
Μαθαίνουμε πως μπορούμε  

να βοηθήσουμε στον ΙΣΤΟ! 
Το εγχείρημα του Ιστού γεννήθηκε ένα χρόνο πριν, στην εποχή της κρίσης και της πιο βάρβαρης 

επίθεσης στα εργασιακά - κοινωνικά και δημοκρατικά  δικαιώματα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας 

διαφορετικής μορφής οργάνωσης των πολιτών, από αυτές που έως τώρα είχαμε συνηθίσει, βασισμένη 

στην ισοτιμία, τη συλλογική προσπάθεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις άμεσες δημοκρατικές 

διαδικασίες. 

Προτάσσουμε την αλληλεγγύη και δημιουργούμε κοινωνικές αλληλέγγυες δομές στη γειτονιά, όχι με 

στόχο να καλύψουμε τις υποχρεώσεις που το κράτος έχει απέναντι στους πολίτες, αλλά φτιάχνουμε 

δομές τέτοιες που θα καλύπτουν  τις ανάγκες και θα απαντούν στα καθημερινά μας προβλήματα χωρίς 

φυλετικούς αποκλεισμούς, και οργανώνουμε κοινό αγώνα απέναντι σε αυτούς που μας έφτασαν ως 

εδώ, βάζοντας ανάχωμα  πολίτες, εργαζόμενοι άνεργοι μετανάστες και νέοι, στα σχέδια αυτών που 

μέρα με την ημέρα μας κλέβουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια. 

Θεωρούμε αναγκαίο για την επιβίωση αλλά και την εξάπλωση της προσπάθειας, μια και ο ΙΣΤΟΣ 

βασίζεται στην αυτοδιάθεση του κάθε ένα από εμάς, τόσο τη συμμετοχή όλων μας στις καθημερινές 

εργασίες του ιστού καθώς και τις πρωτοβουλίες και δράσεις που ο χώρος λαμβάνει, όσο και την 

συμμετοχή μας στην διαδικασία της συνέλευσης του ΙΣΤΟΥ η οποία κρατά ζωντανό το εγχείρημα (κάθε 

Κυριακή στις 19:00). 

Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο είναι αναγκαία στο βαθμό που αναλογεί στο κάθε ένα 

μας, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε το χώρο ενεργό, αλλά και να οργανώσουμε την πάλη 

μας. 

Παρακάτω παρατίθενται, με τη μορφή προγράμματος, μία λίστα με τις εργασίες που απαιτούνται για 

την συντήρηση του χώρου, καθώς και μία λίστα με τις ομάδες που λειτουργούν στο χώρο αλλά και τις 

ανάγκες σε δυναμικό που προκύπτουν ανάλογα με τις δράσεις που ο ΙΣΤΟΣ κάνει. Ο κάθε ένας από μας 

που συμμετέχει  στον ιστό και του παρέχεται μία υπηρεσία μπορεί να προσφέρει μία άλλη, για να 

μπορούμε όλοι να χαιρόμαστε τις δραστηριότητες του χώρου και να διαμορφώνουμε κουλτούρα 

συλλογικότητας και αλληλεγγύης. 

Η λίστα θα ανανεώνεται ανάλογα μες τις ανάγκες του ΙΣΤΟΥ, και ελπίζουμε να μεγαλώνει όλο και 

περισσότερο, διότι αυτό θα σηματοδοτεί επέκταση των δράσεων αλλά και μαζικότερη συμμετοχή. 

Λίστα αναγκών: 

� Καθαριότητες κτιρίου: Καθημερινά 17:45 έως 21:00 

� Εργασίες συντήρησης του κτιρίου: Σχεδόν κάθε Σάββατο (ανάλογα με της αποφάσεις της 

συνέλευσης ) από τις 10:00 π.μ.  

� Φύλαξη παιδιών και παιδικό παιχνίδι στο χώρο του παιδότοπου (οι καθηγητές που κάνουν 

μάθημα κάπου πρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους):   17:45 έως 21:00 

� Μαγείρεμα για το συλλογικό καφενείο (αυτοί που κάνουν μερεμέτια κάτι πρέπει να φάνε): Κάθε 

Σάββατο από τις 10:00 π.μ. έως το απόγεμα. 

� Βοήθεια στο καφενείο ( μαγείρεμα, πλύσιμο κ.τ.λ.).Παρασκευή από της 20:00  



�  Συμμετοχή στις αφισοκολλήσεις, τα μοιράσματα κειμένων και τις εξορμήσεις και δράσεις του 

ΙΣΤΟΥ 

Παραθέτουμε επίσης τις ομάδες δράσης του Ιστού καθώς και τα ραντεβού των επιμέρους 

συνελεύσεων τους, οι οποίες είναι ανοιχτές και μπορεί να συμμετέχει όποιος θεωρεί ότι μπορεί να 

συμβάλλει. 

Δράσεις ΙΣΤΟΥ 

� Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

� Ομάδα Στήριξης μαθητών 

� Ομάδα Ανταλλακτηρίου 

� Συμβουλευτική ομάδα (νομικά, οικονομικά κ.τ.λ.) 

� Ομάδα Υγειονομικών συμβουλών 

� Καλλιτεχνική ομάδα 

� Ομάδα Κοινωνικής οικονομίας-Αυτάρκειας 

� Ομάδα Συλλογικής κουζίνας 

� Ομάδα Βιβλίου 

� Παιδικές εκδηλώσεις - Δράσεις 

Χωρίς καταστατικά, προαπαιτούμενα και υποχρεωτικούς κανονισμούς, 

βασιζόμαστε στην αυτοδιάθεση  το φιλότιμο και τη διαφορετική κουλτούρα 

από αυτή που μας σερβίρουν το σύστημα και τα Μ.Μ.Ε. 

Συνέλευση ΙΣΤΟΥ κάθε Κυριακή στις 19:00 στον Ιστό.  

(Κουμουνδούρου 5 και Νικομηδείας, Χαϊδάρι κτήριο Παλαιού Δημαρχείου)  
 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ 

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

 


