
Τι είναι οι Λαϊκές Συνελεύσεις:

Βασικό στοιχείο των λαϊκών συνελεύσεων είναι ότι θέτουµε ως προτεραιότητα τη 
διαµόρφωση µιας άλλης καθηµερινότητας στη γειτονιά. Δηλαδή επιλέγουµε να 
αναπτύξουµε σχέσεις αλληλεγγύης (ουσιαστικά κοινωνικές και ισότιµες, όχι εµπορικές ή µε βάση τη 
φιλανθρωπία, ως µια σχέση εξάρτησης του έχοντος προς τον µη έχοντα), και να δώσουµε ζωή στους 
δηµόσιους χώρους. Βασικά εργαλεία µας είναι η συλλογικοποίηση, η αλληλεγγύη και η 
αυτοοργάνωση. Προσπαθούµε να αντισταθούµε συλλογικά, χωρίς τη διαµεσολάβηση του 
χρήµατος. "Νόµισµά" µας είναι η αλληλεγγύη, η ανταλλαγή υπηρεσιών και η 
αλληλοβοήθεια, µε παράλληλο αγώνα ενάντια σε όσους λεηλατούν τη ζωή µας. αλληλοβοήθεια, µε παράλληλο αγώνα ενάντια σε όσους λεηλατούν τη ζωή µας. 

Η συνέλευσή µας είναι µια αµεσοδηµοκρατική διαδικασία: µιλάµε όλοι και αποφασίζουµε 
ισότιµα, χωρίς ιεραρχία, κόµµατα και ειδήµονες. Όπως όλες οι λαϊκές συνελεύσεις, έτσι κι 
εµείς, δεν είµαστε κάποιος θεσµικός φορέας. Μοιραζόµαστε ιδέες, τις συζητάµε και 
καταλήγουµε σε αποφάσεις που µας καλύπτουν όλους/ες, µε ανταλλαγή επιχειρηµάτων, 
συναίνεση και καλή διάθεση. Προτιµούµε να τα βρούµε στη µέση παρά να καταπιέσουν οι 
περισσότεροι τις επιθυµίες των λίγων. Συµµετέχουµε στη συνέλευση και στηρίζουµε τις 
δράσεις που συναποφασίζονται επειδή το θέλουµε και µόνο, κανείς δεν υποχρεώνεται να 
κάνει κάτι που δε θέλει.κάνει κάτι που δε θέλει.

Ενηµερωτικό Δελτίο της Λαϊκής 
Συνέλευσης Άνω Πόλης





Η Λαϊκή Συνέλευση Άνω Πόλης άνοιξε στέκι!



Μετά το κουκλοθέατρο, το πρόγραµµα της δεύτερης ηµέρας συνεχίστηκε µε 
ελεύθερο σχέδιο όπου αποτέλεσε ένα εργαστήρι ελεύθερης καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας. *Τα µαθήµατα ελεύθερου σχεδίου είναι µια από τις δραστηριότητες 
που θα συνεχιστούν στα πλαίσια των µαθηµάτων αυτοµόρφωσης του στεκιού. 





Σχετικά µε την θεωρία των δυο άκρων

Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά στο Κερατσίνι, στις 18 Σεπτέµβρη 
ξετυλίγεται µπροστά µας το κουβάρι τον πληροφοριών και των αποκαλύψεων για τη φύση της Χ.Α. , τη 
δράση της, τον κόσµο που τη συγκροτεί, τη διείσδυσή της στο κράτος κλπ. 

ΗΗ δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν η πρώτη πολιτική δολοφονία µετά τον Τεµπονέρα και ήρθε ως 
καταλύτης στην πολιτική σκηνή. Το σύστηµα φορά τον αντιφασιστικό του µανδύα, κατακεραυνώνει και 
γελοιοποιεί τους  Χρυσαυγίτες, µάχεται για την υπεράσπιση της δηµοκρατίας, µε κατάληξη την 
προφυλάκιση του ΓΓ  Μιχαλολιάκου, των βουλευτών Λαγού και Παππά και άλλων υποδεέστερων µελών. 
Τώρα, µετά τη δολοφονία των δύο Χρυσαυγιτών όλα ανατρέπονται. Η Χ.Α. και πάλι ωραιοποιείται, εγκαλεί 
σε οµόνοια και σύνεση, µε λίγα λόγια ξαναµπαίνει στο παιχνίδι, στοχέυοντας αµέσως την Αριστερά και την 
αντεξουσία. Βλέπουµε να εφαρµόζεται πιο έντονα από ποτέ η θεωρία των δύο άκρων. Το ένα είναι οι 
ΧρυσαυγίτεςΧρυσαυγίτες και γενικότερα ο φασιστικός/ναζιστικός χώρος, που αντιµετωπίζεται σαν άκρο µόνο για να 
µην αυτονοµηθεί και πλήξει το ζωτικό του χώρο, αυτόν του κράτους και της δεξιάς. Από την άλλη το άλλο 
άκρο αφορά όσους καθηµερινά  αντιστέκονται ενάντια στην φτώχεια, την εξαθλίωση, την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, τον ολοκληρωτισµό. 

