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Το αναγαίο οξυγόνο

Σ

ε περιόδους καθολικής κρίσης και όχι
μόνο οικονομικών αδιεξόδων, οι άνθρωποι
εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται
αποκλειστικά ως οικονομικά υποκείμενα.
Αυτή η οπτική, που βρίσκεται στην καρδιά
του νεοφιλελευθερισμού, λαθροβιεί ακόμη
και σ’ εκείνους, που, κατά τα άλλα, τον
αντιστρατεύονται, τόσο στο κεντρικό σκηνικό,
όσο και στην αυτοδιοίκηση. Διεκδικητισμοί,
«δικαιώματα», αιτήματα (ποιος τα νομιμοποιεί;),
έλλειψη προτεραιοτήτων (αφού όλα είναι υπό
διεκδίκηση) και «νίκες», ως προϊόν συναλλαγής
με την κυβέρνηση ή την τοπική εξουσία.
Ο καλύτερα αμειβόμενος γιατρός, όμως,
θα εξακολουθεί να είναι κακός γιατρός, αν
αδιαφορεί για τον άρρωστο, ο δάσκαλος, των
λίγων ή περισσότερων εκπαιδευτικών ωρών,
θα εξακολουθεί να είναι κακός δάσκαλος, αν
δεν μπορεί να προσεγγίσει τους μαθητές του, ο
υδραυλικός θα εξακολουθεί να είναι ανεύθυνος,

Η σιωπή των αμνών
Διαπραγμάτευση χωρίς την κοινωνία;

Η

νέα μετεκλογική πραγματικότητα κινείται στη γνώριμη ένταση
των τελευταίων χρόνων, με τη
δηλωμένη, προεκλογικά, αγωνιώδη
προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ να ξεφύγει από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις προθεσμίες, τα
ταμειακά διαθέσιμα, το χρέος κλπ. Τα
σενάρια αγωνίας δίνουν και παίρνουν
για το αποτέλεσμα του επιδιωκόμενου
«έντιμου συμβιβασμού». Οι πιθανότητες ανατροπών διατηρούνται ανοιχτές
με δηλώσεις, αντιδηλώσεις, διαψεύσεις,
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, ενώ εντείνεται ο «επικοινωνιακός
πόλεμος», με τα ΜΜΕ να έχουν έναν
απ’ τους βασικούς ρόλους.
Η κοινωνία, μέσα στα ασφυκτικά έως
τραγικά αδιέξοδα της κρίσης, αξιολογεί
τις πολιτικές, τις προσπάθειες, μάλλον
ως θεατής, ταυτίζεται ή καταγγέλλει,
αναμένοντας τα γεγονότα, που θα
κρίνουν στη πράξη το τέλος ή όχι της
παρούσας και την αρχή της νέας ελπιδοφόρας μετακρισιακής κατάστασης.
H παραγωγική ανασυγκρότηση του
τόπου αποτυπώνεται, με όσες παραλλαγές, αποκλίσεις ή αντιθέσεις από
κυβερνήσεις και κόμματα, ως η βασικότερη προϋπόθεση για το ξεπέρασμα της
εκάστοτε «κρίσης». Στα προεκλογικά

ντοκουμέντα βρίσκουμε πλήθος συγκεκριμένων προτάσεων προς υλοποίηση. Σωστά διακηρύσσεται ως το κατ’
εξοχήν πολιτικό ζήτημα ουσίας, ως το
ζήτημα, που αφ ενός έχει κρίνει αμετάκλητα και καταδικαστικά τις μέχρι
τώρα πολιτικές υποτέλειας, αφετέρου δείχνει φωτεινά το δρόμο σε μια
κυβέρνηση, που έχει πολιτική βούληση
σαφώς διάφορη των προθέσεων.
Η κρισιακή κατάρρευση δημιούργησε
τις καλύτερες των προϋποθέσεων για
αποφασιστική στροφή στους παραγωγικούς τομείς σε σημείο που, εκ των
πραγμάτων, θα μπορούσε να πάρει χαρακτήρα «εθνικού λαϊκού κινήματος»,
φέρνοντας στο προσκήνιο το λαϊκό
παράγοντα, όχι ως θεατή ή κομπάρσο
αλλά ως πρωταγωνιστή, τόσο στα του
«οίκου του» όσο και στην πολυεπίπεδη
εξωτερική κυβερνητική πολιτική. Είναι
προϋπόθεση, η κοινωνική πυραμίδα να
στερεωθεί πάνω στη σταθερή επίπεδη
βάση της, αλλάζοντας θέση από το έως
τώρα ασταθές ανάποδο στήσιμο με τη
κορυφή της προς τα κάτω.
Οι όποιες διαπραγματεύσεις με «εταίρους – πιστωτές κλπ», θα αποτυγχάνουν, όσο δε διεξάγεται πρωτίστως
«διαπραγμάτευση» με την κοινωνία,
πάνω σε πραγματικά δεδομένα και

ζητούμενα, δηλαδή τι έχουμε και τι
θέλουμε. Είναι το μέγιστο πολιτικό
ζητούμενο για την αναγκαία συσπείρωση δυνάμεων, αποφασισμένων να τις
υλοποιήσουν. Και την ενεργοποίηση
προς αυτή την κατεύθυνση του λαϊκού
παράγοντα θέλουν, όσο τίποτε άλλο, να
αποτρέψουν οι δυνάμεις της «υπανάπτυξης».
Η παραγωγική ανασυγκρότηση του
τόπου, βασισμένη στην ανάπτυξη των
γηγενών παραγωγικών δομών, κορμός
μιας καθολικής αναστήλωσης, μπορεί
να υπάρξει μόνο ως αγωνιστική διεκδίκηση, όχι ως ελεημοσύνη και αυτή υπό
όρους.
Όσο τα δεδομένα δεν αλλάζουν, οι
χαμένες θυσίες του λαού θα στρώνουν
το δρόμο στη ραγδαία συντηρητικοποίηση, στη λογική του «λιγότερου κακού»
και των βαθύτερων αντιδραστικών συμβιβασμών, κι αυτό κανείς δεν μπορεί
να το αγνοεί. Ούτε καν μια δημοτική
κίνηση, σ’ ένα μικρό Δήμο της χώρας!
Αναμένοντας λοιπόν, για πολλοστή
φορά στο νέο κύκλο, που άνοιξε,
την επιβεβαίωση ή όχι των ελπίδων,
προβληματιζόμαστε αφού, ευτυχώς, ο
ελληνικός’’ οργανισμός’’ αρνούμενος να
πεθάνει ακόμα ανασαίνει ...μαζί του κι
εμείς!

όταν χρησιμοποιεί ακατάλληλα υλικά, είτε κόβει
είτε δεν κόβει αποδείξεις.
Η χώρα έχει ανάγκη καθολικής αναγέννησης,
όπως και ο κάθε Δήμος. Τίθεται ζήτημα να
ορίσουμε το «καθολικό», αντί απλώς να το
χρησιμοποιούμε ως έμφαση απέναντι στην
κρίση. Τίθεται το αίτημα μιας νέας κοινωνικής
συνείδησης, θεμέλιο αλλά και αποτέλεσμα, των
μικρών και μεγάλων αγώνων, που αλλάζουν
την πραγματικότητα. Τίθεται το ερώτημα,
ποιες επιλογές θα διαμορφώσουν έναν άλλο
ορίζοντα στις συμπεριφορές και τις πράξεις των
ανθρώπων. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί
μόνο από μια κυβέρνηση ούτε από μια διοίκηση,
γιατί το αναγκαίο οξυγόνο δεν μπορεί να
παραχθεί από το πολιτικό σύστημα, αλλά από
μια κοινωνία σε ζύμωση, δηλαδή, από μια
κοινωνία με ζωντανά κοινωνικά κινήματα.
Το «τι κάνουμε» δεν απαντάται εύκολα. Ούτε
με μιας. Αλλά, έχουμε ανιχνεύσει κάποια
στοιχεία του μονοπατιού. Την ανάγκη για μια
νέα κοινωνικοπολιτική συγκρότηση της Πόλης
(και της χώρας, αντίστοιχα), για έναν πολίτη
διαφορετικής κοινωνικοπολιτικής συνείδησης,
ότι το «πολιτικό» δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς
το «κοινωνικό», όπως και το «τοπικό» χωρίς
το «κεντρικό». Ότι η συνύπαρξη κοινωνίας
και πολιτικής συνεπάγεται ένα χώρο, όπου η
δεύτερη δεν θα μπορεί να αυτονομείται και να
επιβάλλεται στην πρώτη, μετατρέποντάς την σε
θεατή.
Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Συγκροτούμε
«Δήμο», στο βαθμό, που μας αναλογεί, αργά,
βασανιστικά, με το σινεμά, με τις προτάσεις
μας στο δημοτικό συμβούλιο, με το ποδήλατο
της «Συνοικιακής» κομποστοποίησης, με τις
βάρδιες στο’’ Θεόκλητο’’, με την ιστοσελίδα και
την εφημερίδα μας, με τις συζητήσεις μας, με
ό,τι μπορούμε. Με το παράδειγμά μας. Έχουμε
συνείδηση ότι αποτελούμε τμήμα ενός ρεύματος,
που τέμνεται με τις αγωνίες και τα βαθιά
ζητούμενα της χώρας και της πολιτικής. Αυτή την
ανάγκη υπηρετούμε. Μάχιμα και ακηδεμόνευτα.
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Η «Δράση για μια άλλη πόλη» είναι μια
αυτόνομη αγωνιστική και ριζοσπαστική
προσπάθεια, που ξεκίνησε σαν χώρος συζητήσεων
και κατέληξε στη δημιουργία δημοτικής κίνησης,
η οποία για πρώτη φορά συμμετείχε σε δημοτικές
εκλογές το 2006 λαμβάνοντας ποσοστό 8,5% και
μία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο των Βριλησσίων. Η «Δράση», στις εκλογές του 2010, με ποσοστό 13,9%, κατέλαβε δύο έδρες στο δημοτικό
συμβούλιο. Στις εκλογές του 2014, με ποσοστό
15,5% κατέλαβε τρείς έδρες.

Στην Κίνησή μας συναντιούνται δημότες με διαφορετικές πολιτικές διαδρομές και εμπειρίες. Η σύνθεση αυτής της διαφορετικότητας σε μια κοινή
προσπάθεια είναι το κεντρικό στοιχείο της φυσιογνωμίας μας. Από το 2006, η «Δράση» συμβάλει με
προτάσεις στα θεσμικά όργανα του Δήμου, διοργανώνει δεκάδες εκδηλώσεις για τα τοπικά ζητήματα, την πολιτική και τον πολιτισμό, ενημερώνει με
εφημερίδα και ιστοσελίδα τους δημότες, διατηρεί
ζωντανή μια ανοιχτή διαδικασία προβληματισμού
και κινητοποίησης στην πόλη μας.
Εστιάσαμε στην ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, γιατί έτσι αλλάζει η
έκβαση των «μικρών» αλλά και των «μεγάλων»
αγώνων. Επιμένουμε στα κινηματικά χαρακτηριστικά και την αυτονομία της Κίνησής μας, γιατί
αυτή είναι η πιο αποτελεσματική μορφή οργάνωσης των πολιτών στη γειτονιά τους. Συνεχίζουμε,
δημιουργώντας προϋποθέσεις έξω από το σκηνικό
της παρακμής και της κρίσης, για μια «άλλη» οργάνωση της τοπικής κοινωνίας.
«Περπατάμε ρωτώντας, γνωρίζοντας ότι η
διαδρομή φτιάχνεται από τα βήματα των
πολλών και όχι από την επιδέξια χαρτογράφηση εκ μέρους ειδικών σκαπανέων».
(«Ανήσυχοι νεκροί -κι ό,τι λείπει, λείπει»,
εκδόσεις Άγρα)

ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ôçò
Êßíçóçò Äçìïôþí Âñéëçóóßùí

Je suis... Hypocrite
του Νίκου Χαραλαμπίδη

Ν

ομίζω ότι δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να προστεθεί μια
ακόμη έκφραση δίκαιου αποτροπιασμού για την φασιστικήδολοφονική επίθεση εναντίον της δημοσιογραφίας
(ελευθεροτυπίας) και την απολύτως δικαιολογημένη οργή, που
αυτή προκαλεί. Επίσης δεν νομίζω ότι είναι εξ ίσου χρήσιμο να
ακολουθήσω την εύκολη πεπατημένη της κριτικής προς τους
αιμοσταγείς και λοιπούς ηγέτες,, που παρέστησαν συγκινημένοι
στην υπέρ του Charlie Hebdo συγκέντρωση στο Παρίσι. Ο
τίτλος αφορά το ανώνυμο πλήθος της «ανυποψίαστης» Δύσης. Με
αφορούν επίσης και οι συντάκτες του ίδιου του περιοδικού, όσο και
αν αυτό φαντάζει ως μη πρέπον.

θυμάμαι στις πρωτεύουσες της «πολιτισμένης» Δύσης να υπήρξε
σοβαρή αντίδραση από τους ευαίσθητους και σοκαρισμένους
πολίτες. Ούτε βέβαια και από την σύνταξη του Charlie Hebdo.
Και πώς να το περίμενε κανείς αυτό, αφού η «αριστερή» σύνταξη
του περιοδικού είχε ταχθεί ολόπλευρα στο πλευρό του «δίκαιου»
πολέμου της «ελευθερίας» εναντίον της τότε βαρβαρότητας, που
ενσάρκωνε ο Μιλόσεβιτς. Η ελευθεροτυπία, παράπλευρη απώλεια…
Ομοίως, η ίδια «αριστερή» σύνταξη του περιοδικού, δεν είχε
αργότερα μεγάλο δίλημμα να επιλέξει μεταξύ του επιτιθέμενου
κράτους του Ισραήλ και των υφιστάμενων την επίθεση
Παλαιστινίων. Το περιοδικό όφειλε να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία
του Ισραήλ έναντι των «απολίτιστων» Παλαιστινίων.

Ανυποψίαστη και ανέτοιμη, λοιπόν, η Γαλλική κοινωνία μπροστά
στην ισλαμοφασιστική επίθεση κάποιων παρανοϊκών. Υποθέτω
ότι ελάχιστοι εξ αυτών έχουν συνειδητοποιήσει ότι η «διεθνής
κοινότητα» βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση πολέμου. Και ο
πόλεμος είναι ακραία κατάσταση, δεν είναι light. Εκτός και αν,
ό,τι συμβαίνει μακριά μας, δεν μας απασχολεί. Εκτός και αν
υποθέσουμε ότι οι «ειρηνευτικές» σταυροφορίες της Γαλλίας είναι
κινήσεις καλής θέλησης. Εκτός και αν θέλουμε να λησμονούμε
ότι οι φασιστικές συμμορίες των τζιχαντιστών είναι δημιούργημα
της «διεθνούς κοινότητας». Εκτός και αν λησμονούμε ότι δεν έχει
παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που αυτοί οι ίδιοι ήσαν
σύμμαχοι εξοπλιζόμενοι – και από την Γαλλία κατά μεγάλο μέρος
– εναντίον του καθεστώτος της Συρίας, όπως και οι ταλιμπάν του
Αφγανιστάν.

Να προσθέσω εδώ ότι η ευαίσθητη Γαλλική Δημοκρατία
και στις δύο αναφερθείσες περιπτώσεις (Γιουγκοσλαβίας
και Παλαιστινιακής Ιντιφάντας), αποδεικνύοντας τα άμεσα
ανακλαστικά της, είχε απαγορεύσει ολοκληρωτικά τις πιθανές
διαδηλώσεις!
Η ελευθεροτυπία του Charlie Hebdo, πάντως, δύο φορές δεν άντεξε
το χιούμορ επί του θέματος και απέλυσε τόσο την Μονά Σολέ όσο
και τον Μορίς Σινέ ως αντισημίτες. (Για τη δεύτερη περίπτωση
καταδικάστηκε από Γαλλικά δικαστήρια με πρόστιμο 40000 ευρώ)
Ας σταθούμε λίγο σε αυτό για να εννοήσουμε καλύτερα το είδος του
χιούμορ αλά Charlie. Η ειρωνεία κατά του Θεού των Εβραίων (όπως
και των καθολικών, των μουσουλμάνων, των ορθόδοξων) είναι
απολύτως θεμιτή, όχι όμως και ο σαρκασμός εναντίον του κράτους
του Ισραήλ ή οποιουδήποτε άλλου επιτιθέμενου ,που ανήκει
βεβαίως στην συμμαχία των «δικαίων». Ομοίως, επί παραδείγματι,
το δήθεν εικονοκλαστικό χιούμορ έναντι της παρούσας Γαλλικής
κυβέρνησης αφορά – αν ανατρέξει κανείς στα πρωτοσέλιδά του
περιοδικού-σ τις ερωτοδουλειές του ζωηρού Ολάντ.

