Αντύ προλόγου
Εύμαςτε
ελαςτικϋσ εργαζϐμενεσ για μιςθοϑσ ξεφτύλασ, ημιαπαςχολοϑμενοι και ϊνεργοι χωρύσ
επιδϐματα ανεργύασ, μιςθωτϋσ επιςτρατευμϋνεσ και ξεπουλημϋνεσ απϐ τισ
ςυνδικαλιςτικϋσ μασ ηγεςύεσ απεργού, φοιτητϋσ και φοιτότριεσ ςε πανεπιςτόμια που
ςυγχωνεϑονται και απολϑουν τουσ διοικητικοϑσ υπαλλόλουσ τουσ, ενώ παρϊλληλα
εργαζϐμαςτε μαϑρα.
Εύμαςτε
αλληλϋγγυοι-εσ με κϊθε απεργύα ό κατϊληψη ενϊντια ςτο μαγγανοπόγαδο τησ μιςθωτόσ
και ϊμιςθησ ςκλαβιϊσ.
Εύμαςτε
αυτού που η ζωό τουσ καταδυναςτεϑεται , περνϊει και χϊνεται δύνοντασ ζωό απϐ το αύμα
μασ ςτο κεφϊλαιο
αυτού που φτϑνουν ςτη μοϑρη τουσ καπιταλιςτϋσ και τα πολιτικϊ τςιρϊκια τουσ
αυτού που θϋλουν να ξεφϑγουν απϐ ϋναν κϐςμο ξεφτύλασ, μιζϋριασ, αλλοτρύωςησ,
ςεξιςμοϑ, πατριαρχύασ, ςταρχιδιςμοϑ και γενικευμϋνησ κατϊθλιψησ
αυτού που δεν ϋχουμε τύποτα ϊλλο να χϊςουμε απϐ τισ αλυςύδεσ μασ
ΕΙΜΑΣΕ ΣΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΠΟΤ ΤΓΚΡΟΤΟΜΑΣΕ
ΚΑΙ ΘΑ ΤΝΕΦΙΟΤΜΕ ΝΑ ΤΓΚΡΟΤΟΜΑΣΕ ΜΕ ΣΗ ΛΕΙΧΗ ΚΑΙ ΒΡΨΜΙΚΗ ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ
ΜΕΦΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΜΕ Η ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ ΣΗ

Τπόγεια όραγγα

από την αλσεα

Η δημιουργύα τησ Ανοιχτόσ Λαώκόσ Συνϋλευςησ Ελληνικοϑ Αργυροϑπολησ

Σο 2011 ςχεδϐν ταυτϐχρονα με τη δημιουργύα τησ Λαώκόσ υνϋλευςησ τησ
πλατεύασ υντϊγματοσ δημιουργόθηκε η Ανοιχτό Λαώκό υνϋλευςη Ελληνικοϑ
Αργυροϑπολησ (ΑΛΕΑ). Μετϊ απϐ τρύα χρϐνια αυτοοργανωμϋνησ δρϊςησ
αποφαςύςαμε να διακϐψουμε τη λειτουργύα τησ ςυνϋλευςησ ωσ ςυνϋλευςησ
κατούκων. Αποφαςύςαμε να παρεμβαύνουμε ςυλλογικϊ απϐ εδώ και ςτο εξόσ,
ωσ πολιτικό ςυλλογικϐτητα με ταξικό περιεχϐμενο.

Το ιςτορικϐ τησ δρϊςησ τησ ΑλΣΕΑ
Σο καλοκαύρι του 2011 με αφετηρύα το ϑνταγμα και με κϑρια αφορμό την
εναντύωςη ςτο μεςοπρϐθεςμο και το μνημϐνιο ξεςηκώθηκε κϐςμοσ ςτισ
γειτονιϋσ τησ χώρασ δημιουργώντασ ϋνα «κύνημα πλατειών». Σο κύνημα φϊνηκε
να ϋχει ωσ κϋντρο το ϑνταγμα, απλώθηκε ϐμωσ ακτινωτϊ ςε πολλϋσ περιοχϋσ.
την περιοχό μασ δημιουργόθηκε η ΑΛΕΑ. Μύα απϐ τισ πρώτεσ δρϊςεισ τησ
ΑΛΕΑ όταν η ςυμμετοχό ςτην περικϑκλωςη τησ Βουλόσ την ημϋρα ψόφιςησ
του μεςοπρϐθεςμου ςτισ 29 Ιοϑνη 2011.
Η ΑΛΕΑ ςυςπεύρωςε ϊτομα απϐ πολλοϑσ πολιτικοϑσ χώρουσ και πολλών
πολιτικών καταβολών. Πολλού νεολαύοι τησ περιοχόσ, κϊποιοι απϐ τουσ οπούουσ
εύχαν ζόςει την εξϋγερςη του '08, ανταποκρύθηκαν ϊμεςα ςτο κύνημα των
πλατειών, ςυμμετϋχοντασ για πρώτη φορϊ ςτη ζωό τουσ ςε ςυλλογικϋσ
πολιτικϋσ διαδικαςύεσ ςτην πλατεύα Βϊρναλη. Μια μερύδα τησ τοπικόσ
κοινωνύασ, μη πολιτικϊ ενεργό ςτο παρελθϐν, ϋκανε την εμφϊνιςό τησ τον
Σεπτϋμβρη του 2011 με την εφαρμογό του «χαρατςιοϑ». Αν και ηλικιακϊ ώριμοι,
οι «γεύτονεσ» που ϋρχονταν για κϊποιο διϊςτημα ςτισ ςυνελεϑςεισ τησ ΑΛΕΑ
εύτε δεν εύχαν ιδιαύτερη εμπειρύα πολιτικοϑ αγώνα εύτε τον αντιλαμβϊνονταν ωσ
διαμεςολαβημϋνη πρϊξη. Προτιμοϑςαν μϊλλον ϋναν αγώνα ςτισ δικαςτικϋσ
αύθουςεσ παρϊ ςτουσ δρϐμουσ. Φαρακτηριςτικϊ, κϊτοικοι ϋρχονταν με το
λογαριαςμϐ τησ ΔΕΗ ςτο χϋρι και αν δεν λυνϐταν το προςωπικϐ τουσ

1

ωσ την υπόγεια ςήραγγα

πρϐβλημα, ϋφευγαν. Σο διαταξικϐ αυτϐ υποκεύμενο αποχώρηςε
απογοητευμϋνο, περιμϋνοντασ γρόγορα και απτϊ αποτελϋςματα. Παρϋμεινε,
ϐμωσ, ϋνασ πυρόνασ που θα ςυμμετεύχε και ςε ϊλλουσ αγώνεσ, ώςπου να
αποχωρόςει κι αυτϐσ.
Η ΑΛΕΑ, τον πρώτο χρϐνο τησ δρϊςησ τησ, διοργϊνωςε τοπικό πορεύα για το
θϊνατο μετανϊςτη ςτο αςτυνομικϐ τμόμα Ελληνικοϑ, ςυμμετεύχε ςε γενικϋσ
απεργύεσ και ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα δικτϑου για την αποτροπό διακοπών
ηλεκτροδϐτηςησ. Οι πρώτεσ κοινϋσ δρϊςεισ με ϊλλεσ ςυνελεϑςεισ γειτονιϊσ
όταν το μπλοκϊριςμα ακυρωτικών μηχανημϊτων ςτο μετρϐ Αγύου Δημητρύου
και παρϋμβαςη για το χαρϊτςι ςτη ΔΕΗ Μπραχαμύου.

τισ αρχϋσ του 2012 και μετϊ την ουςιαςτικό αποχώρηςη τησ "κοινωνύασ", η
ΑΛΕΑ ϋχει πϊψει πια να ϋχει λαώκϐ χαρακτόρα ϐςον αφορϊ την πολιτικό τησ
ςϑνθεςη. υνεχύζει, ϐμωσ, την πορεύα τησ κρατώντασ ςτϊςη αναμονόσ και
αιςιοδοξύασ, ελπύζοντασ ςε μια μελλοντικό μαζικοπούηςό τησ, κϊτι που
διαψεϑςθηκε. Εκεύνη την περύοδο η ΑΛΕΑ ϋδινε αγώνεσ


ενϊντια ςτα ανταλλακτόρια χρυςοϑ, με παρεμβϊςεισ ςε ςυγκεκριμϋνα
καταςτόματα (πανϐ, κεύμενα και τρικϊκια ϋξω απϐ την πϐρτα τουσ,
αυτοκϐλλητα ςτη βιτρύνα τουσ )



και πϊλι ενϊντια ςτο Φαρϊτςι, εξαιτύασ τησ ανακύνηςησ του ζητόματοσ
μετϊ την απϐφαςη των δικαςτηρύων για την αντιςυνταγματικϐτητα
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του μϋτρου, με παρεμβϊςεισ ςτα γραφεύα τησ ΔΕΗ Γλυφϊδασ και
Μπραχαμύου, ϐπου αποτρϋψαμε τη διακοπό ρεϑματοσ ςε ςπύτια
προλετϊριων ςυντρϐφων


ενϊντια ςτην πληρωμό ειςιτηρύου ςτα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ με
μπλοκϊριςμα ακυρωτικών μηχανημϊτων, μούραςμα κειμϋνων και
κϐλλημα αυτοκϐλλητων για προπαγϊνδα και ςαμποτϊζ ςτισ ςχιςμϋσ
των ακυρωτικών μηχανημϊτων



ενϊντια ςτο φαςιςτικϐ φαινϐμενο με την ϋκδοςη μπροςοϑρασ, με
ςυνθόματα ςε τούχουσ, με ςυμμετοχό ςτισ τοπικϋσ πορεύεσ και ϊλλεσ
μορφϋσ πϊλησ

 ενϊντια ςτο ξεποϑλημα του χώρου του πρώην αεροδρομύου, με
ςυγγραφό μπροςοϑρασ και μούραςμα κειμϋνων.
Η ΑΛΕΑ διοργϊνωςε, επύςησ, χαριςτικϊ παζϊρια βιβλύου, προβολϋσ ταινιών και
τουσ "Δρϐμουσ Αντύςταςησ", μια εκδόλωςη που ϋγινε για ςυμπαρϊςταςη ςτουσ
αγωνιζϐμενουσ χαλυβουργοϑσ, με αναφορϊ ςε εργατικοϑσ αγώνεσ τησ τϐτε
περιϐδου (ΑΛΣΕΡ, Ελευθεροτυπύα, Εθνικϐ Συπογραφεύο, κλϊδοσ τησ κινητόσ
τηλεφωνύασ, Πανεπιςτόμια).

Σο 2013 το κύνημα βρύςκεται ςε ϑφεςη και παρϊλληλα οι περιςςϐτερεσ λαώκϋσ
ςυνελεϑςεισ ό ϋχουν ςβόςει ό ϋχουν αλλϊξει πια χαρακτόρα. Η ΑΛΕΑ αλλϊζει
το ϐνομϊ τησ αφαιρώντασ το "λαώκό". Αναγνωρύζει απϐ τη μια ϐτι δεν ϋχει λαώκό
απεϑθυνςη, ενώ απϐ την ϊλλη ϋχει γύνει ςυνεύδηςη ςτη ςυνϋλευςη πωσ δεν ϋχει
νϐημα πια να απευθϑνεται ςτο λαϐ, ωσ κοινϐτητα με ενιαύα ςυμφϋροντα.
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υνεχύζει ςταθερϊ τον αγώνα ενϊντια ςτην πληρωμό ειςιτηρύων ςτα ΜΜΜ και
ςυμμετϋχει ςε αγώνεσ








ενϊντια ςτην πειθαρχικό δύωξη του Πϋτρου Καπετανϐπουλου, ο οπούοσ
ςυνελόφθη και του απαγγϋλθηκαν κατηγορύεσ, ϐταν διαμαρτυρόθηκε
για τη βύαιη και αναύτια ςϑλληψη ενϐσ μετανϊςτη κϊτω απϐ το ςπύτι
του
ενϊντια ςτην απϐλυςη των εργαζομϋνων τησ ACS και ςτην απαρϊδεκτη
μεθϐδευςη των αφεντικών τησ, για να μην πληρώςουν τισ νϐμιμεσ
αποζημιώςεισ
ενϊντια ςτισ διαθεςιμϐτητεσ-απολϑςεισ των καθηγητών των ΕΠΑΛ.
ενϊντια ςτο Νϋο Λϑκειο και τισ ςυνεχεύσ εξετϊςεισ που
θεςμοθετόθηκαν και για τισ τρεισ τϊξεισ του λυκεύου
ενϊντια ςτα προγρϊμματα κοινωφελοϑσ εργαςύασ για ανϋργουσ και ςτα
"επιδϐματα εργαςύασ" που τουσ δύνονται (ϐποτε τουσ δύνονται...). ε
ςυντονιςμϐ με ςυλλογικϐτητεσ ανϋργων και ϊλλεσ ςυνελεϑςεισ
γειτονιϊσ ςυμμετϋχει ςε μαχητικό παρϋμβαςη ςτα κεντρικϊ γραφεύα
του ΟΑΕΔ ςτον Άλιμο. Γύνονται πολλϊ μοιρϊςματα ςτον τοπικϐ ΟΑΕΔ
και φτιϊχνεται κϐμικ που μοιρϊζεται ςε ϐλη την Αθόνα

Η δικτϑωςη με ϊλλεσ λαώκϋσ ςυνελεϑςεισ, επιτροπϋσ γειτονιϊσ, πολιτικϋσ
ςυλλογικϐτητεσ

Απϐ το Νοϋμβριο του 2011 και για 3-4 μόνεσ ςτη ςυνϋχεια, οι ςυνελεϑςεισ και οι
επιτροπϋσ γειτονιϊσ ςτα Νϐτια ςυμπορεϑθηκαν ςτα ζητόματα ϊρνηςησ
πληρωμών και δημιοϑργηςαν μια βραχϑβια κοινϐτητα αγώνα. υγκεκριμϋνα, η
Ανοιχτό υνϋλευςη Κατούκων Μπραχαμύου, η Πρωτοβουλύα Πολιτών ΒϊρησΒοϑλασ-Βουλιαγμϋνησ ενϊντια ςτα χαρϊτςια, η Επιτροπό Κατούκων Γλυφϊδασ
ενϊντια ςτο μνημϐνιο και ςτισ αντιλαώκϋσ πολιτικϋσ, η Ανοιχτό υνϋλευςη
Κατούκων Ηλιοϑπολησ και η Α(λ)ΕΑ ςυναντόθηκαν ςε μια γενικό ςυνϋλευςη
αποφαςιςτικοϑ χαρακτόρα, η οπούα ϐμωσ δεν επαναλόφθηκε ποτϋ ςτη
ςυνϋχεια. τη ςυνϊντηςη αυτό διαπιςτώθηκε πωσ εύχαμε κοινϐ πεδύο αγώνα,
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χωρύσ να ϋχουμε την ύδια πολιτικό οπτικό* : Απϐ τη μια την αντύςταςη ςε μια
ακϐμα απϐ τισ επιθϋςεισ του κρϊτουσ ςτον ϊμεςο μιςθϐ με τη μορφό τησ
φορολϐγηςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ και τησ εκβιαςτικόσ εύςπραξησ του
φϐρου μϋςω του λογαριαςμοϑ τησ ΔΕΗ (το γνωςτϐ «χαρϊτςι»). Και απϐ την
ϊλλη την αντύςταςη ςε μια απϐ τισ επιθϋςεισ ςτον ϋμμεςο μιςθϐ: ςτην κατϊ 40%
αϑξηςη του ενιαύου ειςιτηρύου ςτα ΜΜΜ απϐ το Υλεβϊρη του 11, που το
ανϋβαςε ςτο 1,40, ενώ μϐλισ δϑο χρϐνια νωρύτερα εύχε αυξηθεύ απϐ το 0,80 ςτο
1 ευρώ. (*Την οπτική του άμεςου και έμμεςου μιςθού οι υπόλοιπεσ ςυνελεύςεισ
δεν την είχαν, αλλά και η Α(λ)ΣΕΑ την ανέπτυξε ςτη ςυνέχεια. Εξακολουθεί παρόλα
αυτά να αποτελεί γεγονόσ πωσ η οπτική δεν έγινε αντικείμενο ςυζήτηςησ μεταξύ
των ςυνελεύςεων.)