Η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται και η χρήση αντίστοιχων ιδεολογηµάτων στοχεύει να 
εξισώσει την βία από το κράτος και τους µηχανισµούς του ή τα παιδιά του ( καθώς ο Ρουπακιάς έδρασε 
σίγουρα κατ’εντολή )µε την βία που ασκείται από όσους αγωνίζονται. Τα γιαούρτια στους πολιτικούς, η 
αντίσταση στις Σκουριές, η µαχητική παρουσία µπροστά στις ορδές των ΜΑΤ στις απεργίες, οι πράξεις 
πολιτικής ανυπακοής χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά προβλήµατα. 



την βία που ασκείται από όσους αγωνίζονται. Τα γιαούρτια στους πολιτικούς, η αντίσταση στις Σκουριές, η 
µαχητική παρουσία µπροστά στις ορδές των ΜΑΤ στις απεργίες, οι πράξεις πολιτικής ανυπακοής 
χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά προβλήµατα.  

ΟιΟι στόχοι που επιτελούνται είναι πολλαπλοί: ξαναµοιράζονται τα κουκιά στην εκλογική βάση της 
κυβέρνησης και κυρίως στον δεξιό χώρο, το κράτος εµφανίζεται ακόµη πιο ισχυρό, απενοχοποιείται η 
Χρυσή Αυγή, τσακίζεται κάθε αντίσταση, εντείνεται ο ολοκληρωτισµός. Ο αντιφασισµός αρκείται στην 
καταδίκη, την αποµόνωση, τις ανακοινώσεις, αντιµετωπίζεται από το λεγόµενο συνταγµατικό τόξο. Αν 
κάποιος έχει την ευθύνη να τσακίσει τους φασίστες αυτό είναι το κράτος και όχι οι ίδιοι οι αγωνιζόµενοι µε 
τα µέσα τους. Όπως αντίστοιχα αν κάποιος µπορεί να διαπραγµατευτεί για τις ζωές µας είναι πάλι το 
κράτος και οι θεσµοί και όχι εµείς οι ίδιοι. Ο κάλπικος αντιφασισµός που µας περιβάλλει έρχεται να κάτσει 
πάνωπάνω σε όσους αγωνίζονται χρόνια τώρα ενάντιά του. Το καθηµερινό µηντιακό παιχνίδι  πάει να 
ανασκευάσει την ίδια την πραγµατικότητα. Το ζητούµενο είναι η υποταγή, η συθνέχεια των µέχρι τώρα 
εφαρµοζόµενων πολιτικών, ο θάνατος της αντίστασης, η στοχοποίηση όσων δεν περιµένουν µοιρολατρικά 
την καταστροφή.         

Οι χρυσαυγίτες όλον τον προηγούµενο καιρό , µε τη συνεχή αβάντα και πλάτες που είχαν από το σύνολο 
του συστήµατος ( κυβέρνηση, ΜΜΕ, αστυνοµία ) επιχειρούσαν να αποκτήσουν όλο και µεγαλύτερα 
πατήµατα σε χώρους που ήταν µέχρι πρότινος δύσκολο. Προσπαθούσαν να στήσουν σωµατεία, να 
συσπειρώσουν και να µαζέψουν κόσµο σε εργατογειτονιές ( Πέραµα, Κερατσίνι, Νίκαια πχ ) , να 
δηµιουργήσουν µε λίγα λόγια τη δική τους κοινωνική/εκλογική βάση. Μέσα από τα συσσίτια, τις 
εθνικιστικές κορόνες, τα οικονοµικά παραµάγαζα που έστηναν και τα µεροκαµατάκια που έδιναν, η 
παρουσία τους όλο και αυξανόταν.  Όµως, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η επίθεση σε εργάτες του 
ΠΑΜΕΠΑΜΕ στο πέραµα µια βδοµάδα νωρίτερα, αποκάλυψαν την πραγµατική διάσταση των πραγµάτων. Οι 
χρυσαυγίτες, οι φασίστες και οι ναζί επιτελούν ένα έργο συγκεκριµένο. 

