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Σο κίνθμα  ενάντια ςτισ πολιτικζσ λιτότθτασ φάνθκε να ζχει ωσ κζντρο το φνταγμα, 

απλϊκθκε όμωσ ακτινωτά ςε πολλζσ περιοχζσ. Σο καλοκαίρι και το φκινόπωρο του 

2011 με αφετθρία το φνταγμα και με κφρια αφορμι τθν εναντίωςθ ςτο 

μεςοπρόκεςμο και το μνθμόνιο δθμιουργικθκαν γφρω ςτισ 45 λαϊκζσ ςυνελεφςεισ  

.Θα αναφερκοφμε ςε αυτιν τθ μορφι οργάνωςθσ και τα περιεχόμενά τθσ, μιλϊντασ 

από τθ ςκοπιά μιασ πρϊθν ςυνζλευςθσ και επομζνωσ με τθν εμπειρία αυτι- και 

προφανϊσ και με αυτοκριτικι ματιά. Οι Λ.. ςε μεγάλο βακμό  αναπαριγαγαν  τόςο 

ςτθ μορφι όςο και ςτο περιεχόμενο κάποια από τα χαρακτθριςτικά του κινιματοσ 

όπωσ εμφανίςτθκε ςτο φνταγμα . 

 Ακολουκικθκε κι εδϊ θ μορφι τθσ αυτοοργάνωςθσ και τθσ αντιιεραχίασ, και 

εμπλουτίςτθκε με τθ ςυναινετικι λιψθ αποφάςεων. Θ μορφι αυτι ςυμβάδιςε 

με το αμεςοδθμοκρατικό περιεχόμενο μζςω του οποίου κυριάρχθςε θ ιδεολογία 

πωσ ο λαόσ αποτελεί μια κοινότθτα με ενιαία ςυμφζροντα.  Προωκικθκε ζτςι 

ςτθν πράξθ  θ δθμοκρατικι ιδεολογία όπου όλοι χωράμε δίπλα δίπλα ςτθν ίδια 

ςυνζλευςθ και όπου μικροαφεντικά, μικροαςτοί και εργατικι τάξθ 

αποφαςίηουμε ιςότιμα από κοινοφ . Φάνθκε ζτςι πωσ οι οριηόντιεσ 

αντιιιεραρχικζσ διαδικαςίεσ δεν εξαςφάλιηαν οπωςδιποτε και τθν επικράτθςθ 

μιασ ταξικισ ματιάσ. 

  Επιδιϊχκθκε από τθν αρχι θ αυτονομία του κινιματοσ: Αςκικθκε  κριτικι ςτουσ 

υπάρχοντεσ πολιτικοφσ κεςμοφσ, και ειδικότερα ςτα κόμματα, κακϊσ και ςτουσ 

παραδοςιακοφσ διαμεςολαβθτικοφσ κεςμοφσ, όπωσ τα ςυνδικάτα και τα ΜΜΕ. 

Αμφιςβθτικθκε θ πολιτικι ωσ διαχωριςμζνθ δραςτθριότθτα. Σο  ςφνκθμα που 

ξεκίνθςε από το φνταγμα και διαχφκθκε ςτθν περιφζρεια ιταν «να πάρουμε τθ 

ηωι μασ ςτα χζρια μασ».   

 Αποτζλεςμα τθσ απονομιμοποίθςθσ των κομμάτων ιταν να αναγκαςτοφν όςοι 

ιταν ςε κόμματα να ζρχονται ωσ κάτοικοι για να ςυγκαλφψουν τθν κομματικι 

τουσ ταυτότθτα. Θ εμφάνιςθ όμωσ τθσ «φαςιςτικισ απειλισ» είχε ωσ άμεςο 

αποτζλεςμα τθ δθμιουργία δθμοκρατικοφ μετϊπου για τθν αντιμετϊπιςι τθσ, 

κάτι που αυτόματα επανανομιμοποίθςε το πολιτικό ςφςτθμα εντόσ των λαϊκϊν 

ςυνελεφςεων και ςυςπείρωςε τισ δθμοκρατικζσ δυνάμεισ. 

  Μια ςειρά ανζργων, νοικοκυρϊν, εργαηομζνων και φοιτθτϊν (και όχι μόνο: 

υπιρχαν και μικροαςτοί –ζμποροι-μικροαφεντικά/ διαταξικόσ 

χυλόσ)ςυμμετείχαν ςτισ απεργίεσ όχι με τα ςωματεία ι τουσ ςυλλόγουσ τουσ 

αλλά με τθ λαϊκι ςυνζλευςθ τθσ γειτονιάσ τουσ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνταν  