Απϐ εκεύ και ϋπειτα οργανώθηκε μια ςειρϊ παρεμβϊςεων ςτα τοπικϊ
υποκαταςτόματα τησ ΔΕΗ, αλλϊ και ςτα γραφεύα τησ ςτη λεωφϐρο Αμφιθϋασ
απ’ ϐπου ϋφευγαν οι εντολϋσ για τουσ εργολϊβουσ που ϋκοβαν τα ρεϑματα ςτισ
γειτονιϋσ. Οι παρεμβϊςεισ αποφαςύζονταν απϐ κοινοϑ ό ςε περύπτωςη που μια
ςυνϋλευςη αποφϊςιζε μια δρϊςη οι υπϐλοιπεσ τη ςτόριζαν ανϊλογα με τισ
δυνϊμεισ που εύχαν διαθϋςιμεσ. Ανϊλογη όταν και η ανταπϐκριςη και ςτισ
παρεμβϊςεισ για την ϊρνηςη πληρωμόσ ειςιτηρύου ςτα ΜΜΜ που γύνονταν ςτο
μετρϐ Αγ. Δημητρύου.
Αναφερϐμενοι ςε αυτϐ το διϊςτημα ςυντονιςμοϑ των γειτονικών ςυνελεϑςεων
εκτιμοϑμε πωσ η δικτϑωςη που δημιουργόςαμε παρϊ τισ αδυναμύεσ τησ όταν
ςχετικϊ αποτελεςματικό, για μια ςειρϊ απϐ λϐγουσ:
α) ϋςτω και αν ςυναντηθόκαμε μϐνο μύα φορϊ, η κοινό μασ δρϊςη δεν
ςτηρύχτηκε ςε εκπροςώπουσ/ αντιπροςώπουσ, αλλϊ ςτη γενικό ςυνϋλευςη. Η
ϊμεςη επικοινωνύα μασ δημιοϑργηςε ςχϋςεισ αλληλοϒποςτόριξησ, αν και εύχαμε
πολιτικό ανομοιογϋνεια και διαφωνύεσ. Παρϐλα αυτϊ όταν οργανωτικό
5

ωσ την υπόγεια ςήραγγα

αδυναμύα μασ το ϐτι δεν προηγοϑνταν κοινό ςυνϋλευςη πριν απϐ την εκϊςτοτε
παρϋμβαςό μασ, ώςτε να ςυνδιαμορφώνουμε τα χαρακτηριςτικϊ τησ. Αυτϐ
δημιουργοϑςε προβλόματα ςτην πρϊξη, αφοϑ οι ενϋργειεσ τησ μύασ ςυνϋλευςησ
δυνητικϊ όταν «ενοχλητικϋσ» για κϊποια ό κϊποιεσ ϊλλεσ. Δεν ςυζητοϑςαμε
απϐ πριν οϑτε τη μορφό –παρϊ ςε πολϑ γενικϋσ γραμμϋσ– και πολϑ
περιςςϐτερο δεν αναπτϑξαμε ςε καμιϊ περύπτωςη διϊλογο και
προβληματιςμοϑσ γϑρω απϐ το περιεχϐμενο των παρεμβϊςεών μασ. Αυτϐ ϋδινε
ϋναν ακτιβύςτικο χαρακτόρα ςτισ δρϊςεισ του ςυντονιςμοϑ και κϊποτε ϊφηνε
να αιωρεύται η αύςθηςη πωσ κϊποιοι βρύςκονταν εργαλειακϊ και μϐνο παρϐντεσ
-οϑςεσ.
β) ςυςπειρωθόκαμε για ϋνα διϊςτημα πϋρα απϐ τουσ διαχωριςμοϑσ και παρϊ
τισ διαφορετικϋσ πολιτικϋσ θεωρόςεισ, αναγνωρύζοντασ τη δυνατϐτητα ϊμεςησ
και απϐ τα κϊτω (ϐςο και αν η αντύληψη του «απϐ τα κϊτω» διϋφερε απϐ
ςυνϋλευςη ςε ςυνϋλευςη) δρϊςησ ςε αυτϊ τα επιμϋρουσ, αλλϊ ςημαντικϊ πεδύα
ςϑγκρουςησ. Ενωθόκαμε, επομϋνωσ, ςε μια κοινϐτητα αγώνα με την ϋννοια ϐτι
καθώσ αντιμετωπύζαμε τα ύδια προβλόματα επιζητόςαμε να ςυνδεθοϑμε,
προκειμϋνου να δώςουμε τη μϊχη με καλϑτερουσ ϐρουσ.
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ϋνα ςυμπϋραςμα ςτο οπούο καταλόξαμε μϋςα απϐ ϐςα
ζόςαμε τϐτε καθώσ ερχϐμαςτε ςε επαφό με ςυνελεϑςεισ των γϑρω περιοχών
(αλλϊ και με πολλϋσ ϊλλεσ ςυνελεϑςεισ «γειτονιϊσ» που ςυναντόςαμε ςτην
πορεύα) και που ςόμερα μασ εύναι πολϑ περιςςϐτερο ςαφϋσ εύναι πωσ: αν και
εμφανύζονταν ωσ αυθεντικού ςχηματιςμού κατούκων και κοινωνικϊ
μορφώματα, –κϊτι που λειτοϑργηςε ωσ αυταπϊτη για ϋνα διϊςτημα και για τη
δικό μασ ςυνϋλευςη– ςτην πραγματικϐτητα ςυγκροτόθηκαν και πολϑ
περιςςϐτερο διατηρόθηκαν ςτη βϊςη κοινών ιδεολογικών θϋςεων με
ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ προτιμόςεισ. υνελεϑςεισ ςτον πϐλο των 3 ΔΕΝ απϐ τη
μια μεριϊ, και οι λεγϐμενεσ «μαυροκϐκκινεσ» ςτον ϊλλο πϐλο. ε πολλϋσ
περιοχϋσ μϊλιςτα ϐςοι κϊτοικοι δραςτηριοποιόθηκαν ςε ςυνελεϑςεισ
«γειτονιϊσ», βρϋθηκαν να ςυςπειρώνονται γϑρω απϐ ϋναν ςυμπαγό πυρόνα
πολιτικοποιημϋνων, οι οπούοι, ωσ ομϊδωςη, όδη προώπήρχαν των ςυνελεϑςεων
γειτονιϊσ.
Λύγο ωσ πολϑ κϊποια απϐ τα ςυντονιςτικϊ και τισ παρεμβϊςεισ που
ςυμμετεύχαμε τα επϐμενα χρϐνια π.χ
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α)τον Δεκϋμβρη του 2012 μαζύ με ςυλλογικϐτητεσ απϐ τα δυτικϊ, τη ςυνϋλευςη
Περιςτερύου και τη ςυνϋλευςη Πετραλώνων-Θηςεύου-Κουκακύου ςε παρϋμβαςη
ςτο νοςοκομεύο Αγ. Ανϊργυροι ϑςτερα απϐ πρωτοβουλύα του «Κοινωνικοϑ
Φώρου για την Τγεύα» με αιτύα ρατςιςτικϐ επειςϐδιο,
β)τον Ιοϑνη του 2013 μαζύ με ςυνελεϑςεισ απϐ τα ανατολικϊ αλλϊ και απϐ το
κϋντρο τησ Αθόνασ (π.χ. Κυψϋλησ-Πατηςύων), ϐταν «επιςκεφθόκαμε» το
τεχνικϐ τμόμα τησ ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ, Μυλϋρου και Αγηςιλϊου), ωσ απϊντηςη ςτισ
ςυνεχιζϐμενεσ διακοπϋσ ρεϑματοσ απϐ εργολϊβουσ αλλϊ και τη ΔΕΗ,
κινόθηκαν ςτο ύδιο περύπου πλαύςιο, με τα χαρακτηριςτικϊ που περιγρϊφτηκαν
παραπϊνω, με μϐνη διαφορϊ την καλϑτερη οργϊνωςη. αν Α(λ) ΕΑ
επιζητοϑςαμε ςταθερϊ να ςυμμετϋχουμε ςε δρϊςεισ βϊςει των αναγκών μασ,
των προβληματιςμών και των ανηςυχιών μασ που πιςτεϑαμε πωσ
μοιραζϐμαςτε με ϊλλεσ ςυνελεϑςεισ-ςυλλογικϐτητεσ ό βϊςει των πραγματικών
ςχϋςεων που εύχαμε δημιουργόςει ςτη διϊρκεια του αγώνα , χωρύσ αυτϐ να
ςυνεπϊγεται οπωςδόποτε (ό να ςτηρύζεται ςε) ιδεολογικό ό πολιτικό
ομοιογϋνεια.
Κανϋνασ απϐ τουσ ςυντονιςμοϑσ αυτοϑσ
δεν λειτοϑργηςε με «ανοιχτϐ» τρϐπο
ϋτςι ώςτε να αποτελϋςει πϐλο για ϐςα
ϊτομα
θα
όθελαν
να
δραςτηριοποιηθοϑν ςτα ζητόματα αυτϊ
αλλϊ δε ςυμμετεύχαν ςε ϋνα εγχεύρημα
«γειτονιϊσ».
Μιλϊμε
πϊντα
για
ςυντονιςμοϑσ τοπικών κυρύωσ ςχηματιςμών. Έτςι ϐλη αυτό η κύνηςη
χαρακτηριζϐταν οϑτωσ ό ϊλλωσ απϐ μια τϊςη εςωςτρϋφειασ και
περιχαρϊκωςησ.
τα χρϐνια απϐ το 2012 και μετϊ μϋχρι και την αυτοδιϊλυςό τησ οι
αλλεπϊλληλεσ κροϑςεισ τησ Α(λ)ΕΑ ςτισ ςυνελεϑςεισ κατούκων τησ Ηλιοϑπολησ
και του Aγ. Δημητρύου καθώσ και ςτον κοινωνικϐ χώρο Τπϐςτεγο αλλϊ και
ςτην Επιτροπό Κατούκων Γλυφϊδασ για ςυμμετοχό ςε κοινϋσ δρϊςεισ, ςχετικϊ
με το ρεϑμα-χαρϊτςι και τα ειςιτόρια ςτα ΜΜΜ, ϋμειναν χωρύσ ανταπϐκριςη.
Μϐνο μεμονωμϋνα κϊποια μϋλη των ςυνελεϑςεων αυτών ςυμμετεύχαν ςε
διϊςπαρτεσ δρϊςεισ. Η ςτϊςη αυτό αποδύδεται εν μϋρει ςτο ϐτι ο αγώνασ αυτϐσ
φαινϐταν να ϋχει γνωρύςει τα ϐρια του. Κυρύωσ ϐμωσ θεωροϑμε πωσ ϐςο ςτην
7
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Α(λ)ΕΑ υποχωροϑςε το κοινωνικϐ προφύλ, και ϐςο, ςταδιακϊ, αφόναμε πύςω
μασ ςυνειδητϊ την ιδιϐτητα του κατούκου και προβϊλλαμε ολοϋνα και πιο
ϋντονα τα ταξικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςυνϋλευςόσ μασ, τϐςο οι περιχαρακώςεισ,
οι αποκλειςμού και ο διαχωριςμϐσ βϊθαιναν απϐ την πλευρϊ των «λαώκών»
ςυνελεϑςεων.
την κατεϑθυνςη πιο «ανοιχτών» διαδικαςιών κινόθηκε ϋνασ ϊλλοσ
ςυντονιςμϐσ ςυνελεϑςεων και ςυλλογικοτότων ςτον οπούο ςυμμετεύχαμε και
που καλϋςτηκε με πρωτοβουλύα τησ ςυλλογικϐτητασ «Άνεργοι-εσ απϐ τισ
γειτονιϋσ τησ Αθόνασ» ςτο Πολυτεχνεύο το Δεκϋμβριο του 2012, για την ϊρνηςη
πληρωμόσ ειςιτηρύου ςτα ΜΜΜ. Ο ςυντονιςμϐσ όταν αποφαςιςτικοϑ
χαρακτόρα και απϋφερε μερικϋσ ςημαντικϋσ παρεμβϊςεισ ςε ςταθμοϑσ μετρϐ.
Ήταν ϋνασ ςυντονιςμϐσ ανοιχτϐσ ςε ατομικϐτητεσ αλλϊ και ςε διϊφορα
φοιτητικϊ ςχόματα που αςχολοϑνταν με την προλεταριακό ϊρνηςη πληρωμών
και –το κυριϐτερο– ςε ςχόματα εργαζομϋνων ςτα μϋςα ςυγκοινωνύασ. Επύςησ,
το χειμώνα του 2013 βρεθόκαμε ςε δρϊςεισ ςτα λεωφορεύα με την «Ανοιχτό
ςυνϋλευςη φοιτητών – εργαζομϋνων ςε ΑΕΙ-ΣΕΙ ενϊντια ςτην καπιταλιςτικό
αναδιϊρθρωςη τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ» και το χειμώνα του 2014 με τη
Βύλλα Ζωγρϊφου και ϊλλεσ ςυνελεϑςεισ απϐ τα ανατολικϊ πϊλι ςε λεωφορεύα
με μπλοκϊριςμα ακυρωτικών μηχανημϊτων και ταυτϐχρονο μούραςμα
ενημερωτικοϑ υλικοϑ.
Σημαντικϐ ςημεύο ςε αυτοϑσ τουσ ςυντονιςμοϑσ εύναι πωσ εύχαμε με αυτϋσ τισ
ςυνελεϑςεισ / ςυλλογικϐτητεσ μια πολιτικό οπτικό γϑρω απϐ την ϊρνηςη
πληρωμών που ςϑγκλινε πϐτε ςε μικρϐ και πϐτε ςε μεγϊλο βαθμϐ.
ε ϐλεσ αυτϋσ τισ δρϊςεισ, εύτε ςτα ΜΜΜ εύτε ςτη ΔΕΗ, πϊντα εύχαμε την
αλληλεγγϑη και την ενεργό ςυμμετοχό ςυντρϐφων απϐ την αναρχικό
ςυλλογικϐτητα Ναμοϑσ. Η Ναμοϑσ ανϋπτυςςε ϋνα ςκεπτικιςμϐ απϐ τη μια, για
το εύδοσ και την ποιϐτητα τησ ςχϋςησ μιασ ανοιχτόσ λαώκόσ ςυνϋλευςησ με μια
πολιτικό ςυλλογικϐτητα και απϐ την ϊλλη ςτεκϐταν διςτακτικό απϋναντι ςε
κοινωνικοϑσ – ταξικοϑσ αγώνεσ. Κϊποιοι ςϑντροφοι ϐμωσ αναγνώριζαν την
αναγκαιϐτητα αγώνων ςε αυτϐ το πεδύο και πρωτοβουλιακϊ τουσ ςτόριζαν.
Aντύθετη με την επιφυλακτικό ςτϊςη τησ Ναμοϑσ ςε ςχϋςη με τη
ςυνδιαμϐρφωςη δρϊςεων όταν η ςτϊςη τησ ςυλλογικϐτητασ «Προλετϊριοι
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Αρνητϋσ του Φρϋουσ» με την οπούα η Α(λ)ΕΑ αρχύζει απϐ το τϋλοσ του 2012 να
κϊνει απϐ κοινοϑ δρϊςεισ (και με τη ςυμμετοχό ϊλλων ςυνελεϑςεων γειτονιϊσΝαμοϑσ-Άνεργεσ-οι») ςτη ΔΕΗ Γλυφϊδασ και Μπραχαμύου, καθώσ και
μικροφωνικό ςτουσ ςταθμοϑσ του μετρϐ Δϊφνησ, υντϊγματοσ και Αττικόσ για
την ϊρνηςη πληρωμών ςτισ ςυγκοινωνύεσ. Οι ΠΑΦ, που ϋχουν προκϑψει απϐ το
«κύνημα των πλατειών» και ςυγκεκριμϋνα απϐ την ομϊδα ΕργαζομϋνωνΑνϋργων τησ πλατεύασ υντϊγματοσ, εύναι μια πολιτικό ςυλλογικϐτητα με
περιεχϐμενο την προώθηςη τησ προλεταριακόσ ϊρνηςησ πληρωμών. Η μεταξϑ
μασ ςυνεργαςύα δεν προϋκυψε ωσ αποτϋλεςμα ιδεολογικόσ ταϑτιςησ. Αντύθετα,
με τουσ ΠΑΦ εύχαμε κοινϋσ ανϊγκεσ και ςυναντηθόκαμε ςτη βϊςη κοινών
προβληματιςμών και κοινών αγώνων τουσ οπούουσ βλϋπαμε απϐ μια
παραπλόςια οπτικό γωνύα και με τα χαρακτηριςτικϊ τησ ϊμεςησ πρακτικόσ και
αδιαμεςολϊβητησ δρϊςησ.

