
ΙΣΤΟΣ. ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 
 

Οι ανάγκες των ανθρώπων, των κοινωνιών και της 
ανθρωπότητας κινούν, εκατοµµύρια χρόνια, την ιστορία 
από το απλό στο σύνθετο, από το υπάρχον στο καλύτερο, 
από το Παρελθόν στο Μέλλον. 
Σήµερα η ανθρωπότητα είναι αιχµάλωτη ενός χαοτικού, 
σπάταλου και απάνθρωπου οικονοµικοκοινωνικού 
συστήµατος που καταστρέφει τη Φύση, καταδικάζει τα 
9/10 της ανθρωπότητας στην εξαθλίωση, υποβαθµίζει 
τον πολιτισµό και υπονοµεύει τις προοπτικές της ίδιας της ζωής στον πλανήτη. Σήµερα η 
ανθρωπότητα απειλείται από την καπιταλιστική βαρβαρότητα, η οποία κρύβεται πίσω από 
την αστική δηµοκρατία και τα κόµµατα που την υπηρετούν 
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, όπως και σε κάθε αντίστοιχη στο παρελθόν, οι 
εργαζόµενοι, οι κοινωνίες, οι δυνάµεις της Εργασίας, της Επιστήµης και του Πολιτισµού 
οργανώνουν την αντίστασή τους και τον αγώνα τους για ένα καλύτερο κόσµο χωρίς 
εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους.  
Η µέχρι τώρα ιστορική εµπειρία των εργαζόµενων τους διδάσκει πως η αναµέτρησή τους 
µε το σύστηµα δεν µπορεί να γίνει στο πεδίο της βίας, αλλά στο πεδίο των θεσµών. Έτσι 
απέναντι στους καπιταλιστικούς θεσµούς που γεννάνε και αναπαράγουν την ανισότητα, 
την ανελευθερία, τον ανταγωνισµό, το ρατσισµό, το φασισµό, τη φτώχεια, την ανεργία, 
τον πόλεµο και την καταστροφή της Μάνας-Φύσης, οι τοπικές κοινωνίες, η µια µετά την 
άλλη αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες να απαγκιστρωθούν από τους καπιταλιστικούς 
θεσµούς και στη θέση τους να βάλλουν θεσµούς ισότητας, αλληλεγγύης, ελεύθερης 
δηµιουργικής έκφρασης, ενότητας και κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης µε στόχο τη 
µετακίνηση των τοπικών κοινωνιών, των Λαών και των Εθνών, της ανθρωπότητας 
συνολικά, προς την ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΑΞΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
Στον κόσµο ολόκληρο αυτό το Κίνηµα των τοπικών Κοινωνιών αναπτύσσεται τα 
τελευταία χρόνια µε γρήγορους ρυθµούς και µε τη µορφή των διάφορων ∆ικτύων, βασική 
φιλοσοφία των οποίων είναι ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 
Και στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία το Κίνηµα των τοπικών Κοινωνιών και το 
Χαϊδάρι δεν µπορούσε να µην µπει στο δρόµο της ιστορίας και της αγωνιστικής 
παράδοσής τους. Γι’ αυτό ένας κύκλος δεκάδων Πολιτών της Πόλης µας, πήραµε την 
πρωτοβουλία και συγκροτήσαµε το ∆ίκτυο ΙΣΤΟΣ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ. ∆εκάδες είναι κιόλας τα µέλη του και εκατοντάδες οι 
ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια, κι’ ελπίζουµε ο ΙΣΤΟΣ 
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ να γίνει ο χώρος αλληλέγγυας συνάντησης και συνεργασίας όλων των 
Χαϊδαριωτών που είναι αποφασισµένοι να µην σταθούν µε σταυρωµένα τα χέρια απέναντι 
στη συµφορά που τους φέρνει η καπιταλιστική βαρβαρότητα και η αδιαφορία των 
κρατικών και δηµοτικών αρχών. 
Η πρώτη µας κίνηση είναι η επαναχρησιµοποίηση των χώρων του «∆ηµαρχείου Γιαχνή», 
που βρίσκεται στην οδό Κουµουνδούρου, πλησίον της εκκλησίας «Κοίµηση της 
Θεοτόκου» (Παναγίτσα) στην Ιερά Οδό, στους οποίους θα στεγαστεί ο ΙΣΤΟΣ και η 
ΧΑΪ∆ΑΡΙΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 
Τις επόµενες µέρες θα προχωρήσουµε όλοι µαζί στην ταξινόµηση των προβληµάτων που 
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε και στη συγκρότηση αντίστοιχων επιτροπών αλληλεγγύης 
στις οποίες καλούµαστε να συµµετάσχουµε όλοι, ως δότες και ταυτόχρονα ως λήπτες της 