Είναι εδώ τόσο για να µαζέψουν κόσµο πρόθυµο να τους ακολουθεί και να τους ψηφίζει, να στήνουν 
αντιδραστικούς µηχανισµούς για τα αφεντικά (εργοδοτικό σωµατείο στο Πέραµα κατ’εντολή των 
εφοπλιστών, τάγµατα εφόδου, ΟΑΕΔ για έλληνες µε 18 ευρώ µεροκάµατο). Ακόµη µε την ρητορική τους, 
διχάζουν τους από τα κάτω σε ντόπιους και ξένους συµβάλλοντας τελικά στη σύγχυση ,συντηριτικοποίηση, 
τη µισσαλοδοξία, την υποταγή. Συνολικά, ο στόχος της παρουσίας των χρυσαυγιτών, του 
εθνικιστικού/φασιστικού/ναζιστικού χώρου είναι να λειτουργεί µε στόχο το µυαλό των ανθρώπων και το 
σώµα του κόσµου που αντιστέκεται. Είναι πάντα η εφεδρεία τόσο για το κράτος όσο και για ένα κοµµάτι του 
κεφαλαίου.κεφαλαίου.   

Όλα αυτά καταδεικνύουν ακόµη πιο επιτακτικά την ανάγκη να δηµιουργούµε σηµεία και τόπους 
συνάντησης, ζύµωσης, αλληλεγγύης, αντίστασης. Τα αναχώµατα στην εξαθλίωση των ζωών µας, την 
καταστολή, τον ολοκληρωτισµό, τη φτώχεια, θα τα βάλει η ίδια µας η πάλη. Δεν µπορούµε και δεν πρέπει 
να τσιµπάµε από τα παιχνίδια της κυβέρνησης και του κράτους, ούτε να γίνουµε πειθήνιοι ακολουθητές 
µιας ζωής που δεν επιλέξαµε, φοβισµένοι και σκυφτοί. 

Εµείς, σαν λαϊκή συνέλευση έχουµε επιλέξει να λειτουργούµε µέσα στη γειτονιά της Άνω Πόλης, όπως και 
πιστεύουµε σε αυτόν τον τρόπο αγώνα. Μέσα στις γειτονιές, µεταξύ ανθρώπων που µένουν δίπλα δίπλα 
και έχουν ίδια προβλήµατα. Εκεί µπορούµε να αλλάξουµε και τα µυαλά µας και να βρούµε λύσεις στα 
προβλήµατα µας. Όχι το µπουκάλι γάλα που σου δίνουν οι φασίστες καλώντας σε για αυτό  να γίνεις 
κανίβαλος, ούτε το απλωµένο χέρι της ελεηµοσύνης. Μα δεσµούς αλληλοβοήθειας από όλους για όλους, 
δοµές αντίστασης µε ισότιµο τρόπο συµµετοχής, κόντρα στην επιβαλλόµενη απελπισία, τη σιωπή, το φόβο, 
την ανασφάλεια. Ενάντια στην εξαθλίωση και το σκοταδισµό, θα υψώσουµε τον τοίχο της αντίστασης, της 
δηµιουργίας, του αγώνα, της επικοινωνίας.δηµιουργίας, του αγώνα, της επικοινωνίας.



*Σηµείωση: Το πρόγραµµα του στεκιού είναι ακόµα ελλιπές. Στόχος µας είναι να 
καταφέρουµε το στέκι να είναι ανοιχτό όσο πιο πολύ γίνεται, και να φιλοξενεί 
δραστηριότητες ή εκδηλώσεις, πολιτικού ή πολιτισµικού περιεχοµένου. 
Κάποιες από τις ιδέες που έχουµε για το προσεχές µέλλον είναι: Δανειστική βιβλιοθήκη, 
Προβολές ταινιών, Παιδική ζώνη κάθε Σάββατο πρωί, Κουκλοθέατρο, Κατασκευή 
φιγούρων καραγκιόζη για παιδιά, αλλά και διάφορα µαθήµατα αυτοµόρφωσης.

Πρόγραµµα Στεκιού
Κάθε Δευτέρα στις 7µµ: 
        Συνέλευση της Λ.Σ. Άνω Πόλης
  
Κάθε Πέµπτη από τις 6µµ µέχρι τις 11µµ:
     Αυτοδιαχειριζόµενο Καφενείο Στεκιού
 
Κάθε Παρασκευή στις 6µµ:Κάθε Παρασκευή στις 6µµ:
       Συνέλευση-Πρόβα της οµάδας 
κουκλοθέατρου “Τα Αµπελοφάσουλα”    

Το Σάββατο 9 Νοέµβρη στις 12πµ:
Μάθηµα Ελεύθερου Σχεδίου

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ Μ
ΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ  ΜΑΣ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΤ
ΥΧΗ 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Στέκι Λ.Σ 
Άνω ΠόληςΣυνέλευση κάθε Δευτέρα στις 7

µµ, στο στέκι Άνω Πόλης 
Παντοκράτορος και Καρπενησίου 

(Πλ. Παντκοκράτορα)

Λαϊκή Συνέλευση 
Άνω Πόλης