Έτςι η Α(λ)ΕΑ θα ςυμπορευτεύ μαζύ τουσ ςτο ζότημα τησ ϊρνηςησ πληρωμών
ςχεδϐν μϋχρι την αυτοδιϊλυςό τησ, θα ςυνδιαμορφώςει κεύμενα και δρϊςεισ
και θα τυπώςει αφύςα με αυτϐ το θϋμα ςε μια εποχό που η αποτυχύα του
ςυντονιςμοϑ του Παντεύου όταν ακϐμα νωπό.

Το ςυντονιςτικϐ του Παντεύου

Σο Γενϊρη του 2012 ςτο Πϊντειο Πανεπιςτόμιο καλεύται με πρωτοβουλύα τησ
λαώκόσ ςυνϋλευςησ Πετραλώνων Κουκακύου Θηςεύου ςυνϊντηςη των
ςυνελεϑςεων γειτονιϊσ απϐ την Αθόνα και τον Πειραιϊ. αρϊντα περύπου
ςυνελεϑςεισ και περύπου 450-600 ϊτομα μαζεϑονται με ζωηρϐ ενδιαφϋρον ςτο
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Πϊντειο. την πρώτη ςυνϊντηςη οι ςυνελεϑςεισ αυτοπαρουςιϊζονται και
ακολουθοϑν προτϊςεισ και ςκϋψεισ για τισ δυνατϐτητεσ που ανούγει αυτό η
δυναμικό. Καμιϊ πρϐταςη δεν ςυζητιϋται ϊμεςα οϑτε αποφαςύζεται η πρακτικό
εφαρμογό κϊποιασ δρϊςησ, αφοϑ κατϊ την επικρατόςαςα, ςϑμφωνα με τισ
τοποθετόςεισ, αντύληψη , τα ςυντονιςτικϊ λειτουργοϑν με εκπροςώπουσ και οι
αποφϊςεισ ϋπρεπε να παρθοϑν απϐ τισ ύδιεσ τισ ςυνελεϑςεισ, ςτισ οπούεσ θα
μεταφϋρονταν οι δεκϊδεσ αλληλεπικαλυπτϐμενεσ ό αντιφατικϋσ μεταξϑ τουσ
προτϊςεισ.
Όπωσ χαρακτηριςτικϊ καταγρϊφεται ςτα πρακτικϊ τησ ςυνϊντηςησ: «Η μόνη
απόφαςη που πήρε η Συνέλευςη των Συνελεύςεων ήταν, η ςύγκληςη τησ 2ησ
Συνέλευςησ των Συνελεύςεων ςτισ 11.02.2012 ςτο Πάντειο ςτισ 4μμ, όπου θα
αναζητηθούν και θα διερευνηθούν κοινέσ δράςεισ ςτισ οποίεσ μπορούν να
ςυμπράξουν οι Συνελεύςεισ». (http://laikisyneleysihalandri.wordpress.com/2012/01/26/%CF%80%CF%81%CE%
B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83
%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85/)

Ήδη, αυτϐ που εύχε διαφανεύ ςα μια δυνατϐτητα ςυνϊντηςησ των διϊςπαρτων
τοπικών (ςτισ γειτονιϋσ) αγώνων υπϋκυπτε ςτον γραφειοκρατικϐ ευνουχιςμϐ
και τον φορμαλιςμϐ. Βαςικό αιτύα τησ αδρϊνειασ του ςυντονιςμοϑ του
Παντεύου θα πρϋπει να θεωρηθεύ κατϊ βϊςη ο πολιτικϐσ ανταγωνιςμϐσ
ανϊμεςα ςτισ ςυνελεϑςεισ που βρύςκονταν κοντϑτερα ςτισ πρακτικϋσ του
αντιεξουςιαςτικοϑ χώρου και ςε αυτϋσ που πρϐςκεινταν ςτην αριςτερϊ, ο
οπούοσ ϋγινε ευθϑσ εξαρχόσ αντιληπτϐσ. υγκεκριμϋνα, η φοβύα που
επικρατοϑςε για απώλεια του ελϋγχου και καπϋλωμα απϐ μη αντιεξουςιαςτικϋσ
–κυρύωσ αριςτερϋσ- τϊςεισ οδόγηςε και ςτην παραπϊνω μύα και μοναδικό
απϐφαςη.
Πϋρα απϐ την ϐποια κριτικό θα μποροϑςε κανεύσ να αςκόςει για μια ςειρϊ απϐ
ζητόματα, ςτην Α(λ)ΕΑ εκεύνο που ϋπαιξε καταλυτικϐ ρϐλο για την
απομϊκρυνςό τησ απϐ το ςυντονιςτικϐ του Παντεύου όταν το ζότημα τησ
ϊτυπησ γραφειοκρατύασ, ϋνα θϋμα που τελικϊ διαπιςτώςαμε ςτην πορεύα ϐτι
ςυνοδεϑει τη λειτουργύα των περιςςοτϋρων ςυντονιςμών. Εν ολύγοισ, τα μϋλη
τησ Α(λ)ΕΑ ϋδειξαν ελϊχιςτο ενδιαφϋρον για τη ςυμμετοχό ςε ϋνα
ςυντονιςτικϐ που επϋλεγε να μην ϋχει αποφαςιςτικϐ χαρακτόρα και
λειτουργοϑςε και αναςταλτικϊ ςτη διαμϐρφωςη κοινών δρϊςεων. Εμεύσ
πιςτεϑαμε πωσ το ςυντονιςτικϐ του Παντεύου εύχε τη δυνατϐτητα να ςυνεχύςει
με καλϑτερουσ ϐρουσ αυτϐ που εύχε ξεκινόςει ςτην πλατεύα υντϊγματοσ,
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αφϐτου το ϑνταγμα εύχε καταςταλεύ: να δώςει οργανωτικό διϋξοδο ςτη
διϊθεςη αγώνα που υπόρχε, να δημιουργόςει εκεύνο το χώρο ςτον οπούο θα
μποροϑςαμε να ςυνδεθοϑμε ςε κοινϋσ διαδικαςύεσ αγώνα, πϋρα απϐ τα ϐρια
που ϋμπαιναν ςτισ μϋχρι τϐτε απεργύεσ. υγκεκριμϋνα το Πϊντειο μποροϑςε να
αντιπαραθϋςει, ϐπωσ εύχε κϊνει πριν το ϑνταγμα, μια λογικό κατϊργηςησ των
διαιρϋςεων ςε κλϊδουσ και ςυντεχνύεσ. Θα μποροϑςε να προτϊξει τον αγώνα
ςυνολικϊ των εκμεταλλευϐμενων ενϊντια ςτην υποτύμηςό τουσ, αφενϐσ
αντύθετα ςτη λογικό των ςωματεύων, ςυνδικϊτων και ομοςπονδιών των
εργαζομϋνων, που οδηγοϑςαν τισ εξελύξεισ μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό και
αφετϋρου, κυρύωσ, ενϊντια ςτη λογικό τησ ϋνωςόσ τουσ ςτη βϊςη τησ εθνικόσ
ενϐτητασ. Αυτό η δεϑτερη δυςϊρεςτη εκδοχό όδη όταν ϋνα ορατϐ ςενϊριο μετϊ
το εθνικιςτικϐ ντελύριο των «Ελλόνων» τησ «πϊνω πλατεύασ» του υντϊγματοσ
το καλοκαύρι του ΄11.
Ιδιαύτερα αποκαρδιωτικό όταν η ϋλλειψη αντανακλαςτικών του ςυντονιςμοϑ
των ςυνελεϑςεων γειτονιϊσ, ςτη 2η ςυνϊντηςό μασ ςτο Πϊντειο ςτισ 11
Υλεβϊρη, τισ παραμονϋσ τησ 12ησ Υλεβϊρη 2012, εκεύνο το κρύςιμο 48ωρο
αντύςταςησ, ϐταν ϐλη η κοινωνύα ϋβραζε με την επώδυνη ψόφιςη του 2 ου
Μνημονύου, μϐλισ μιςϐ χρϐνο μετϊ την ψόφιςη του Μεςοπρϐθεςμου ςτισ 29
Ιοϑνη του ΄11. Παρϊ τη μαζικϐτητα και τη δυναμικό τησ ςυνϊντηςησ εκεύνησ, ςε
μια τϐςο αποφαςιςτικό ςτιγμό, το μϐνο που κατϊφερε να αποφαςύςει εκεύνοσ
ο ςυντονιςμϐσ όταν η παρουςύα ςε ενιαύο μπλοκ ϐλων των ςυνελεϑςεων
γειτονιϊσ την επϐμενη μϋρα ςτη διαδόλωςη τησ 12ησ Υλεβϊρη, παρουςύα που
οϑτωσ ό ϊλλωσ θα υπόρχε εύτε αποφαςιζϐταν ςτο Πϊντειο εύτε ϐχι. Σο λιγϐτερο
που μπορεύ κανεύσ να πει εκ των υςτϋρων για αυτόν την απϐφαςη, μετϊ δηλαδό
τη γενικευμϋνη εξεγερςιακό πρακτικό τησ επϐμενησ μϋρασ, εύναι πωσ η τϊςη για
ιδεολογικό-πολιτικό περιχαρϊκωςη υπερύςχυςε, ενώ ϐςοι επεςόμαναν τισ
ϊμεςεσ προοπτικϋσ αγώνα που ανούγονταν αγνοόθηκαν επιδεικτικϊ. Να
ςημειώςουμε για την ιςτορύα πωσ την επϐμενη μϋρα η εξεγερςιακό διϊθεςη
των ςυγκεντρωμϋνων οδόγηςε ςε τϋτοιασ ϋκταςησ ςυγκροϑςεισ που τα μπλοκ
δεν μπϐρεςαν να μεύνουν ςυγκροτημϋνα για πολλό ώρα ςτο δρϐμο.