δικής µας αλληλέγγυας δράσης και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη 
µεσολάβηση χρήµατος και χωρίς την ταπείνωση της υποκριτικής «φιλανθρωπίας» 
εξουσιαστικών και υπηρετικών θεσµών που βρίσκονται στην υπηρεσία των δυνάµεων που 
είναι υπεύθυνες για τη σηµερινή κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και της πατρίδας 
µας. 
Για τη συµµετοχή στον ΙΣΤΟ υπάρχει µόνο ένας όρος και είναι αυτός της συµµετοχής µας ως Πολίτες, 
Έλληνες και Αλλοδαποί και όχι ως εκπρόσωποι θεσµών, ιδεολογικών πεποιθήσεων και θρησκευτικών 
δοξασιών ή άλλων διακρίσεων. 
Άµεσοι στόχοι:  
α) Ανίχνευση των άµεσων κοινωνικών προβληµάτων και πρωτοβουλίες για συµπολίτες 
µας που βρίσκονται σε άµεση ανάγκη και το κράτος, ή ο ∆ήµος λόγω της ανεπάρκειάς 
τους αδυνατούν να τις καλύψουν  
β) Νοµικές, ιατρικές, οικονοµικές (λογιστικές) και άλλες συµβουλές (προσφέρονται 
άµεσα).  
∆ευτερεύοντες στόχοι:  
α) Ανταλλακτικά παζάρια (χωρίς χρήµατα)  
β) Τράπεζα χρόνου  
γ) Επιµόρφωση  
δ) Παραγωγή – Κατασκευή προϊόντων (σαπούνι, µπύρα, γιαούρτι κ.λπ)  
ε) Ψυχαγωγία  
στ) Μαθήµατα κάθε είδους  
ζ) Ενισχυτική διδασκαλία σε µαθητές  κ.λπ. 
Η επεξεργασία είναι ανοικτή στις ανάγκες και στις δυνατότητές µας και θα διευρύνεται 
ανάλογα µε τη συµµετοχή και τη δράση µας. ∆εν υπάρχουν από µηχανής θεοί, ούτε 
θεόσταλτοι σωτήρες και γι’ αυτό µόνοι µας θα αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατά µας. 
 
 

Το Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012 και από 11.30 µέχρι 14.30, 
Σας προσκαλούµε, 

µε γεύσεις της πρώτης συλλογικής κουζίνας µας, 
στην έδρα του ΙΣΤΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΩΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

για µια πρώτη γνωριµία, για ανταλλαγή απόψεων και  
για αναζήτηση από κοινού λύσεων. 

Οδός Κουµουνδούρου, κοντά στην εκκλησία «Παναγίτσα» στην Ιερά Οδό 
 

 
«Η σηµαντική δουλειά για να προχωρήσει προς την πρόοδο ο κόσµος δεν είναι υπόθεση 
πεφωτισµένων και τέλειων ανθρώπων» (George Eliot)  
 
«Πρέπει να χτίσουµε µια νέα συµµαχία. ∆εν έχει µείνει κανείς για να του απευθύνουµε 
αιτήµατα. Είµαστε εµείς αυτοί που περιµέναµε και πρέπει να δηµιουργήσουµε αυτό που 
ζητάµε» (Άντζελα  Ντέιβις) 
 
«Το µεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει πάντα µε το πρώτο µικρό βήµα». Λαϊκή παροιµία 
 
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
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