
Εδαφικές Συνελεύσεις: αυτόνομες δομές δημιουργημένες από την αγωνιζόμενη
κοινότητα

από το hacialavida1

Σύντροφια με τα οποία έχουμε επαφή μας έστειλαν αυτό το κείμενο στο email μαζί με το ακόλουθο
μήνυμα και μια εκδοχή σε pdf για εκτύπωση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο
στο τέλος του άρθρου:

Διαδίδουμε αυτό  το  κείμενο  σχετικά  με  τον  χαρακτήρα
των  εδαφικών  συνελεύσεων  και  του  στρατηγικού  τους
ρόλου στην ταξική πάλη. Πάνω απ’ όλα, στοχεύουμε στι
διάχυσή  του  στις  ίδιες  τις  συνελεύσεις,  οπότε
ενθαρρύνουμε την εκτύπωσή του από οποιαδήποτε άτομα
ή ομάδες που αισθάνονται ότι είναι πολιτικά κοντά σε ό,τι
περιγράφεται εδώ.

Το  γόνιμο  έδαφος  της  εξέγερσης  στη  Χιλή  έφερε  ως  έναν  από τους  βασικούς  της  καρπούς  τις
εδαφικές συνελεύσεις, στιγμές αυτόκλητων συνάθροισης από κατοίκους σ’ ολόκληρη τη χώρα, ως
καναλιού  για  την  επίλυση  των  άμεσων  αναγκών  τις  πάλης  και  της  διάδοσής  της.  Σ’  αυτές
συζητιούνται  διαλεκτικά τα μέτρα,  ο ορίζοντας και  τα αιτήματα αυτού του κινήματος.  Σε πολλές
περιπτώσεις,  με  έναν  ισχυρό  αντιθεσμικό  και  αντικομματικό  χαρακτήρα.  Οι  συνελεύσεις
αντανακλούν, με έναν εμβρυακό τρόπο, την πραγματική ανάγκη του προλεταριάτου να δώσει στον
εαυτό του όργανα εξουσίας που να αντιπροσωπεύουν την τάξη, που υπερασπίζονται και επιβάλλουν
τις ανάγκες του μέχρι τελευταίας ανάσας, χωρίς συμβιβασμούς με την πολιτική τάξη.

Αυτές οι  οργανώσεις,  ακόμα στα σπάργανα,  καταδεικνύουν το αίσθημα και  την αναγκαιότητα να
επιδράσουμε άμεσα στην πραγματικότητα, να αμφισβητήσουμε την κυριαρχία στη ζωή μας από το
Κράτος  και  το  κεφάλαιο,  μιας  και  στην  πράξη,  η  συλλογική  οργάνωση  για  την  επίλυση  των
προβλημάτων μας και  για την εμβάθυνση του αγώνα,  εκφράζει  μια αντιπαράθεση/διένεξη με το
Κράτος για τον έλεγχο και την κατεύθυνση της ζωής στην κοινωνία. Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι
συνελεύσεις αυτές να θεωρούν τον εαυτό τους αυτόνομο, απευθύνοντας/κατευθύνοντας τον διάλογο
προς  τους  ίδιους  τους  εκμεταλλευόμενους  και  όχι  προς  τους  γραφειοκρατική
θεσμικότητα/θεσμοποιημένη γραφειοκρατία: αυτό που διακυβεύεται είναι τα ίδια τα συμφέροντα
της  τάξης  και  είναι  βλέποντας  τα  όριά  τους  που  θα  ανακτήσουμε  όλα  όσα  χάσαμε,  όχι
διαμεσολαβώντας ανάμεσα στη βάση και το Κράτος.

Όντας  ένα  όργανο  της  γειτονιάς,  οι  συνελεύσεις  είναι  εμβαπτισμένες  στην  καθημερινή  ζωή  της
περιοχής, οπότε η λειτουργίας τους είναι το βασικό τους όπλο. Η ικανότητά τους να διευρύνουν τις
ανάγκες της πάλης, όπως ο εφοδιασμός, η αυτοάμυνα, η υγεία, η μετακίνηση, οι  επικοινωνίες,  η
αλληλεγγύη με τους φυλακισμένους κλπ. θα είναι η δύναμη που θα τους προσδώσει νομιμοποίηση. 