…Συντονιςτικών ςυνϋχεια

Η εμπειρύα απϐ τη ςυμμετοχό ςτο ςυντονιςτικϐ του Παντεύου και τα
ςυμπερϊςματα που αποκομύςαμε επιβεβαιώθηκαν και απϐ την τελευταύα φορϊ
που ςυμμετεύχαμε ςε ςυντονιςτικϐ ςυνελεϑςεων «γειτονιϊσ». Σο φθινϐπωρο
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του 2013 και μετϊ τη δολοφονύα του νεαροϑ Θ. Καναοϑτη απϐ ελεγκτό ςτο
Περιςτϋρι, μερικϋσ ςυνελεϑςεισ «γειτονιϊσ» με κοινϊ πολιτικϊ χαρακτηριςτικϊ
που ςυναντιοϑνται ςτο Πολυτεχνεύο καλοϑν ςτην πραγματοπούηςη
ςυντονιςμϋνων παρεμβϊςεων ςτα ΜΜΜ. την ανταπϐκριςό μασ ςτο κϊλεςμα
αυτϐ αντιμετωπύςαμε εκ νϋου τον εκφυλιςμϐ των διαδικαςιών, την
περιχαρϊκωςη, διαχωριςμοϑσ και αποκλειςμοϑσ βαςιςμϋνουσ ςε αμφύβολα
κριτόρια, ϐπωσ ακριβώσ τα εύχαμε αφόςει πύςω μασ το Υλεβϊρη του 2012…
υγκεκριμϋνα βρεθόκαμε μπροςτϊ ςε ϋναν ςυντονιςμϐ που, ενώ λειτουργοϑςε
ουςιαςτικϊ ςαν πολιτικό ομϊδα, πρϐβαλλε την ιδεολογύα του «κατούκου» και
ϋναν υποτιθϋμενο κοινωνικϐ χαρακτόρα. Αυτϐ εύχε ςαν αποτϋλεςμα να
καλϑπτεται πύςω απϐ αυτϐν και να ςυνδιαμορφώνει δρϊςεισ επιλεκτικϊ με
ςυνελεϑςεισ, προςανατολιςμϋνεσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ προτιμόςεισ.
Αντιμετωπύςαμε το παρϊδοξο και υποκριτικϐ κϊθε ςυνϋλευςη γειτονιϊσ να
ςυνδιαμορφώνει ςε τοπικϐ επύπεδο με πολιτικϋσ ομϊδεσ κατϊ το δοκοϑν, ενώ
ϐταν οι εκπρϐςωπού τουσ τοποθετοϑνταν ςτο υντονιςμϐ καλϑπτονταν πύςω
απϐ τον «κοινωνικϐ» χαρακτόρα των ςυνελεϑςεων γειτονιϊσ και αρνοϑνταν τη
ςυνδιαμϐρφωςη με κϊθε ϊλλη ςυλλογικϐτητα, παρϐτι οι ςυλλογικϐτητεσ αυτϋσ
καλοϑνταν να ςυμμετϋχουν ςτισ δρϊςεισ. Όπωσ χαρακτηριςτικϊ μασ ειπώθηκε,
η ςυμμετοχό ςτο ςυντονιςμϐ ιςοδυναμοϑςε απϐ τη μεριϊ του με ενςωμϊτωςη
ςε αυτϐν, ενώ βϋβαια για μασ η ενςωμϊτωςη προϒποθϋτει μια κυρύαρχη δομό κι
αυτϐ δε ςυνϊδει με την οριζοντιϐτητα.

Ο τελευταύοσ ςυντονιςμϐσ που λϊβαμε μϋροσ το Υλεβϊρη του 2014 καλϋςτηκε
με πρωτοβουλύα τησ υνϋλευςησ εργαζομϋνων/ανϋργων ςτα προγρϊμματα
«κοινωφελοϑσ εργαςύασ». το ςυντονιςμϐ που εύχε αποφαςιςτικϐ χαρακτόρα
κλόθηκαν και πόραν μϋροσ ςυλλογικϐτητεσ, ςωματεύα και ςυνελεϑςεισ. Δεν
επρϐκειτο παρϐλα αυτϊ για ϋνα ανοιχτϐ κϊλεςμα ςτο οπούο θα μποροϑςαν να
εκφρϊςουν την ϊποψό τουσ και να ςυνδιαμορφώςουν ϐλοι ϐςοι τελικϊ
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ςυμμετεύχαν ςε αυτό τη δρϊςη. Πηγαύνοντασ, δηλαδό, ςτον ΟΑΕΔ κϊποιοι απϐ
εμϊσ ξϋραμε ακριβώσ τι θα κϊναμε γιατύ το εύχαμε ςχεδιϊςει απϐ κοινοϑ εκ των
προτϋρων, ενώ κϊποιοι ϊλλοι αναγκαςτικϊ ακολουθοϑςαν μϐνο. Απϐ την ϊλλη
πλευρϊ, ενώ η ςυνδιοργϊνωςη όταν ωσ ϋνα βαθμϐ ικανοποιητικό και η
ανταπϐκριςη ςτο κϊλεςμα αρκετϊ μαζικό η ύδια η διαδικαςύα τησ παρϋμβαςησ
εξελύχθηκε ςε ςυνδικαλιςτικό και ο πολιτικϐσ-ταξικϐσ χαρακτόρασ τησ
υποχώρηςε, κυρύωσ γιατύ εξαντλόθηκε ςε περιπτωςιολογύεσ και μια ϊγονη
προςπϊθεια διαπραγμϊτευςησ με τη διούκηςη.

Η απομαζικοπούηςη τησ ςυνϋλευςησ

Παρϊ το ενθουςιώδεσ ξεκύνημϊ τησ, η Α(λ)ΕΑ απομαζικοποιόθηκε ςχετικϊ
γρόγορα. Η Α(λ)ΕΑ ακολοϑθηςε τϋτοια πορεύα που δεν απεμπϐληςε το ταξικϐ
χϊριν του λαώκοϑ, ςυνειδητοποιώντασ ϋγκαιρα ϐτι η ςυμμαχύα με τα
μικροαςτικϊ ςτοιχεύα όταν καταδικαςμϋνη. Οι μϋχρι πρϐτινοσ μη
πολιτικοποιημϋνοι αντιλαμβϊνονταν τον κοινωνικϐ αγώνα ςα μια μϊχη
διαμϋςου τησ νομικόσ οδοϑ και ςαν ςυνδιαλλαγό με τουσ θεςμοϑσ. Για αυτϐν
τον λϐγο μεγϊλο κομμϊτι αυτοϑ του υποκειμϋνου αφομοιώθηκε απϐ τισ δομϋσ
του Δόμου, ϐπωσ η Επιτροπό Αγώνα ενϊντια ςτην ιδιωτικοπούηςη του
Ελληνικοϑ, το Κοινωνικϐ Μητροπολιτικϐ Ιατρεύο Ελληνικοϑ και η Eπιτροπό
ενϊντια ςτα Φαρϊτςια που ςκοπϐ εύχε την οργϊνωςη τησ μαζικόσ προςφυγόσ
των κατούκων ςτα δικαςτόρια, και πολλϋσ ϊλλεσ ακϐμα. Σϋτοιεσ δομϋσ
αναλϊμβαναν απϐ τα πϊνω τη «βοόθεια» ϐςων κατούκων βρύςκονταν ςε
αδϑναμη θϋςη, κυρύωσ των ανϋργων και των αναςφϊλιςτων, και εφαρμϐζοντασ
ωσ φιλανθρωπύα την αλληλεγγϑη τησ οπούασ την εργολαβύα εύχαν αναλϊβει,
υπονϐμευαν την αυτοοργϊνωςη και ενςωμϊτωναν τη δυςαρϋςκεια ό την
οποιαδόποτε διϊθεςη για αγωνιςτικϋσ διεκδικόςεισ.
13
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Για ϐςουσ απϐ τουσ μη πολιτικοποιημϋνουσ δεν αφομοιώθηκαν απϐ αυτϋσ τισ
δομϋσ και παρϋμειναν ςτη ςυνϋλευςη
οι πολϑωρεσ διαδικαςύεσ που
αποςκοποϑςαν ςτην ομοφωνύα και δεν κατϋληγαν ςε αποφϊςεισ λειτοϑργηςαν
αποθαρρυντικϊ. Οι διαμϊχεσ μεταξϑ πολιτικών χώρων όταν ϋντονεσ και
απογοότευαν τουσ ςυμμετϋχοντεσ, οι οπούοι αντιμετώπιζαν τουσ πιο
πολιτικοποιημϋνουσ ωσ μια διαχωριςμϋνη ταυτϐτητα, που, κατϊ τη γνώμη
τουσ, εύχαν κϊνει τον ακτιβιςμϐ «επϊγγελμα» και ςκϋφτονταν και δροϑςαν με
ιδεολογικϊ-δογματικϊ κριτόρια, κϊτι που ςε ϋνα βαθμϐ ανταποκρινϐταν ςτην
πραγματικϐτητα.
Απϐ το φθινϐπωρο του 2011, οι λαώκϋσ ςυνελεϑςεισ ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςτο
κύνημα ϊρνηςησ πληρωμών. Νϋοι φϐροι, ϐπωσ το χαρϊτςι, που η μη πληρωμό
τουσ όταν αιτύα να κοπεύ το ρεϑμα ςε ςπύτια, αυξόςεισ ςτισ τιμϋσ των ειςιτηρύων
ςτα ΜΜΜ και αυξόςεισ ςτα διϐδια
ςτισ
εθνικϋσ
οδοϑσ
εύχαν
φουντώςει κι ϊλλο τη λαώκό
αγανϊκτηςη.
Οι
ςυνελεϑςεισ
ςυμμετϋχουν ςτισ δρϊςεισ με ϐλεσ
τουσ τισ δυνϊμεισ. Σο κύνημα
πετυχαύνει κϊποιεσ μικρϋσ νύκεσ,
αλλϊ μετϊ απϐ κϊποιο καιρϐ
ςβόνει. Η όττα αυτοϑ του
κινόματοσ
φϋρνει
και
την
απομαζικοπούηςη των λαώκών
ςυνελεϑςεων.
Η
δικό
μασ
ςυνϋλευςη δραςτηριοποιόθηκε ςτην ϊρνηςη πληρωμόσ ειςιτηρύου ςτα ΜΜΜ
μϋχρι το τϋλοσ του 2013, χωρύσ να βρει ςημαντικό ανταπϐκριςη απϐ τον πολϑ
κϐςμο.
Κατϊ τη διϊρκεια του 2012, το μεγαλϑτερο κομμϊτι των πολιτικοποιημϋνων
ςταδιακϊ αποχώρηςε απϐ τη ςυνϋλευςη. Αυτϐ ϋγινε γιατύ απϐ τη μια οι
περιςςϐτεροι αναρχικού αφοςιώθηκαν ςτην πολιτικό τουσ ςυλλογικϐτητα. Απϐ
την ϊλλη, οι ενταγμϋνοι ςε κϐμματα τησ Αριςτερϊσ ςτισ εκλογϋσ του ΜαϏου 2012
επϋλεξαν μετϊ απϐ τριβϋσ που δημιουργόθηκαν ςτη ςυνϋλευςη να
διαχωριςτοϑν, ώςτε να προωθόςουν τα δικϊ τουσ προτϊγματα.
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Κριτικό και αυτοκριτικό

