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Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, 
Σας καλωσορίζουμε στη Λαϊκή μας Συνέλευση κι ευχόμαστε η σημερινή 

ημερίδα να συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειρίας και από τους Γάλλους 
συντρόφους προς εμάς και από μάς προς αυτούς. 

 
Στις 25 Μάη του 2011 –δέκα μέρες μετά την κατάληψη της Πουέρτα ντελ 

Σολ στην Ισπανία- οι Αθηναίοι διαδηλωτές καταλαμβάνουν την Πλατεία 
Συντάγματος. Στήνουν σκηνές, οργανώνονται, και ασκούνται στις αρχές της 
άμεσης δημοκρατίας, καθιερώνοντας καθημερινές συνελεύσεις. Η αυτο-
οργάνωση και η ελεύθερη πολιτική ζύμωση του κόσμου αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης. Και το πείραμα των ανοικτών συνελεύσεων άρχισε να απλώνεται σε 
γειτονιές και πλατείες. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν -με άγριο ξύλο και 
πολλά δακρυγόνα- η Πλατεία Συντάγματος εκκενώθηκε οριστικά, οι τοπικές 
συνελεύσεις στην Αθήνα και αλλού ήταν ήδη δεκάδες. Το «κίνημα των 
πλατειών» είχε γίνει έναυσμα για την επιστροφή της συλλογικής οργάνωσης 
στην καθημερινότητα των πολιτών.  

 
Έτσι και στη γειτονιά μας, στις 6 Ιούνη, με πρωτοβουλία πέντε συντρόφων, 

έγινε το πρώτο κάλεσμα με αφίσες στην πλατεία της περιοχής μας, και 
ανταποκρίθηκαν περίπου 50 άνθρωποι. Η Λαϊκή Συνέλευση ξεκίνησε -αρχικά σαν 
κίνημα αγανακτισμένων- συγκεντρώνοντας κάθε εβδομάδα όλο και 
περισσότερους, και τον Νοέμβρη κατέλαβε το κτήριο –ιδιοκτησίας του δήμου- 
που τη στεγάζει μέχρι σήμερα.  

 
Πρόκειται για μια πολιτική συλλογικότητα αυτο-οργάνωσης «από τα 

κάτω» με σαφές ταξικό πρόσημο. Δέχεται οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 
συμμετέχει, αποκλείοντας όσους έχουν φασιστικές αντιλήψεις ή συμφωνούν με 
τη λεγόμενη «μνημονιακή πολιτική». Η λειτουργία της βασίζεται σε συλλογικές 
διαδικασίες, με άξονα το εβδομαδιαίο ανοικτό συντονιστικό, όπου συζητιόνται 
τα θέματα και λαμβάνονται οι αποφάσεις αμεσοδημοκρατικά. Και είναι ίσως το 
πιο ελπιδοφόρο απ’ όσα τη χαρακτηρίζουν, ότι άνθρωποι από διαφορετικούς 
χώρους και τάσεις της αριστεράς συνεργάζονται εδώ και πεντέμισι χρόνια, χωρίς 
εντάσεις, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. 

 
Όλα αυτά τα χρόνια η δράση της Λαϊκής Συνέλευσης είναι διαρκής και 

πολύπλευρη: 
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Οργανώνουμε πολιτικές εκδηλώσεις και συζητήσεις που στοχεύουν στην 
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τα μνημονιακά μέτρα (φορολογικά, 
ασφαλιστικά, περικοπές μισθών και συντάξεων, διάλυση δημόσιας υγείας, 
παιδείας, κοινωνικού κράτους κ.λπ.) και στην ανάλυση, από ταξική σκοπιά, των 
πολιτικών που εφαρμόζουν δανειστές και ελληνικές κυβερνήσεις. Καθώς επίσης 
και ανοικτές εκδηλώσεις ευρύτερης θεματολογίας, όπως διεθνιστικής 
αλληλεγγύης, περιβαλλοντικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, διεθνών 
προβλημάτων.  

Καταφέραμε να συσπειρώσουμε την τοπική κοινωνία στην αντίσταση 
ενάντια στα πιο επαχθή μνημονιακά μέτρα, μέσα από οργανωμένη άρνηση 
πληρωμής του χαρατσιού, επανασυνδέσεις ρεύματος, συμμετοχή σε αποτροπές 
πλειστηριασμών. 

Οργανώνουμε δράσεις αλληλεγγύης, όπως είναι η συλλογή τροφίμων, 
ρούχων και φαρμάκων για ανακούφιση των βαρύτερα πληττόμενων συμπολιτών 
μας –γηγενών και μεταναστών- δωρεάν μαθήματα σε παιδιά ανήμπορων 
οικογενειών, ανταλλακτικά παζάρια. Βοηθήσαμε στην ίδρυση του αυτο-
διαχειριζόμενου κοινωνικού ιατρείου Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Ν. Ιωνίας 
& γύρω περιοχών, και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη λειτουργία του, όπως 
μπορούμε. 

