
“Η  απαισιοδοξία μας ματαιώνει την  
προθυμία μας για δράση” 
 
Υπάρχει μια τάση να θεωρούμε πως αυτό 
που βλέπουμε στην παρούσα στιγμή είναι 
κι αυτό που θα συνεχίσουμε να βλέπου-
με. Ξεχνάμε πόσο συχνά σ’ αυτόν τον αιώ-
να αιφνιδιαστήκαμε από τις αναπάντεχες 
καταρρεύσεις θεσμών, από εκπληκτικές 
αλλαγές στην σκέψη των ανθρώπων, από 
απρόσμενες εξεγέρσεις ενάντια σε τυραν-
νίες, από την ταχεία καθίζηση συστημά-
των εξουσίας που έμοιαζαν ανίκητα. Αν 
δούμε μόνο το χειρότερο, θα καταστρέψει 
την ικανότητα μας να κάνουμε  οτιδήποτε. 
Αν θυμηθούμε τους τόπους και τους    
χρόνους – κι είναι τόσοι πολλοί– που οι 
άνθρωποι φερθήκαν εκπληκτικά, αυτό 
θα μας δώσει την ενέργεια για να       
δράσουμε και την δυνατότητα να στείλου-
με τη σβούρα –τον κόσμο μας– σε μια δια-
φορετική κατεύθυνση 
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Ο ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Πιστεύουμε πως η αλληλεγγύη δεν είναι         
φιλανθρωπία. Είναι τρόπος ζωής και               
οργάνωσης με πολλές μορφές: από την         
προσφορά    υπηρεσιών, τροφίμων και ρούχων, 
την  προσπάθεια να αναπτυχθούν και να        
εδραιωθούν άλλες μορφές  κοινωνικής και    
οικονομικής οργάνωσης, όπως η διανομή     
τροφίμων χωρίς  μεσάζοντες, οι συλλογικές 
καλλιέργειες και κουζίνες, τα ανταλλακτήρια, 
μέχρι την συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις ή 
την  συμπαράσταση μας σε  απεργούς.  

προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, 
παρουσιάσεις πρωτοβουλιών, παραδειγμάτων 
κοινωνικών και πολιτικών αντιστάσεων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.   

Λειτουργούμε σα μια παρέα που μαζεύεται και 
συζητάει, προβληματίζεται και προσπαθεί να 
βρει λύσεις. Ανταλλάσουμε εμπειρίες και         
απόψεις και οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης 
και σεβασμού.  
 
Μέσα από τις εκδηλώσεις, παίρνουμε               
παραδείγματα για το τι μπορεί να καταφέρει ο 
συλλογικός αγώνας, την δύναμη και την           
αποφασιστικότητα που έχουν οι λαοί του         
κόσμου. 
 
Παράλληλα γνωριζόμαστε μεταξύ μας και         
ξαναθυμόμαστε τις αξίες της γειτονιάς, της                
συντροφικότητας και της συλλογικότητας. 

Μέσα από την αλληλεγγύη και τον αγώνα 
 απελευθερώνεται το όνειρο και η ελπίδα 

Η «σβούρα» είναι ένας χώρος πολιτισμού,   
συναντήσεων και συζητήσεων. Έχει γίνει  στέκι 
για ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται 
στην πόλη μας και είναι ανοιχτό να                
συνεργαστεί με όποιον θέλει να συμμετάσχει 
στις δράσεις, να παρουσιάσει κάτι ή απλά έχει 
μια καλή ιδέα. 
 
Θα μας βρείτε στον πεζόδρομο Π. Τσαλδάρη 
και Καισαρείας, στη Νίκαια. 

Σε κάθε εκδήλωση συγκεντρώνουμε τρόφιμα, 
φάρμακα και ρούχα για να στηρίξουμε τις      
κινήσεις αλληλεγγύης που υπάρχουν στην πόλη 
μας και ανταποκρινόμαστε σε στοχευμένες  
δράσεις συλλογικών φορέων και ομάδων       
πολιτών. 

Είναι το όπλο μας για να κερδίσουμε σε αυτόν 
τον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Είναι όμως 
και η πρώτη ύλη για να οικοδομήσουμε μια  
κοινωνία που θα στηρίζεται στις ανθρώπινες 
αξίες κι όχι στο κέρδος.  