και ςυνδιαμόρφωναν. Από αυτι τθν οπτικι οι ςυνελεφςεισ δθμιουργοφςαν μια 



πολφ κετικι προοπτικι ςυνζνωςθσ και ςυνάντθςθσ  διαφορετικϊν κομματιϊν 

τθσ τάξθσ, κάτι που δεν μποροφςε να γίνει ςτα ςωματεία λόγου χάρθ. Σα 

προτάγματα όμωσ δεν ιταν ταξικά. Κυριαρχοφςαν γενικόλογα ςυνκιματα με 

κοινωνικό περιεχόμενο περί αδικίασ και αξιοπρζπειασ. Ζςπαςε ο κλαδικόσ 

ςυντεχνιαςμόσ μεν, αλλά ςε πολφ λίγεσ περιπτϊςεισ άνοιξε μια κουβζντα περί 

μιςκοφ, εκμετάλλευςθσ, τάξθσ και των κοινϊν τθσ ςυμφερόντων. Αντίκετα ςτισ 

περιςςότερεσ λαϊκζσ ςυνελεφςεισ θ αναφορά ςτθν τάξθ ιταν ταμποφ και 

οπωςδιποτε προκρίνονταν οι όροι: λαόσ , γειτονιά, κοινωνία ι κυριαρχοφςε ςτο 

λόγο ζνα αφθρθμζνο και αόριςτο «εμείσ» που ςπανίωσ γινόταν αντιλθπτό αν 

προςδιόριηε τθν τάξθ ι γενικότερα το λαό. 

  Θ κολι ταυτότθτα του κατοίκου υιοκετικθκε και επειδι ςυμφωνοφςε με το 

αμεςοδθμοκρατικό περιεχόμενο και γιατί ζτςι,  πίςω από το μανδφα του 

κατοίκου, μποροφςαν να ςυνυπάρξουν καλυμμζνεσ όλεσ οι πολιτικζσ 

ταυτότθτεσ. Σο αποτζλεςμα ιταν να μθν απευκυνόμαςτε ςτθν κοινωνία ωσ 

προλετάριοι που παλεφουμε για τισ ανάγκεσ μασ ενάντια ςτθν εκμετάλλευςθ του 

κεφαλαίου αλλά ωσ «γείτονεσ». Με αυτόν τον τρόπο ο λόγοσ που κυριάρχθςε 

ιταν δθμοκρατικόσ και εγκακιδρφκθκε θ ςυριηαίικθ ιδεολογία τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν.  

 Παράλλθλα αναπτφχκθκε(μεταφζρκθκε από το φνταγμα)  θ ιδεολογία τθσ 

κοινωνικισ αλλθλζγγυασ οικονομίασ μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ αλλθλεγγφθσ 

που πραγματοποιοφςαν  οι ςυνελεφςεισ γειτονιάσ ςε ζνα αντικυβερνθτικό 

πλαίςιο και ςαν απάντθςθ ςτθν επίκεςθ που δεχόμαςταν. Ζτςι , και παρόλο που 

το κράτοσ με τθν πολιτικι τθσ λιτότθτασ  ςτεροφςε από τθν εργατικι τάξθ τουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ οι λαϊκζσ ςυνελεφςεισ ςτθν  πλειοψθφία τουσ επζλεξαν να 