Θα πρέπει λοιπόν να απαλείψουμε από την μνήμη μας το γεγονός
ότι ο Γαλλικός ιμπεριαλισμός είναι ο πλέον επιθετικός όλων των
Ευρωπαϊκών κρατών. Ποιό κράτος της Ευρώπης άραγε έχει
διεξάγει τόσες επεμβάσεις μεταπολεμικά κυρίως σε χώρες, τέως
αποικίες του, με διάφορα προσχήματα, αλλά με πραγματική
στόχευση τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των «προστατευόμενων»
χωρών; Μαλί , Τσαντ, Ακτή Ελεφαντοστού, Μπουργκίνα Φάσο,
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αλλά και Λιβύη, Συρία, είναι
μερικοί από τους στόχους . Καταιγίδα «δίκαιων πολέμων», εντελώς
σύμφωνων –παρεμπιπτόντως- στην θρησκευτική παράδοση
του καθολικισμού. (Να προσθέσω ότι ο όρος υποστηρίχτηκε με
θεολογικά κριτήρια πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία από
τον Άγιο Αυγουστίνο; Για να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τα περί
σύγκρουσης πολιτισμών.)

Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με την καθεστηκυία αντίληψη της
φαντασίωσης της νεοφιλελεύθερης «αριστεράς», πως βαπτίζεται
ως αντισυστημική, κριτικάροντας την εκάστοτε θρησκεία αλλά –
προσέξτε- ποτέ το ίδιο το σύστημα. Μόνο που αυτοί ακριβώς είναι
και οι όροι ένταξής της στο σύστημα. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει
αναθέσει στην αριστερά την ενασχόληση με τα εντελώς ανώδυνα
για αυτόν θεματάκια. Εκτός και αν πιστεύουμε στα σοβαρά ότι ο
καπιταλισμός κινδυνεύει από το χιούμορ κατά της θρησκείας. Να
υπενθυμίσω ότι ο προκάτοχος της αγαπητής Μέρκελ δηλώνει άθεος
και ότι η ανεξιθρησκία είναι κατοχυρωμένη στις χώρες των εταίρων
μας. Την ίδια ώρα οι μουσουλμάνοι κάτοικοι του Παρισιού μένουν
σε γκέτο και οι λευκοί στη πόλη του φωτός…

«Ελευθερία κατά της βαρβαρότητας» είναι το διακύβευμα κατά τον
πολιτικό κολοσσό Ολάντ (που μετράει ήδη τέσσερεις στρατιωτικές
επεμβάσεις στην Αφρική). «Η μεγαλύτερη επίθεση κατά της
δημοσιογραφίας» ήταν αυτή, κατά τους New York Times. Σοβαρά;
Όπως υπενθυμίζει και ο Noam Chomsky, σε σχεδόν ομότιτλο
με το παρόν άρθρο του, θα πρέπει να έχει κανείς πολύ ελαστική
μνήμη για να ξεχνά τον βομβαρδισμό της κρατικής τηλεόρασης της
Σερβίας κατά τον πόλεμο του 1999 από τις «φίλιες» δυνάμεις. Δεν

Κανείς δεν δικαιούται να είναι ανυποψίαστος, ιδίως όταν
συμμετέχει οικιοθελώς στο σύστημα. Ο πόλεμος είναι φρικτός και
δεν είναι light….

. . . στα Βριλήσσια !
“Äράση ãéá ìéá Άëëç Πüëç”.
Ðßíäïõ 30 & Ìáñáèþíïò, ÂñéëÞóóéá
www.DrasiVrilissia.gr

Μια επιτυχία της Κινηματογραφικής Λέσχης
Βριλησσίων Cine-Δράση

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Γιάννης Τσούτσιας
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Cine
Δράση

Μ. Παπαχριστοδούλου

6974371054

Εφημερίδα

Τζένη Ρόκα
Γιάννης Τσίχλας

6972163047
6946810404

Ιστοσελίδα

Μάκης Ετζόγλου

6937080075

Δανειστική
Βιβλιοθήκη

Τασία Μάρη

6972051214

Συνοικιακή Κομποστοποίηση

Δημοτικό
Συμβούλιο

Λάμπης Λαζάνης
Κωνσταντίνα Κουντουριώτη

2108810801
6977096601

Γιάννης Τσούτσιας
Μιχάλης Βερροιόπουλος
Ορέστης Ηλίας

6937010046
6973607555
6947742771

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Ρήγας Κωνσταντινίδης
Θωμάς Νασίκας

6974497520
6944311391

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Μάρκος Κρητικός
Λεωνίδας Ιωαννίδης

6974039850
6945299754

Σχολικές Επιτροπές - Σχολεία
Παύλος Αρβανίτης
Αντώνης Τύρης

6977437696
6977527506
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Η Κινηματογραφική Λέσχη «Cine-Δράση», συνεχίζοντας
τις επιτυχημένες της δραστηριότητες, εξασφάλισε και
παρουσιάζει, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου
2015, στις 9.00μμ, στην αίθουσα ‘’Νίκος Εγγονόπουλος’’ του
πάρκου Μ. Θεοδωράκης (πρώην ΤΥΠΕΤ), Π. Μπακογιάννη
38-42, Βριλήσσια, τις βραβευμένες ταινίες του 2014
στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Των
προβολών ακολουθούν συζητήσεις με σκηνοθέτες, ηθοποιούς
και συντελεστές του Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας.

Πρόγραμμα

Ãéá åðéêïéíùíßá: newspaper@DrasiVrilissia.gr

Κωνσταντίνος Σαμαράς

24΄

Ιλένα, Σπύρος Σκανδάλης,

15΄

For Eternity, Μαρία Λάφη

7΄

Όταν αρχίζει το τραγούδι, Γιάννης Πόθος

8΄

II, Ευθύμης Kosemund Σανίδης

16΄

Drag me: An urban music tale, Νίκος Κελλής

6΄

Πέρασμα , Λάμπρος Γεωργόπουλος

7΄

Jennings Lodge , Αλίκη Σούμα

11΄

Maasai , Χάρης Λαγκούσης

16΄

Συνολική διάρκεια 110 λεπτά

2η ημέρα Κυριακή 5 Ιούλη 2015
Προσευχή, Θανάσης Νεοφώτιστος

20’

Εβίβα, Δημήτρης Νάκος –Αμερίσσα Μπάστα

16΄

Βόλτα, Στέλλα Κυριακοπούλου

11΄

A Single Body, Σωτήρης Δουνούκος

20΄

Sunday, Βαγγέλης Σέρφας

17΄

Δείπνο για λίγους, Νάσος Βακάλης

10΄

The Immortalizer, Μάριος Πιπερίδης

22΄

Συνολική διάρκεια 116 λεπτά
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Ενημέρωση

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Μια μελέτη που ξέρουμε το αποτελέσμά της

Ο

του Μιχάλη Βερροιόπουλου

Λόγος για την περίφημη «Μελέτη για το Κυκλοφοριακό». Σταθερή
υπόσχεση των διοικήσεων, τα τελευταία τουλάχιστον 10-15 χρόνια,
προς κάθε δημότη ή επιτροπή δημοτών, που διαμαρτύρονται
για κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, από τα πολλά, είναι αλήθεια, που
εμφανίζονται στο δήμο μας τα τελευταία χρόνια. Από τη μελέτη αυτή
ζητείται να λυθούν, ως δια μαγείας, τελεσίδικα, ορθολογικά, δίκαια και
ταυτόχρονα όλα τα προβλήματα. Αυτά της Ε. Αντιστάσεως αλλά και αυτά της
Αργυροκάστρου. Τόσο της Ολύμπου όσο και της Κισσάβου, της Σαλαμίνος,
της Σπάρτης, της 28ης Οκτωβρίου και κάθε άλλης οδού του δήμου μας.
Πολύ πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο (μεταξύ αυτών και ο υπογράφων)
ψήφισε τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση της υπόψη μελέτης,
προϋπολογισμού 90.000 ευρώ.
Έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλους μπελάδες θα μπουν τόσο οι μελετητές όσο
και οι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της εκπόνησης της μελέτης. Είναι μεγάλες
οι «προσδοκίες» πολλών δημοτών και δυστυχώς πολύ μικρή η αληθινή και
ειλικρινής συζήτηση για τα αίτια των προβλημάτων αυτών.
Πρέπει να ειπωθεί ότι ο δήμος και οι υπηρεσίες στα επίσημα χαρτιά
του διαγωνισμού θέτουν σωστά τα ζητούμενα: Βιώσιμη κινητικότητα,
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, προστασία του χαρακτήρα του δήμου κλπ.
Πολύ φοβούμαι, όμως, ότι η ζημιά έχει γίνει. Οι περισσότεροι από αυτή τη
μελέτη απλά περιμένουν να δουν εκείνα τα μέτρα, που θα ανακουφίζουν το
πρόβλημα «έξω από την πόρτα τους» Δεν είναι, φυσικά, κακό αυτό. Απλά θα
έπρεπε, με αφορμή αυτό, να έβλεπε κανείς και το γενικότερο και πραγματικό
πρόβλημα. Να μερικά προβλήματα του δήμου μας, πάνω στα οποία κτίστηκε
το σημερινό «κυκλοφοριακό»: Ισχνότατη δημόσια συγκοινωνία, ανύπαρκτη
δημοτική, αδυναμία αξιόπιστης πρόσβασης στους συγκοινωνιακούς κόμβους
Μετρό και προαστιακού, ανύπαρκτα ελεύθερα και ασφαλή πεζοδρόμια.
Χωροθέτηση χρήσεων γης και έκδοση αδειών ίδρυσης εγκαταστάσεων, που
εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία. Πλήρης αδυναμία ελέγχου ύπαρξης των
νόμιμων αδειών στάθμευσης, που έχουν υποσχεθεί οι εγκαταστάσεις, κυρίως
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος καμιά πολιτική μείωσης της χρήσης του
αυτοκινήτου, τουλάχιστον για τις ενδοδημοτικές κινήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, τι να σου κάνει μια κυκλοφοριακή μελέτη, πέρα φυσικά
από το να επιβεβαιώσει, επιστημονικά σχεδόν, όλα τα παραπάνω και να
προτείνει λύσεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να θεραπεύσουν τις αιτίες του
προβλήματος. Λύσεις όχι εύκολες, που απαιτούν προγραμματισμό, επιμονή,
συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων και κοινωνική συναίνεση.
Βεβαίως, η μελέτη την ίδια ώρα θα προτείνει και τις περίφημες «σημειακές»
παρεμβάσεις προς ανακούφιση των άμεσων προβλημάτων. «Αντιδρομήσεις»,
«μαιάνδρους», «σαμάρια με ή χωρίς αυτιά» και άλλα τέτοια. Εκεί θα γίνει
φυσικά και η μόνη συζήτηση. Να αντιδρομήσουμε την Αντιστάσεως; Ναι,
αλλά τι θα κάνουμε με την Αργυροκάστρου; Να επιτρέψουμε ξανά την
αριστερή στροφή στην Ολύμπου για να αποσυμφορηθεί η Κισσάβου; Ναι,
αλλά θα χάσουν ξανά τον ύπνο τους οι κάτοικοι που διαμένουν εκεί.
Όσο τα προβλήματα μας θα τα αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά,
μεμονωμένα, χωρίς να κοιτάμε τις πραγματικές αιτίες, τόσο θα γίνονται
περισσότερο δισεπίλυτα και θα οδηγούν στο θλιβερό φαινόμενο, που είδαμε
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, όπου δημότες διαπληκτίζονταν με
άλλους δημότες. Θέαμα για το οποίο την κύρια ευθύνη φέρουν διαχρονικά οι
διοικήσεις του δήμου.

Στους δύο, ο τρίτος … χωρεί;
του Γιάννη Τσίχλα

Σ

τη μικρή μας «πολιτική γειτονιά» όλοι
γνωριζόμαστε, ζώντας πολύ κοντά και
ξέροντας λίγο πολύ ο ένας τα «χούγια»
του άλλου. Έχουμε ήδη διανύσει παράλληλη
πορεία «μιας ζωής» και μέσα απ’ τη βιωματική
«τοπική μνήμη» ανά πάσα στιγμή μπορούμε
να ανακαλούμε όποια επεισόδια και φάσεις
επιθυμούμε, για να τεκμηριώνουμε έκαστος το
δικό του δίκιο στη κάθε τοπική «διένεξη».
Η εμπλοκή στο «δίκιο μου» ισχύει για όλες τις
πλευρές (και για τις καλύτερες οικογένειες),
αντιλαμβανόμενοι πως οι «παραγνωρισμένοι»
πιο δύσκολα συνυπάρχουν - ειδικά στη
πολιτική. Επιπλέον τα «υπερτοπικά» κόμματα
παρεμβαίνοντας σαν «τρίτα», αναταράζουν τη
«τοπική αυτοφυή ποικιλία» όπως αυτή είναι
διαμορφωμένη διαχρονικά και διαπολιτισμικά,
πάνω σε λεπτές
εξισορροπητικές
συνιστώσες,
ακατανόητες σε
όποιους τρίτους.
Αφαιρείται απ’
τους τοπικούς
πρωταγωνιστές ο
ρόλος του πραγματικού
υποκείμενου
στις υπάρχουσες
καταστάσεις, στη
δημιουργία των
οποίων χωρίς
αμφιβολία συντελούν
τα μέγιστα.
Η όποια κομματική πολιτική ως η τρίτη στην
«τοπική σχέση», από φύση και θέση αποτιμά το
«τοπικό» ως «τοπικιστικό», κάτι σαν στατιστικό
μέγεθος, δηλαδή ψύλλο στ’ άχυρα των «μεγάλων
πολιτικών». Με διακηρυγμένη τη παντογνωσία
της, οδηγεί τις τοπικές συλλογικότητες
στην εσωστρέφεια, να κατατρώγονται από
παραπολιτικές παρεξηγήσεις στο βωμό του
«δίκιου» που ενώ όντως κάπου ανήκει, μένει
αδιερεύνητο, ασαφές, κι έτσι αναξιοποίητο.
Συνεπώς, τι να την κάνουμε, όλοι μας, την
ατομική και κομματική δικαίωση όταν ο τοπικός
κινηματικός χώρος συρρικνώνεται απελπιστικά;
Όταν εντέλλεται να παρέχει το συνεσταλμένο
ακροατήριο ενός «μαζικού χώρου» ανεκτικού
σε υπερκείμενες παρεμβάσεις κάθε είδους;
Όταν υποχρεώνεται να επιλέγει το καλύτερο
κόμμα κατά περίσταση, για να κερδίζει κάτι από

«θεσμικές θέσεις» σε Δήμους - κυβερνήσεις ή
μετωπικά κινηματικά εύσημα, δοθέντων των
ευκαιριών σε εκλογές ή επετείους κάθε είδους;
Εδώ είμαστε λοιπόν και μάλιστα σε
απαιτητικότερες συνθήκες:
Τι πρέπει να γίνει ώστε να κατοχυρωθεί ο
«κοινός τόπος» μας ως ο μόνος εξ αντικειμένου
χώρος που μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάντλητο
φυτώριο προσωπικών εμπειριών, άμεσης
κριτικής και συλλογικής ευθύνης; Ο μόνος που
μπορεί να επιδρά τόσο στη παραγωγή «γενικών»
πολιτικών όσο και στις επιμέρους εξειδικεύσεις;
Είναι απελευθερωτική η ανίχνευση της
πυρηνικής δυναμικής που εμπεριέχεται στην
άμεση κινηματική εμπειρία, όταν επικοινωνείτε
απευθείας χωρίς ενδιάμεσο παραμορφωτικό
πρίσμα. Είναι
μέγιστη προσφορά
στο συλλογικό
γίγνεσθαι η
κατάκτηση
του ατομικού
δικαιώματος
να ακούμε να
σκεφτόμαστε να
αποφασίζουμε
και να
αυτοπειθαρχούμε,
υποκείμενοι και
αντικείμενοι των
δικών μας πράξεων.
Είναι άμεσα
διεκδικούμενες οι κινηματικές γέφυρες στο κενό
μεταξύ των τοπικών αντικειμενικά υποκείμενων.
Απενεργοποιούν τους όποιους παρείσακτους
«τρίτους» στη τοπική «σχέση». Τρίτους που
νομίζουν πως μπορούν να καθορίζουν τη τοπική
συλλογική κατάσταση καλύτερα αυτοί, καθ’
ότι έχουν κάνει επάγγελμα το καθορισμό της
γνώμης των άλλων. Αν μπορούν να κάνουν κάτι
άλλο εκτός απ’ αυτό που μόνο γνωρίζουν να
κάνουν, ας το αποδείξουν! Κι εγώ μαζί τους.
Οι κάτω τοπικοί «αντικείμενοι», πρέπει να
ανέβουμε και ως «υποκείμενοι».
Οι πάνω, κομματικοί «υπερκείμενοι» πρέπει να
κατέβουν και ως «αντικείμενοι».
Να συναντηθούμε στο κινηματικό κενό του
«κοινού τόπου» μας πριν γίνει χάος, να δούμε τι
θα γίνουμε.

