ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ "Κι όμως κάτι κινείται..."
Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2016 09:02

Γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ, Καθηγητής - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ν. Σμύρνης

Οι μέρες που περνάμε δύσκολες. Η κρίση είναι οικονομική, κοινωνική, πολιτική,
ηθική.Διαπερνάει τις σχέσεις μας. Διαλύει παρέες. Απομονώνει τους ανθρώπους. Μέσα σε
όλα αυτά ένα κράτος διαλυμμένο, που δεν μπορεί να στηρίξει και να ικανοποιήσει
στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες. Και μέσα από τις στάχτες, γεννιέται η ελπίδα. Οι
άνθρωποι που αντιστέκονται. Οι άνθρωποι που θέλουν να ενωθούν, να προσπαθήσουν, να
αγωνιστούν, να δημιουργήσουν, να βοηθήσουν και να βοηθηθούν .Οργανώνονται σε διάφορες
συλλογικές μορφές. Μέσα από δυσκολίες οικονομικές, ελεύθερου χρόνου, οικογενειακών
υποχρεώσεων και άλλων προβλημάτων, βλέπουν ότι μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ....

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σύλλογοι αθλητικοί, πολιτιστικοί, ψυχαγωγικoί, κοινωνικής δράσης, αναβιώνουν, αποκτούν
πάλι νόημα, ανανεώνουν τις δράσεις τους. Νέοι σύλλογοι και μορφές δράσεις
δημιουργούνται. Προσπαθούν να καλύψουν τις νέες ανάγκες της κοινωνίας. Κοινωνικά
φαρμακεία, κοινωνικά ιατρεία, εθελοντικές ομάδες, ανταλλακτικές βιβλιοθήκες, τράπεζες
χρόνου, τοίχοι καλοσύνης, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά συσσίτια, κοινωνικά
φροντιστήρια και άλλα. Ψάχνουν το στίγμα τους, βρίσκουν δρόμους, γεννήματα κοινωνικών
αναγκών.
Δεν είναι όλα επιτυχημένα παραδείγματα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα, οικονομικά, νομικά,
φορολογικά, ανθρώπινων αδυναμιών, αντιλήψεων και νοοτροπιών. Όμως υπάρχει
προσπάθεια, κίνηση, αγωνία. Δείχνουν ότι η κοινωνία αντιστέκεται, παραμένει ενεργή.
Ακόμα και σε επιχειρηματικό επίπεδο το τοπίο αλλάζει. Αναπτύσσονται συνεργασίες,
συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μορφές κοινωνικής οικονομίας.
Ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Ακόμα και οι παραδοσιακές μορφές συλλόγων αποκτούν
πάλι νόημα. Εθνικοτοπικοί που συντηρούν και εκπαιδεύουν τις νέες γενιές σε έθιμα και
παραδόσεις, που μαζεύουν τους ανθρώπους να κουβεντιάσουν και να διασκεδάσουν, να
χορέψουν και να τραγουδήσουν, που δημιουργούν εστίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
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Σύλλογοι γονέων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία των σχολείων
συμπληρώνοντας με την εθελοντική δράση των γονέων ελλείψεις κάθε μορφής των
«δημοσίων» σχολείων μας και ταυτόχρονα οργανώνουν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Δημιούργημα και ανάγκη των καιρών. Παλιοί και νέοι φίλοι που αποφασίζουν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν, να βοηθήσουν και να βοηθηθούν. Άλλος ένας σύλλογος;
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ; Κάθε νέα συλλογική μορφή είναι χρήσιμη. Ο χρόνος αποδεικνύει την
αναγκαιότητά της. Όμως η ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν είναι χείμαρρος. Ο
καθένας με τον δικό του τρόπο, τις σκέψεις του, τους στόχους και τις επιδιώξεις του.
Μαθαίνουμε να κουβεντιάζουμε, να συνυπάρχουμε, να ξεπαρνάμε τις αντιθέσεις μας.
Μ’ αυτή την ανάγκη συμμετέχω και εγώ στο «ΣΥΛΛΟΓΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».
Ομολογώ ότι με ενδιαφέρει να συμμετάσχω σε κοινωνικές δράσεις πολυποίκιλες. Όμως πια
δεν βλέπω αυτή μου τη δράση με τη λογική να «προσφέρω» ,να «βοηθήσω» να «συμβάλλω»
κλπ. Είναι ανάγκη μου να εκφραστώ, να «βοηθηθώ εγώ», να είμαι σε παρέες δημιουργικές,
να διασκεδάσω μαζί τους, να κάνω κάτι που με ευχαριστεί. Ανάγκη προσωπικής έκφρασης
και μέσα από αυτήν κοινωνική συμμετοχή. Είναι η ολοκλήρωση του «εγώ» στο «εμείς». Το
«εγώ» που μεγαλώνει και το «εμείς» που χάνεται. Αυτή τη συνύπαρξη προσπαθούμε να
βρούμε, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μόνο αν οι ίδιοι
βελτιώσουμε τον εαυτό μας, θα υπάρξει ελπίδα σ’ αυτή τη χώρα, σ’ αυτή την κοινωνία. Ας
αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη, χωρίς ποτέ να σταματήσουμε να διεκδικούμε και
να απαιτούμε από τους υπεύθυνους κυβερνώντες μας πολιτικούς να αναλάβουν και αυτοί
τις δικές τους. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι συνολικά έχουμε αυτό που μας αξίζει. Άρα έχουμε
πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
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