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Ο Δρόμος 

συνεχίζει!

Ανάσα από την εντυπωσιακή υπο-

στήριξη φίλων και αναγνωστών 

κατά το διάστημα αναστολής της 

κυκλοφορίας της εφημερίδας

Στο τελευταίο φύλλο του δρόμου που κυκλοφό-

ρησε στα μέσα δεκεμβρίου, ενημερώσαμε ότι 

η εφημερίδα αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό 

πρόβλημα. Κάναμε γνωστό ότι «υποχρεωνόμαστε 

να διακόψουμε για ένα μήνα την κυκλοφορία του 

δρόμου, ώστε να γίνουν επείγουσες κινήσεις 

στήριξης του εγχειρήματος και να εξοφληθούν 

άμεσα ορισμένα χρέη» και ότι «προγραμματί-

ζουμε να κυκλοφορήσει ο δρόμος ξανά στις 

18 Ιανουαρίου 2020, αφού εξασφαλιστούν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις για να συνεχίσει την 

έκδοσή του».

Αυτόν το μήνα που πέρασε, δεν κάναμε διά-

λειμμα. δώσαμε έναν αγώνα για την εφημερίδα, 

και τον δώσαμε όλοι μαζί. Οι υποστηρικτές του 

εγχειρήματος, οι αναγνώστες, οι φίλοι και οι 

συντάκτες του δρόμου.

Αυτό τον μήνα καταλάβαμε όλοι καλύτερα τη 

σημασία που έχει να κυκλοφορεί ο δρόμος. 

Ακούσαμε πολλά και συγκινητικά λόγια και εί-

δαμε αντίστοιχες πράξεις. δεκάδες φίλοι μας 

έκαναν σαφές ότι ο δρόμος δεν θα σιγήσει.

Συγκεντρώθηκαν πάνω από 13.000 ευρώ. με τα 

χρήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν τα πιο άμεσα 

από τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. 

έξασφαλίστηκε ο χώρος και το στέκι του δρόμου 

και πληρώθηκαν χρέη που δεν έπαιρναν ανα-

βολή. παραμένουν πάρα πολλές ανάγκες που 

δεν έχουν καλυφθεί. Χρειάζονται πολλαπλάσιοι 

πόροι για να γίνει η εφημερίδα βιώσιμη. Αυτό 

δεν πρέπει να το ξεχνάμε και κάνει υποχρεωτικό 

να συνεχίσουμε την προσπάθεια οικονομικής 

στήριξης και να βρούμε μονιμότερους τρόπους 

ενίσχυσης του δρόμου.

Αυτό τον μήνα έγιναν συναντήσεις, γλέντια, 

πάρτι που δεν απέφεραν μόνο κάποια χρήμα-

τα ακόμα στον δρόμο, αλλά και ένα καλύτερο 

κλίμα, μια ζεστασιά ανάμεσα στους ανθρώπους 

που αγωνιούν για την προσπάθειά μας και τη 

στηρίζουν.

Το τελευταίο φύλλο του δρόμου, που έμεινε 

περισσότερο στα περίπτερα, αγοράστηκε πολύ 

περισσότερο από άλλα φύλλα, δείγμα κι αυτό 

μιας στήριξης στην εφημερίδα.

Ακόμα και πιο «χαλαροί» φίλοι του δρόμου, πιο 

περιστασιακοί αναγνώστες, φίλοι που είχαμε 

καιρό να τα πούμε, δήλωσαν την παρουσία τους 

στην πράξη, δίνοντας ένα μήνυμα αγάπης και 

αισιοδοξίας για τον αγώνα που κάνουμε μαζί.

η αγάπη των φίλων και των αναγνωστών του 

δρόμου έδωσε μια ανάσα στο κοινό μας εγχείρημα. 

μας έκανε πιο σίγουρους για την προσπάθειά 

μας. Τις επόμενες μέρες θα ενημερώσουμε πιο 

αναλυτικά για το πού βρισκόμαστε και τι ακόμα 

μπορεί να γίνει.

Τέλος, είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια να κα-

λυτερέψει ο δρόμος, με νέες σελίδες, στήλες 

και συνεργασίες. Ένα δείγμα δίνεται από το ση-

μερινό φύλλο, σε λίγες βδομάδες ελπίζουμε η 

αλλαγή αυτή να γίνει πιο φανερή και μόνιμη.