προκρίνουν τθ δθμιουργία των λεγόμενων «αντιδομϊν» αλλθλεγγφθσ. Οι 

«ςυριηάδικεσ» βζβαια ςυνελεφςεισ προχϊρθςαν ςε αυτιν τθν επιλογι ςε πλιρθ 

εναρμόνιςθ με το πρόγραμμα τθσ αλλθλζγγυασ οικονομίασ που είχε ο ΤΡΙΗΑ. Οι 

υπόλοιπεσ όμωσ που πρόςκεινταν ςτον αντιεξουςιαςτικό χϊρο, ςτο όνομα μιασ 

αντικρατικισ ιδεολογίασ και με τθ ψευδαίςκθςθ πωσ με τισ δομζσ αυτζσ χτίηεται 

μια κοινότθτα εκτόσ καπιταλιςμοφ που παρακάμπτει το κράτοσ, αποςφρκθκαν 

από τθν ςυλλογικι επικετικι διεκδίκθςθ μιςκοφ-επιδομάτων και άλλων 

παροχϊν ςτθν υγεία /περίκαλψθ κλπ που (πικανά, αν πετφχαιναν οι αγϊνεσ 

μασ) κα ζβαηαν φραγμό ςτθν πολιτικι  υποτίμθςθσ τθσ εργατικισ μασ δφναμθσ 

που επιχειροφνταν (και θ οποία υποτίμθςθ ωσ φαίνεται μζχρι ςτιγμισ ζχει 

επιτευχκεί). Εν ολίγοισ το κράτοσ και το κεφάλαιο οργίαηαν πάνω ςτισ πλάτεσ 

μασ και οι ςφντροφοι ςτισ ςυνελεφςεισ ζκαναν ανταλλακτικά χαριςτικά παηάρια 

ι μαγείρευαν ςυλλογικά ςτθ λογικι πωσ ζτςι προετοιμάηουν τθ ηωι για ζναν 



άλλο-μθ καπιταλιςτικό εννοείται-κόςμο. Από τθ μεριά μασ δεν μποροφμε να 

διακρίνουμε κάποια αυτονομία ςτο να βρίςκεισ τρόπουσ να μοιράηεισ τθ 

φτϊχειά ςου αυτοοργανωμζνα…  

 Αυτό δε ςθμαίνει πωσ δεν τζκθκε μια ςειρά ηθτθμάτων μζςα ςτισ ςυνελεφςεισ  και 

μάλιςτα ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ακολουκικθκαν πρακτικζσ κακαρά 

προλεταριακζσ, ενϊ άλλεσ βζβαια είχαν νομοτεχνικό και διαταξικό πρόςθμο.  

Είδαμε από τθ μια  ιδιοκτιτεσ νοικοκυραίουσ με 3 και 4 διαμερίςματα να 

προςπακοφν να αποφφγουν τθν πλθρωμι του χαρατςιοφ τθσ ΔΕΘ προςφεφγοντασ 

ςτθ δικαιοςφνθ με τθν υποςτιριξθ δθμάρχων(κι αυτό να προςπακοφν να το 

οργανϊςουν εντόσ τθσ λαϊκισ ςυνζλευςθσ)*ςυνζλα ελλθνικοφ διμοσ ιρκε με 

θλεκτρολόγουσ ανάκεςθ: παράδειγμα+, αλλά από τθν άλλθ είδαμε και ςυνελεφςεισ 

να κυνθγοφν εργολάβουσ που απζκοπταν ρεφματα, να προχωροφν ςε παράνομεσ 

επαναςυνδζςεισ ρευμάτων, μπλοκαρίςματα ακυρωτικϊν μθχανθμάτων ειςιτθρίων, 

άνοιγμα διοδίων, αλλθλεγγφθ ςε αγϊνεσ απολυμζνων κ.λ.π). 

 Όςο πλοφςια κι αν   ιταν θ δραςτθριότθτα πολλϊν ςυνελεφςεων, όςο και αν 

τζκθκαν κάποια περιεχόμενα εντοφτοισ τελικά δεν ξεπεράςτθκε ο ακτιβίςτικοσ 

χαρακτιρασ των παρεμβάςεϊν τουσ που κα τουσ ζδινε μια πραγματικι ταξικι 

διάςταςθ. Ο αγϊνασ λόγου χάρθ ενάντια ςτα ειςιτιρια αντιμετωπίςτθκε ωσ 

αγϊνασ ενάντια ςτθν ακρίβεια και δεν ζγινε παρά ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ 

αγϊνασ για ελεφκερθ μετακίνθςθ τθσ εργατικισ τάξθσ που ζτςι παίρνει πίςω ζνα 

μζροσ τθσ υπεραξίασ που παράγει. Κατά τον ίδιο τρόπο το ρεφμα αντιμετωπίςτθκε 

ωσ κοινωνικό αγακό και εν γζνει επικρατοφςε μια επιδερμικι αφιγθςθ του τφπου 

«θ φτϊχεια μασ και θ αδικία μάσ κάνει να αντιςτεκόμαςτε». Σο πρόταγμα ιταν ζνα 

γενικό κοινωνικό ςυμφζρον χωρίσ το ταξικό υπόβακρο.  

 Σζλοσ όςο  απομαηικοποιοφνταν οι λαϊκζσ ςυνελεφςεισ και το κίνθμα υποχωροφςε,  

αυτζσ που είχαν μια, ασ ποφμε, ταξικι ςφνκεςθ ουςιαςτικά μετατρζπονταν ςε 

καλυμμζνεσ με το μανδφα του κατοίκου πολιτικζσ ομάδεσ. το τζλοσ ςτισ 

περιςςότερεσ είχαν μείνει ομοϊδεάτεσ, κάτι που ςυνζβθ και ςτθ λαϊκι ςυνζλευςθ  

από τθν οποία προερχόμαςτε και ιταν ουςιαςτικά ο λόγοσ που ςυγκροτθκικαμε 

ωσ πολιτικι ςυλλογικότθτα.  

 

τθ ςκιά τθσ ιττασ των προθγοφμενων πρακτικϊν μασ και χωρίσ να ζχουμε ξεπεράςει 

ακόμα τισ αδυναμίεσ και τισ αντιφάςεισ του κφκλου αγϊνων 2010-2012 είχαμε να 

αντιμετωπίςουμε τον Ιοφλιο που μασ πζραςε το μνθμόνιο τθσ αριςτεράσ του κεφαλαίου 

και ςιμερα τθν ολοκλθρωτικι ιςοπζδωςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

 

 