Απϐ την αρχό τησ δημιουργύασ τησ ςυνϋλευςησ όταν διακριτού δϑο τουλϊχιςτον
πϐλοι. Απϐ τη μύα η –με την ευρεύα ϋννοια– Αριςτερϊ (μϋλη κομμϊτων και
οργανώςεων τησ Αριςτερϊσ και τησ Άκρασ Αριςτερϊσ) και απϐ την ϊλλη ο
Αντιεξουςιαςτικϐσ-Ελευθεριακϐσ χώροσ.
Αν και οι δϑο αυτού πϐλοι υποτύθεται ϐτι αγωνύζονταν για μια αυτοοργανωμϋνη
δομό, αποδεύχθηκε ϐτι εννοοϑςαν δϑο πολϑ διαφορετικϊ πρϊγματα. Οι
αριςτερού ςτο βαθμϐ που θεωροϑν το κϐμμα τουσ φορϋα τησ Επανϊςταςησ ό
ϋςτω τησ «φιλολαώκόσ» διαχεύριςησ τησ εξουςύασ ϋρχονταν με ςυγκεκριμϋνη
γραμμό και επιζητοϑςαν την αποδοχό τησ μϋςω μιασ αμεςοδημοκρατικόσ
διαδικαςύασ. Αυτοοργϊνωςη γι’ αυτοϑσ εύναι η επικϑρωςη αποφϊςεων που
ϋχουν ληφθεύ ςε κομματικϊ γραφεύα, ό ϊλλα πολιτικϊ κϋντρα εξουςύασ, ϋξω
απϐ την ανοιχτό ςυνϋλευςη, και καμιϊ φορϊ ενϊντια ς’ αυτό.
Σριβϋσ προκλόθηκαν και απϐ τη διαφορετικό αντύληψη των αριςτερών και των
αντιεξουςιαςτών για την ταξικό πϊλη. Οι αριςτερού θεωροϑν τα μικρομεςαύα
αφεντικϊ ςυμμϊχουσ τουσ και τη μιςθωτό ςχϋςη ϐχι ωσ κϊτι απαραύτητα
αρνητικϐ. Αντύθετα οι αντιεξουςιαςτϋσ όταν ενϊντια ςε ϐ λ α τα αφεντικϊ και
το κεφϊλαιο και ϐχι μϐνο ςτο Μεγϊλο Κεφϊλαιο ό το Ιδιωτικϐ.
Μϐνιμο θϋμα που προϋκυπτε όταν η εναντύωςη ςτην Κυβϋρνηςη απ’ τη μύα
μεριϊ και ςτο Κρϊτοσ απϐ την ϊλλη. Οι αριςτερού λϋνε «καλό εύναι η ταξικό
πϊλη, αλλϊ αν δεν υπϊρχει αριςτερό κυβϋρνηςη δεν γύνεται τύποτα». Για τουσ
αντιεξουςιαςτϋσ ο εχθρϐσ εύναι το Κρϊτοσ και ϐχι η εκϊςτοτε κυβϋρνηςη.
Απϐρροια τησ αντύληψησ που εύχαν οι αριςτερού για την αυτοοργϊνωςη όταν
και η δημιουργύα του χώρου «Τπϐςτεγο». Πρωτοςτϊτηςαν ςτη δημιουργύα ενϐσ
κοινωνικο-πολιτικοϑ μορφώματοσ που εςτιϊζει ςτη λειτουργύα ενϐσ χώρουπϐλου ϋλξησ για ϋνα ευρϑ φϊςμα ανθρώπων απϐ αριςτεροϑσ εναλλακτικοϑσ
μϋχρι και ελευθεριακοϑσ. Η προςπϊθεια αυτό όταν πετυχημϋνη, ςυςπειρώθηκε
ϐντωσ κϐςμοσ, και επιτεϑχθηκε τελικϊ το Τπϐςτεγο να αντικατοπτρύζει τη
ςτρατηγικό τησ Αριςτερϊσ περιςςϐτερο απϐ ϐ,τι την εξϋφραζε ςε οποιαδόποτε
ιςτορικό φϊςη τησ η Α(λ)ΕΑ.
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Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ο αντιεξουςιαςτικϐσ πϐλοσ θεώρηςε δεδομϋνο να
μεταφυτεϑςει αυτοϑςιεσ ςυλλογικϋσ διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ λειτουργοϑςε
μϋςα ςτισ ςυλλογικϐτητεσ, χωρύσ να υπϊρχει ϋνασ προβληματιςμϐσ για το πϐςο
προβληματικϋσ θα μποροϑςαν να εύναι οι διαδικαςύεσ αυτϋσ, ϐταν
εφαρμϐζονται ςε μια ομαδοπούηςη διαταξικό. υγκεκριμϋνα, αν και ο τρϐποσ
λόψησ αποφϊςεων ςυζητόθηκε απϐ την αρχό αρκετϋσ φορϋσ χωρύσ να
καταληχτεύ ϋνασ κοινϊ αποδεκτϐσ τρϐποσ να φτϊνει η Α(λ)ΕΑ ςε αποφϊςεισ,
παρϐλα αυτϊ επικρϊτηςε ϊτυπα οι αποφϊςεισ να λαμβϊνονται ϐχι μϋςω
ψηφοφορύασ αλλϊ με ομοφωνύα. Ο ςκοπϐσ όταν να αποφευχθεύ η επιβολό τησ
εξουςύασ των πλειοψηφοϑντων. την πορεύα ϐμωσ αυτϐ που καταλϊβαμε ϐςοι
παραμεύναμε ςτη ςυνϋλευςη όταν πωσ αρκετϋσ φορϋσ και την επιβολό τησ
πλειοψηφύασ δεν αποτρϋπαμε, αλλϊ –το κυριϐτερο– και τισ μειοψηφύεσ
«θϊβαμε» ςτην ανυπαρξύα. Παρατηρεύται απουςύα καταγραφόσ του λϐγου τουσ,
ϊτυπα, ςτη μνόμη μασ, ό ςε πρακτικϊ. ϑντροφοι που εξϋφραζαν απϐψεισ
αντύθετεσ με τισ επικρατοϑςεσ μοιϊζουν «εξαφανιςμϋνοι» απϐ τον λϐγο τησ
ςυνϋλευςησ, ϐπωσ αυτϐσ καταγρϊφεται ςε προκηρϑξεισ, αφύςεσ, πανϐ.
Η ϊλλη ϐψη τησ ομοφωνύασ όταν η εντελώσ αντύςτροφη κατϊςταςη ςε κϊποιεσ
ςποραδικϋσ περιπτώςεισ. Όταν δεν καταφϋρναμε να ομοφωνόςουμε δεν
μποροϑςαμε να προχωρόςουμε ςε κϊποια δρϊςη ακϐμα κι αν υπόρχε η
ςυγκατϊθεςη των περιςςϐτερων. Έτςι ςόμερα εύναι ςαφϋσ ςε ϐςουσ ϋχουμε
απομεύνει ςτην Α(λ)ΕΑ πωσ κϊποιεσ φορϋσ ςτισ ανοιχτϋσ διαδικαςύεσ πρϋπει να
καταφεύγουμε ςε ψηφοφορύα, α φ ο ύ ϋχουμε εξαντλόςει το διϊλογο.
υγκεκριμϋνα, θα πρϋπει να δύνεται αρκετϐσ χρϐνοσ για ζϑμωςη, ώςτε να μην
κλεύνουν τα ζητόματα με επιφανειακϋσ τοποθετόςεισ. Να ςηκώνονται τα χϋρια,
ϐταν φτϊνουμε ςε αδιϋξοδο, περιςςϐτερο για την καταγραφό μιασ τϊςησ, μιασ
κατεϑθυνςησ προσ την οπούα θα κινηθεύ η ςυνϋλευςη και θα ςυνδιαμορφώςει κι
ϐχι με ςτϐχο την καταγραφό μιασ νύκησ ό όττασ αντικρουϐμενων απϐψεων. Η
ψηφοφορύα θα απϋτρεπε την απραξύα τησ ςυνϋλευςησ και την περιςτολό τησ
δρϊςησ τησ. Το μοντϋλο τησ ομοφωνύασ φϊνηκε να μην δουλεϑει πϊντα ςτην
περύπτωςη τησ λαώκόσ ςυνϋλευςησ, μιασ και τα υποκεύμενα που ςυμμετεύχαν ςε
αυτό εύχαν πολλϋσ διαφορετικϋσ καταβολϋσ. Αποδεύχθηκε ϐτι εξουςιαςτικϋσ
ςυμπεριφορϋσ κρϑβονταν πύςω απϐ την επύφαςη τησ ομοφωνύασ, οι ςϑντροφοι
ϋρχονταν απϐ πριν με ϋτοιμεσ απϐψεισ και ο διϊλογοσ δεν οδηγοϑςε πουθενϊ.
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Οι οριζϐντιεσ αντιιεραρχικϋσ διαδικαςύεσ ϋμοιαζαν να μην εύναι τϐςο τϋλειεσ ϐςο
παρουςιϊζονταν.
Επιπλϋον, ςτον αντύποδα του αριςτεροϑ πϐλου που ςυνόθιζε να «τινϊζει» τισ
διαδικαςύεσ ςτον αϋρα και να κϊνει κατϊχρηςη του «αυθορμητιςμοϑ» και τησ
«πρωτοβουλύασ», προκειμϋνου να επιβϊλλει ςτη ςυνϋλευςη την ατζϋντα τησ
Αριςτερϊσ, ϋνα κομμϊτι του πϐλου που ςυγκροτοϑςε ο αντιεξουςιαςτικϐσ
χώροσ ϋμενε ςτενϊ προςκολλημϋνοσ ςτισ «διαδικαςύεσ» και ςτη φϐρμα, ενώ
αντύθετα ϋνα ϊλλο όταν αφορμαλιςτικϐ και χαοτικϐ.
Συνολικϊ τα ςυμπερϊςματα εύναι πωσ:
Η Α(λ)ΣΕΑ εύχε την εντϑπωςη πωσ αποτελοϑςε ϋνα κοινωνικϐ μϐρφωμα και
επϋμενε να παρουςιϊζεται ωσ τϋτοιο, τη ςτιγμό που αποτελοϑςε ϋνα λύγο-πολϑ
ςυμπαγό πυρόνα πολιτικοποιημϋνων και ιδεολϐγων. Πρϊγμα που, τελικϊ,
απϋτρεψε την κοινωνύα, που όρθε να μασ ςυναντόςει, απϐ το να ςυςπειρωθεύ
γϑρω μασ.
Πολλϊ μϋλη για μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα εύχαν την εντϑπωςη πωσ
ςυμμετϋχουν ςε λαώκό ςυνϋλευςη, ενώ εύχαν μια εξιδανικευμϋνη εικϐνα για την
ταυτϐτητα τησ λαώκόσ ςυνϋλευςησ-κι απϐ αυτϐ δεν εξαιροϑνται οι γρϊφοντεσγρϊφουςεσ. Δεν εύχαμε ςυνειδητοποιόςει πωσ ϊλλο εύναι μια ςυνϋλευςη λαοϑ κι
ϊλλο μια ςυνϋλευςη εξεγερμϋνων που ϋχουν ςυνεύδηςη τησ ταξικόσ τουσ θϋςησ
και αγωνύζονται ενϊντια ςτη κοινωνικό ςχϋςη κεφϊλαιο. Πιςτεϑαμε πωσ ϐλοι
ϐςοι όταν δυςαρεςτημϋνοι εύχαν όδη φτϊςει ςτην ιδϋα τησ … κοινωνικόσ
επανϊςταςησ, ό θϋλαμε, λειτουργώντασ ωσ πρωτοπορύα να «τουσ» φτϊςουμε
εμεύσ με ϋνα ϊλμα εκεύ(!), αδιαφορώντασ για την ϑπαρξη επιμϋρουσ
ςυμφερϐντων –πολιτικών ό υλικών– που μπορεύ να ςυνυπόρχαν εν παραλλόλω
μϋςα ςτην Α(λ)ΕΑ.
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Ένα γενικϐ ςυμπϋραςμα που αποτελεύ κοινϐ τϐπο ϐςων μεύναμε μϋχρι τώρα
ςτη ςυνϋλευςη εύναι ϐτι απϐ την αρχό τησ δημιουργύασ τησ η Α(λ)ΕΑ κινοϑνταν
με τϋτοιο τρϐπο ώςτε να αυτοαναιρεύται ωσ ΛαϏκό Συνϋλευςη. Πϋρα απϐ το ϐτι
ϊλλαζε ςυνεχώσ η ςϑνθεςό τησ, ϐςον αφορϊ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτό,
ϊλλαζαν παρϊλληλα και οι αντιλόψεισ των ατϐμων που ςυμμετεύχαν ς’ αυτό
και ενϐςω ςυμμετεύχαν ςε αυτό. Απϐ την πρώτη ςτιγμό τησ λειτουργύασ τησ και
μϋχρι κϊποιο διϊςτημα πριν την αυτοδιϊλυςό τησ τα πολιτικοποιημϋνα μϋλη
τησ ό ϐςα πολιτικοποιοϑνταν ςτην πορεύα επϋμεναν να παρουςιϊζονται ωσ
«κϊτοικοι» και να διαχωρύζουν την πολιτικό τουσ ταυτϐτητα ςτα πλαύςια των
διαδικαςιών τησ «λαώκόσ» ςυνϋλευςησ. Έτςι, δεν αποτελοϑςαμε ϋναν αυθεντικϐ
ςχηματιςμϐ ςε αντιςτοιχύα με αυτϐ που πραγματικϊ όμαςτε, κϊτι που όταν
ιδιαιτϋρωσ προβληματικϐ και για τουσ αγώνεσ που δύναμε, αλλϊ και για την
εικϐνα που αντανακλοϑςαμε προσ τα ϋξω. Η πρακτικό μασ αυτόςυνειδητοποιόςαμε μετϊ απϐ αγώνεσ ενϐσ χρϐνου περύπου - όταν αποτϋλεςμα
μιασ ςυγκεκριμϋνησ ιδεολογικοπούηςησ. Μερικού απϐ εμϊσ δεν εύχαν τϐτε ακϐμη
ςυλλϊβει πϐςο θολό εύναι η ταυτϐτητα του «κατούκου», ο οπούοσ ωσ τϋτοιοσ δεν
μπορεύ να αποτελεύ καν πολιτικϐ υποκεύμενο. όμερα πια μασ εύναι ξεκϊθαρο
πωσ μια ςυνϋλευςη κατούκων το περιςςϐτερο που μπορεύ να φτϊςει εύναι να
αποτελεύ ϋνα εναλλακτικϐ δημοτικϐ ςυμβοϑλιο. .
Αναφερϐμαςτε λοιπϐν και ςτουσ ύδιουσ μασ τουσ εαυτοϑσ. Αναγνωρύζουμε ϐτι
μϋςα απϐ την πολιτικό ζϑμωςη ςε αυτό τη ςυνϋλευςη αλλϊξαμε ςε ςχϋςη με το
πώσ αντιλαμβανϐμαςτε τη ςημερινό κοινωνύα και τα μϋςα αγώνα για την
αλλαγό τησ. Αρνοϑμαςτε πλϋον να παρουςιαζϐμαςτε ωσ δόθεν αυθεντικό λαώκό
κινητοπούηςη γειτονιϊσ (ϐ,τι κι αν μπορεύ να ςημαύνει αυτϐ) και να
προβϊλλουμε ϋναν αμφιλεγϐμενο κοινωνικϐ χαρακτόρα. Δεν υποβαθμύζουμε
οϑτε αποκρϑπτουμε τον πολιτικϐ, αν και ανομοιογενό, χαρακτόρα τησ
ςυλλογικϐτητϊσ μασ και με αυτϐ τον χαρακτόρα παρεμβαύνουμε ςτη γειτονιϊ
(και ϐχι μϐνο). Θα εύμαςτε πια παρϐντεσ και παροϑςεσ ςτο ταξικϐ
ανταγωνιςτικϐ κύνημα ςυγκροτώντασ μια ταξικό προλεταριακό ςυλλογικότητα.
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Η ιςτορικό ςυγκυρύα και εμεύσ