Δήμος Βριλησσίων:
Άτολμα βήματα σε θετική κατεύθυνση
Εκτός προγράμματος η αξιοποίηση των κλαδεμάτων
του Λάμπη Λαζάνη

Σ

ε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
η δημοτική αρχή εισηγήθηκε (επιτέλους), το
διαχωρισμό των φυτικών υπολειμμάτων, που
παράγονται από τα κλαδέματα στα πάρκα και τις
δενδροστοιχίες του Δήμου, από τα άλλα απορρίμματα,
που οδεύουν προς τη χωματερή. Σύμφωνα με την πρόταση
της διοίκησης, οι κορμοί και τα κλαδιά θα σωρεύονται
σε υπαίθριο χώρο της υπηρεσίας καθαριότητας και
στη συνέχεια θα διενεργείται προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την εκποίηση και απομάκρυνσή τους.
Εκτιμάται έτσι, σε ετήσια βάση, ότι ο Δήμος
Βριλησσίων θα μειώσει τα παραγόμενα και
μεταφερόμενα απορρίμματά του κατά 3.000
μ3, όγκος, που θα απαιτούσε 300 δρομολόγια ανά
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έτος με φορτηγά
του Δήμου,
επιτυγχάνοντας
σημαντική
μείωση
κατανάλωσης
σε καύσιμα,
κόστος διοδίων,
συντήρησης
οχημάτων,
εργατοωρών.
Η κίνηση αυτή, σωστή και επιβεβλημένη, παραμένει,
ωστόσο, ημιτελής! Διότι ο Δήμος «εκποιεί» ένα
προϊόν, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εντός του
Δήμου. Συγκεκριμένα, η «Δράση», κατά το πρότυπο
της «Συνοικιακής Κομποστοποίησης», που έχει
ξεκινήσει (με τη χρήση ποδηλάτου και μεταφερόμενου
κλαδοθρυμματιστή), πρότεινε την άμεση προμήθεια
ενός εύχρηστου ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή,
παραγωγικότητας 6-10 μ3 θρύμματος/ώρα και κόστους
περί τις 15 - 20 χιλ. €. για τον επιτόπιο θρυμματισμό
των κλαδεμάτων, στα σημεία, όπου τα αποθέτουν οι
δημότες.
Η διαδικασία αυτή, που δεν συνεπάγεται επιβάρυνση
των υπηρεσιών, γιατί ο χρόνος θρυμματισμού δεν

υπερβαίνει τον χρόνο συλλογής, εξασφαλίζει μείωση
του όγκου των «απορριμμάτων» και επομένως και των
ΕΝΤΟΣ του Δήμου δρομολογίων, τουλάχιστον στο 1/5 των
υπολογιζόμενων, όσο δηλ. και η μείωση του όγκου. Τα
3000 μ3 κλαδεμάτων, κατ’ έτος, θα μετατραπούν έτσι σε
600μ3 θρύμμα. Και σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όγκος
αυτός θα έχει μειωθεί «από μόνος του» κατά 1/3.
Ο θρυμματισμός δίνει ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ στη
«μάζα ξύλου» και γιατί μειώνει το μεταφορικό κόστος και
γιατί η φυσική διαδικασία της ζύμωσης ξεκινάει αυτόματα
και με το χρόνο το προϊόν μετασχηματίζεται σε κομπόστ,
αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία και λόγω ποιότητας,
αλλά και λόγω περαιτέρω μείωσης του όγκου του (3-4
φορές σε σχέση με τον αρχικό όγκο θρύμματος).
Υπό αυτή την έννοια, η πιο οικολογική και οικονομική
λύση, πολιτικά και πολιτισμικά ενδεδειγμένη, θα ήταν να
παρέμενε η «μάζα ξύλου» εντός του Δήμου. Μέρος του
θρύμματος μπορεί να εναποτίθεται σε δημοτικά πάρκα ή
σε οικόπεδα δημοτών που θα ήθελαν να το αξιοποιήσουν
και δεν θα μεταφέρονταν στον προβλεπόμενο χώρο για να
δημοπρατηθεί. Ταυτόχρονα έτσι, θα ξεκινούσε στην πράξη
η «εκπαίδευση» των δημοτών στην κομποστοποίηση,
ώστε αυτή προοδευτικά να επεκταθεί και στα οικιακά
απόβλητα.
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Το στοίχημα μιας διαρκούς πολιτιστικής παρέμβασης στην πόλη μας
Η πρόταση της «ΔΡΑΣΗΣ» για τον πολιτισμό
από την Ομάδα Πολιτισμού της Δράσης

Τ

α τελευταία χρόνια ανέδειξαν τη σαθρή βάση της οικονομικής συγκρότησης της χώρας, τα φτωχά
εργαλεία οικονομικής οργάνωσης, τον ασθενή περιφερειακό της ρόλο στο διεθνή καταμερισμό της
λεγόμενης ελεύθερης οικονομίας, το δολοφονικό εναγκαλισμό κράτους και μεγάλων οικονομικών
συμφερόντων, την ολοένα αυξανόμενη σήψη και διαφθορά, που σαν καρκίνος κατατρώει τα σωθικά του
σώματος της κοινωνίας. Παράλληλη συνέπεια, η βίαιη ανατροπή των κοινωνικών αξιών προς όφελος της
θεοποίησης του χρήματος, της προσωπικής ευμάρειας, της αγωνιώδους προσπάθειας μεγιστοποίησης
των κερδών με κάθε τίμημα και αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Ο άκρατος ανταγωνισμός,
μεταμφιεσμένος σε «μεταρρυθμίσεις», η μετατροπή των ανθρώπινων αναγκών σε εμπόρευμα,
επεκτάθηκε παντού. Ο νεοφιλελευθερισμός έγινε φυσικός νόμος, θεωρείται «φυσικό» κάποιοι να
δουλεύουν για λογαριασμό άλλων, να ζουν χωρίς πραγματικά δικαιώματα, ελευθερίες, προοπτικές. Η
δημιουργία και ο πολιτισμός δεν εξαιρέθηκαν απ’ αυτή την εξέλιξη. Η κρίση επέτεινε τα όρια στη δημόσια
σφαίρα, εγκαθιστώντας κι εκεί τη λογική της αυτοχρηματοδότησης, της ανταποδοτικότητας και του
κέρδους, αναγκάζοντας, σε ότι μας αφορά, και τους Δήμους να «προσαρμοστούν».

Βριλήσσια: Ο Δήμος Βριλησσίων για να διοργανώσει
το ετήσιο Φεστιβάλ του, παραχωρεί το θέατρο «Αλίκη
Βουγιουκλάκη» σε επιχειρηματίες έναντι συμβολικού
ενοικίου, για να εξασφαλίσει, με όρους ζήτησης, ένα καλό
«προϊόν», αποφεύγοντας το οικονομικό «ρίσκο» και συνεπώς,
το ενδεχόμενο χρεών. Αποφεύγει όμως έτσι και να παίξει
τον εποπτικό - παιδευτικό δημόσιο ρόλο του, αρκούμενος
στο ρόλο του ατζέντη. Μπορεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια
να παρακολουθήσαμε κάποιες καλές ‘’ μεταφερόμενες’’
παραστάσεις, , αλλά καμία έξω από τα «καθιερωμένα», ούτε
μία πειραματική προσπάθεια ούτε ένα πρωτοποριακό έργο,
ο,τιδήποτε «τολμηρό», καλλιτεχνικά προκλητικό, που δεν θα
εξασφάλιζε «εισιτήρια». Ζέοντα κοινωνικά θέματα (φασισμός,
ρατσισμός, καταπίεση, δικαιώματα, σεξισμός, δημοκρατία,
ελευθερία, ανεργία κ.α.) μένουν έξω από το ρεπερτόριο την
«αγοράς», επομένως και των Δήμων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΔΡΑΣΗΣ»
Η «Δράση» πρότεινε στο διοικητικό συμβούλιο του
αρμόδιου ΝΠΔΔ του Δήμου «Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός του Δήμου Βριλησσίων» να ακολουθηθεί,
από αυτή τη χρονιά, ένας διαφορετικός δρόμος, ένα νέο
ξεκίνημα στα πολιτιστικά πράγματα του Δήμου μας. Που να
ενισχύει κάθε δραστηριότητα που διασυνδέει την κοινωνία,
την κάνει περισσότερο ανθρώπινη, ανθεκτική.
Η πρόταση που κατατέθηκε, έχει δυο άξονες,
αποβλέποντας στο μεγαλύτερο δυνατό συγχρωτισμό των
δημοτών με την τέχνη και τις παρεμβάσεις του Δήμου (χωρίς
να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη ιδέα ενταγμένη σ’ αυτή τη
λογική). Πρώτον, στην τόνωση της τοπικής ερασιτεχνικής
δημιουργίας, αξιοποιώντας
τη δουλειά που γίνεται στα
πολιτιστικά εργαστήρια, τους
τοπικούς συλλόγους, τα σχολεία
(μουσικές ομάδες) και τις
υπάρχουσες δομές (φιλαρμονική),
και δεύτερον, στο «άπλωμα» των
εκδηλώσεων στις γειτονιές
(και όχι μόνο στη διάρκεια
του Φεστιβάλ), αξιοποιώντας
περισσότερους χώρους στην
πόλη, πέραν του Θεάτρου «Αλ.
Βουγιουκλάκη», τις πλατείες, τα
πάρκα και τα σχολεία του Δήμου
μας.

στους ίδιους, που τις προτείνουν και τις πιστεύουν,
παρέχοντάς τους την ελευθερία να τις οργανώσουν, όπως οι
ίδιοι καταλαβαίνουν καλύτερα. Ακόμη και οι εκδηλώσεις των
εργαστηρίων, θα πρέπει να αποφασίζονται από τα μέλη τους.
Το πώς, το πότε ή και το πού αυτές θα πραγματοποιηθούν,
αφορά πρωτίστως τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας.

Το «Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βριλησσίων» θα αξιοποιεί το
καλλιτεχνικό, επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό δυναμικό
του Δήμου, είτε πρόκειται για άτομα είτε για ομάδες (π.χ.
μουσικά γκρουπ, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συλλόγους). Η
κινητοποίηση τους προϋποθέτει την καταγραφή όλων από
το Δήμο, κυρίως όμως, συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους,
ώστε οι ίδιοι να αναλάβουν την υλοποίηση της πρότασής
τους, αντιμετωπίζοντας και τα πρακτικά της ζητήματα. Το
μεγάλο στοίχημα της προσπάθειας είναι να εμπνεύσουμε
και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Με κλειδί την καλή
οργάνωση, την εμπιστοσύνη, την ανάθεση δραστηριοτήτων
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Αν όλα αυτά μοιάζει δύσκολο να υλοποιηθούν την τρέχουσα
χρονιά, ας επιχειρηθεί το πρώτο βήμα, για ένα διαφορετικό
ξεκίνημα! Ακόμη και τους χειμερινούς μήνες μπορεί να
συνεχιστεί η δραστηριότητα. Να συγκροτηθούν ομάδες, π.χ.
για να οργανώσουν ένα πρωτοποριακό καρναβάλι από την
επόμενη χρονιά.

Προτεινόμενες δραστηριότητες:
-Για τα σχολεία:

Παραστάσεις Καραγκιόζη, που θα μπορούσαν να
συνδυαστούν με εργαστήρι κατασκευής φιγούρας.
Κουκλοθέατρο, θεατρικό είδος ιδιαίτερα υποτιμημένο στη
χώρα μας. (Τελευταία γίνονται παραστάσεις και από φοιτητές
παιδαγωγικών σχολών, που συμπληρώνουν έτσι, το εισόδημά
Ένας επιθυμητός τρόπος οργάνωσης θα ήταν να
τους). Κινηματογραφικές προβολές στα προαύλια
προκαλέσει ο ίδιος ο Δήμος -και ειδικότερα η ομάδα
των
σχολείων ή στις αίθουσες εκδηλώσεων με θέματα που
του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού- επιμέρους
άπτονται
της μαθητικής ζωής (ενηλικίωση, εκπαιδευτική
συζητήσεις με τους
διαδικασία, παρενόχληση
ενδιαφερόμενους,
Πρόσφατα, η διοίκηση του Δήμου Βριλησσίων άλλαξε.
κοκ.). Αθλητικές
(π.χ. σύσκεψη
Και σε κεντρικό επίπεδο υπάρχει μια νέα κυβέρνηση. Το
δραστηριότητες, π.χ.
με τα σχολεία αίτημα όμως της κοινωνίας υπερβαίνει τις οικονομικές και
μύηση των παιδιών σε
γονείς, καθηγητές,
διοικητικές αλλαγές, είναι «να αλλάξουν όλα»! Κάτι σαν
παιχνίδια, όπως το σκάκι
μαθητές- με
καθαρτήρια διαδικασία, σαν μίτος, που θα μας συνδέσει
(θα μπορούσε να το
καλλιτέχνες, με
πάλι με τις καταβολές και τις αξίες μας. Αυτό, στα καθ΄ ημάς,
αναλάβει ο Εξωραϊστικός
τα καλλιτεχνικά
πώς μεταφράζεται; Να ακολουθήσουμε την πεπατημένη ή
Σύλλογος Άνω Βριλησσίων).
εργαστήρια κοκ),
να επιχειρήσουμε μια πολιτιστική παρέμβαση ανοιχτή στον
Δημιουργία ομάδων
ώστε να δοθεί
κόσμο, χωρίς φραγμούς και περιορισμούς; Σήμερα, που, παρά
κατασκευής μουσικών
αποφασιστικός
την κρίση, ξεπηδάνε σα σατανάδες, που χορεύουν διαβολικούς
οργάνων, επαφή των
και όχι μόνο
χορούς, ομάδες, σχήματα, που διψούν να δείξουν τη δουλειά
παιδιών με τη μουσική.
εκτελεστικός
τους, θα ακουμπήσουμε και πάλι στις «σίγουρες» πλάτες
Αφήγηση παραμυθιών.
ρόλος, σε όσους
των επιχειρηματιών ή θα τολμήσουμε κάτι περισσότερο;
Διοργάνωση διήμερης
ανταποκριθούν.
Θα εμπιστευτούμε τις ερασιτεχνικές προσπάθειες ή θα
κατασκήνωσης για παιδιά
(σημ. Σε μια
συνεργαστούμε και πάλι με τις εταιρείες - θιάσους του χώρου;
στο δάσος «Θεόκλητου»,
τέτοια σύσκεψη
όπου τα παιδιά θα
που προκάλεσε το
γνωρίσουν το βουνό και θα
«Cine Δράση» με καλλιτέχνες της περιοχής, αποδείχτηκε ότι
εξοικειωθούν
με
την
ανάγκη
να
το
προστατεύουν και να το
υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, κρυμμένες δυνάμεις, δημότες
προφυλάσσουν.
που θέλουν να προσφέρουν, αναζητώντας διέξοδο από τον
απομονωτισμό).

