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  Ζούμε σε μια κοινωνία της οποίας 
έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι παρα- 
γωγικές δυνατότητες.  
 Ωστόσο οι ανισότητες παρα- 
μένουν και εντός μιας παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης οξύνονται 
ακόμη περισσότερο και γίνονται 
πιο υπαρκτές από ποτέ. Σ' ένα 
τέτοιο τοπίο λοιπόν, με τη φτώχεια 
και την ανεργία να θερίζει τη χώρα, 
με το να μην υπάρχει πρόσβαση 
πολύ μεγάλου μέρους του πληθυ- 
σμού σε βασικά αγαθά (όπως το 
νερό, τα τρόφιμα, η στέγη, η 
εκπαίδευση, η περίθαλψη), με 
τεράστιες περιβαλλοντικές κα- 
ταστροφές στο βωμό του κέρδους 
(όπως το εργοστάσιο Χρυσού στη 
Χαλκιδική ή το πέταγμα χημικών 
στη Μεσό- γειο), ακόμη και με 
εμπόλεμες συρράξεις πολύ κοντά 
μας (η Συρία και η Ουκρανία 
αποτελούν μόνο δύο παραδείγ- 
ματα), έρχεται φέτος το καλοκαίρι 
στους δέκτες μας το Παγκόσμιο 
Κύπελλο και η συμμετοχή της 
Ελλάδας σε αυτό.

  Η κυβέρνηση της Βραζιλίας 
διαθέτει όλα τα δημόσια κονδύλια 
της χώρας για τη διοργάνωση του 
Μουντιάλ, τη στιγμή που έχουν 
αυξηθεί όλες οι τιμές βασικών 
αγαθών, ολόκληροι πληθυσμοί 
υπόκεινται σε υποχρεωτικές εξώ- 
σεις, σχολεία και νοσοκομεία κλεί- 
νουν, αστυνομία και στρατός 
στους δρόμους να πυροβολούν 
ανοιχτά στο κοινό. Ακόμα και η 
παιδική πορνεία έχει αυξηθεί για 
τις «ανάγκες» όσων θα παρευ- 
ρεθούν στη «γιορτή».
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  Είναι λοιπόν προφανές, ότι οι 
ανάγκες των λαών είναι πολύ 
διαφορετικές από αυτές που μας 
πλασάρονται. Το σύνθημα των εξεγερ- 
μένων του Ρίο τα λέει όλα: «Θέλουμε 
φαγητό και όχι ποδόσφαιρο». 

  Απέναντι, λοιπόν, σ' αυτούς που 
διοργανώνουν μια ακόμη φιέστα εις 
βάρος των λαών, με μοναδικούς 
στόχους τα κέρδη των πολυεθνι- κών 
και, ντόπιων αφεντικών και διαχειρι- 
στών, τη στροφή όλων μας στην 
ακίνδυνη -γι’αυτούς- παρακολούθηση 
τηλεόρασης (τη στιγμή που η Βουλή 
έκλεισε πριν την ώρα της και ενώ στις 
Επιτροπές που θα λειτουργούν θα 
ψηφίζονται νομοσχέδια που θα 
κρίνουν τη μοίρα όλων μας), καθώς 
και στην τόνωση της εθνικής μας 
περηφάνιας, απέναντι σε όλους 
αυτούς αντιτάσσουμε τις πραγματικές 

ανάγκες των λαών, αντιτάσσουμε το 
πολύμορφο και μαχητικό κίνημα των 
Βραζιλιάνων που διεκδικούν μια 
καλύτερη και αξιοπρεπέστερη ζωή. 

  Έτσι και φέτος το καλοκαίρι, 
επιδιώκουμε να βρεθούμε και να 
συζητήσουμε με όλον τον κόσμο της 
Ηλιούπολης που τον αφορούν όλα 
αυτά για ακόμη μία χρονιά. 
Προτάσσουμε την επανοικειοποίηση 
των ελεύθερων χώρων (όπως αυτόν 
του Άλσους), την πρόσβαση όλων στον 
πολιτισμό, την κοινωνική συνεύρεση και 
τη συλλογική διασκέδαση, την αντιπλη- 
ροφόρηση προκειμένου να έρθουμε όλοι 
εμείς σε επαφή και να γνωριστούμε, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε από 
κοινού όσα θα βρούμε στο δρόμο μας 
αύριο. Για τους αγώνες του σήμερα και 
για κείνους που έρχονται....
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Κυριακή 15/6 στις 20:30
στην Πλατεία Φλέμινγκ