Μ’ αυτή την έννοια, οι συνελεύσεις είναι η αυτόνομη έκφραση της κοινότητας που αυτοοργανώνει
τις ανάγκες και τον αγώνα της ενάντια στο Κράτος και το κεφάλαιο.  Αυτός είναι ο λόγος που η
λειτουργία τους ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εξαντληθεί στην προβολή αιτημάτων ή στην συντακτική συνέλευση.
Καταλαβαίνουμε ότι  πολύς κόσμος πιστεύει  ακόμα στις  σοσιαλδημοκρατικές  ιστορίες2 και  ότι  το
Κράτος μπορεί να λύσει τα άμεσα προβλήματά τους, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί, στην
πραγματικότητα, η επισφάλεια θα παροξυνθεί. Είναι εντελώς ουσιώδες τη στιγμή που θα αρχίσει το
επαναστατικό ξέσπασμα, αυτό το πρελούδιο να έχει εξυπηρετήσει στο να αντληθούν τα καλλίτερα

1 Στμ.  Μεταφρασμένο  και  από  εδώ:  https://hacialavida.noblogs.org/post/2019/11/09/asambleas-
territoriales-organos-autonomos-creados-por-la-comunidad-en-lucha/#more-120.
2 Στμ. Στο πρωτότυπο: cantinelas.

https://hacialavida.noblogs.org/post/2019/11/09/asambleas-territoriales-organos-autonomos-creados-por-la-comunidad-en-lucha/#more-120
https://hacialavida.noblogs.org/post/2019/11/09/asambleas-territoriales-organos-autonomos-creados-por-la-comunidad-en-lucha/#more-120


μαθήματα:  δυναμώστε  τις  συνελεύσεις  και  τον  αυτόνομο  χαρακτήρα  τους,  που  είναι  ο  κύριος
θρίαμβός μας μέχρι τώρα.

Αυτός ο νέος κύκλος αγώνων, που μόλις εγκαινιάστηκε, θα είναι μακρύς. Η εξέγερση που πλημμύρισε
τη Χιλή τις πρόσφατες βδομάδες είναι ακόμα σε εξέλιξη και τίποτα δεν φαίνεται να προμηνύει ότι θα
τελειώσει. Το κουτί της Πανδώρας της κοινωνικής επανάστασης άρχισε να ανοίγει και το καθήκον της
δημιουργίας  εδαφικοποιημένης  ισχύος  έχει  μπει  στην  ατζέντα.  Αυτό  έχει  σημάνει  συναγερμό  σ’
ολόκληρη την πολιτική τάξη, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά όλοι οι αστικοί θεσμοί έχουν κινήσει τα
νήματά  τους για  να ακυρώσουν  ή  να αφομοιώσουν αυτές  τις  αυτόνομες  στιγμές  οργάνωσης.  Η
βασική  τους  στρατηγική  είναι  να  τραβήξουν  το  κίνημα  προς  τα  στενά  πλαίσια  της  πολιτικής
αντιπροσώπευσης, για τα οποία διαθέτει τα “συμβούλια” που θα συστηματοποιήσουν τα αιτήματα
και θα “σηκώσουν” τις φωνές διεκδίκησής τους. Εδώ το Κράτος είναι ο μοναδικός συνομιλητής και οι
δυνατότητες διαλόγου αρχίζουν και τελειώνουν στις λύσεις που μπορεί αυτό να μας δώσει. Ας μην
αφήσουμε τις συνελεύσεις να γίνουν οι ιμάντες μεταφοράς του Κράτους.

Ξέρουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξανθρωπισμού του κεφαλαίου θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια
καπιταλιστική κρίση, που φέρνει μαζί της μια περιβαλλοντική κρίση η οποιά, για πολλούς ειδικούς,
περιλαμβάνει την τελική κρίση του καπιταλισμού. Από την Ελλάδα μέχρι το Εκουαδόρ, αριστερές
κυβερνήσεις έπρεπε να υποκύψουν στις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και να επιβάλλουν
μέτρα  λιτότητας  που  επισφαλοποιούν  τους  ίδιους  όπως  πάντα:  την  εργατική  τάξη.  Η
σοσιαλδημοκρατία θα είναι πάντα το “καλό πακέτο”3 που θα φροντίζει για τις εγγυήσεις του ΔΝΤ και
της εθνικής αστικής της τάξη απέναντι σε οποιοδήποτε κάθε άλλο συμφέρον.