Για τους άλλους χώρους:
Παραστάσεις των Θεατρικών Εργαστηρίων του Δήμου,
της Φιλαρμονικής (που έχει καταδικαστεί σε απραξία),
των εργαστηρίων χορού κλπ, που μπορούν να βγουν από τα
όρια του σημερινού «ρόλου» τους και να λειτουργήσουν σε
πλατείες και σχολεία του Δήμου. Oι ίδιοι οι συντελεστές των
εργαστηρίων θα ήθελαν να μην παρουσιάζεται η δουλειά
τους μόνο μια φορά ανά έτος, αλλά περισσότερες και σε
διαφορετικούς χώρους. Μπορεί επίσης να προωθηθούν
«ανταλλαγές» με αντίστοιχες ομάδες από γειτονικούς δήμους,
διοργάνωση διαγωνισμών κοκ. Αντίστοιχα, το Εργαστήριο
Φωτογραφίας (όχι μόνον του Δήμου αλλά π.χ. και του
«Βριλησσού»), θα μπορούσε να εκθέτει τη δουλειά του σε
ένα πάρκο (πχ τη ρεματιά) ή να οργανώσει εκδηλώσεις συζητήσεις με γνωστούς φωτογράφους. Και οι ερασιτεχνικές
ομάδες μουσικής, από την ομάδα των γειτόνων μας,
που τραγουδούν όπερα, μέχρι τη χορωδία του ΚΑΠΗ, θα
μπορούσαν να διοργανώνουν μικρές συναυλίες, όπου
είναι εφικτό. (ακόμη και με συμβολή των ιδιωτικών ωδείων
της πόλης!) Και τέλος, σίγουρα, μπορεί να διοργανωθεί ένα
Νεανικό - Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ από τις μπάντες
των σχολείων μας ή και Φεστιβάλ Τοπικών Συλλόγων με
τοπικούς χορούς και μουσικές, δρώμενα, κουζίνα, για την
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τόπου.

Ειδικότερα, προτείναμε:
Την καθιέρωση «Εναλλακτικού
Φεστιβάλ», που θα
πραγματοποιείται και στο χώρο
του ανοιχτού θεάτρου στα Άνω
Βριλήσσια, ανεξάρτητα και
παράλληλα με το υπάρχον.
Η πρόταση αυτή δεν απαιτεί
ιδιαίτερη κινητοποίηση
δημοτικών δυνάμεων, αφού το
μόνο, στο οποίο καλείται να
συνεισφέρει η δημοτική αρχή
είναι η διάθεση ή ενοικίαση του χώρου («Νταμάρι»). Με την
πρόταση επιδιώκεται αφενός η παρουσίαση, όσο το δυνατόν
περισσότερων ποιοτικών εκδηλώσεων, αφετέρου καλύτεροι
όροι ενοικίασης του χώρου.

Το Οικονομικό κόστος του Εναλλακτικού Φεστιβάλ είναι
μικρό, διότι αξιοποιούνται υπάρχουσες δυνατότητες, συνήθως
χωρίς αμοιβή. Βέβαια κάποιες παραστάσεις θα αμείβονται
και, επιπλέον, θα επιμεριστούν τα λειτουργικά έξοδα του
εγχειρήματος. Αυτό το κόστος θα μπορούσε να καλυφθεί,
κατά ένα μέρος, με χρηματοδότηση από το Δήμο, ένα άλλο
από χορηγούς, ως διαφημιστική παροχή και ένα τρίτο από
τους δημότες, με συνεισφορά ενός πολύ χαμηλού εισιτηρίου.

Εννοείται ότι, το Cine-Δράση, θα συνεχίσει σε άλλο χώρο
προβολών για το καλοκαίρι!
Χρονικά, το «Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βριλησσίων» θα
μπορούσε να υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού, αφού, λόγω της κρίσης, ακόμη και τον
Αύγουστο, πολλοί δημότες μένουν εντός των τειχών.
Χώροι, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους
εκδηλώσεις είναι:
Πλατείες: Αναλήψεως, Ελευθερίας, 25ης Μαρτίου, 28ης
Οκτωβρίου, Άνω Βριλησσίων, Τρίτση. Πάρκα: ΤΥΠΕΤ,
Ρεματιά, δάσος Θεοκλήτου, σκεπαστό Αττικής οδού.
Παιδικές χαρές: Κύπρου, 25ης Μαρτίου, Αναλήψεως,
Ροδόπης & Ταϋγέτου και οι χώροι των σχολείων, όλων
των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Την οργάνωση
του «Εναλλακτικού Φεστιβάλ Βριλησσίων» θα αναλάβουν
επιμέρους ομάδες από κάθε χώρο, όπως έχει ήδη εξηγηθεί.

Θεατρικές παραστάσεις:
Υπάρχουν θεατρικές ομάδες που παρουσιάζουν τη δουλειά
τους με εθελοντική προσφορά. (Ομάδα Beton 5, Ομάδα
πείρα(γ)μα). Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση
με Δήμους που διοργανώνουν δωρεάν το Διαδημοτικό
Φεστιβάλ Θεάτρου (Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Διονύσου,
Καισαριανής, Ταύρου-Μοσχάτου, Νίκαιας-Ρέντη,
Κορυδαλλού, Ιλίου).
Σε μια εποχή, όπου η προσωπική και η συλλογική στάση είναι
καθοριστική, ο πολιτισμός είναι όχημα για να μεταβούμε σε
μια «άλλη πόλη». Η «Δράση» είναι διατεθειμένη να συμβάλει,
μαζί με κάθε ενεργό δημότη, στη δημιουργία ενός τοπικού
κινήματος αναγέννησης, που θα υπερβαίνει τις σημερινές
νοοτροπίες και πρακτικές και θα αποβλέπει στη συγκρότηση
μιας πόλης ζωντανής, πραγματικής κοινότητας.
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Χρειαζόμαστε δημοτικό ιατρείο;
της Αθηνάς Κρικέλα

Τ

α τελευταία χρόνια δημιουργούνται στην αυτοδιοίκηση
δομές «κοινωνικής αλληλεγγύης», είτε από
συλλογικότητες πολιτών είτε από δημοτικές διοικήσεις,
με ίδιους πόρους ή με χρηματοδότηση από την ΕΕ. Πρόσφατα,
και ο Δήμος Βριλησσίων εισηγήθηκε τη δημιουργία Κοινωνικού
Ιατρείου και Φαρμακείου, ξεκινώντας πάντως, από τον
κανονισμό λειτουργίας του! Άραγε, μια τέτοια πρόταση, έρχεται
να υποστηρίξει ουσιαστικά το «αυτοδιοίκητο» του Δήμου, να
απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών ή μήπως
όλα αυτά θεωρούνται αναγκαία για το κοινωνικό προφίλ της
εκάστοτε δημοτικής αρχής;

Εκκλησία, πρέσβειρες, ΜΚΟ και ΣΚΑΪ
Η Εκλησία και οι ΜΚΟ, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες
και τηλεοπτικούς σταθμούς, υπό τη σημαία της φιλανθρωπίας
και με τις ευλογίες της Κας Βαρδινογιάννη ή των εκάστοτε
αρχιεπισκόπων και ιδιοκτητών τηλεοπτικών καναλιών,
προσφέρουν συσσίτια, φάρμακα, τρόφιμα, ρουχισμό. Τι κι
αν η Εκκλησία διαθέτει περιουσία, αν κάποιες επιχειρήσεις
ποδοπατούν τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων τους,
αν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι διαπλεκόμενοι ή κάποιες
ΜΚΟ και διεθνείς οργανώσεις υπηρετούν συμφέροντα
φαρμακοβιομηχανιών, διεξάγοντας το «έργο» τους σε χώρες
του τρίτου κόσμου; Αυτή η εξωραϊστική πολιτική, ενισχύει
την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις «πρέσβειρες καλής
θέλησης», τις επιχειρήσεις και τα ΜΜΕ, που διαμορφώνουν την
κοινή γνώμη.

Εθελοντικές Ομάδες Πολιτών
Από διαφορετική αφετηρία και στον αντίποδα της
«φιλανθρωπίας», εν μέσω κρίσης, εμφανίστηκαν ομάδες
πολιτών, που οργάνωσαν εθελοντικά δομές, όπως κοινωνικά
ιατρεία, φαρμακεία, ενισχυτική διδασκαλία, κα. Αυτές, παρότι
στόχευαν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριέλαβαν
το σύνολο του πληθυσμού, χωρίς τα εισοδηματικά κριτήρια,
που υιοθέτησαν οι δημοτικές δομές. Τα εγχειρήματα αυτά
οργανώθηκαν, κυρίως, από πολίτες που ανήκουν στην
Αριστερά και αποτέλεσαν το επιστέγασμα απόψεων, που,
κάπως μηχανιστικά, συνέκριναν την περίοδο της κατοχής με
τη σημερινή κρίση, «αντιγράφοντας» τη δράση του ΕΑΜ στις
παρεμβάσεις αλληλεγγύης. Εκτός της άμεσης ανακούφισης
,που προσέφεραν στους πολίτες, οι ομάδες αυτές είχαν ως
στόχο και να ακυρώσουν τις φιλανθρωπικές αγαθοεργίες,
τη Χρυσή Αυγή με τα επιλεκτικά της συσσίτια, αλλά και να
ξεφύγουν από τη λογική ότι «όλα είναι δουλειά του κράτους»,
εξασφαλίζοντας ένα πεδίο εκπαίδευσης των πολιτών σε
θεσμούς αυτοοργάνωσης με συλλογικές και δημοκρατικές
διαδικασίες.

Η ΕΕ και η φτώχεια «της»
Σε επίπεδο κρατικής παρέμβασης, Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Κοινωνικά Φαρμακεία κ.α. ενσωματώνονται στις ευρωπαϊκές
και εθνικές πολιτικές, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, που υλοποιούνται από δήμους και περιφέρειες
της χώρας. Η ΕΕ, υπεύθυνη για τη φτώχεια στη χώρα μας
με την επιβολή των μνημονίων, διοχετεύει κονδύλια στην
υλοποίηση δράσεων ενταγμένων στο θεματικό στόχο με τον
ευφάνταστο τίτλο «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» στο νέο
ΕΣΠΑ 2014-20! Αλλά η πραγματική στόχευση είναι άλλη:

Η

Η αποφυγή πρόκλησης ακραίων κοινωνικών αντιδράσεων,
εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας. Αυτό εξηγεί την προώθηση
πολιτικών που μετατρέπουν το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού σε φθηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς δυνατότητα
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης,
που δεν θα πεινάει αλλά και δεν θα απαιτεί, άνεργο ή
«απασχολήσιμο» μέσω των προγραμμάτων τύπου voutcher.

στη δημιουργία Ιατρείων από εθελοντικές ομάδες ή Δήμους.
Η έννοια του κοινωνικού κράτους απευθύνεται σε
όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από
μια αντίληψη δικαιώματος - προνομίου αποκλειστικά για
επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των δομών είναι ότι
υποστηρίζονται από χορηγίες Super Market, ιδιωτικών
διαγνωστικών κέντρων - νοσοκομείων, βιομηχανιών τροφίμων
κλπ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Και αυτό υποκρύπτει αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες, όταν
οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν κοινωνικές ή περιβαλλοντικές
δράσεις, μακροπρόθεσμα αυξάνουν την κερδοφορία τους,
αφού ο καταναλωτής, ασυνείδητα, ενσωματώνει στην
αγοραστική του συμπεριφορά το καλό προφίλ της, κοινωνικά,
«ευαίσθητης» επιχείρησης! Με άλλα λόγια, πρόκειται για
το ιδεολογικό «ξέπλυμα» ενός οικονομικού συστήματος,
που εμφανίζεται να απαντά σε προβλήματα, που το ίδιο
δημιούργησε, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική
συνοχή και την ιδεολογική ενσωμάτωση των πολιτών.

Η πρόταση της Δράσης για τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου
στα Βριλήσσια, ενεργοποιεί δημότες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο Υγείας και στοχεύει στην ενίσχυση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
λειτουργίας και παρέμβασής της στον τομέα της δημόσιας
υγείας.

Αλληλεγγύη και Κοινωνικό Κράτος
Κοινό στοιχείο των παραπάνω δράσεων είναι ότι ο
«ευεργετούμενος» δεν απαιτείται να προβεί σε καμία ενέργεια,
διεκδίκηση ή αγώνα ή να συμμετέχει στις διαδικασίες
υποστήριξης αυτών των δράσεων. Αυτή η διαπίστωση θα άξιζε
μεγαλύτερης προσοχής, ιδίως από την πλευρά της Αριστεράς,
γιατί εδώ αναδεικνύεται το εξής «παράδοξο»: Την ώρα που οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδηγούν σ’ ένα ολοένα μικρότερο
κράτος, η κοινωνία έρχεται να αναπληρώσει με εθελοντική
εργασία τα κενά, επιταχύνοντας, έτσι, τη συρρίκνωση του
εναπομείναντος «κοινωνικού κράτους»! Αυτός ο φαύλος
κύκλος ενεργοποιείται, καθιστώντας το φαινόμενο μόνιμο και
όχι συγκυριακό. Μια κοινωνία απασχολημένη να γλύφει τις
πληγές της, αδυνατεί να οργανωθεί, να θέσει στο επίκεντρο
της ιδεολογικής αντιπαράθεσης και της ταξικής πάλης την
ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και τη δικαίωση των
κοινωνικών και εργασιακών της αιτημάτων.
Υπό αυτήν την οπτική, απαιτείται ένας διαχωρισμός των
δομών, που δημιουργούνται, με κριτήριο τόσο το «φορέα»
υλοποίησής τους, όσο και το είδος της επιχειρούμενης
παρέμβασης. Άραγε, αν καταργηθεί το δημόσιο σχολείο,
απάντηση της κοινωνίας θα είναι η δημιουργία «κοινωνικού
σχολείου»; Κανένα κοινωνικό ιατρείο δεν μπορεί να καλύψει το
κενό, που αφήνει η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών με
το κλείσιμο των νοσοκομείων και ιατρείων του ΕΟΠΥΥ, ούτε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες του συνόλου των συμπολιτών μας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η αλληλεγγύη μπορεί να αφοριστεί ως
ο «σατανάς» του ρεφορμισμού και της διαχείρισης. Αντίθετα,
αυτή οφείλει να αναπτυχθεί σε όλα εκείνα τα πεδία και με
εκείνους τους τρόπους, ώστε να αποτελέσει την «πλευρά μιας
λαϊκής αυτοοργάνωσης, που στοχεύει στην αμφισβήτηση
και ανατροπή της υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης,
υπερβαίνοντας τόσο τον «τυπικό διαχωρισμό» ανάμεσα
σε αυτούς, που παρέχουν αλληλεγγύη και αυτούς, που τη
λαμβάνουν, όσο και τις λογικές «ανάθεσης» θέτοντας ως στόχο
την παραγωγή πολιτικής, ως κινηματικής απάντησης.
Έτσι, δικαιούται κανείς να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός

Η πρόταση της Δράσης

Ένα τέτοιο σχέδιο λειτουργίας προϋποθέτει μια σειρά από
ενέργειες, που να μπορούν να δώσουν ένα χαρακτήρα
μακρόπνοο στην κοινωνική πολιτική του δήμου, στον
αντίποδα μιας λογικής παρεμβάσεων αναλγητικού τύπου
για κάθε κοινωνική «ασθένεια» που εμφανίζεται. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι ‘’χτίζεις’’ την αρχιτεκτονική της δομής
με γνώμονα τις τωρινές αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες
της κοινωνίας και με μια μόνιμη συνεργασία με τους φορείς
της. Υπηρεσίες Υγείας μπορούν να παρασχεθούν από την
Κοινωνική Υπηρεσία, που θα στελεχώνεται από ένα γενικό
ιατρό και από 1-2 κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτή η δομή
αφενός θα υποστηρίζει τον πολίτη-ασθενή στη διεκπεραίωση
διαδικαστικών και πρακτικών ενεργειών, στις οποίες ο
ίδιος αδυνατεί να ανταπεξέλθει (εύρεση δημόσιας δομής,
κλείσιμο ραντεβού, εξασφάλιση φαρμάκων κλπ.), αφετέρου
θα συνεργάζεται όταν και εφόσον απαιτηθεί με ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα της περιοχής (μέσω μηνιαίων προσφορών
-χωρίς απαίτηση διαφήμισης) και με το δίκτυο ιδιωτών
εθελοντών ιατρών, στις περιπτώσεις που οι δημόσιοι φορείς
δεν επαρκούν για τη λύση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, θα
υποστηρίζει πολίτες, που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, σε
συμβουλευτικό επίπεδο και θα φροντίζει για την προώθησή
τους στα κατάλληλα δημόσια κέντρα, με συνεχή πρακτική
και ουσιαστική βοήθεια (κάλυψη βασικών αναγκών, αρχική
ψυχολογική στήριξη, εξασφάλιση περίθαλψης μέσω του ΕΣΥ ή
άλλων δομών).
Ωστόσο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που
οραματιζόμαστε, προϋποθέτει ότι θα:
•Υιοθετεί προτάσεις φορέων (σύλλογοι γονέων, διδασκόντων
σε σχολεία, ηλικιωμένοι στα ΚΑΠΗ, κ.α.) και να τους
υποστηρίζει συμβουλευτικά σε επιλογές δράσεων, που θα
καλύπτουν ανάγκες σε θέματα, όπως κοινωνικός ρατσισμός,
παραβατικότητα νέων, πρόληψη, ενεργητική συμμετοχή τρίτης
ηλικίας κλπ., προτείνοντας μεθόδους, διαθέτοντας πόρους
και επιστημονική στήριξη.
•Αναπτύσσει δίκτυο συνεργασίας με υγειονομικούς της
περιοχής, ιατρικά κέντρα/εργαστήρια, δημόσιες δομές υγείας
(νοσοκομεία, ΠΕΔΥΥ), δημιουργώντας έναν υγειονομικό χάρτη
της περιοχής,
•Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
και εξειδικευμένα κέντρα συγκεκριμένες δράσεις στο χώρο της
υγείας, που δεν θα έχουν ως μόνο στόχο την αντιμετώπιση της
καταστροφής του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και την
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας για τα
παιδιά και τους νέους.

