
 
 
 

Ανοιχτή Επιστολή 
στους κατοίκους και τους εργαζόµενους  
στο Χαϊδάρι και στη ∆υτική Αθήνα 

 
 
 
 
 
Ο «Ιστός», µετά από δύο µήνες παρουσίας και δράσεων, απευθύνεται σ’ όλους 
τους πολίτες που ζουν, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στο Χαϊδάρι και στα 
∆υτικά γενικότερα…    
σ’ όλους τους πολίτες που… 
…θέλουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, 
…διεκδικούν µια κοινωνία ισονοµίας και ισότητας, 
…αρνούνται να υποστούν την εξαθλίωση που τους οδηγούν οι «αγορές», οι 
κυβερνητικές πολιτικές και η τρόικα, 

…απαιτούν όλα αυτά που τους «ανήκουν», στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια.  
 
σ’ όλους τους πολίτες που… 
…πιστεύουν σε µια κοινωνία αλληλεγγύης, µε σεβασµό στον άνθρωπο και στη φύση, 
µια κοινωνία που στέκεται «απέναντι» στην υποκριτική «φιλανθρωπία», 

…επιχειρούν να βαδίσουν ένα τρίτο δρόµο, χαραγµένο στις αρχές της 
αυτοοργάνωσης, της αυτοδιαχείρισης, της αυτάρκειας, της αποανάπτυξης, 

…έχουν συλλογικές και συνεργατικές αξίες, σεβόµενοι τη διαφορετικότητα. 
 
Ο «Ιστός» είναι ένα ανοιχτό δίκτυο αλληλεγγύης, που λειτουργεί µε 
αυτοδιαχείριση,  αυτοοργάνωση και δηµοκρατία. ∆εν υποκαθιστά το κράτος, αλλά 
διεκδικεί  απ’ αυτό, µέσα και έξω από τους θεσµούς. Στον Ιστό συµµετέχουµε ως 
πολίτες, Έλληνες και Αλλοδαποί και όχι ως εκπρόσωποι θεσµών, ιδεολογικών 
πεποιθήσεων και θρησκευτικών δοξασιών ή άλλων διακρίσεων. 
 
Ήδη στον «Ιστό» λειτουργούν ανοιχτές οµάδες, που αναπτύσσουν συγκεκριµένες 
δράσεις, οι οποίες θα διευρύνονται ανάλογα µε τη δυναµικότητα των οµάδων: 

• οµάδα «κοινωνικής αλληλεγγύης»  
- ανίχνευση των κοινωνικών προβληµάτων και άµεση αντιµετώπιση τους, µε 
δράσεις και παρεµβάσεις,   

- στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
• οµάδα «στήριξης µαθητών» 

- ενισχυτική διδασκαλία, µαθητών γυµνασίου και λυκείου: φυσικής, χηµείας, 
µαθηµατικών, βιολογίας και φιλολογικών µαθηµάτων, 
- µαθήµατα αγγλικών για ενήλικες, 
- µαθήµατα γαλλικών για παιδιά. 

• «µουσικοθεατρική» οµάδα 
- παιδικό τµήµα µουσικοκινητικής-orff, 
- αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι… για παιδιά, 
- θεατρική οµάδα ενηλίκων. 

• οµάδα «κοινωνικής οικονοµίας-αυτάρκειας» 
- ενηµέρωση για θέµατα οικιακής οικονοµίας 
- σεµινάρια παρασκευής προϊόντων 
- προώθηση προϊόντων µικρών παραγωγών, 
-αστική γεωργία. 

• «συµβουλευτική» οµάδα 



- νοµικές συµβουλές, 
- οικονοµικές συµβουλές. 

• οµάδα «κοινωνικού ιατρείου» 
- ιατρικές συµβουλές, 
- ψυχική υγεία.  

•  «καλλιτεχνική» οµάδα 
- παιδικό εργαστήρι, µε εκπαιδευτικά προγράµµατα και δραστηριότητες, 
- σεµινάρια για ενήλικες. 

• οµάδα «βιβλίου» 
- βιβλιοθήκη,  
- ανταλλαγή ή δωρεάν διάθεση βιβλίων,  
- ενηµέρωση θεµάτων γραµµάτων και τεχνών,  
- ανάδειξη τοπικών συγγραφέων,  
- διακίνηση ιδεών. 

• οµάδα «συλλογικής κουζίνας» 
- δηµιουργία υποδοµών, 
- κοινωνικό καφενείο. 

 
Καλούµε τους πολίτες που έχουν κοινές σκέψεις  και στόχους µε µας, που πλήττονται 
από τις οικονοµικές συνθήκες και την κοινωνική αποξένωση,  που έχουν τη διάθεση 
να «πειραµατιστούν» και να γνωρίσουν νέες µορφές αυτοοργάνωσης και 
αυτοδιαχείρσης ενός ανοιχτού κοινωνικού χώρου… να συµµετέχουν στις 
υπάρχουσες οµάδες δράσης ή να δηµιουργήσουν νέες…  
 
Να βρούµε, µέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, τους 
τρόπους να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα καθενός χωριστά και όλων µαζί. 
Να «υφάνουµε» όλοι µαζί ένα ισχυρό, αλληλέγγυο, κοινωνικό «Ιστό», να 
διατηρήσουµε και να επεκτείνουµε την κοινωνική συνοχή, να σταθούµε «απέναντι» 
στην εξαθλίωση των ζωών µας…  
Για µια ισχυρή, αλληλέγγυα «κοινωνία των πολιτών». 
 
 
«Από τον καθένα ανάλογα µε τις δυνατότητες του,  

στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του»  
 
 
 
Ο «Ιστός» στεγάζεται στο «παλαιό ∆ηµαρχείο», η λειτουργία του χώρου βασίζεται 
στην αυτοοργάνωση, την αυτοδιαχείριση και τον εθελοντισµό. 
Ο «Ιστός» βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κουµουνδούρου και Νικοµηδείας, νότια 
και στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία, κοντά στην εκκλησία Κοίµηση της Θεοτόκου 
(Παναγίτσα). 
Στον «Ιστό» συναντιόµαστε καθηµερινά τα απογεύµατα, 6:00-9:00 µ.µ., και τα πρωινά 
του Σαββατοκύριακου. 
 

ΙΣΤΟΣ  
αλληλέγγυα κοινωνική δράση στο Χαϊδάρι 

http://istosxaidari.wordpress.com/  
 

επικοινωνία 
Email:  istosxaidari@gmail.com 

forum: http://istosxaidari.lefora.com/ 
τηλ. 6932269532 

6972552171 
6976416920  

 



 
 

 
 


