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ΤΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ &quot;ΓΑΛΑΞΙΑ&quot;

Συνεχίζεται για τρίτο περίπου μήνα η κατάληψη του Δημοτικού Περίπτερου στην Κεντρική
Πλατεία, του γνωστού σε όλους μας «Γαλαξία». Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης σε πρόσφατες
δηλώσεις του στο Δημ. Συμβούλιο ανέφερε ότι δεν προτίθεται να εκκενώσει το χώρο δια
της βίας, αλλά θα προτείνει στους καταληψίες εναλλακτικούς χώρους συγκέντρωσής τους,
ώστε να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών ανάπλασης του «Γαλαξία». Με πρόσφατο
ψήφισμά τους πάντως οι καταληψίες δεν φαίνεται να συμφωνούν και ζητούν από τον κ.
Κουτελάκη να ακυρώσει τις διαδικασίες παρέμβασης στο χώρο.

Ομάδες ανένταχτων πολιτών, πολιτικές και δημοτικές συλλογικότητες έχουν
εγκατασταθεί στο χώρο του «Γαλαξία» από τις 14 Δεκεμβρίου του 2008 παρακινούμενοι
όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους «από την κοινωνική εξέγερση που πυροδότησε η
δολοφονία του 16χρονου μαθητή Γρηγορόπουλου». Οι καταληψίες μετέτρεψαν το κτίριο του
«ΓΑΛΑΞΙΑ», σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν, σε «ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ». Διοργανώνουν εκδηλώσεις, συνελεύσεις,
προβολές ταινιών, διάφορα μαθήματα, λειτουργούν στο χώρο κάθε απόγευμα από 6.00 έως
11.00 αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο, ενώ με ψήφισμά τους που πάρθηκε σε λαϊκή συνέλευση
που διοργάνωσαν στις 8/2/2009 αναφέρουν μεταξύ άλλων:
«...Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αυτοδιαχειριζόμενο δημόσιο χώρο, μη εμπορευματικού
χαρακτήρα. Ο Ελεύθερος Γαλαξίας θέλουμε να γίνει χώρος συνάντησης ανθρώπων και
κινημάτων, να γίνει τόπος έκφρασης και δημιουργίας πολιτιστικών και κοινωνικών ομάδων.
Ένας ζωντανός χώρος δημόσιας διαβούλευσης για πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
θέματα.
Γι’ αυτό απαιτούμε από το Δήμο Ν. Σμύρνης να ακυρώσει τις διαδικασίες παρέμβασης στο
χώρο και να σεβαστεί τη θέληση και τους αγώνες των πολιτών...». Οι καταληψίες έχουν
συγκεντρώσει περίπου χίλιες υπογραφές υπέρ της κατάληψης.
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«ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
Την πολιτική του αντίθεση με την κατάληψη του «Γαλαξία» τόνισε στο δημοτικό συμβούλιο
ο Δήμαρχος: «Θεωρώ αντιδημοκρατική και αυταρχικού χαρακτήρα την κατάληψη αυτή γιατί
αποστερεί από την πόλη ένα δημόσιο χώρο. Ο «Γαλαξίας» δεν είναι «ελεύθερος» αλλά
«αλυσοδεμένος»! Όταν η κατάληψη δεν είναι πλέον συμβολική όπως ήταν το Δεκέμβρη,
αλλά γίνεται στο διηνεκές τότε αποτελεί αντιδημοκρατική ενέργεια... Δεν προτίθεμαι να
παρέμβω ούτε με την αστυνομία, ούτε με εισαγγελέα, μόνο με διάλογο.
Αν η συλλογικότητα, που κρατάει σήμερα «δέσμιο» το Γαλαξία θέλει, να συνεχίσει ως
ζωντανό κύτταρο ενεργών πολιτών, ο Δήμος θα μπορούσε, να διαθέσει, όπως άλλωστε και
σε άλλες συλλογικότητες κάποιον άλλο χώρο για τη δραστηριότητα και τη λειτουργία τους.
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ανήκει στους πολίτες όλης της πόλης και όχι μόνο σε όσους είναι σήμερα
εντός του. Επιθυμούμε, ο Γαλαξίας, να αποτελέσει ένα δημοτικό πολιτιστικό πολυχώρο,
ανοιχτό σε όλους τους πολίτες...» δήλωσε ο κ. Κουτελάκης.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η τύχη του «Γαλαξία» απασχόλησε φορείς και συλλογικότητες της πόλης μας, οι οποίοι
είτε με ανακοινώσεις, είτε με δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στο θέμα.
Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Νέα Σμύρνη – Πόλη με πρόσωπο» της κας Νόρας
Κατσέλη
ζητά την έναρξη δημόσιου διαλόγου που θα
καθορίσει την τύχη του «Γαλαξία». Ζητά την έναρξη του διαλόγου από το Δημοτικό
Συμβούλιο με τη συμμετοχή φορέων, επαγγελματιών και πολιτών και το συντονισμό του
διαλόγου από διαπαραταξιακή επιτροπή, ενώ κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για την
καθυστέρηση της αξιοποίησης του χώρου. Τέλος, ο σύμβουλος της παράταξης κ. Γιατζίδης
ανέφερε καταγγελίες που του έχουν γίνει για την παρουσία περιθωριακών στοιχείων και
χρήση ουσιών στο χώρο της κατάληψης και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να πάρει μέτρα για να
τονωθεί η ασφάλεια των δημοτών και να μην θυμίζει η πλατεία παράρτημα των Εξαρχείων.
Η παράταξη του κ. Κούπα δηλώνει αντίθετη στην κατάληψη, ενώ ο κ. Κούπας