Μπάσκετ υπό βροχή... και ασφυκτική έλλειψη υποδομών

κατάσταση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο
Δήμο Βριλησσίων έχει καταστεί ασφυκτική.
Δύο σύλλογοι μπάσκετ έχουν ως έδρα τα
γηπεδάκια της οδού Ολύμπου, ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
και ο «Γυμναστικός Σύλλογος Βριλησσίων». Μόνον ο
δεύτερος (που διευθύνει ο πρώην διεθνής παίκτης Ν.
Μπουντούρης), απασχολεί περισσότερα από 300 παιδιά.
Όμως, και στα δύο αυτά ανοιχτά τσιμεντένια γήπεδα
με κατεστραμμένη επίστρωση, οι προπονήσεις και οι
αγώνες αναβάλλονται λόγω βροχής στη διάρκεια του
χειμώνα είτε πραγματοποιούνται σε άθλιες συνθήκες. Τα
ίδια ακριβώς προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι μικροί
αθλητές του Hand-ball και του Volley, αθλημάτων που
έχουν χαρίσει μεγάλες διακρίσεις στο δήμο μας. Κανένας
άλλος δήμος της Αττικής δε διαθέτει τόσο ακατάλληλα
γήπεδα για τους μικρούς του δημότες.
Η διοίκηση του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού
Βριλησσίων τα γνωρίζει όλα αυτά κι ακόμη περισσότερα.
Όπως τα γνώριζαν και οι προηγούμενες διοικήσεις.
Ζητείται βούληση να αντιμετωπιστούν. Τεχνικές λύσεις
υπάρχουν, όχι πάντα δαπανηρές.
Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για
την αξιοποίηση των δημοτικών χώρων, που έχουν
ενοικιαστεί σε ιδιώτες. (γήπεδα Μητροπούλου).
Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη
κλειστών χώρων άθλησης. Ακόμη και οι λεγόμενες
«υποβαθμισμένες» γειτονιές, διαθέτουν, δίπλα
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στα διαθέσιμα κλειστά γυμναστήρια, βοηθητικές
κατασκευές. Η πλέον οικονομική από αυτές, αφορά
σε μια χαμηλού κόστους κατασκευή με τέντες, που θα
μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα.

του Μάρκου Κρητικού

Η «Δράση» προτείνει προς τη διοίκηση του Δήμου
να διερευνήσει το θέμα. Η κατασκευή ενός κλειστού
βοηθητικού, χαμηλού κόστους, είναι εφικτή, χωρίς
μάλιστα τη συμμετοχή ιδιωτών, όπως ενδεχομένως
κάποιοι να προγραμματίζουν. Μπορεί μάλιστα να
χρησιμοποιηθεί ο χώρος πίσω από το υπάρχον κλειστό
γυμναστήριο της οδού Κισσάβου, που είναι χώρος
αθλητικών χρήσεων, με αξιοποίηση της εξωτερικής
πλευράς του υπάρχοντος γηπέδου για τη στήριξη του
βοηθητικού.
Από την άλλη, στο γήπεδο ποδοσφαίρου προπονούνται
εκατοντάδες παιδιά του ΑΟΒ (Αθλητικός Όμιλος
Βριλησσίων) και του «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Βριλησσίων». Εκεί
αθλούνται και οι ομάδες του Αθλητικού Οργανισμού
αλλά και των παλαίμαχων. Οι υποστηρικτικοί χώροι
του γηπέδου (λουτρά, αποδυτήρια, WC) είναι σε κακή
κατάσταση και χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Το
κυριότερο, ο ίδιος ο αγωνιστικός χώρος είναι πλέον
ολότελα ακατάλληλος, αφού ο τάπητας έχει καταστραφεί
και πρέπει άμεσα ν’ αντικατασταθεί, γιατί εγκυμονεί
κινδύνους σοβαρών τραυματισμών των παιδιών.
Ελπίζουμε να μην περάσει και ο επόμενος χειμώνας, για
να υπάρξουν εξελίξεις...

βοηθητικό κλειστό γήπεδο Πανιωνίου
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
«Παραγωγική ανασυγκρότηση», εκδήλωση - συζήτηση της «Δράσης» 1η Μαρτίου, (ΤΥΠΕΤ).

Ομιλητές: Ανδρέας Κυράνης αρχιτέκτονας - μηχανικός, Αλέξανδρος Οικονομίδης μαθηματικός -μηχανουργός, Βαγγέλης Πισσίας, δρ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τις τρεις εισηγήσεις για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Πλήρης αρθρογραφία στο endogenis.blogspot.gr
(Ενδογενής Παραγωγική Ανασυγκρότηση) και στον «Δρόμο της Αριστεράς».

Είναι εφικτή μια ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότηση;
«... πού στηρίζεται η «απεγνωσμένη αισιοδοξία» μας για
την ευόδωση ενός τέτοιου εγχειρήματος, σε αυτή την πολύ
δύσκολη τοπική και διεθνή συγκυρία; Στη ρεαλιστική
δυνατότητα συναίσθησης, αφύπνισης και σύνθεσης δύο
υπαρκτών δυναμικών πεδίων, που συνιστούν ταυτοτικά
χαρακτηριστικά του λαού και του τόπου μας. Το πρώτο
είναι το πεδίο του ιστορικού τεχνικού μας πολιτισμού και το
δεύτερο είναι εκείνο της δυναμικής παρουσίας της νεότερης
γενιάς της χώρας σε όλα τα πεπραγμένα του σύγχρονου
ψηφιακού κόσμου. Το ύψιστο ζητούμενο της συγκυρίας
είναι η συμφιλίωση και σύνθεση αυτών των δυο αντιθετικών
μεταξύ τους κόσμων στην κατεύθυνση της συγκρότησης μιας
εναλλακτικής παραγωγικής πραγματικότητας, ικανής να
ανατρέψει μια κυρίαρχη, σήμερα, παρασιτική συνθήκη.

Από το όραμα στο σχέδιο

Πρώτη δεξαμενή είναι ο «ιστορικός τεχνικός
μας πολιτισμός», όλοι εκείνοι οι τεχνικοί τρόποι, που
θεωρούσαμε, έως και τη δεκαετία του ’60, ως τη βασική αιτία
της σύγχρονης δυστυχίας μας, επειδή δήθεν επιβράδυναν
τη συμμετοχή μας στο φαινόμενο της βιομηχανικής
επανάστασης. Δηλαδή η συγκεκριμένη, απτή και αληθινή
βιωματική σχέση με τη μεταποιητική διαδικασία στον
τόπο μας. Ο σκληρός αγώνας επιβίωσης, στο πλαίσιο μιας
βάρβαρης συνθήκης διαχρονικής εξάρτησης, που οδήγησε σε
ένα θαυμαστό και μοναδικό ιστορικά παράδειγμα ανάδειξης
δεξιοτήτων μέσω της σύνθεσης λαϊκής και λόγιας τεχνικής
γνώσης.

Οφείλουμε να διασώσουμε, με κάθε κόστος, τόσο το
ανθρώπινο τεχνικό δυναμικό, που έχει απομείνει, όσο και τα
υλοποιημένα τεκμήρια του έργου του. Χωρίς την ουσιαστική
συνδρομή του λαϊκού τεχνικού παράγοντα, εναλλακτικό
ενδογενές παραγωγικό μοντέλο δεν υφίσταται. Αν αυτοί
χαθούν, θα έχουν χαθεί σχεδόν τα πάντα, που συνιστούν
την όποια δυναμική μας ταυτότητα, η ανεκτίμητη παράδοση
δηλαδή, μιας ομότιμης συλλειτουργίας στον τόπο μας για
αιώνες της λαϊκής με την λόγια γνώση. Πρώτο και άμεσο, με
εργασία και κίνητρα για τη χειμάζουσα τέχνη τους. Δεύτερο,
με ανάδειξη αυτής της γνώσης σε συστατικό στοιχείο της
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της.

Δεύτερη δεξαμενή είναι η νέα γενιά του τόπου, γενιά
απόλυτα εναρμονισμένη με την καλπάζουσα τεχνολογική
επανάσταση. Η κατάρα της ψηφιακής επανάστασης,
σαφέστατη συνέχεια εκείνης της ίδιας της βιομηχανικής,
είναι η υποκατάσταση του πραγματικού κόσμου από μια
έντεχνα κατασκευασμένη προσομοίωση του. Στο πλαίσιο
αυτής της, διάχυτης παντού, καπιταλιστικής συνθήκης, ο
υπερκαθορισμός του πραγματικού από το εικονικό προκαλεί
γενικευμένη αναπηρία. Τα παραγωγικά υποκείμενα, όσο
αποκτούν υπεροπλία στην προσομοίωση του πραγματικού,
τόσο χάνουν στη βιωματική σχέση μαζί του. Μειώνονται,
έτσι, δραματικά οι δημιουργικές τους ικανότητες, επί
αυτού καθεαυτού του πεδίου του πραγματικού. Αν αυτό το
υπαρκτό παραγωγικό δυναμικό απελευθερωθεί από τον
ρόλο του υποκατασκευαστή, εμπνευστεί και στηριχτεί από

Οφείλουμε να αλλάξουμε ριζικά νοοτροπία και να
επαναξιολογήσουμε τη σημασία της κάθε ουσιαστικής
μικρής παραγωγικής δραστηριότητας στον τόπο, ασήμαντης
με όρους μεγεθών και ανάπτυξης. Όλες αυτές οι μικρές
πολυτιμότητες συνιστούν τις μονάκριβες ψηφίδες της
ταυτότητας του πλούτου μας, το πρωτογενές υλικό μιας
ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης. Οφείλουμε
να αναδείξουμε τους παραγωγούς στο προσκήνιο, δίνοντάς
τους ρόλο πρωταγωνιστή. Ο μικρομεσαίος μεταποιητικός
χώρος θα μπορούσε να αποτελέσει τη σοβαρή βάση για μια
επανεκκίνηση. Οφείλουμε να αναπτύξουμε διαδικτυακές
πλατφόρμες εφαρμογής, σαν τόπους εκκόλαψης νέων
προϊοντικών μορφών. Το κρίσιμο μέγεθος προκειμένου να
γεννηθεί προϊόν, είναι η συνεργασιμότητα των επιμέρους
συντελεστών. Χωρίς αυτό το μέγεθος, που προϋποθέτει

την κοινωνία στην στρατηγική ενός εθνικού παραγωγικού
σχεδίου είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ατμομηχανή για την
ευρύτερη ανασυγκρότηση της χώρας.
Μια από κοινού δράση μιας ευφυούς κατασκευαστικής
τεχνολογίας με τη μαστορική, δυο απόλυτα
αντιφατικών μεταξύ τους τρόπων, μπορεί να
λειτουργήσει συμπληρωματικά και λυτρωτικά και
για τους δύο, με τον ένα να καλύπτει τα κενά και τις
αδυναμίες του άλλου. Το σπέρμα αυτής της σύνθεσης
ενυπάρχει στην τοπική μας πραγματικότητα και επαφίεται
σε μας να το επωάσουμε, συγκροτώντας το σε σαφές και
διακριτό παραγωγικό αντικείμενο.

Πέρα από το χρέος... αμηχανία!

του Αλέξανδρου Οικονομίδη

«... ενώ σήμερα, παντού, θα έπρεπε να κυριαρχεί το ερώτημα της
εξόδου από την κρίση, η συζήτηση καθορίζεται και εγκλωβίζεται,
για ακόμα μια φορά, στην απολύτως στρεβλή ατζέντα των
Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης περί Χρέους και εξυπηρέτησης της
όποιας δανειακής σύμβασης, για λογαριασμό των λεγόμενων
αγορών. Αλλά σε τι στην ουσία αποσκοπούν οι μεταρρυθμίσεις,
που μας επιβάλλονται; Τι άλλο από την καταστροφή της όποιας
δυνατότητας ανάπτυξης του τοπικού παραγωγικού μοντέλου... Να
διαλύσουμε, δηλαδή, τις όποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που
ακόμα επιβιώνουν και παράγουν πλούτο, σε πείσμα όλων αυτών.

για την Παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι εκτός Τόπου και
Χρόνου. Σ’ ένα σύγχρονο ενδογενή δρόμο, μόνο το ανάποδο
μπορεί να συμβεί, δηλαδή το μικρό να συγκροτήσει και σύρει το
μεγάλο, σε μια πλήρη αντιστροφή του φορντικού μοντέλου. Η
Σύνθεση, που προτείνουμε σε επίπεδο μεταποίησης, είναι εκείνη
της ψηφιακής κατασκευής με την μαστορική, στην κατεύθυνση
παραγωγής ενός «σύγχρονου σχεδιασμένου βιομηχανικού
προϊόντος, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, κατά παραγγελία».
Προϊόντος «ανεπανάληπτου» σε ποιότητα και υψηλή αξία, μια
και εμπεριέχει «απτή» ανθρώπινη εργασία.

Περί αναδιανομής Πλούτου και φορολογικής
πολιτικής

Ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότηση δεν υφίσταται
χωρίς: Παιδεία, δημοκρατία, παλλαϊκή συμμετοχή και ριζική
υπέρβαση κάθε τεχνοκρατικής λογικής. Νέο σαφές Κοινωνικό
Συμβόλαιο, στη βάση μακρόπνοου σαφούς στρατηγικού σχεδίου,
ανάμεσα σε όλα τα υποκείμενα της κοινωνίας, της παραγωγής,
της εκπαίδευσης και του νομοθετικού σώματος. Γενικευμένη
σεισάχθεια και πρακτικά οικονομικά μέτρα, που θα απαλλάσσουν
τον ελληνικό λαό και τους μικρο-παραγωγούς, από την αγχόνη
των χρεών τους.