Εκδήλωση - προβολή με θέμα : 
«Η άλλη πλευρά του Μουντιάλ»
  Λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου της Βραζιλίας, η εικόνα που 
προβάλλεται είναι αυτή μιας 
«γιορτής». Μόνο που στην ίδια τη 
χώρα που το διοργανώνει, ο κόσμος 
μόνο που δεν γιορτάζει…  Άνοδος 
όλων των τιμών, υποχρεωτικές 
εξώσεις, κλείσιμο σχολείων και 
νοσοκομείων, αστυνομία και στρατός 
στους δρόμους να πυροβολούν 
ανοιχτά στο κοινό. Ως Ανοιχτή 
Συνέλευση θέλουμε να προβάλουμε 
και αυτήν την πλευρά του Μουντιάλ.

Παρασκευή 20/6 στις 20:30
στο Άλσος Δ. Κιντής

Προβολή της ταινίας: 
«Ο εγωιστής γίγαντας» 

Σκηνοθεσία: Κλίο Μπάρναρντ
  Μια ματιά στη σύγχρονη σκληρή 
πραγματικότητα της αγγλικής εργα- 
τικής τάξης,  που μαστίζεται από την 
ανεργία, τη φτώχεια και την έλλειψη 
οράματος. 

 Μια σημαντική καταγραφή των 
αδιεξόδων και των προβλημάτων της 
μέσα από την καθημερινότητα δύο 
πιτσιρικάδων, που δεν αποτελούν 
ούτε εξαίρεση ούτε δημιούργημα 
καλλιτεχνικής φαντασίας.

Παρασκευή 27/6 στις 20:30
στο Άλσος Δ. Κιντής

Προβολή: «ΣΤαγώνες»
Σκηνοθεσία: Νέλλη Ψαρρού 
  Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ο 
πιο ορατός και άμεσος κίνδυνος που 
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διατρέχει τη ζωή και την ευημερία 
μας, ειδικά σε μια συγκυρία όπου 
όλα τα βασικά αγαθά μπαίνουν 
στο στόχαστρο της ιδιωτικής 
κερδοσκοπίας. Η άμεση πώληση 
των πηγών και των δικτύων διαχεί- 
ρισης νερού είναι η εμφανής 
ιδιωτικοποίηση, με συνέπειες που 
μπορεί κανείς ίσως να φανταστεί. 
Αυτό που είναι λιγότερο προφανές 
και λείπει από τη σχετική συζήτη- 
ση είναι η έμμεση ιδιωτικοποίηση 
των υδάτων.

Πρόκειται για μια διαδικασία που 
περνά αθέατη σχεδόν από δίπλα 
μας εδώ και δεκαετίες, με 
συνέπειες τόσο ολέθριες για την 
υγεία που θίγουν και την ίδια την 
επιβίωσή μας. Αυτές, τις ορατές 
και μη πλευρές της ιδιωτικο- 
ποίησης του νερού, προσπαθεί να 
αναδείξει αυτό το ντοκιμαντέρ.

Κυριακή 29/6 στις 20:00 στο 
Άλσος Δ. Κιντής

Εκδήλωση - Συζήτηση:
«Τα γεγονότα στην Ουκρανία»
  Από το φθινόπωρο η Ουκρανία 
βρίσκεται σε κρίση. Τα γεγονότα 
στη χώρα εξελίσσονται ραγδαία, 
ωστόσο η άνοδος μιας φιλοναζί 
κυβέρ- νησης, οι εκκενώσεις των 
περιοχών που ελέγχουν οι Ναζί 
από τις μειονότητες, τα όσα 
έλαβαν χώρα στην Οδυσσό, καθώς 
και το τι γίνεται στην ευρύτερη 
περιοχή της Κριμαίας και τους 
αυτονομιστές, σε συνδυασμό με 
τις παρεμβάσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ 
και της Ρωσίας, δείχνουν ότι όσα 
γίνονται αυτή τη στιγμή στην 
Ουκρανία είναι πολύ μεγαλύτερης 
εμβέλειας και μπορεί να απο- 
δειχτούν ως αρχή μιας νέας 
γεωπολιτικής κατάστασης. Αυτά 
και άλλα πολλά φιλοδοξούμε να 
συζητήσουμε σ' αυτή μας την 
εκδήλωση.

ΣυζήτησηΣυζήτηση

(βρισκόμαστε κάθε Κυριακή στις
7:00μμ στο άλσος Δ. Κιντής) 
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