Με πρωτοβουλία της Λαϊκής Συνέλευσης δημιουργήθηκαν ευρύτερα 
σχήματα πολιτικής παρέμβασης, όπως είναι η επιτροπή αγώνα με τα τοπικά 
σωματεία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και των εργαζομένων στον δήμο. Συμπαραστεκόμαστε και υποστηρίζουμε 
απεργιακούς αγώνες, ενώ συμμετείχαμε σε κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, 
μέσα από ανοικτή απεργιακή επιτροπή, μαζί με τους συλλόγους γονέων.  

Αγωνιστήκαμε ενάντια στο κλείσιμο υγειονομικών δομών της περιοχής, και 
συμμετέχουμε σε αγώνες τοπικού ενδιαφέροντος, όπως για την προστασία του 
άλσους από τα ιδιωτικά συμφέροντα.  

Η Λαϊκή Συνέλευση οργάνωσε και συμμετείχε μαζί με άλλες 
συλλογικότητες σε αντιφασιστικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις αποτροπής της 
δραστηριότητας της ναζιστικής «χρυσής αυγής», με αποτέλεσμα να μην 
εμφανίζονται στην περιοχή μας. 

Προχωρήσαμε σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κόσμου και αλληλεγγύης 
στους πρόσφυγες –με συγκέντρωση υλικής βοήθειας, με ανοικτές εκδηλώσεις 
και με άσκηση πίεσης στις δημοτικές αρχές ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες π.χ. 
για στέγαση οικογενειών. 
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Ταυτόχρονα η Συνέλευση αναπτύσσει πολιτιστική δράση, με προβολές 
ταινιών και συζήτηση κάθε Κυριακή, ομάδα μουσικής, μαθήματα γιόγκα, 
σεμινάρια για τη γλώσσα, δανειστική βιβλιοθήκη, εκδρομές, πάρτυ. -
Δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην καλλιέργεια και ψυχαγωγία, όσο και 
στη σφυρηλάτηση ισχυρότερων προσωπικών δεσμών μεταξύ των 
συμμετεχόντων. 

 
Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Προσπαθούμε 

όμως διαρκώς για το καλύτερο, μαθαίνοντας να λειτουργούμε συλλογικά, με 
όρους άμεσης δημοκρατίας. 

Η Λαϊκή Συνέλευση ακολουθεί όπως είναι φυσικό τις υφέσεις και τις 
εξάρσεις του κινήματος στη χώρα γενικά. Μετά την εκλογική νίκη του «ΣΥΡΙΖΑ» 
και την προδοσία που αυτή σηματοδότησε, κυριάρχησε ένα ισοπεδωτικό κλίμα 
απογοήτευσης και αδιεξόδου στους κόλπους του κινήματος, που εκδηλώνεται με 
τάσεις αδράνειας και αποστράτευσης. Κάτι που επηρεάζει όλους. Είμαστε 
σίγουροι ωστόσο ότι αυτό σύντομα θα αλλάξει. Και απόφαση όλων μας είναι να 
κρατήσουμε τη συνέλευση ζωντανή και δυνατή, ως ανάχωμα στις επόμενες 
επιθέσεις που έρχονται (εργασιακά, 4ο μνημόνιο κ.λπ.). 

 
Στόχοι για το επόμενο διάστημα είναι: 
Να ανοιχτεί η συνέλευση ακόμη περισσότερο στον κόσμο, με συχνότερες 

παρεμβάσεις και εκδηλώσεις στις γειτονιές. 
Να συνδεθεί περισσότερο με την κεντρική πολιτική σκηνή, δρώντας σαν 

συγκολλητική ουσία μεταξύ οργανώσεων της αριστεράς, συνδικαλιστικών 
σωματείων και τοπικών συλλογικών φορέων. 

Να συνεχισθούν οι εκδηλώσεις κάθε είδους. Να ενεργοποιηθεί ξανά ο 
κόσμος που απομακρύνθηκε. 

Ο μόνος δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας είναι αυτός του συλλογικού 
αγώνα. Και πρέπει να τον βαδίσουμε ξεπερνώντας τα αισθήματα ήττας, τη 
σύγχυση, τη νοοτροπία της ανάθεσης, την πολυδιάσπαση, κι ό,τι άλλο 
υπονομεύει τις δυνάμεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε όσο 
καλύτερα μπορούμε. Μετουσιώνοντας την απογοήτευση σε πείσμα και τον φόβο 
σε δύναμη.  

  
 