όμερα πια το κύνημα ϋχει βρεθεύ ςε ϑφεςη και παρϊλληλα (και εξαιτύασ αυτοϑ)
η νεοφιλελεϑθερη επύθεςη ςυνεχύζεται διαρκώσ εντεινϐμενη. (Αν και ςτη
χρονικό ςτιγμό που το κεύμενο αυτϐ δημοςιοποιεύται οι ςυνθόκεσ εύναι υπϐ
διαμϐρφωςη ωσ ϋνα βαθμϐ).
Απϐ τη ςτιγμό που το κρϊτοσ ϋπρεπε να ςώςει ϋνα διεθνϋσ χρηματοπιςτωτικϐ
ςϑςτημα που, ςτην αντύληψό του, μϐνο αυτϐ εγγυϊται την επιβολό κανϐνων
πειθϊρχηςησ τϐςο των εργατών ϐςο και των μεμονωμϋνων επιχειρόςεων, η
τϊξη των προλετϊριων φτωχοποιόθηκε και ταπεινώθηκε τϐςο ϐςο οι
καπιταλιςτϋσ δεν εύχαν διανοηθεύ οϑτε να ονειρευτοϑν τα προηγοϑμενα 30
χρϐνια. υγκεκριμϋνα:
Στο χώρο τησ δουλειϊσ :
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Η μεύωςη των μιςθών ϋφταςε μϋχρι και το 40%. Η αναςφϊλιςτη και
αδόλωτη εργαςύα ξεπερνϊει πλϋον το 36%. Η ανεργύα ϋχει ςκαρφαλώςει
ςτο 30%, που αντιςτοιχεύ ςε 1.400.000 ανϋργουσ. Στουσ νϋουσ η ανεργύα
ϋχει επύςημα ανϋλθει ςτο 67%. Απολϑςεισ, διαθεςιμϐτητα,
“κινητικϐτητα”. Ένασ ανυποχώρητοσ αγώνασ ακϐμα ςε εξϋλιξη:
καθαρύςτριεσ και ςχολικού φϑλακεσ.
Ειςϊγονται νϋα μοντϋλα εκμετϊλλευςησ τησ εργαςύασ: τα προγρϊμματα
«κοινωφελούσ» εργαςύασ ςτα οπούα οι εργαζϐμενοι εύναι
απογυμνωμϋνοι απϐ ςτοιχειώδη εργαςιακϊ δικαιώματα, λαμβϊνουν
τον εντυπωςιακό «μιςθϐ» των 490 ευρώ (μϋγιςτο) και εύναι ουςιαςτικϊ
αναςφϊλιςτοι ςε ϐλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ. Σα ιδιαύτερα
αυτϊ καθεςτώτα απαςχϐληςησ αποτελοϑν ϋνα ςτυγνϐ εκβιαςμϐ,
εφϐςον εκμεταλλεϑονται την ανϊγκη χιλιϊδων μακροχρϐνια ϊνεργων
να επιβιώςουν.
Οι απεργύεσ ποινικοποιοϑνται, «δικάζονται» και κρύνονται παρϊνομεσ.
Επιςτρατεϑονται
ολϐκληροι
κλϊδοι
εργαζομϋνων:
απεργού
ναυτεργϊτεσ, εργαζϐμενοι ςτο μετρϐ, καθηγητϋσ. Επύδειξη κρατικοϑ
αυταρχιςμοϑ το κλεύςιμο τησ ΕΡΣ.
Οι ςυντϊξεισ ςυρρικνώνονται.
Σο πλϋον πολιτικϊ αδϑναμο κομμϊτι τησ εργατικόσ τϊξησ, οι
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μετανϊςτεσ εργϊτεσ, αν δεν πυροβολοϑνται ςτα κϊθε λογόσ χωρϊφια
και χωραφϊκια, αν δεν υποτιμοϑνται, αν δεν προπηλακύζονται και
βαςανύζονται, κλειδώνονται μαζύ με ϊλλα περιθωριοποιημϋνα ϊτομα
ςτα «κϋντρα φιλοξενύασ», ςτην πραγματικϐτητα ςϑγχρονα ςτρατϐπεδα
ςυγκϋντρωςησ.
Όλα αυτϊ τη ςτιγμό που τα κϋρδη των μεγϊλων αφεντικών υπερδιπλαςιϊζονται.
Στο χώρο τησ παιδεύασ και τησ υγεύασ:




χολεύα και νοςοκομεύα κλεύνουν, ςυγχωνεϑονται ό υπολειτουργοϑν
κυρύωσ ςτην περιφϋρεια. την αποθϋωςη του νεοφιλελευθεριςμοϑ,
ϐποιοσ μπορεύ οικονομικϊ, μορφώνεται. Όποιοσ το αντϋχει οικονομικϊ
περιθϊλπεται. Οι υπϐλοιποι ςτο κοινωνικϐ περιθώριο και ςτην
ανυπαρξύα.
Δευτεροβϊθμια και τριτοβϊθμια εκπαύδευςη ςυρρικνώνονται, αφοϑ
ςτϐχοσ εύναι η κατϊρτιςη. Σο κϐςτοσ μϐρφωςησ ςυνεχώσ αυξϊνεται.
Σαυτϐχρονα επιχειρεύται η καταςτολό ςτουσ πανεπιςτημιακοϑσ
χώρουσ και η εκκαθϊριςη των δομών του κινόματοσ μϋςα ςε αυτϊ:
ςεκιουριτϊδεσ, face control, ΜΑΣ για την αποτροπό καταλόψεων. Σην
ύδια ςτιγμό οι περιςςϐτερεσ ςχολϋσ τησ πανεπιςτημιοϑπολησ ςτην
Αθόνα δεν ϋχουν υπηρεςύεσ καθαριϐτητασ.

Στην κοινωνικό ζωό:








Κϋντρα κρϊτηςησ, Αμυγδαλϋζα, Κϐρινθοσ, ϊμοσ κ.α. (ελληνικϊ
Γκουαντανϊμο) για τουσ μετανϊςτεσ και αιτοϑντεσ ϊςυλο: πεύνα , κρϑο,
ξϑλο, εξευτελιςμού και κρϊτηςη χωρύσ κανϋνα νομικϐ ϐριο. Σα ύδια και
χειρϐτερα ςτα αςτυνομικϊ τμόματα.
Υυλακϋσ που εξοντώνουν: υπερπληθυςμϐσ που ςυνωςτύζεται,
υποςιτιςμϋνοσ, εκτεθειμϋνοσ ςτην ϊμεςη και βύαιη καταςτολό.
Υυλακϋσ (τϑπου Γ) μϋςα ςτισ φυλακϋσ με ςτϐχο τη φυςικό και ηθικό
εξϐντωςη αυτών που το κρϊτοσ τοποθετεύ ςε καθεςτώσ εξαύρεςησ.
Περιθωριοποιημϋνα ϊτομα, ϐπωσ οι οροθετικϋσ γυναύκεσ,
διαπομπεϑονται και ςτιγματύζονται, χϊριν του «κοινωνικοϑ
ςυμφϋροντοσ», με τη ςυναύνεςη γιατρών και θεραπευτών.
Όλη η αντιςτεκϐμενη κοινωνύα καταςτϋλλεται με τϐνουσ χημικών,
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ξυλοδαρμοϑσ, ςυλλόψεισ, προςαγωγϋσ ακϐμα και «προληπτικϋσ», κϊθε
φορϊ που οργανώνεται και αντιδρϊ (απεργύεσ, διαδηλώςεισ).
Οι καταλόψεισ καταςτϋλλονται,
οι δημϐςιοι χώροι πωλοϑνται ςε
εξευτελιςτικϋσ τιμϋσ ϋτςι ώςτε
τύποτα δημϐςιο ό κοινωνικϐ να
μη μεύνει ϐρθιο, κανϋνασ
δημϐςιοσ χώροσ ςυνϊθροιςησ,
κανϋνα μϋροσ που θα μποροϑςε
να ςυςπειρώςει τισ μϊζεσ, να
ςυνεγεύρει μνόμη και αντύδραςη,
ώςτε η κοινωνύα να παραδύνεται
ςτη mainstream κουλτοϑρα τησ
τηλεοπτικόσ αποβλϊκωςησ και
τησ απϊθειασ.
τα ΜΜΜ ςυχνϋσ και βύαιεσ εύναι οι επιθϋςεισ ελεγκτών-ρουφιϊνων ςε
ανϋργουσ, μετανϊςτεσ, φοιτητϋσ και μαθητϋσ. Αποκορϑφωμα η
δολοφονύα του Θανϊςη Καναοϑτη απϐ ελεγκτό ςτο Περιςτϋρι το
καλοκαύρι του 2013.
Σριπλαςιαςμϐσ των αυτοκτονιών

Στην οικονομύα, τϋλοσ:



Αλλεπϊλληλοι φϐροι και χαρϊτςια, υψηλϐ κϐςτοσ ςτϋγησ, τροφόσ,
νεροϑ, ενϋργειασ, μεταφορϊσ, μϐρφωςησ, περύθαλψησ.
καρφϊλωμα του γενικοϑ ποςοςτοϑ φτώχειασ ςτην Ελλϊδα απϐ 18% το
2010 ςτο 44,3% το 2012, δηλαδό ο μιςϐσ ςχεδϐν πληθυςμϐσ, κατϊ το
καπιταλιςτικϐ ϐραμα, ζει ςε ςυνθόκεσ φτώχειασ.

Για την Α(λ)ΕΑ, λοιπϐν, το ερώτημα αν θα διαλυθοϑμε για να πϊμε ςπύτια μασ
τϋθηκε μϋςα ςε αυτό την ιςτορικό ςυγκυρύα. Και απαντόθηκε.
Σα πρϊγματα δεν εύναι αναγκαύο να ςυνεχύςουν να πηγαύνουν ϋτςι. Πϊντα
υπϊρχει η δυνατϐτητα να τινϊξουμε ςτον αϋρα τουσ υπολογιςμοϑσ τουσ. Ένασ
διαρκόσ, ανοιχτϐσ ό υπϐγειοσ, ταξικϐσ πϐλεμοσ που μαινϐταν την εικοςαετύα
‘70- ‘90, ςτα νοςοκομεύα, ςτουσ εργαςιακοϑσ χώρουσ καθώσ και ςτο
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μητροπολιτικϐ πεδύο εν γϋνει, εύχε καταφϋρει να εμποδύςει απϐ τη δικό μασ
πλευρϊ την υποβϊθμιςη τησ ζωόσ μασ.
Οι αγώνεσ μασ εύναι πϊντα αυτού που μποροϑν να ανατρϋψουν ϐςα ϋχουν όδη
λϊβει χώρα και ϐςα ακϐμα ςχεδιϊζονται. όμερα περιςςϐτερο απϐ ποτϋ εύναι
ιςχυρό η ανϊγκη μασ για ριζικό ανατροπό του ταξικοϑ ςυςχετιςμοϑ δϑναμησ
που υπϊρχει τώρα ςτην κοινωνύα. υγκροτώντασ αυτό τη ςυλλογικϐτητα
φιλοδοξοϑμε να ςυνεχύςουμε να αποτελοϑμε μϋροσ τησ αντύςταςησ ενϊντια ςε
αυτόν την επύθεςη.
Στην τωρινό ( τωρινό ςε ςχϋςη με το χρϐνο ςυγγραφόσ του κειμϋνου αυτοϑ)
ςυγκυρύα βριςκϐμαςτε αντιμϋτωποι με μια μορφό του καπιταλιςτικοϑ κρϊτουσ,
διαφορετικό απϐ αυτό του «κρϊτουσ-πρϐνοιασ» που φοϑςκωνε τισ δημϐςιεσ
δαπϊνεσ για παιδεύα, υγεύα, κοινωνικό αςφϊλιςη. Σα τελευταύα χρϐνια η μορφό
του κρϊτουσ εύναι αυτό του ςιδερϐφραχτου, αυταρχικοϑ, νεοφιλελεϑθερου
κρϊτουσ που χρηματοδοτεύ τουσ ατομικοϑσ καπιταλιςτϋσ και τουσ τραπεζύτεσ.
Εδώ εύναι που πρϋπει να ξεκαθαρύςουμε κϊτι: εύμαςτε και θα εύμαςτε ενϊντια
ςτο καπιταλιςτικϐ κρϊτοσ ςε κϊθε μορφό του. Σο καπιταλιςτικϐ κρϊτοσ εύναι
πϊντα κρϊτοσ του κεφαλαύου. Εύναι το κρϊτοσ που υπηρετεύ τα
μακροπρϐθεςμα ταξικϊ ςυμφϋροντα τησ ϊρχουςασ κεφαλαιοκρατικόσ
κοινωνικόσ τϊξησ, εξαπατώντασ τισ υποτελεύσ-εκμεταλλευϐμενεσ τϊξεισ πωσ
δόθεν πρϐκειται για ουδϋτερο κρϊτοσ πϋραν των ταξικών αντιθϋςεων.
Σόμερα, εύναι το κρϊτοσ που επιβϊλλει την τρομοκρατύα του χρϋουσ τώρα πια
που ςτην Ελλϊδα, αλλϊ και παγκοςμύωσ, η καπιταλιςτικό οικονομύα βρύςκεται
ςε βαθιϊ ϑφεςη-μεύωςη τησ κερδοφορύασ του κεφαλαύου. Εύναι το κρϊτοσ που
εφαρμϐζει βύαιεσ πολιτικϋσ υποτύμηςησ και περικοπών του ϊμεςου μιςθοϑ μασ,
αλλϊ και του ϋμμεςου «κοινωνικοϑ» μασ μιςθοϑ, αυτοϑ που δεν τον
ειςπρϊττουμε ςτο χϋρι, ςε χρόμα, αλλϊ ςε εύδοσ. Γι’ αυτϐ κλεύνει τισ κοινωνικϋσ
υπηρεςύεσ και τα νοςοκομεύα. Γι’ αυτϐ κλεύνει τα ςχολεύα . Γι’ αυτϐ αυξϊνει τη
φορολογύα και τα ειςιτόρια των μϋςων ςυγκοινωνύασ. Για να ςώςει ό και να
διογκώςει την απαραύτητη για τον καπιταλιςτικϐ τρϐπο παραγωγόσ
κεφαλαιακό κερδοφορύα.
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υγκρουϐμαςτε λοιπϐν με την κανιβαλιςτικό καπιταλιςτικό κοινωνύα με την
τωρινό νεοφιλελεϑθερη μορφό τησ αλλϊ και με τη « δύκαιη» του «κρϊτουσ
πρϐνοιασ».
υνεχύζουμε, ϐντασ μϋροσ του ταξικοϑ-αντικρατικοϑ-αντικαπιταλιςτικοϑ
κινόματοσ, αφόνοντασ πύςω μασ την κύβδηλη ταυτϐτητα του «κατούκου» και
γνωρύζοντασ πια τα ϐρια των ςυμμαχιών με τα μικροαςτικϊ ςτρώματα.
Εναντιωνϐμαςτε ςε ϐλεσ τισ απϊνθρωπεσ εξουςιαςτικϋσ και εκμεταλλευτικϋσ
ςχϋςεισ που γεννϊ ο καπιταλιςμϐσ. Παρϊλληλα δεν πιςτεϑουμε πωσ αυτϐ το
ςϑςτημα ςχϋςεων επιδϋχεται μεταρρυθμύςεισ.
Ναι, αλλϊ με ποια μορφό και ποιο περιεχϐμενο ςυνεχύζουμε;