Συνεχίζουμε…

Πρόγραμμα 

Ιανουαρίου 2020

Αθήνα – Κτίριο 11δ
Αύριο, Κυριακή 19/1, στις 17:30, στο Κτίριο 

11δ, θα διεξαχθεί η πρώτη συζήτηση με 

εισηγητή τον έρρίκο Φινάλη (διεθνή της 

εφημερίδας δρόμος). Οι επόμενες δύο 

συζητήσεις θα γίνουν την Κυριακή 26/1 

και την Κυριακή 2/2, την ίδια ώρα και στον 

ίδιο χώρο. προαιρετική συνεισφορά για 

τις τρεις συζητήσεις: 5 ευρώ.

Λίγα λόγια για τις συζητήσεις

Από τους Ζαπατίστας του 1994 και το Σιάτλ 

μέχρι τα Κίτρινα γιλέκα, τους αγώνες για 

το περιβάλλον, την Καταλονία και τη Χιλή 

του 2020. μετά την πτώση του Τείχους, 25 

χρόνια νίκες και ήττες, έφοδοι και αναδιπλώ-

σεις, σκιρτήματα που μας ανέβασαν λίγο 

ψηλότερα αλλά και επιλογές που κόστισαν. 

έρωτήματα και απαντήσεις, χάρτες και χρο-

νολόγια, εμπειρίες και μνήμες, πλατείες 

και βομβαρδισμοί, για να σκεφτούμε λίγο 

βαθύτερα και πιο ουσιαστικά την εποχή μας. 

για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε. 

ποιες σημαίες ανέμισαν τα σύγχρονα κι-

νήματα; με ποιο τρόπο εκδηλώθηκαν και 

ποιες κουλτούρες αναδείχτηκαν μέσα σε όλη 

αυτή την πολυμορφία των αντιστάσεων...

Σε ποιες γωνιές του πλανήτη άναψαν φωτιές, 

πώς διέρρηξαν συναινέσεις και συμφωνίες, 

τι εμπόδισαν αλλά πώς συναντήθηκαν οι 

αγώνες...

πώς εισέβαλαν στην πολιτική και το πολιτικό 

και τι κατάφεραν να οικοδομήσουν; ποια 

«μαστίγια» και ποια «καρότα» συνάντησαν, 

τι παρακαταθήκες άφησαν...

ποια ήταν η «κοίτη» τους, το «πνεύμα της 

εποχής» αλλά και το «σύστημα» που κάθε 

φορά πολέμησαν; Τι είναι «προοδευτικό» 

στις μέρες μας και πόσο αντέχει το ΤΙΝΑ...

πώς στην εποχή της γεωπολιτικής, της ισχύος 

και των ανταγωνισμών, του πολέμου και των 

διευθετήσεων μεγάλης κλίμακας μπορούν 

να ανοιχτούν ελπιδοφόροι δρόμοι...

Τι ιδέες και θεωρίες γεννήθηκαν στο «Αρι-

στερό ημισφαίριο», όπως περιγράφει στο 

βιβλίο του ο Ραζμίγκ Κεσεγιάν που θα μας 

συνοδέψει στον προβληματισμό μας.

Πρόγραμμα 

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020

Αθήνα – Κτίριο 11δ

«Η χρεοκοπία και το πολιτισμικό μας πρόβλημα»

Δύο διαλέξεις.

Ομιλητής Λαοκράτης Βάσσης.

Κυριακή 9/2/2020, 17:30, Α΄ μέρος

Κυριακή 16/2/2020, 17:30, Β΄ μέρος

Αθήνα – Κτίριο 11δ

Προετοιμασία - προϋποθέσεις και αποτελέσματα της επανάστασης 

του 1821 

Τετάρτη 18/3/2020: η φιλική εταιρεία, εισηγητής Νίκος Σταθόπουλος

Τετάρτη 1/4/2020: Ο επτανησιακός ριζοσπαστισμός, εισηγητής Νίκος Στα-

θόπουλος

Τετάρτη 8/4/2020: Ορισμένα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της 

επανάστασης, εισηγητής Κώστας δημητριάδης

Κι όμως γυρίζει: Μία 25ετία κινημάτων που διαψεύδουν 

το «τέλος της Ιστορίας» – Κύκλος τριών συζητήσεων

Κυριακή 19/1, 17:30 

Κτίριο 11δ, 1η συζήτηση