σχολιάζοντας τη στάση του Δημάρχου ανέφερε: «Δεν καταλαβαίνω τη θέση σας κ.
Δήμαρχε, είστε και με τον αστυφύλαξ και με το χωροφύλαξ...».
Η Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση Ν. Σμύρνης (παράταξη που στηρίχτηκε από ΚΚΕ
– ΔΗΚΚΙ) σε ανακοίνωσή της εκτιμά ότι τo ζήτημα του Γαλαξία “αποτελεί κρίκο της
συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής της δημοτικής αρχής» όπως ακριβώς αναφέρει. Θεωρεί ότι
η υποτιθέμενη «λαϊκή» συνέλευση του Γαλαξία με τη θέση της «περί αυτοδιαχείρισης»,
ανεξάρτητα από προθέσεις, απαλλάσσει αντικειμενικά την δημοτική αρχή από τις
πολιτικές ευθύνες και δεσμεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι στα αιτήματα των μαζικών
φορέων και τέλος ζητά «Με την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, να γίνουν άμεσα όλες
εκείνες οι ενέργειες, προκειμένου να αρχίσουν ξανά τα έργα και να παραδοθεί ο Γαλαξίας,
ως δημόσιος χώρος, στο λαό της πόλης όσο γίνεται γρηγορότερα”.
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Η Τοπική Επιτροπή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναργεμού Ν. Σμύρνης σε ανακοίνωση
της αναφέρει τα εξής: Ως πολίτες της Νέας Σμύρνης νιώθουμε απογοητευμένοι με την
κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο πάλαι ποτέ στολίδι της πόλης μας. Είναι
δυνατόν, η κεντρική μας πλατεία να έχει αφεθεί έρμαιο στα χέρια μιας κομματικής
νεολαίας; Είναι δυνατόν η κεντρική μας πλατεία να διοικείται από επικίνδυνες και
φωνασκούσες μειοψηφίες; Ελλιπής φωτισμός, σκουπίδια και συνθήματα σε τοίχους έχουν
μεταμορφώσει, προς το χειρότερο, τον όμορφο αυτό χώρο. Προσθέτοντας κάποιος την
κατάληψη του Γαλαξία τότε ολοκληρώνεται η θλιβερή αυτή εικόνα που αντικρίζουμε και
βιώνουμε καθημερινά όλοι. Σε κείμενο, που καλούνται να υπογράψουν και πολίτες (με την
τακτική «αν θέλεις, κάνε διαφορετικά…» να εφαρμόζεται κατά το πλείστον), αναφέρεται η
απαίτηση των καταληψιών για «ένα αυτοδιαχειριζόμενο δημόσιο χώρο, εναλλακτικό
πολιτιστικό χώρο, μη εμπορευματικού χαρακτήρα». Το σκοτάδι που επικρατεί σήμερα, σε
αυτό το κομμάτι της γειτονιάς μας, μπορεί να ευνοεί τα «θέλω» τους, όμως
καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Αν τα «παιδιά» θέλουν ένα χώρο για να
«εκφράζονται», τους προτείνουμε να ενοικιάσουν έναν για να στεγάσουν τις «ανησυχίες»
τους και να αφήσουν ήσυχη την περιουσία των Νεοσμυρνιωτών. Εναλλακτικό «πολιτιστικό»
χώρο, ο οποίος παρέχει στήριξη σε συλληφθέντες ΔΕΝ χρειάζεται η Νέα Σμύρνη και ΔΕΝ
είναι και πολιτιστικός. Ο Γαλαξίας και η πλατεία είναι δημόσια περιουσία για την οποία
κύριος υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος, τον οποίον και καλούμε :
ΧΘΕΣ να λήξει την κατάληψη, γνωρίζοντας ότι έχει τους διαύλους επικοινωνίας για να το
επιτύχει.
Επιβάλλεται να προχωρήσει ΣΗΜΕΡΑ στον καθαρισμό του χώρου της κεντρικής πλατείας
από συνθήματα, μουτζούρες και σκουπίδια.
ΑΥΡΙΟ έχει καθήκον να αναπλάσει τον Γαλαξία σε κέντρο εκδηλώσεων και πολιτισμού του
Δήμου, το οποίο θα έχει ως κύριο έργο:
• την προβολή και ανάδειξη της ιστορίας της Σμύρνης, των αθλητικών συλλόγων, των
ανθρώπων που ανέδειξε,
• να φιλοξενεί θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από τα σχολεία της πόλης μας
• τη διενέργεια εκθέσεων βιβλίων, έργων τέχνης κλπ.
Ο Γαλαξίας, με οργανωμένη και χρηστή διαχείριση, οφείλει να γίνει κοιτίδα πολιτισμού και
γραμμάτων. Πρέπει να είναι χώρος του οποίου το φως θα λάμπει στη καρδιά κάθε
περαστικού, κάθε Νεοσμυρνιώτη. Καλούμε τις δημοτικές παρατάξεις και τους συμβούλους,
ιδιαίτερα αυτούς που στηρίζουν τον Δήμαρχο και προέρχονται από διαφορετικούς
πολιτικούς χώρους, να λάβουν ξεκάθαρη θέση και να ανταποκριθούν στο καθήκον τους
έναντι των πολιτών. Η ανοχή που επιδεικνύουν όλοι οι πολίτες της Νέας Σμύρνης, ας μη
λογίζεται σαν αδυναμία. Αυτοί που «φωνάζουν» περισσότερο ΔΕΝ είναι η πλειοψηφία.
Ελπίζουμε να κλείσει το ζήτημα που ταλανίζει την πόλη μας και να μην χρειαστεί να
επανέλθουμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Είμαστε πάντα στο πλευρό της Νέας
Σμύρνης, ώστε να πετύχουμε το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει.«Η Δημοκρατία μας
αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι
έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία,
την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.» Ισοκράτης.

3/3