23

ωσ την υπόγεια ςήραγγα

Οι υπϊρχουςεσ πολιτικϋσ δομϋσ δεν μασ καλϑπτουν

Οι πολϑτιμεσ εμπειρύεσ απϐ τουσ αγώνεσ τησ ΑΛΕΑ και οι ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ
που διαμορφώςαμε μεταξϑ μασ κατϊ τη διϊρκειϊ τουσ όταν μια ςημαντικό
παρακαταθόκη. Αν δεν ςυνεχύζαμε, το πιο πιθανϐ θα όταν οι πϊμπολλεσ ώρεσ
πολιτικόσ δουλειϊσ και ςυλλογικών αναζητόςεων να ϋμεναν απλώσ ςτο πεδύο
των ευχϊριςτων αναμνόςεων. Σο αδιϋξοδο, ϐμωσ, όταν υπαρκτϐ: ϋνασ
ελϋφαντασ ςτη μϋςη του δωματύου. υντρϐφιςςεσ και ςϑντροφοι ϋφευγαν,
λύγοι για να ακολουθόςουν κϊποιον ϊλλο δρϐμο, οι περιςςϐτεροι για να πϊνε
ςπύτι τουσ. Θα μποροϑςαμε ύςωσ να ενταχθοϑμε ςε κϊποια ϊλλη,
προϒπϊρχουςα δομό. τη λειτουργύα και ςτη μορφό αυτών των παλιών ό νϋων
μορφών πολιτικόσ οργϊνωςησ εύχαμε ενςτϊςεισ. Δύχωσ να αμφιςβητοϑμε τη
ςυνειςφορϊ τουσ, καταλαβαύναμε ϐτι ςε αρκετϊ ςημεύα δεν μασ κϊλυπταν.
Οι κοινωνικού χώροι, κατειλημμϋνοι ό μη, τα ανταλλακτικϊ παζϊρια, οι
αυτοδιαχειριζϐμενεσ δομϋσ (ωδεύα, κυλικεύα κλπ.), οι ςυλλογικϋσ κουζύνεσ, τα
ενιςχυτικϊ μαθόματα αλληλεγγϑησ, τα κοινωνικϊ ιατρεύα πλόθυναν μετϊ την
κινηματικό ϋκρηξη του 2011. Οι αντιδομϋσ αλληλεγγϑησ απλώθηκαν κοινωνικϊ
μαζύ με τισ ςυνελεϑςεισ των πλατειών. Απϐ την αρχό η δημιουργύα αυτών των
αντιδομών ςαν απϊντηςη ςτην κρύςη όταν προβληματικό, αφοϑ δεν
αντιςτοιχοϑςαν ςτο μϋγεθοσ τησ επύθεςησ που δεχϐμαςτε, αλλϊ οϑτε και ςτη
δυναμικό του κινόματοσ τϐτε. Δεν αναφερϐμαςτε ςε εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ
που εξ ανϊγκησ ϋπρεπε να υπϊρξει αυτοοργανωμϋνη ανταπϐκριςη ςε
επεύγουςεσ ανϊγκεσ που δημιοϑργηςε η κρύςη. Παρατηρόςαμε ϐμωσ πωσ ςτισ
περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ όρθαν να καλϑψουν το κενϐ που ϊφηνε το
κεφϊλαιο, ϐταν εγκατϋλειπε το κοινωνικϐ κρϊτοσ ωσ τρϐπο διαχεύριςησ του
προλεταριϊτου, πρώτα μετακυλύοντασ ϋτςι την ευθϑνη και το κϐςτοσ τησ
αναπαραγωγόσ μασ ςε εμϊσ τουσ ύδιουσ και ϋπειτα αναπαρϊγοντασ τουσ
υπϊρχοντεσ διαχωριςμϋνουσ ρϐλουσ: δϊςκαλοσ-μαθητόσ/γιατρϐσ-αςθενόσ
/μϊγειρεσ-ςιτιζϐμενοι κλπ. ∙ με την ιδεολογύα μϊλιςτα πωσ αποτελοϑν «ϊμεςη
λϑςη ςτην οικονομικό και ηθικό κρύςη που ϋχει ξεςπϊςει» ό πωσ «καλϑπτουμε
με τισ αντιδομϋσ τισ ανϊγκεσ μασ χωρύσ τη διαμεςολϊβηςη του χρόματοσ
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προτϊςςοντασ τη ςυλλογικϐτητα ϋναντι τησ ατομικϐτητασ και τησ
απομϐνωςησ»(sic). Ση ςυλλογικϐτητα, ϐμωσ, ϋναντι τησ ατομικϐτητασ
προτϊςςει και η εκκληςύα ό ϋνασ φιλανθρωπικϐσ ςϑλλογοσ…
Διακρύναμε ακϐμα ϐτι τον κϐςμο που βριςκϐταν εκεύ δεν τον ωθοϑςε μϐνο η
ανϊγκη για πολιτικό δρϊςη, αλλϊ και η ανϊγκη τησ κοινωνικοπούηςησ και τησ
ψυχαγωγύασ. Πριν τριϊντα χρϐνια, ϋνα ςϑνθημα ϋλεγε « Εκτϐσ απϐ τον
ιμπεριαλιςμϐ, υπϊρχει κι η μοναξιϊ». Σο ςϑνθημα που θα ταύριαζε ςτην εποχό
μασ θα όταν «εκτϐσ απϐ τη μοναξιϊ, υπϊρχει κι ο καπιταλιςμϐσ». ημαντικϋσ οι
κοινωνικϋσ ςχϋςεισ κι ο πολιτιςμϐσ, αλλϊ εύναι και μια βαλβύδα αποςυμπύεςησ
τησ ςυςςωρευμϋνησ ϋνταςησ. Κοινωνικοπούηςη δεν ςημαύνει απαραύτητα και
πολιτικοπούηςη. Καλϐ εύναι να αρϊζουμε με αντιςυςτημικό διϊθεςη, αλλϊ
χρειϊζεται και λύγο «ζϐρι» για να παραχθεύ ουςιώδησ πολιτικϐσ Λϐγοσ και
Πρϊξη. Μια κουλτοϑρα εναλλακτιςμοϑ που ειςχωρεύ ςε κϊποιουσ κοινωνικοϑσ
χώρουσ εύναι ικανό να απογυμνώςει τισ δρϊςεισ τουσ απϐ τα ϐποια ταξικϊ
χαρακτηριςτικϊ και να προβϊλλει ϋνα ανθρωπιςτικϐ-φιλανθρωπικϐ
περιεχϐμενο.
Απϐ την πλευρϊ που βλϋπουμε εμεύσ τα πρϊγματα το περιεχϐμενο των
αντιδομών δεν μπορεύ να διαχωρύζεται απϐ την επύθεςη και τη μαχητικό
αντύςταςη ςτην καπιταλιςτικό αναδιϊρθρωςη και την κρατικό κυριαρχύα (και
πρϊγματι υπϊρχουν κϊποιεσ δομϋσ που κϊνουν ακριβώσ αυτϐ). Οι ςυλλογικϋσ
κουζύνεσ για παρϊδειγμα ςυγκροτοϑνται απϐ ϐλουσ εμϊσ που ϋχουμε ςτερηθεύ
τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ. Κατϊ κανϐνα βϋβαια «τα ϋξοδα τησ ςυλλογικόσ
κουζύνασ βγαύνουν απϐ την ελεϑθερη ςυνειςφορϊ αυτών που ςυμμετϋχουν»,
αντύ να προϋρχονται απϐ απαλλοτριώςεισ ϐλων αυτών που παρϊγονται απϐ το
αύμα τησ τϊξησ μασ και δημιουργοϑν τον πλοϑτο των κεφαλαιοκρατών. τη
δεϑτερη περύπτωςη μιλϊμε για ςυγκρϐτηςη κοινϐτητασ αγώνα μϋςα απϐ την
οπούα καλϑπτουμε τισ ανϊγκεσ μασ, ενώ ςτην πρώτη για μούραςμα τησ
φτώχειασ μασ. Γιατύ αν –ϐπωσ διακηρϑςςουν πολλϋσ ςυλλογικϋσ κουζύνεσ–
«μαγειρεϑουμε ςυλλογικϊ, τρώμε ςυλλογικϊ, καθαρύζουμε την κουζύνα μασ
ςυλλογικϊ, ερχϐμαςτε ςε επαφό, ςπϊμε το φϐβο και προετοιμϊζουμε τη ζωό
μασ για ϋναν άλλο* κϐςμο» και αυτό η ςυλλογικό αντιμετώπιςη ςτηρύζεται ςε
«κουτιϊ ελεϑθερησ ςυνειςφορϊσ/οικονομικόσ ενύςχυςησ» τϐτε ϋνα εύναι το
ςύγουρο: ςε αυτόν τον κϐςμο ακραύασ υποτύμηςησ τησ εργαςιακόσ μασ δϑναμησ
ςκϊβουμε ϋνα λϊκκο μιζϋριασ για τουσ εαυτοϑσ μασ. Αντύςτοιχα ςτα κοινωνικϊ
ιατρεύα, εϊν αρκοϑμαςτε ςτην παροχό εθελοντικών υπηρεςιών, μιλϊμε για
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αυτοδιαχεύριςη τησ εξαθλύωςόσ μασ. Επιθετικό διϊςταςη ςτη δρϊςη αυτό θα
ϋδιναν αγωνιςτικϋσ παρεμβϊςεισ για να διεκδικόςουμε πρϐςβαςη ςτισ
υποδομϋσ που μασ ςτεροϑν: με μπλοκαρύςματα του ειςπρακτικοϑ μηχανιςμοϑ
ςε δευτεροβϊθμιεσ δομϋσ υγεύασ , με καταλόψεισ ςε νοςοκομεύα που διαθϋτουν
τα μηχανόματα για εξετϊςεισ, με δυναμικό διεκδύκηςη νοςηλεύασ ώςτε να
καλϑπτονται οι ανϊγκεσ μασ ϊμεςα και πρακτικϊ. (* η υπογράμμιςη δική μασ)

Λογικό επιλογό για τη ςυνϋχιςη τησ δρϊςησ μασ θα όταν να περιοριςτοϑμε πϊλι
ςτα ςυνδικϊτα, ϐςοι ϋχουμε. Δεν προτϊςςουν ϊλλωςτε τον ταξικϐ αγώνα και
την οργϊνωςη των εργατών ενϊντια ςτα αφεντικϊ τουσ; Ναι, αλλϊ
προϒποθϋτουν, απϐ τη φϑςη τουσ, μια λογικό ςυντεχνιακό. Η διαύρεςη τησ
εργατικόσ τϊξησ εύναι κϊτι αναπϐφευκτο για τη λειτουργύα τουσ. Εμεύσ
αρνοϑμαςτε τη διαύρεςη τησ Τϊξησ. Αν ενταςςϐμαςταν ςε αυτϊ, θα ϋπρεπε να
αυτοδιαλυθοϑμε. Αρκετού απϐ μασ εύμαςτε πρεκϊριοι, δεν ϋχουμε ςταθερό
δουλειϊ, ϋνςημα και αςφϊλιςη. Η εργαςιακό επιςφάλεια απογυμνώνει το κϑριο
αύτημα των ςυνδικϊτων, τη μιςθολογικό διεκδύκηςη. Άλλωςτε ςτοχεϑουμε ςε
κϊτι παραπϋρα απϐ την αϑξηςη των μιςθών. Όςο η υπερεκμετϊλλευςη και οι
επιςφαλεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ δεν φαύνονται να εύναι αρκετϋσ για τη
δημιουργύα δομόσ αγώνα, προτιμϊμε το δρϐμο μιασ ταξικόσ ςυλλογικϐτητασ,
που οι διαφορετικϋσ θϋςεισ μασ ςτην παραγωγό (δημϐςιοι και ιδιωτικού
υπϊλληλοι, επιςφαλώσ εργαζϐμενοι, φοιτητϋσ, ϊνεργοι) ενιςχϑουν την κοινό
ςκϋψη, ςυναπϐφαςη και δρϊςη και πολλαπλαςιϊζουν τη δυναμικό τησ.
Η τρύτη επιλογό θα μποροϑςε να εύναι η ϋνταξό μασ ςε κϊποιο κϐμμα. Σο κϐμμα
θεωρεύ τον εαυτϐ του ωσ φορϋα τησ επανϊςταςησ, ωσ πρωτοπορύα. Εμεύσ δεν
θεωροϑμε πωσ το κύνημα ϋχει δεχτεύ μια ςειρϊ απϐ όττεσ επειδό δεν υπϊρχει
μια ςωςτό, ςτιβαρό ηγεςύα. Σην οπούα, ϋτςι κι αλλιώσ, δεν θα εύχαμε καμιϊ
διϊθεςη να ακολουθόςουμε. Σϐςα χρϐνια ςε αυτοοργανωμϋνεσ δομϋσ μϊσ
ϋχουν κϊνει κϊπωσ ακατϊλληλουσ να ακολουθοϑμε εντολϋσ των
πεφωτιςμϋνων «ηγετών του προλεταριϊτου». Θεωροϑμε ϐτι οι ταξικού αγώνεσ
πρϋπει να διεξϊγονται α υ τ ϐ ν ο μ α, αν θϋλουν να ϋχουν καλϑτερεσ
πιθανϐτητεσ να νικόςουν ςτο εδώ και το τώρα κι ϐχι ςτο απώτερο μϋλλον, με
μια καλϑτερη αριςτερό κυβϋρνηςη. Δεν ϋχουμε, επύςησ, κϊποια ϋτοιμη
ιδεολογύα, κϊποιο δϐγμα που να μασ λϋει τι μποροϑμε να κϊνουμε και τι ϐχι.
Απϐ τη μύα χϊνουμε την αςφϊλεια που παρϋχει η εκϊςτοτε ορθοδοξύα και οι
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πιςτού τησ, απϐ την ϊλλη γλυτώνουμε απϐ αγκυλώςεισ και απϐ την ψευδό
ςυνεύδηςη: «ϋτςι μποροϑμε να αγωνιζϐμαςτε κι ϐχι αλλιώσ», «ο λαϐσ εύναι
ςοφϐσ και καλϐσ και δεν πρϋπει να τον κριτικϊρουμε, φταύει το κακϐ κρϊτοσ
και η Ε. Ε.», «ςτο τϋλοσ θα νικόςουμε, γιατύ πϊντα ϋχουμε το δύκιο με το μϋροσ
μασ», κλπ… Προτιμϊμε τισ οριζϐντιεσ διαδικαςύεσ και την ϊρνηςη τησ ιεραρχύασ.
Ξϋρουμε γιατύ κϊνουμε ϐ,τι κϊνουμε, κι αν κϊνουμε λϊθοσ το ϋχουμε κϊνει ϐλοι
μαζύ. Θεωροϑμε πωσ οι καταςτϊςεισ μποροϑν ακϐμα και να μασ ξεπερϊςουν και
να οδηγόςουν ςτην αναςτολό τησ δρϊςησ μασ ωσ ςυνϋλευςησ αν χρειαςτεύ να
κολυμπόςουμε ςτο ρεϑμα των εξεγερτικών αγώνων ό ακϐμα και ςτην
αυτοκατϊργηςό μασ μπροςτϊ ςε μια ριζικϐτερη μεταβολό.

