ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2009

2 ΗΧΩ 5

Η ελευθερία δεν είναι σπατάλη
Τα νέα κοινωνικά σχήµατα
έχουν την τάση να µετατρέπουν την ελευθερία σε σπατάλη. Έχουν πείσει τα άτοµα
ότι υπάρχει µια αγορά ελευθερίασ, διότι υπάρχει ελεύθερη αγορά. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν µόνο
εκπτώσεισ. Και η χειρότερη
είναι η έκπτωση τησ ελευθερίασ. Μόνο που η ελευθερία δεν αγοράζεται ακόµα
κι αν έχει αξία και τιµή. Το
γελοίο τησ υπόθεσησ είναι
η απαγόρευση του γέλιου.
Αν ένασ άνθρωποσ τολµήσει
να γελάσει µε το τι συµβαίνει στο κοινωνικό πλαίσιο,
είναι καταδικασµένοσ. Αυτό
θυµίζει την εποχή όπου τα
ανέκδοτα ήταν απαγορευµένα στα απολυταρχικά καθεστώτα, όπωσ το έγραψε ο
Milan Kundera. Η ελευθερία
µοιάζει µε ανέκδοτο σε µία
τραγωδία που έγραφε το
αυθαίρετο κοινωνικό σύστηµα. Έχει νόηµα γι’ αυτό
µόνο όταν είναι εκφυλισµέ-

νη και αποτελεί ένα προϊόν. Έτσι έχει λιγότερη αξία

Σωματείο «Πόλη + Ζωή»

Συγκροτήθηκε σε σώμα
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε σε σώµα το
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Σωµατείου ‘Πόλη+Ζωή’
σε ειδική συνεδρίαση χθεσ
στα γραφεία του Σωµατείου.
Το νέο ∆.Σ αποτελούν οι:
Κυριάκοσ Χαρακίδησ
Πρόεδροσ
Άννα Καρασσαβίδου
Αντιπρόεδροσ
Παγκράτησ Ιορδανίδησ
Γ. Γραµµατέασ
Χριστίνα Παπαποστόλου
Αν. Γ. Γραµµατέασ
Γαβρίλοσ Καµπουρίδησ
Ταµίασ
Γιάννησ Μυστακίδησ
Αν Ταµίασ
Φώτησ Νικολαϊδησ
Έφοροσ
Μάκησ Συµεωνάκησ
Μέλοσ
∆ηµήτρησ Γεµενετζήσ
Μέλοσ
Όθων Μουρµούρησ
Μέλοσ
Ανέστησ Κουνδουράσ
Μέλοσ
Για την νέα Εξελεγκτική
Επιτροπή οι:
Θεόδωροσ Παπασταφίδασ
Πρόεδροσ
Θωµάσ ∆ασκάλου
Μέλοσ
Κοσµάσ Ευθυµιάδησ

Μέλοσ
Ο πρόεδροσ του Σωµατείου
και επικεφαλήσ τησ ∆ηµοτικήσ Παράταξησ ‘πόλη+ζωή’
Κυριάκοσ Χαρακίδησ
ευχαρίστησε την απελθούσα ∆ιοίκηση για το έργο
που επιτέλεσε κατά την
διάρκεια τησ θητείασ τησ και
ευχήθηκε στα νέα µέλη του
∆.Σ να συνεχίσουν µε την
ίδια δυναµική και διάθεση
προσφοράσ, τονίζοντασ:
«Η «πόλη+ζωή» µπορεί
να βγάλει τoν ∆ήµο ∆ράµασ από την µιζέρια και
την ανέχεια προσηλωµένη
στον στόχο, που είναι η
πολύπλευρη ανάπτυξη του
τόπου µασ. Η κοινή µασ
αντίληψη για την πρόοδο και την ευηµερία µασ
δίνει την ενέργεια αλλά και
την δύναµη γι αυτήν την
δηµιουργική προσπάθεια,
που ξεκινήσαµε πριν δύο
χρόνια. Είµαι βέβαιοσ, ότι
η επιθυµία να ξαναδώσουµε στην πόλη µασ ζωή,
αποτελεί για όλουσ πηγή
δύναµησ. Καλή επιτυχία.»

από την ειρήνη, η οποία
παρουσιάζεται ωσ αγαθό

τησ κοινωνίασ από τον Αριστοφάνη. Ερµηνεύεται ωσ
µια ισορροπία για το σύνολο, ενώ η ελευθερία είναι
αστάθεια, διότι σχετίζεται
µε τα ανθρώπινα και µόνο
κριτήρια. Έτσι η κοινωνία
στιγµατίζει την ελευθερία µε
τη µοναξιά και θεωρεί ότι η
απόλυτη ελευθερία είναι ουτοπία. Έχει ξεχάσει βέβαια
τα διδάγµατα του François
Rabelais, αν και αυτό δεν
τησ προκαλεί προβλήµατα
συνείδησησ. Κατά συνέπεια,
η ελευθερία καταδικάζεται
ωσ αναρχική έννοια. Έτσι
έρχεται σε αντίφαση µε την
ασφάλεια που αποτελεί το
ιδανικό µιασ κοινωνίασ απόλυτου ελέγχου. Η κοινωνία
δεν προσφέρει επιλογέσ,
διότι ξέρει ότι η ελευθερία
πληγώνει τη µνήµη. Και κάθε
πληγωµένη µνήµη είναι ένα
τέρασ για το σύστηµα. Προτιµά τη λήθη και την αδιαφορία των ατόµων. Ο Vincent
van Gogh δεν µπορούσε να

ήταν ελεύθεροσ, αλλιώσ θα
ζωγράφιζε τον κόσµο µε
το ανθρώπινό του βλέµµα.
Ακόµα κι ο Francisco Goya
ήταν επικίνδυνοσ. Κι αν ο
Pablo Picasso δεν αντιµετώπισε τα ίδια προβλήµατα,
είναι διότι τον προστάτευσε
ο κυβισµόσ. Η κοινωνία τον
παρεξήγησε και τον άφησε
ήσυχο. Για τουσ δηµιουργούσ, η ελευθερία είναι µία
ανάγκη και όχι µία σπατάλη.
Ο καθένασ ξέρει πόσο πολύτιµη είναι και πόσο κοστίζει
µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο.
∆εν το είδαν µε τα µάτια του
ο Edvar Munch και ο Albert
Einstein. Αν η ελευθερία είναι τόσο δύσκολη ωσ φιλοσοφική έννοια για τα άτοµα,
είναι διότι γνωρίζουν µόνο
τη σκλαβιά τησ ευτυχίασ που
αποτελεί τον απόλυτο στόχο
τησ ασφάλειασ και τησ ειρήνησ. Όµωσ τα άτοµα δεν
είναι καν νεκροί άνθρωποι.
∆ιότι αυτοί παραµένουν ζωντανοί µέσα στην ανθρωπό-

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
τητα. Η ελευθερία είναι ένα
από τα µέσα προσέγγισησ
τησ ανθρωπότητασ, διότι
προσφέρει στο πλαίσιο τησ
ανθρωπιάσ µέσω τησ ισότητασ και τησ αλληλεγγύησ. Γι’
αυτό και είναι τόσο επικίνδυνη για την κοινωνία τησ
σπατάλησ και τησ αγοράσ.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ
είναι στρατηγικόσ
σύµβουλοσ

