράστια διαφορά με την Σκωτία. Εδώ ο
κόσμος κάνει λόγο για «Αίτημα» και όχι
για «Δημοψήφισμα», επειδή το απαγορεύει η κυβέρνηση Ραχόι. Πάνω απ’
όλα όμως υπάρχει αυτή η επιθυμία των
Καταλανών να ψηφίσουν, να ασκήσουν
αυτό το δημοκρατικό τους δικαίωμα.

2. Οι Καταλανοί είναι
υπερήφανοι για την γλώσσα και
τον πολιτισμό τους και θεωρούν
ότι δίνουν περισσότερα στην
κεντρική κυβέρνηση απ’ όσα
παίρνουν. Τι τους χωρίζει
τελικά με τους Ισπανούς;
Πρώτα απ’ όλα τους χωρίζουν οι ηγέτες
τους και όλος αυτός ο συγκεντρωτισμός
του ισπανικού κράτους που πυροδοτεί
τις αντιδράσεις. Τους χωρίζουν επίσης
οι τεράστιες διαφορές στην πολιτική, την
παιδεία, την οικονομία και την υγεία.
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