Ταξικϐσ προςανατολιςμϐσ

Όταν το 2011, με τη γϋννηςη του Κινόματοσ των Πλατειών, δημιουργόθηκαν ςε
ϐλη την επικρϊτεια οι ςυνελεϑςεισ γειτονιϊσ θεωρόςαμε το γεγονϐσ
ελπιδοφϐρο και ςυμμετεύχαμε με ϐλεσ μασ τισ δυνϊμεισ. Σο περιεχϐμενϐ τουσ
όταν μια γενικό αντύδραςη ςτισ πολιτικϋσ τησ καπιταλιςτικόσ Κρύςησ,
εςτιϊζοντασ κυρύωσ ςτην καταγγελύα του Μνημονύου και ςτισ «αντιλαώκϋσ
πολιτικϋσ». Σο ςχϋδιο τησ υποτύμηςησ τησ εργατικόσ τϊξησ δεν όταν διακριτϐ
ςαν τϋτοιο απϐ την πλειοψηφύα των ςυμμετεχϐντων. Καθώσ προχωροϑςε ο
χρϐνοσ και με τη διαδοχό των αγώνων, οι επύτηδεσ αποςιωπημϋνεσ, ακϐμη κι
απϐ την Αριςτερϊ, αντεργατικϋσ πολιτικϋσ παρουςιϊζονταν μπροςτϊ μασ ςε
ϐλο τουσ το μεγαλεύο. Απολϑςεισ των πρϐτερα «εξαςφαλιςμϋνων» και μη
(καθηγητϋσ τεχνικόσ εκπαύδευςησ, κοϑριερ τησ ACS), πρωτοφανεύσ μορφϋσ
εργαςύασ κι εκμετϊλλευςησ (voucher, κοινωφελόσ εργαςύα), πολϑμηνη κρϊτηςη
μεταναςτών ςτο Α.Σ. Ελληνικοϑ, ακριβϊ ειςιτόρια κι ελεγκτϋσ ςτα Μϋςα
Μαζικόσ Μεταφορϊσ, επανεμφϊνιςη μϋχρι και των ενεχυροδανειςτών–
ςαρϊφηδων, πρώτη φορϊ μετϊ την Κατοχό τησ δεκαετύασ του ΄40.
Αγωνιςτόκαμε ενϊντιϊ τουσ, με απεργύεσ, διαδηλώςεισ, μπλοκαρύςματα,
ϊρνηςη πληρωμόσ ειςιτηρύων και ςαμποτϊζ. Κϊποιοσ θα μποροϑςε να πει ϐτι
το Φαρϊτςι, ϐντωσ, χτϑπαγε ϐλο τον λαϐ. Όμωσ, ακϐμα και ο αγώνασ ενϊντια
ςτο χαρϊτςι που ςυςπεύρωςε και κϊποιουσ μικροαςτοϑσ, γρόγορα απϋκτηςε
προλεταριακϐ χαρακτόρα μιασ και οι προτϊςεισ περύ αγώνων για την
υπερϊςπιςη πληττϐμενων επιχειρόςεων, κυρύωσ μϋςω τησ νομικόσ οδοϑ,
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περιθωριοποιόθηκαν και εν τϋλει απορρύφθηκαν, με αποτϋλεςμα και την
παγύωςη τησ προλεταριακόσ ςϑνθεςησ τησ ςυνϋλευςησ.
υνεπώσ, ο ταξικϐσ προςανατολιςμϐσ τησ νϋασ ςυλλογικϐτητασ δεν ξεπόδηςε
απϐ το πουθενϊ. Οι ύδιεσ οι ανϊγκεσ μασ και οι αγώνεσ μασ μϊσ οδόγηςαν να
αναπτϑξουμε μια κοινό οπτικό ωσ προσ το τι εύμαςτε και τι κϊνουμε. Δεν
εύμαςτε οϑτε απλϊ ϊνθρωποι, οϑτε ϋλληνεσ, οϑτε πρωτοπϐροι ιδεολϐγοι. Η
πεύρα αυτών των τεςςϊρων χρϐνων μϊσ δύδαξε αρκετϊ και μασ υπενθϑμιςε
κϊποιεσ παλιϋσ αλόθειεσ:



Η θεμελιώδησ αντύθεςη εύναι μεταξϑ εργατών κι αφεντικών, ϐχι Λαοϑ
και Κυβϋρνηςησ, ό ακϐμα χειρϐτερα Ελλϊδασ και ξϋνων κακών
δανειςτών. Αναγνωρύζουμε τον εαυτϐ μασ ωσ ενιαύα τϊξη και ωσ κοινϐ
ςτοιχεύο την εκμετϊλλευςό μασ, παρϊ τη διαφορετικό μασ θϋςη ςτην
παραγωγό. Ο κατακερματιςμϐσ τησ εργατικόσ τϊξησ μϊσ εύναι γνωςτϐσ.
Η ϋλλειψη ςυνεύδηςησ εύναι αυτό που κϊνει τουσ αγώνεσ μειοψηφικοϑσ,
αποςπαςματικοϑσ και εν τϋλει χαμϋνουσ.
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Δεν αμφιςβητοϑμε μϐνο τισ βϊρβαρεσ πολιτικϋσ που μασ πλόττουν
ςυγκυριακϊ, ϐπωσ οι μικροαςτού, ενώ απϐ την ϊλλη δεν εύναι ςτϐχοσ
μασ να επιβεβαιώςουμε τουσ εαυτοϑσ μασ ωσ εργϊτεσ, τησ τϊξησ που
πρϋπει κϊποια ςτιγμό να «πϊρει την εξουςύα». Αντύθετα αμφιςβητοϑμε
τον ύδιο τον πυρόνα τησ καπιταλιςτικόσ κοινωνύασ που μασ καθιςτϊ
τϋτοιουσ: τη μιςθωτό εργαςύα. Ση ςχϋςη δηλαδό που αναπαρϊγει τη
μιζϋρια και την κατόφεια, καταπιϋζει την ανθρώπινη δημιουργικϐτητα,
υποβιβϊζει τον ϊνθρωπο ςε αντικεύμενο, υποχεύριο των μηχανών,
ςκλϊβο τησ ορθολογικοποιημϋνησ και εντατικοποιημϋνησ παραγωγικόσ
διαδικαςύασ. την καθημερινϐτητϊ μασ επιδιώκουμε να λϑςει ο
καθϋνασ τα «δικϊ του» προβλόματα, αλλϊ βλϋπουμε το βϊθοσ των
προβλημϊτων που τα αναγϊγει ςε κοινϊ, τησ τϊξησ. Αντιλαμβανϐμαςτε
τισ ουςιαςτικϋσ λειτουργύεσ του κρϊτουσ και επιζητοϑμε να
ςυμμετϊςχουμε ςε αγώνεσ που τισ αρνοϑνται επύςησ το ύδιο
ουςιαςτικϊ.
Προτϊςςουμε τα εργατικϊ ςυμφϋροντα και ϐχι την ανϊπτυξη τησ
εθνικόσ οικονομύασ. Αναγνωρύζοντασ ωσ θεμελιώδη την αντύθεςη
κεφαλαύου εργαςύασ, αρνοϑμαςτε να διεκδικοϑμε ό να προτεύνουμε
μεταρρυθμύςεισ που ςτοχεϑουν ςτην «ανϊπτυξη ό εξυγύανςη τησ
οικονομύασ». Μιασ ανϊπτυξησ που μπορεύ ωραιϐτατα κϊποτε να ϋρθει
πατώντασ πϊνω ςτουσ εξαθλιωμϋνουσ εργϊτεσ. Δεν ςυζητϊμε καν για
τα ςυμφϋροντα των αφεντικών, ϐπωσ κι αυτού δεν θϋλουν καν να
ακοϑν για τη βελτύωςη τησ δικόσ μασ κατϊςταςησ. Οι πολιτικού ςτϐχοι
τησ Αριςτερϊσ μϊσ εύναι τουλϊχιςτον αδιϊφοροι. Μϋςα ό ϋξω απϐ την
Ευρωπαώκό Ένωςη, με ευρώ ό δραχμό, κανεύσ ςωτόρασ δεν αςχολεύται
με απλϊ, καθημερινϊ πρϊγματα. Όπωσ να πληρωνϐμαςτε ςτην ώρα
μασ, να ϋχουμε πλόρη αςφϊλιςη και να ϋχουμε ϋνα ανεκτϐ επύπεδο
διαβύωςησ, εύτε με μιςθϐ εύτε με επύδομα ανεργύασ. Εθνικό υπερηφϊνεια
και ανεξαρτηςύα μποροϑν να απολαμβϊνουν και οι πειναςμϋνοι.
Άνεργοι, χαμηλϐμιςθοι, «βολεμϋνοι» και πλοϑςιοι ςτον ύδιο λαϐ
ανόκουν.
Θεωροϑμε ϐτι τα αιτόματα τησ αριςτερϊσ για ϋξοδο απϐ την Ε.Ε. και
την ευρωζώνη, την εθνικοπούηςη επιχειρόςεων και τραπεζών δεν εύναι
αιτόματα που τύθενται απϐ τη ςκοπιϊ τησ εργατικόσ τϊξησ, αλλϊ απϐ
τη ςκοπιϊ του ϋθνουσ-κρϊτουσ. Εύναι προτϊςεισ εξουςύασ, προτϊςεισ
για εναλλακτικοϑσ τρϐπουσ «εξϐδου απϐ την κρύςη», δηλαδό για
εναλλακτικϋσ μεθϐδουσ ςυγκρϐτηςησ τησ εθνικόσ παραγωγόσ με ςτϐχο
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την αποτελεςματικϐτερη ςυςςώρευςη κεφαλαύου. Εμεύσ, αντύθετα,
παλεϑουμε για την κατϊργηςη τησ οικονομύασ. Μϋχρι τϐτε, και πϊντοτε
ςε αυτό την κατεϑθυνςη, ςυμμετϋχουμε ςε αγώνεσ ϐπου
προτϊςςονται τα ταξικϊ ςυμφϋροντα, δηλαδό οι ανϊγκεσ των
προλετϊριων για κατϊ το δυνατϐν λιγϐτερο αςφυκτικό ζωό.
Υπόγεια Σήραγγα, Ελληνικό, Δεκέμβρησ 2014
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από την αλσεα

-Δεν αποτελοϑμε κι οϑτε ϋχουμε τη φιλοδοξύα να αποτελϋςουμε ςτο μϋλλον πολιτικό
ομϊδα με ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ για επιμϋρουσ θϋματα.
- Ωσ περιεχϐμενο τησ δρϊςησ μασ δεν βλϋπουμε μϐνο την αντιπληροφϐρηςη.
-τηρύζουμε τουσ αγώνεσ των προλετϊριων με τουσ οπούουσ επιδιώκουν να βελτιώςουν
τη θϋςη τουσ. Σην ύδια ςτιγμό αναγνωρύζουμε τον αντιφατικϐ τουσ χαρακτόρα: η ύδια η
διεκδύκηςη καλϑτερων ϐρων εκμετϊλλευςησ αναπαρϊγει και δεν καταργεύ την
καπιταλιςτικό ςχϋςη. τϐχοσ μασ εύναι να ςυμμετϋχουμε ςε αυτοϑσ ςυντελώντασ απϐ τη
μεριϊ μασ προσ το ξεπϋραςμα των ορύων τουσ και τησ μερικϐτητϊσ τουσ, προσ τη
ςυνολικό ςϑγκρουςη με τον κϐςμο του κεφαλαύου, την επανοικειοπούηςη των μϋςων
παραγωγόσ και την κατϊργηςη τησ καπιταλιςτικόσ ςχϋςησ.
-Μασ ενδιαφϋρει η πρακτικό πλευρϊ των αρνόςεων. Όχι μϐνο δεν εύμαςτε αντύθετοι,
αλλϊ μασ ενθουςιϊζει η ιδϋα τησ απαλλοτρύωςησ και επανοικειοπούηςησ του πλοϑτου
που εμεύσ οι ύδιοι παρϊγουμε. υγχρϐνωσ ςτηρύζουμε τουσ αγώνεσ για τον κοινωνικϐ
μιςθϐ ϐπωσ και αυτοϑσ για το μπλοκϊριςμα τησ κυκλοφορύασ εμπορευμϊτων.
-Δεν επιδιώκουμε να περιορύςουμε την παρϋμβαςό μασ ςτη γειτονιϊ και κυρύωσ ϐχι μϐνο
ςε ζητόματα γειτονιϊσ, αλλϊ αντύθετα επιθυμοϑμε να βριςκϐμαςτε ϐςο μποροϑμε κοντϊ
–εύτε κυριολεκτικϊ εύτε με τουσ προβληματιςμϐ και την κριτικό μασ– ςτουσ χώρουσ που
γύνονται οι αγώνεσ του προλεταριϊτου.
-Οι καπιταλιςτϋσ για να βγουν απϐ την Κρύςη θα χρειαςτεύ να καταςτρϋψουν, εκτϐσ απϐ
ςταθερϐ, και μεταβλητϐ κεφϊλαιο, δηλαδό εργϊτεσ. Μεγϊλα τμόματα του
προλεταριϊτου καταςτρϋφονται εύτε ςτα πεδύα των μαχών των χωρών τησ περιφϋρειασ
εύτε απϐ την ανεργύα που, ςτην καλϑτερη περύπτωςη, ςε περιορύζει ςε ϋνα δωμϊτιο. ε
αυτό τη μη-ζωό αντιτϊςςουμε το ςυλλογικϐ αγώνα των προλετϊριων, αγώνα για να
μεύνει ακϋραιο ςώμα και μυαλϐ, κϐντρα ςτη μαζικό κατϊθλιψη και αυτοκαταςτροφό.
Μπορεύ να μην ϋρθει ϋτςι η Επανϊςταςη, αλλϊ θα εύναι μια ςημαντικό, απτό νύκη
απϋναντι ςτο διϊχυτο ζϐφο.
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