Αμάν πια με αυτή την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της
παραοικονομίας. Αμάν με τον μεγάλο αδελφό, που θα ελέγχει την
παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Αμάν με την απίστευτη
υποκρισία, όταν το πραγματικό κεφάλαιο έχει χιλιάδες οδούς
νόμιμης διαφυγής, ενώ ο μικροεπιτηδευματίας, που ασχολείται
με την εργασία του, δεν έχει καμία. Σήμερα, όποιος παράγει,
ουσιαστικά αντιμετωπίζεται σαν τρομοκράτης. Το αποτέλεσμα
είναι συνεχής και ανηλεής διωγμός των ΜΜΕ από τον κρατικό
φορολογικό και όχι μόνο μηχανισμό. Στη σημερινή παραγωγική
συρρίκνωση της χώρας και στο τεράστιο ποσοστό ανεργίας, ένας
από τους λίγους τρόπους βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης
είναι η κινητοποίηση από κάτω του πληθυσμού, μέσα από τον
μικροϊδιοκτητικό τρόπο παραγωγής και τα συνεργατικά
σχήματα ανεξάρτητων ελεύθερων μικροπαραγωγών,
με την προϋπόθεση όμως ότι: 1) Η φορολογική πολιτική και η
ρύθμιση των ατομικών χρεών τους θα πρέπει να τους ενθαρρύνει.
2) Η χρησιμοποίηση παλαιών εργαλείων και μεθόδων με
τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων, δεν συνιστά αλλαγή.
3) Χωρίς παραγωγή νέου πλούτου, σε υγιή παραγωγική βάση,
δεν θα πληρωθεί τίποτε! 4) Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που έχουν επιζήσει ή είναι ετοιμοθάνατες από τη λαίλαπα των
μνημονιακών χρόνων, θα δοθεί ανάσα και στήριξη με στόχο την
ανασυγκρότησή τους.

Άμεση αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός άλλου
παραγωγικού μοντέλου.
Οι εξαγγελίες για τη μεγάλη βιομηχανία, «το κάρο», δηλαδή,
που δήθεν θα σύρει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σαν
υποκατασκευαστές και προμηθευτές της, καθώς και περί των
Δημοσίων επενδύσεων, που θα λειτουργήσουν ως η μηχανή
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Παράλληλα οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ριζική αλλαγή
του ρόλου του Δημόσιου και σαφούς διαχωρισμού του
από τη κρατική εξουσία, με τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού
πλαισίου, που να ξανακερδίσει όχι μόνο την εμπιστοσύνη αλλά
και τον πραγματικό έλεγχο του Δημοσίου από τους ίδιους
τους πολίτες. Με τη Δημιουργία Καινούργιου κανονισμού
«Δημόσιων Προμηθειών», που ουσιαστικά θα πριμοδοτεί την
Ελληνική Παραγωγή. Με την Ανασύσταση μιας νέας αμυντικής
βιομηχανίας, που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν αιχμή
του δόρατος για την ανασυγκρότηση της εθνικής παραγωγής, και
μάλιστα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας με σαφείς εξαγωγικούς
στόχους. Με την Επανασύσταση, ενίσχυση και διασπορά των
μηχανισμών πιστοποίησης, σε αποκεντρωμένη βάση, δίπλα στους
χώρους παραγωγής. Με την Επανασύσταση των σχολών τεχνικής
εκπαίδευσης, σε οργανική σύνδεση με τους χώρους παραγωγής.
Με τη Δημιουργία δικτύων παραγωγής και διάθεσης, ανά
κατηγορία, προϊόντων, που θα μεταθέτουν με σαφήνεια το κέντρο
βάρους της όλης διαδικασίας, από την σφαίρα της διάθεσης, σε
εκείνη της μεταποίησης.
Κλείνοντας θα επαναλάβω ότι η αισιοδοξία μου πηγάζει από το
ιστορικά επιβεβαιωμένο γεγονός ότι: οι πολιτικοί αρχίζουν μεν τις
μάχες, αλλά μόνο ο λαός τις κερδίζει...»

του Ανδρέα Κυράνη
ήθος και δημοκρατική λειτουργία, τα σχέδια ή θα μείνουν
επί χάρτου ή θα υλοποιηθούν με το κυρίαρχο παραγωγικό
μοντέλο, χωρίς να αλλάξει τίποτα απολύτως. Οφείλουμε ο
καθένας μας, στο όποιο μικρό ή μεγάλο πεδίο εφαρμογής
διαθέτει, να επιχειρεί μια υλοποίηση με τρόπο
εναλλακτικό στον κυρίαρχο.
Εν κατακλείδι, το όραμα για μια ενδογενή παραγωγική
ανασυγκρότηση προϋποθέτει μια στρατηγική συμμαχία της
μαστορικής με την ψηφιακή κατασκευή. Η παντοκρατορία
του μικρού και το σχεδιασμένο βιομηχανικό -κατά
παραγγελία- προϊόν συνιστούν τα συνθήματα του...»

Χρέος και παραγωγή στην
οικονομική θεωρία

του Βαγγέλη Πισσία

«... «Πάντων χρέος κρατεί», λοιπόν, και όχι «νους» όπως
έλεγε ο Αναξαγόρας… και υπέρτατος σκοπός η διαγραφή
του, κάτι σαν… «διαγραφή του χρέους ή θάνατος», κατά την
επικρατούσα, όπως φαίνεται, εγχώρια πολιτική αντίληψη.
Ο ισχυρισμός του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι
«χωρίς διαγραφή του χρέους η οικονομία της χώρας δεν
θα μπορέσει να αναπτυχθεί», κρινόμενος από τη σκοπιά
των προσφιλέστερων στην Αριστερά σχολών οικονομικής
σκέψης και προπαντός αυτών που διαμορφώνουν το
ιδεολογικό της υπόβαθρο (μαρξιστική, κεϊνσιανή –
και όχι μόνο) τον απομακρύνει απόλυτα από την ιδέα
οικοδόμησης πρότασης για την οικονομική, κοινωνική και
πολιτική συγκρότηση της χώρας. Η αναγωγή του χρέους σε
επικαθοριστικό παράγοντα της αναπτυξιακής παραγωγικής
-και κατ’ επέκταση της κοινωνικής- διαδικασίας αποτελεί
θεμελιώδη θεωρητική εκτροπή για όποιους θέλουν να
αναφέρονται στο μαρξιανό παράδειγμα…
Πέρασαν τρία τουλάχιστον χρόνια, αφ’ ότου ο ΣΥΡΙΖΑ
διεύρυνε σημαντικά την επιρροή του και απέκτησε
την δυνατότητα ενεργοποίησης ανθρώπων ικανών
να συμβάλουν (ειδικών σε θέματα παραγωγής και
κυρίως των άμεσων συντελεστών της) στην εκπόνηση
ενός πραγματικού σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας. Όμως δεν το έπραξε. Αντίθετα, επεξεργάστηκε
φόρμουλες εικονικής διαπραγμάτευσης του χρέους και
σχεδίασε προγραμματισμούς «100 πρώτων ημερών»,
που στη συνέχεια πήραν χροιά προγράμματος. Έτσι, οι
θέσεις αναφέρονται στην στροφή προς την εσωστρέφεια
, όπως και στην στροφή προς την εξωστρέφεια, στην
υποκατάσταση των εισαγωγών, όπως και στην ανάπτυξη
των εξαγωγών, στην ένταση κεφαλαίου, με εκτενή αναφορά
στην χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας
μέσω της «γενναίας αύξησης των δημοσίων επενδύσεων»
και της δημιουργίας πολύμορφου και εκτεταμένου
τραπεζικού δικτύου, όπως και στη ένταση εξειδικευμένης
εργασίας, κατά κύριο λόγο επιστημονικής, στην υψηλή
χρηματοδότηση της έρευνας κλπ. Καλά όλα αυτά, εύκολα
γράφονται, όμως πολύ δύσκολα επιτυγχάνονται καθώς
οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τα δημιουργούν, δεν θα
προκύψουν από ένα άξαφνο οικονομικό big bang ούτε
από ένα, όχι πολύ πιθανό, «ευρωπαϊκό αναπτυξιακό
Σχέδιο τύπου Μάρσαλ, από το οποίο θα επωφεληθεί και η
Ελλάδα…»
Σήμερα στη χώρα μας, οι περισσότεροι από τους
υπηρετούντες την οικονομική επιστήμη πολιτικούς ταγούς,
δεν δείχνει ενδιαφέρον για την παραγωγική διαδικασία, ως
την συγκεκριμένη γενεσιουργό τεχνική και εργασιακή
διαδικασία, τη συνυφασμένη με τον κύκλο κίνησης του
κεφαλαίου. Αντίθετα, ξοδεύουν το επιστημονικό τους
ενδιαφέρον στο παράπλευρο και υποδεέστερο πεδίο της
κυκλοφορίας των ανταλλακτικών αξιών και του χρήματος,
ασκούμενοι σε υποθετικά διαπραγματευτικά σενάρια και σε
υπεραισιόδοξες (ενίοτε αυτάρεσκες) φανταστικές τεχνικές.
Έτσι καταλήγουν να υποστηρίζουν την υπέρ πάντων
«σκληρή» διαπραγμάτευση του χρέους με τους δανειστές,
απαξιώνοντας την καθοριστική σημασία της ενδογενούς,
κατά κύριο λόγο, ανάπτυξης.
Η παραγωγική συγκρότηση της χώρας πρέπει να στηριχτεί
σε μια πολιτικά εμπνευσμένη, κοινωνικά δίκαιη, πολιτισμικά
γόνιμη και περιβαλλοντικά αειφορική διαδικασία. Ένα
σωστό, καλοδουλεμένο και ταυτόχρονα χτισμένο στους
τόπους της παραγωγής σχέδιο ενδογενούς ανάπτυξης
μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό αυτής της προοπτικής...»
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Νεολαία: επισφαλείς εργασιακές σχέσεις
και προγράμματα voucher

Σ

της Έφης Παπαπαύλου

την Ε.Ε. η Ελλάδα είναι πρώτη στην ανεργία της
νεολαίας με 57%, ποσοστό που δεν μειώνεται
από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, που υποκριτικά
παρουσιάζονται ως σανίδα σωτηρίας για τους ανέργους
νέους, σαν ευκαιρία απόκτησης εργασιακής εμπειρίας,
επικαιροποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, εξειδικευμένης
κατάρτισης και …άλλα ωραία!
Τα πεντάμηνα προγράμματα voucher φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα τύπο νέου εργαζόμενου, που αμείβεται
υποτυπωδώς και είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμος με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Παράλληλα καλλιεργείται η
συνείδηση του νέου εργαζόμενου ως διαρκώς ανέτοιμου
να εργαστεί και να διεκδικεί με αξιώσεις την αμοιβή, την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη σύνταξη, τις άδειες,
την συνδικαλιστική και πολιτική του συνειδητοποίηση
και οργάνωση. Οι ενταγμένοι νέοι σε προγράμματα
voucher δε συμπεριλαμβάνονται σε κανένα εργατικό
νόμο, ενώ φορολογούνται κανονικά, χωρίς να έχουν
ένσημα.
Αυτή είναι η ουσία που κρύβεται κάτω από την επονομαζόμενη «κατάρτιση της νέας γενιάς», που με συγκεκριμένα μέτρα επιβάλλουν βίαια στη γενιά μας:
Χρηματικές απολαβές: Η σύμβαση αναφέρει ότι
για το πεντάμηνο η αμοιβή ανέρχεται στα 2.700 €. Η
αλήθεια όμως είναι πως ο φόρος είναι 23% και τελικά τα
χρήματα είναι περίπου 2.000 €. Επιπλέον η αμοιβή δεν
δίνεται με τη μορφή μηνιαίου μισθού, αλλά με τη μορφή
επιδόματος δύο δόσεων. Συμβαίνει τα χρονικά όρια των
πληρωμών να μην τηρούνται με αποτέλεσμα να πληρώνονται με μεγάλες καθυστερήσεις (μέχρι 6 μήνες).
Ασφάλιση και ένσημα: Δικαιούνται ένσημα, τα οποία
καλύπτουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά
δεν είναι συντάξιμα, ούτε προσμετρούνται για να έχουμε
επίδομα ανεργίας μετά τη λήξη της σύμβασής μας.
Ο ρόλος των ΚΕΚ: Ενώ τα ΚΕΚ αμείβονται με 1100€
ανά άνεργο για να του βρουν δουλειά σχετική με τις
προτιμήσεις του, τελικά τον τοποθετούν όπου τους
«βολεύει» σύμφωνα με τις πελατειακές τους σχέσεις με
διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι, οι άνεργοι καταλήγουν σε θέσεις άσχετες με το αντικείμενό τους και με
τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Άδειες – Απουσίες: Προφανώς δεν δικαιούται κανείς
ούτε άδειες ούτε ρεπό, ενώ αν απουσιάσει (περίπτωση
ασθένειας ή άλλου λόγου) για παραπάνω από 10 ημέρες
μέσα στο πεντάμηνο, χάνει εξολοκλήρου το επίδομα,
ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει την πρακτική του.
Κάρτα ανεργίας: Μετά το ευχάριστο γεγονός της
επιλογής από το voucher, η πρακτική ξεκινάει ακόμα και
μετά από 6 μήνες. Για όλους αυτούς τους μήνες όμως,
δεσμεύονται με την κάρτα ανεργίας και δεν μπορούν να
δουλέψουν οπουδήποτε αλλού.
Επόπτες εργασίας: Ακόμα και αν ο έλεγχος προβλέπεται από το voucher, οι επόπτες εργασίας εμφανίζονται
μια φορά στο πεντάμηνο ή καθόλου, με αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι να δουλεύουν παραπάνω από αυτό που
ορίζεται, χωρίς φυσικά να πληρώνονται υπερωρίες.
Είναι προφανές ότι τα 5μηνα δεν στήθηκαν για να
παρέχουν έργο «κοινωφελούς χαρακτήρα» ούτε για να
αναβαθμίσουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών,
όπως διατείνονται οι εμπνευστές τους. Στήθηκαν καθαρά ως σύστημα ανακύκλωσης ανέργων και “μαγειρέματος” των δεικτών ανεργίας. Πατάνε στη λογική του να
δουλέψουν “λίγοι για λίγο” μέχρι να επιστρέψουν ξανά
στην αποθήκη ανεργίας και να χρησιμοποιηθούν άλλοι,
προκειμένου να πούμε ότι κάτι γίνεται. Για την υλοποίησή τους δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε κανένας
κεντρικός έλεγχος. Σε πολλές περιπτώσεις «στριμώχνονται» άσχετες ειδικότητες σε άσχετες υπηρεσίες, όπου
δεν υπήρχε ούτε καν χώρος να εγκατασταθούν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτήθηκε η πρωτοβουλία «attack στην ανεργία και την επισφάλεια» που
φιλοδοξεί να δώσει αγωνιστική διέξοδο στην οργή, που
συσσωρεύεται σε μεγάλα κομμάτια εργαζομένων. Η
ανεργία να γίνει υπόθεση του εργατικού κινήματος, το
οποίο καλείται να εκφράσει το τεράστιο τμήμα των νέων
που περιθωριοποιείται εκτός παραγωγής. Σε ενότητα με
τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, οι νέοι στα
προγράμματα voucher και σε όλο το μεσαιωνικό περιβάλλον, που θεμελιώνουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ, μέσα
από την οργάνωση τους, τις συνελεύσεις τους και τη
μαχητική αγωνιστική τους δράση, μπορούν να σπάσουν
της σύγχρονες αλυσίδες της εκμετάλλευσης.

ΤΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
της Μαρίας Στίγκα

Η

σχετική πλειοψηφία της «μεταπολιτευτικής» γενιάς μας έζησε
σε περίοδο κάποιας οικονομικής ευμάρειας και πολλές φορές
αλόγιστης σπατάλης. Παρασυρμένοι από την «ευκολία» της
εποχής, μεγαλώσαμε τα παιδιά μας στα πούπουλα σαν «πριγκιπόπουλα». Δεν τα προετοιμάσαμε για δύσκολους καιρούς. Παραβλέποντας
ότι, ακόμη και πριν την κρίση, η μικρή Ελλάδα δεν είχε «χώρο» για
όλους. Θέλαμε (τα πιέσαμε κιόλας) να γίνουν επιστήμονες. «Να έχει
ένα πτυχίο», λέγαμε, και μάλιστα δεν σταματούσαμε κι εκεί. Ακολουθούσαν σχεδόν πάντα και τα μεταπτυχιακά που θα άνοιγαν όλες τις
πόρτες ... ΘΑ άνοιγαν και εμείς ΘΑ ήμασταν αθάνατοι και ικανοί να
τα ζούμε μέχρι τότε.
Και μετά ήρθε η κρίση. Μέσα σ’ αυτή την ανατροπή τα παιδιά μας
βρέθηκαν με άχρηστα πτυχία, χωρίς δυνατότητα αξιοπρεπούς εργασίας. Μόνη λύση η μετανάστευση και με χαμηλές αμοιβές σε σχέση με
το κόστος ζωής στις περισσότερες περιπτώσεις. Άλλα ακόμη χειρότερα, δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένα και αυτάρκη για να επιβιώσουν μόνα τους, παραμένοντας στην οικογενειακή στέγη, εξαρτώμενα
οικονομικά από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, σοκαρισμένα από την
απότομη αλλαγή της ζωής τους. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι και αυτά,
που παρέμειναν, και αυτά που έφυγαν, έχασαν την εμπιστοσύνη τους
σ’ εμάς.
Εκ των πραγμάτων αναγκαστήκαμε να δραστηριοποιηθούμε για να
ξαναποκτήσουμε την χαμένη μας κοινωνική συλλογικότητα, με τους
τρόπους που εμείς γνωρίζουμε, αφήνοντας τα παιδιά μας έξω από
την προσπάθεια ή στην καλύτερη περίπτωση εντάσσοντάς τα με τους
δικούς μας όρους, θεωρώντας τους εαυτούς μας υπεύθυνους γι’ αυτό
που μας συμβαίνει.
Τα παιδιά μας όμως, με τη πάροδο του χρόνου, νομίζω καταλαβαίνουν
ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και προσπαθούν να αντιδράσουν
με το δικό τους τρόπο, τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας, που
μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικοί μπορούν να είναι, παίρνοντας
υπόψη μας ότι ήταν εντελώς απροετοίμαστα για κάτι τέτοιο.
Οι κοινωνίες προχωρούν, οι απόψεις για τη ζωή και οι συνειδήσεις
αλλάζουν. Επιβάλλεται ν’ αφήσουμε χώρο στους νέους που έχουν όλη
τη ζωή μπροστά τους. Να τους βοηθήσουμε χωρίς να τους «καπελώσουμε», να τους συμβουλεύσουμε συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα
τους, χωρίς να τους δίνουμε έτοιμες λύσεις, που έτσι κι αλλιώς δεν
υπάρχουν. Άλλωστε ο καθένας ξέρει, πως αν δώσεις σε έναν άνθρωπο
ένα ψάρι τον ταΐζεις για μια μέρα, ενώ αν του μάθεις να ψαρεύει λύνει
μόνος του το διατροφικό του πρόβλημα για όλη του τη ζωή.

Άντρες με φούστες
Η βία κατά των γυναικών

Π

ριν από 3 μήνες έγινε γνωστή η άγρια δολοφονία
της 20χρονης φοιτήτριας, Ozgecan Aslan στην πόλη
Μερσίνα της Τουρκίας. Ο οδηγός του λεωφορείου, που
την μετέφερε στο σπίτι της, προσπάθησε να την βιάσει και
μετά τη σθεναρή αντίστασή της, τη σκότωσε. Στη συνέχεια
με τον πατέρα και έναν φίλο του, κάψανε το σώμα της και το
πέταξαν στην όχθη ενός μικρού ποταμού. Η άτυχη κοπέλα
είναι μόνο μια από τις εκατοντάδες, που βιάζονται και
δολοφονούνται κάθε χρόνο στη γειτονική χώρα. Η δολοφονία
της έγινε αφορμή για τη μαζική κινητοποίηση των γυναικών,
που βγήκαν στους δρόμους της Τουρκίας διαδηλώνοντας την
οργή τους. Πολλές, άρχισαν να δημοσιοποιούν τις δικές τους
προσωπικές ιστορίες – βιώματα στα κοινωνικά δίκτυα. Το
αποτρόπαιο αυτό γεγονός προκάλεσε και μια άλλη αντίδραση.
Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά οι άντρες γείτονές
μας, συγκεντρώθηκαν φορώντας μίνι φούστες κοντά στην
πλατεία Ταξίμ, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την
αγανάκτησή τους για τη βία και τους βιασμούς.
Στο μακρινό Μεξικό παραμένουν στο σκοτάδι, εδώ και
χρόνια, οι μαζικές δολοφονίες γυναικών κοντά στη μεθόριο με
τις ΗΠΑ, περιοχή-βασίλειο των μακιλαδόρας, των βιοτεχνιών
συναρμολόγησης, επεξεργασίας και παραγωγής, που ανήκουν
σε μεγάλες πολυεθνικές και λειτουργούν με ειδικό ευνοϊκό
καθεστώς από το 1965. Εδώ η συντριπτική πλειονότητα
των εργαζομένων είναι γυναίκες και οι συνθήκες εργασίας
είναι τρομακτικές. Υποχρεωτικές περιοδικές εξετάσεις για
εγκυμοσύνη, η οποία πρακτικά απαγορεύεται, εξαντλητικά
ωράρια, ανθυγιεινές συνθήκες, περιορισμό στην πόση νερού,
ώστε οι εργάτριες να μην πηγαίνουν στην τουαλέτα κ.ά.. Μια
μόνο πόλη, η Σιουδάδ Χουάρες, από το 1993 σαρώνεται από
μαζικές δολοφονίες. Το 2010 δολοφονήθηκαν 476 γυναίκες,
ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί, στην ίδια
πόλη, περίπου 30 δημοσιογράφοι, μέλη φεμινιστικών ομάδων
και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που τόλμησαν να
ερευνήσουν και να καταγγείλουν τις δολοφονίες. Η κρατική
στάση ήταν πλήρης ατιμωρησία, γεγονός, που ενισχύει τις
κατηγορίες για διαπλοκή των αστυνομικών αρχών με τις
μαφίες αλλά και για τον κοινωνικό και θεσμικό σεξισμό, που
κυριαρχεί ατιμώρητος στη χώρα, σε όλα τα επίπεδα.
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της Μαρίνας Παπαχριστοδούλου
Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτά συμβαίνουν
στην γειτονική μουσουλμανική Τουρκία, όπου οι γυναίκες
έχουν περιορισμένα δικαιώματα ή στο τριτοκοσμικό Μεξικό
και ότι δεν είναι το ίδιο στον «πολιτισμένο» κόσμο. Αλλά,
σύμφωνα με τους Γιατρούς του Κόσμου, τουλάχιστον 1 στις
3 γυναίκες ανά την υφήλιο έχει κακοποιηθεί, έχει υποστεί
ξυλοδαρμό, έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση ή έχει υποβληθεί
σε άλλες μορφές κακομεταχείρισης κατά τη διάρκεια της ζωής
της. Η βία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου ή αναπηρίας για
τις γυναίκες από 15 έως 44 ετών.
Και στην Ελλάδα; Αισθάνονται ασφαλείς οι γυναίκες; Ακόμα
περισσότερο υπάρχει περίπτωση να νιώσουν το ίδιο ελεύθερες
και ασφαλείς με τους άνδρες ή εξακολουθούν να είναι θύματα
μιας πρακτικής, που δεν τις αντιμετωπίζει ισότιμα; Η αλήθεια
είναι ότι οι ελληνίδες σίγουρα αισθάνονται περισσότερο
ασφαλείς και ελεύθερες από τις γυναίκες σε κάποιες άλλες
χώρες. Μπορούν, ακόμα και σήμερα, σε συνθήκες κρίσης
και έξαρσης της εγκληματικότητας, να απολαμβάνουν
έναν νυχτερινό περίπατο στους δρόμους και να γυρίζουν
σπίτι μόνες, χωρίς φόβο για τη ζωή τους. Αλλά ως εδώ. Οι
γυναίκες και στην Ελλάδα εξακολουθούν να ζουν σε ένα
εχθρικό και ανασφαλές περιβάλλον για το φύλο τους. Συχνά
έρχονται αντιμέτωπες με ψυχολογική βία, παρενοχλούνται
μέσω λεκτικών μηνυμάτων με σεξουαλικά υπονοούμενα και
ενοχλητικά κομπλιμέντα για το σώμα τους και την εξωτερική
τους εμφάνιση. Συχνότατα γίνονται αποδέκτες ακούσιας
σωματικής επαφής μέσα σε τρόλεϊ και λεωφορεία ιδίως τις
ώρες του μεγάλου συνωστισμού. Και άλλοτε πέφτουν θύματα
βιασμού. Η αντίδρασή τους σε τέτοιες καταστάσεις είναι
κυρίως η σιωπή, αφού τις σπάνιες φορές που παραπονούνται
σε αρχές, η πρώτη παρατήρηση, που δέχονται, είναι ότι δεν θα
γίνονταν αντικείμενα προσβολής αν δεν έστελναν στους θύτες
τους προκλητικά μηνύματα.
Εκτός από αυτήν την κοινωνική διαπίστωση, επισήμως η
Ελλάδα παρουσιάζει πολύ αποθαρρυντική εικόνα όσον αφορά
στην ασφάλεια των γυναικών. Σύμφωνα με στατιστικές
του ΟΗΕ, τα περιστατικά σεξουαλικής βίας στη χώρα μας
(συμπεριλαμβανομένων βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων και
σεξουαλικών εγκλημάτων κατά παιδιών) ανέρχονται σε 700
ετησίως, κατά μέσο όρο ,τα τελευταία δέκα χρόνια, φτάνοντας

τις 1071 καταγεγραμμένες υποθέσεις το 2011. Μεταξύ του
2003 και του 2012, οι καταγεγραμμένοι βιασμοί ανά έτος
κυμάνθηκαν από 167 έως 231, πράγμα που σημαίνει ότι ανά
δύο ημέρες μια γυναίκα βιάζεται στην Ελλάδα. Αν λάβουμε
υπόψη ότι ένας μόνο μικρός αριθμός βιασμών καταγγέλλεται
στις αρχές, είναι ιδιαίτερα ανατριχιαστικό το στοιχείο ότι το
ποσοστό τους ανά 100.000 άτομα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες
στατιστικές, το 2007 ήταν 1,7. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό που
έχει και η γειτονική Τουρκία.!
Συμπερασματικά παρά τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και τα
προνόμια, που δίνονται στις γυναίκες στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες, μαζί και στην ελληνική, η βία κατά των γυναικών
βασιλεύει. Αυτό μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερους
περιορισμούς στην ελευθερία τους από τους άντρες της
αντίστοιχης κοινωνικής τους τάξης. Η βία κατά των γυναικών,
όποια μορφή και να έχει, σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική
και οικονομική, έχει τις ρίζες της στις συνεχιζόμενες
διακρίσεις, που αποτελούν κυρίως προϊόν της πατριαρχικής
οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας. Στη σημερινή Ελλάδα
οι άντρες έχουν ακόμα τη μεγαλύτερη εξουσία, την ηθική
κυριαρχία και αναλαμβάνουν ανώτερους ηγετικούς ρόλους
στην πολιτική και οικονομική ζωή. Η κρίση δεν αφαίρεσε
από τις γυναίκες μόνο εργατικές θέσεις, εξασφαλίζοντας
έτσι την επιστροφή τους στο σπίτι, όπως υποστηρίζουν οι πιο
συντηρητικές απόψεις. Τους στέρησε μαζικά τη δυνατότητα
συμμετοχής στα κοινά, επιφορτίζοντας τες με πολλές
δραστηριότητες, όπως η φροντίδα παιδιών, αρρώστων,
ηλικιωμένων κλπ, που μέχρι πρότινος κάλυπταν οι κοινωνικές
δομές. Απόλυτα αποδεικτικό και άκρως εντυπωσιακό από
αυτή την άποψη στοιχείο, είναι η μικρότερη από κάθε άλλη
φορά συμμετοχή γυναικών στο νέο Κοινοβούλιο και την
κυβέρνηση.
Από αυτή την άποψη, αιτήματα, που συνδέονται με τα
παραπάνω, είναι απαραίτητο να εμπλουτίζουν τη δράση
προοδευτικών κομμάτων ή κινημάτων, που προασπίζονται
την ισότητα, την οικουμενικότητα των δικαιωμάτων, την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη. Το να αγνοεί
κανείς το παραμελημένο μισό της κοινωνίας, φτωχαίνει το
περιεχόμενο της πάλης, ενώ και το κίνημα στερείται δυνάμεις,
που και μαχητικότητα διαθέτουν και ευαισθησία.
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Χρήστος Ι. Βατούσιος:
«Μια γνωριμία - Το μυστικό»

Ο Χρήστος Βατούσιος, είναι φίλος και τακτικός συνεργάτης της ΔΡΑΣΗΣ.
Η ποίηση και ο γραπτός λόγος είναι γι’ αυτόν ζωτική ανάγκη, άσχετη με
την επαγγελματική ή κάθε περιστασιακή - κάτι σαν χόμπι - ενασχόληση.
Έχει ήδη εκδώσει τις ποιητικές συλλογές: «Πεζά και τροχοφόρα»
(2009), «Ρημάτων Τύχη» (2011), «Νόμιμη Μοίρα» (2014), το
Θεατρικό έργο «Η ζωή του Δημήτρη» (2012). Όλα κυκλοφορούν
από τις προσφιλείς μας «Εκδόσεις Γαβριηλίδη». Με το πρόσφατο
θεατρικό έργο του «Μια γνωριμία - Το μυστικό», συνεχίζει την
εκδοτική του διαδρομή στο διαδικτυακό χώρο μέσα από τη συχνότητα
του 24grammata.com . Το έργο προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο
Χρήστος ανταποκρίθηκε στην επιθυμία μας για μια μικρή συζήτηση…
Ερ: Αγαπητέ Χρήστο, οι ήδη «αλλοτριωμένοι» πρωταγωνιστές σου
βιώνουν το σοκ μιας χαμένης εμβρυώδους ζωής. Σχεδόν οιραία η
εσωτερική τους αναζήτηση τους οδηγεί στην ανάγκη λύτρωσης. Δεν
μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μοίρα μας, από το «προπατορικό
αμάρτημα», και να προκύψει λύτρωση χωρίς τραγωδία;
X. B. : Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να
ευχηθώ καλή δύναμη στη δράση της παρέας σας. Τα πρώιμα χρόνια ενός
ανθρώπου, είναι η βαθιά δεξαμενή, που θα ποτίσει τα βήματά μας και
θα μας κρατήσει ενωμένους με το υγρό στοιχείο καθ’ όλη την διάρκεια
της ζωής μας. Το πόσο και πως θα διαχειριστούμε όλο αυτό το υγρό (ας
το ονομάσουμε νερό) εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, όπως η
ποιότητα του νερού, της δεξαμενής, των καιρικών συνθηκών, αλλά και
των επισκεπτών. Η άντληση και η επαφή με το νερό (που άλλοτε μας
καθαρίζει και άλλοτε μας λερώνει) έχει άμεση σχέση με την χρονική
απόσταση μας από την δεξαμενή. Πολλές φορές δεν προλαβαίνει να
έρθει όλο το νερό ή στην ποιότητα που αντλήθηκε, μέχρι το κλείσιμο του
κύκλου, βουτώντας εκεί απ’ όπου «προ ολίγου» αναδυθήκαμε. Δεν νομίζω
ότι μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ όλο αυτό - κατ’ επέκταση μοίρα μας- Θα
ήταν σαν να ξεφεύγαμε από τον εαυτό μας, υιοθετώντας ή φιλοξενώντας
κάποιον άλλον - μοιραίο και αυτόν - ακολουθώντας ίσως μια άλλη
διαδρομή, πάντα όμως προς τον ίδιο προορισμό. Η λύτρωση ή η επιθυμία
αυτής προκύπτει από την τραγωδία. «Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίναμε στον
δρόμο». Δεν νοείται ελευθερία δίχως σκλαβιά. Και καθώς κανείς μας δεν
ήταν, είναι ή θα είναι ελεύθερος, αυτή η τόσο συγκεκριμένα αφηρημένη
έννοια χαίρει τέτοιας εκτίμησης, έστω πολλές φορές κακώς ή σκοπίμως
χρησιμοποιημένη.
Ερ: Η πλοκή στο «Μια γνωριμία ένα μυστικό», εξελίσσεται σε ένα
απρόσωπο διαμέρισμα μεγαλούπολης. Κατά πόσο το σύγχρονο
περιβάλλον, συντελεί στην εναγώνια επιβίωση, οδηγώντας τους
ανθρώπους σ’ ένα αδιέξοδο οδοιπορικό στο λαβύρινθο των
διαπροσωπικών σχέσεων; Η αποξένωση είναι εμμονή; Η «στάση»
μπροστά στο καθρέφτη υποδείχνει κάποια διέξοδο;
Χ. Β.: Φαίνεται ότι όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται τεχνολογικά, τόσο
εγκλωβίζεται και εξαρτάται από αυτά, που κατά τα άλλα δημιουργήθηκαν
για να τον εξυπηρετήσουν. Η αγωνία ή μέρος αυτής, απορρέει από τον
τρόπο ή τον τόπο που ζούμε ως παραφυσικά - εξωγήινα όντα, αμέτοχοι
ίσως και ανυποψίαστοι του φυσικού τρόπου ζωής - θανάτου, αισθήσεων
- συναισθημάτων, πρωταγωνιστές ενός θλιβερού θεατρικού έργου, χωρίς
κανένα θεατή. Η επικοινωνία φαντάζει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή
του οποίου γινόμαστε μέρος, ακυρώνοντας πλήρως την όποια επαφή εμπειρία πρωτίστως με τον εαυτό μας, που σαν δαρμένο σκυλί ουρλιάζει
για λίγη τρυφερότητα - προσοχή, απ’ το δικό του, το ίδιο του το χέρι.
Εμμονές και φαντάσματα ενός υλικοτεχνιτού κόσμου, στραβοχυμένα
σ’ ένα φανταχτερό μπουκάλι ναυαγού. Η «στάση ζωής» λοιπόν, σε
έναν οποιοδήποτε καθρέφτη (κοινωνία, συνάνθρωποι, λίμνη κτλ.)
χρησιμοποιώντας την λέξη διττά, από τον χρόνο ουσίας, που αφιερώνουμε
σε αυτόν, μέχρι την στάση του προσώπου ή του σώματός μας μπροστά
του, μπορούν να μας δώσουν κάποιες πιο διεξοδικές ανα-λύσεις.
Ερ: Ζούμε σε εποχή που οι πολυεπίπεδες τραγωδίες είναι σχεδόν
καθημερινότητα. Όλοι μας «ψαχνόμαστε» για τις σχέσεις μας με την
οικογένεια, την εργασία, το χρήμα, τα αισθήματα, τη πολιτική. Το «Μια
γνωριμία - Το μυστικό» δεν συγκαλύπτει ούτε εξωραΐζει, είναι ένα
«σκληρό» θα έλεγα έργο, ένας «εμφύλιος» πόλεμος χωρίς εμφανές τέλος,
όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ηττημένοι. Ποιο είναι το μήνυμά σου;
Χ. Β.: Νομίζω ότι όλες οι εποχές διέπονται από την τραγωδία, ως φυσικός
νόμος. Αρκεί να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος δεν τελειώνει ούτε ορίζεται
από εμάς και τα νοητά - ανόητα σύνορά μας. Το ψάξιμο και η αναζήτηση
είναι στοιχεία, που μας βοηθάνε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε
καλλίτερα τον εαυτό μας και κατ’ επέκταση να σεβαστούμε τους όποιους
άλλους. Ανθρώπους ή μη. Ο εμφύλιος πόλεμος τόσων γενεών, που
φιλοξενούνται και καραδοκούν μέσα μας, είναι αναπόφευκτος - πολλές
φορές δημιουργικά - και τελειώνει φαινομενικά μαζί μας, αλλά στην
διάρκεια της σύντομης παρουσίας μας, συνήθως έχει φυτέψει και αλλού
τα βόλια του. Νικητές και Νικημένοι, Θύτες και Θύματα, (πολλές φορές το
ίδιο πρόσωπο) στο κέντρο μιας δίνης, που θα ονομάσουμε ζωή, αδιάφορη
για τίτλους, τιμές και τάματα, αφοσιωμένη απόλυτα στον αέναο κύκλο
ενός πολύβουου λούνα πάρκ, που μόνο, όποιος παίξει , έχει πιθανότητες
θέας. «Περάστε παρακαλώ...»
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«… Χρειάστηκε να μπούμε στη φιλοσοφία σας, να δεχτούμε να σας μοιάσουμε λίγο. Διαλέξατε τον ηρωισμό
δίχως συγκεκριμένο προορισμό, διότι είναι η μόνη αξία που απομένει
σ’ ένα κόσμο που έχασε το νόημά
του. Και, διαλέγοντάς τον για σας,
τον διαλέξατε για όλους και για μας.
Αναγκαστήκαμε να σας μιμηθούμε
για να μην πεθάνουμε. Αντιληφθήκαμε όμως πως η υπεροχή μας απέναντί σας ήταν ότι είχαμε έναν προορισμό. Τώρα που τελειώνουν όλ’ αυτά,
μπορούμε να σας πούμε κάτι που
μάθαμε: ο ηρωισμός δεν είναι σπουδαίο πράγμα, η ευτυχία είναι πιο δύσκολη.»
		
Αλμπέρ Καμύ
«Σκέψεις για την τρομοκρατία»
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 42

● Απίθανοι Έλληνες! Ανεξαρτήτως πολιτικής ανάλυσης,
τούτοι οι άνθρωποι σε αυτή τη μεριά της Ευρώπης,
όταν τους έρχεται η πετριά μπορεί και να ψηφίζουν με
το θυμικό τους, με κανονικότατη μεσογειακή αποκοτιά!
Αυτοί εδώ μπορούν και να λένε το ελληνοπρεπέστατο
«αϊ σιχτίρ και τα μέζεα μας τα πρήξατε, οστροβησιγότθοι». Λίγο θα μου πεις; Μπορεί. Άλλοι (υπολογιστές ή
ορθολογιστές) πάντως δεν το χουν κάνει; Ας το ξέρουν
ηττημένοι και νικητές των εκλογών.
● Τέρμα οι εκλογές και τα πανηγύρια, με τα μούτρα
όλοι τώρα στο διάβασμα: Τι θα πει διαγραφή (του
χρέους), λογιστικός έλεγχος (του χρέους πάλι),
πως την λέμε αλλιώς την τρόικα, πόσο πάει
η απομείωση, να σου και τα αέναα ομόλογα.
Perpetual επιμόρφωση μέχρι κοπώσεως!

τα του Καίσαρος

συνέντευξη στην Τζένη Ρόκα

ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ

● Και καλά, Βουλή χωρίς Χρυσοχοίδη με αυτό
το ύφος «θα μου την πει κανείς- δεν θα μου
την πει- πάλι αδιάβαστο με πιάσανε», γίνεται;
Έχουν και οι ρήξεις τα όριά τους …
● Οικογένεια (ευρωπαϊκή). Τι είναι πάλι αυτά
που μαθαίνω; Είμαι συγγενής με τον Νταϊσελμπλιάχ, τον -γύρω μου κι εντός πόση καλοσύνη- Σόιμπλουμ, την Φούρκελ τον, τον.. Ελπίζω
να εννοούμε εξ αγχιστείας τουλάχιστον, το εξ
αίματος, μητέρα, δεν θα το αντέξω.
● Άντε πάλι σε λίγο θα σας εξετάσω: Είστε
υπέρ του « tailor made πακέτου μεταρρυθμίσεων» ή όχι, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε,
νομίζω ότι καταρρέω, δεν θα τα μάθω ποτέ…
● Σαράντα χιλιάδες αφορολόγητο ζήτησε ο
Κουτσούμπιος ο Α΄ ο μονογενής στη Βουλή.
Σαράντα χιλιάδες μία και τα βλέπω.

● «Από την ημέρα των εκλογών δακρύζει ο εσταυρωμένος του Αγίου Νικολάου» διαβάζω στην φευγάτη ειδησεογραφία. Που το περίεργο, για την κατακαημένη την
Κέρκυρα κλαίει και την έρημη χωρίς Άντζελα βουλή.
Κάθε λαός και η μοίρα του, που θα έλεγε ο ξάδελφος
Σόιμπλε…
● Τι τα θέλαμε πάλι αυτά με τη συμφωνία- γέφυρα; Τα
άκουσε το γεφύρι στα Τζουμέρκα και γκρεμίστηκε αφ’
εαυτού..

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΜΙΑΣ «ΓΝΩΜΗΣ»
Η εξουσία μπορεί να κοιμάται ήσυχη εν’ όσο μπορεί και
διαμορφώνει την «Κοινή Γνώμη» έτσι ώστε να πιστεύει ότι:
«Με ένα ψήφο» άλλαξε η Ε.Ε. άλλαξε η Μέρκελ, ο Ομπάμα,
ο Τόμσεν, ο Σούλτς, ο Ντάισενμπλούμ, η Λαγκάρντ, η, …ο,…
Η εξουσία μπορεί να πανηγυρίζει για τους λόγους της,
έχοντας να αντιμετωπίσει πολιτικές που αντί πολιτικής δράσης, επιλέγουν αποκλειστικά την δια της ψήφου έκφρασης γνώμης, απέχοντας έτη φωτός από το
να είναι «πολιτικές», αλλά μάλλον «Κοινογνωμικές».
Η εξουσία δεν ταράζεται ουδόλως, όσο και αν αναλύονται οι
κομπίνες της, τα σκάνδαλα, η κερδοσκοπία, τα λάθη της, οι
αδιέξοδες ταχτικές και στρατηγικές πολιτικές της, τ’ άπλυτά
της που δεν της κοστίζουν όσο κι αν βγαίνουν στη φόρα.
Η εξουσία αντλεί δυνάμεις από την «μεγάλη κινηματική δεξαμενή», που την κρατά συνεχώς γεμάτη, μεγιστοποιώντας την ελάχιστη προσπάθεια των πολιτών, δηλαδή στην εκλογική έκφραση της γνώμης τους,
κάτι που το επιθυμεί εν όσο γίνεται με δικούς της
όρους, για να μπορεί να καμουφλάρει τις πολιτικές της.
Η εξουσία παίζει «εκπαιδευτικά παιχνίδια» με τις φιλολαϊκές πολιτικές που εξυμνούν το μαζικό καημό, την αγανάκτηση, τον φιλανθρωπισμό, τον εθνικισμό. Ρίχνει όλο το βάρος
αφ’ ενός στο να συγκινεί τη «Κοινή Γνώμη», και αφ’ ετέρου όταν αλλάζει τροπάριο, να της αλλάζει τη «γνώμη»….
Έϊ…, κυρα Εξουσία…, πόσο εξουσιαστική μπορείς να είσαι;
Έϊ…, Κοινή Γνώμη…, πόσο «Κοινή» μπορείς να είσαι;

Παπανδρέου, Ανδρουλάκης, Μπίστης, Κάλαγκμπορ,
Παπαγγελή, Αρβανιτόπουλος θα ιδιωτεύσουν στο
άμεσο προσεχές; Καλά αυτοί ρε αθεόφοβοι, αλλά και
ο Αργύρης; Ο Αργύρης, που μαζεύει ένσημα από τα
βαρέα και ανθυγιεινά από τότε, που ήταν χειριστής
μπουλντόζας;
● Γουόρκιν και γιουρογουόρκιν και μη πω τίποτε για
τη μάνα σας ξινόφατσες προτεσταντοκαθολικές , που
μπορεί και να είναι και συγγενής (έστω και αγχιστείας).
● Και ξανά- μανά διάβασμα και τι είναι η δανειακή και
τι η ελάφρυνση και τι οι μονομερείς, που της Φράου στο
λαιμό της κάθονται, πως θα αντέξουμε γιατρέ μου;
● Υπάρχει αντίδοτο θα μου πεις. Ο σκάι προσφέρει
αφιλοκερδώς ανάσες διασκέδασης. Λίγο Μπάμπης σε
υπερδιέγερση, λίγο Άρης σε κατάθλιψη, νομίζω πως και
η Σία δεν αισθάνεται εντελώς καλά εσχάτως, όπως και
να το κάνεις δεν είναι και του τίποτε, συμφωνώ.
● Τι περάσαμε και με την προεδρική εκλογή (Α΄) όμως.
Τι αγωνίες, τι αστέρες που δεν τους είχαμε ξανακούσει,
να κρεμόμαστε από τις αποφάσεις τους! Τι θα κάνει ο
Ψύρρας, η Μίκα Ιατρίδη, η Φούντα, ο Νταβρής!
● Ένας και μόνο ένας στάθηκε στο ύψος των ιστορικών
στιγμών. Μελάς. Ο άνθρωπος δημοσκόπηση! 80% ναι20% παρών και τα ψήφισε και τα δύο! Σκέπτομαι πως
θα τα βόλευε αν στο εσωτερικό του γκάλοπ είχε και
«δεν ξέρω δεν απαντώ» και «λευκό –άκυρο».
● Απορώ πως και κανείς δεν τον πρότεινε για Πρόεδρο.
Έλειψε το χιούμορ από τους Έλληνες φαίνεται.. (Σημ.
Το 2012 ψηφίστηκε από 7500 χιουμορίστες !!).
● Παναρίτη, Χριστοδουλάκης, Ρουμελιώτης, μήπως το
ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη εδώ ή για κακό όνειρο πρόκειται;
Πόσα να αντέξει ο άνθρωπος;
● Τελικά αυτοί οι Ευρωπαίοι και για πολύ έξυπνοι δεν
μου φαίνονται. Είναι οι μόνοι που ακόμη να καταλάβουν ότι τέρμα τα μνημόνια και οι τρόικες.
● Τελευταία πάσχω από μια ασαφή δημιουργική ανασφάλεια, είμαι εντός διαπραγμάτευσης ή να πάρω κάτι;

● Πόσο είναι το 70 τοις εκατό και πόσο το 30; Τι είναι ο
κάβουρας και τι το ζουμί του;

● Γκαρσόνια της Ευρώπης μας ήθελαν οι εταίροι,
αλλά αυτά μέχρι χθες. Τουρισμό ανέξοδο μου θέλατε;
Ξεχάστε το. Από φέτος Γερμανοί και άλλοι επισκέπτες
πιάνουν δουλίτσα. Καλωδιωμένοι πλέον στα ταμεία των
σουβλατζίδικων, τι τζάμπα θα λαμβάνετε ήλιο;

● «Όλοι με όλους» το σύνθημα της εποχής. Και ο
Μπαλτάκος; Και ο Μπαλτάκος. Στέκεται προσοχή
μπρος στην νέα κυβέρνηση. Ημί- ανάπαυση, σύντροφε,
ημι-ανάς.

● Βριλήσσια το σύνδρομο του σουβλατζίδικου = «Τι μαγαζί να φτιάξω; Ότι και ο δίπλα!» Με τόσα, που έχουν
ανοίξει, θα πρέπει οι Βριλησσιώτες να τρώνε σουβλάκι
πρωί- μεσημέρι- βράδυ και δεκατιανό επίσης.

● Όλοι με όλους, ο Παυλόπουλος θα έλειπε από την
συστράτευση; Προσωπικώς φανατικός οπαδός της σούπας, πάντως, έναντι του πικάντικου μεζέ δε δηλώνω.

● Βριλήσσια το σύνδρομο του σουβλατζίδικου: Στις
δύο κινηματογραφικές λέσχες, που ήδη λειτουργούν,
μαθαίνω ότι στα σκαριά είναι και τρίτη (υποθέτω με
Ιθπανικές ταινίες). Όλε! Η Δημοτική αρχή επίσης
προγραμματίζει θερινό σινεμά. Μετά από αυτό πιστεύω
ότι ο Δήμος μας επείγει να αδελφοποιηθεί εκτός από το
Ottweiler και με το Hollywood.

● Εν τάξει, όλα έχουν και τα όριά τους. Όλα θα μας τα
κόψουν αυτοί. Και τις διαδηλώσεις; Πάει ο Αρκουδέας,
ο άνθρωπος ιδέα, πάνε και τα ΜΑΤ και ΜΕΑ;
● Λουμπάγκο, φράγκο, μάγκο, βιράγκο θέλω Γιάγκο.
Εκτός βουλής και αυτός και εγώ, που νόμιζα που οι
συνέλληνες είχαμε χιούμορ!
● Εκλογές και η αγωνία στα ύψη: Ταμήλος, Πλεύρης,

● Κλείνω την στήλη, έχω τηλεδιάσκεψη με τον θεσμό
του αρχισυντάκτη μου. Είμαι αισιόδοξος για μια, αμοιβαία, επωφελή λύση.
V for Vroutos