Μέχρι τώρα, αυτό το κείμενο έχει ξεδιπλωθεί κυρίως στους δρόμους, οι αυθόρμητες διαμαρτυρίες
στον δρόμο έχουν παραλύσει τη χώρα κυρίως μέσα από τις συγκρούσεις με την αστυνομία και τη
διακοπή της καπιταλιστικής κυκλοφορίας. Οδοφράγματα, cacerolazos4,  λεηλασίες και φωτιές είναι
ένα μέρος από το προλεταριακό οπλοστάσιο για την αντιπαράθεση με την εξουσία. Το περιεχόμενό
του είναι “ενάντια σε όλα”, ενάντια σ’ ολόκληρο το σύστημα που μας σκοτώνει αργά. Το κίνημα των
συνελεύσεων καλείται να είναι αυτό που θα δώσει περιεχόμενο στις διαμαρτυρίες στον δρόμο, που
βάζει στο τραπέζι τις πραγματικές λύσεις στις ανάγκες των ανθρώπων και που εμψυχώνει, επίσης,
τις στάσεις και τις αξίες που κάνουν εφικτό έναν καινούριο τρόπο ζωής: η αλληλεγγύη, το πνεύμα
της  κοινότητας,  η  αλληλοβοήθεια  και  αμοιβαία  φροντίδα  και  η  εξεγερτική  επίθεση  θα  είναι  η
πανωλεθρία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Είναι,  όμως, αναγκαίο και ΕΠΕΙΓΟΝ οι συνελεύσεις αυτές να επεκταθούν στους χώρους δουλειάς,
πρωτίστως στους στρατηγικούς παραγωγικούς τομείς. Να εγκαταστήσουν τη ριζική αμφισβήτηση
του  καπιταλιστικού  τρόπου  ζωής  μέχρι  τις  έσχατες  συνέπειες  και  ο  παραγωγικός  ορίζοντας  να
μετατοπιστεί από την άπειρη κεφαλαιοποίηση στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Ιστορικά
παραδείγματα όπως αυτό των Cordones industriales5 ή των Comandos Comunales είναι ίσως ζωτικής
σημασίας για να καταλάβουμε τον δρόμο που παίρνουμε. Καμμιά αλλαγή δεν θα είναι εφικτή αν οι

3 Στμ. Στο πρωτότυπο: paco bueno.
4 Στμ.  Cacerolazo  ή casserole, διαμαρτυρία με κατσαρόλες,  είναι μια μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας στην
οποία οι διαμαρτυρόμενοι κάνουν έντονο θόρυβο χτυπώντας κατσαρόλες, τηγάνια και άλλα κουζινικά
σκεύη για να τραβήξουν την προσοχή. Πρωτοεμφανίστηκε στη Νότια Αμερική (ιδιαίτερα, στη Χιλή και την
Αργεντινή – το κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον του Αλλιέντε πριν την ανατροπή του είναι γνωστό ως κίνημα
της κατσαρόλας) αλλά έχει  εμφανιστεί  και σε άλλες χώρες.  Αυτό που είναι ιδιάζον σ’  αυτόν τον τύπο
διαμαρτυρίας είναι ότι ο κόσμος μπορεί να διαμαρτυρηθεί και από τα ίδια τα σπίτια του, πετυχαίνοντας
έτσι έναν πολύ μεγάλο βαθμό υποστήριξης και συμμετοχής.
5 Στμ. Cordón Industrial, Βιομηχανικά Κορδόνια, όργανο λαϊκής εξουσίας και εργατικής δημοκρατίας που
εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στη Χιλή από την ανεξάρτητη δραστηριότητα της εργατικής τάξης ως
μέσο πίεσης προς την  κυβέρνηση Αλλιέντε  για την κοινωνικοποίηση ενός αριθμού επιχειρήσεων που
αρνούνταν να δεχτούν  τα εργατικά δικαιώματα.  Η δημιουργία τους επεκτάθηκε και  επιταχύνθηκε ως
απάντηση στο σαμποτάζ και τις απεργίες που οργάνωναν οι εργοδοτικές οργανώσεις στην προσπάθεια
αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης Αλλιέντε. Κάθε κορδόνι ήταν μια ομάδα εργοστασίων που συντόνιζε
τα καθήκοντα των εργατών στην ίδια ζώνη. Τη στιγμή του πραξικοπήματος που ανέτρεψε τον Αλλιέντε και
την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας είχαν δημιουργηθεί και ήταν λειτουργικά 31 τέτοια κορδόνια. 



εργάτες  δεν  έχουν  τον  έλεγχο  των μέσων  βιοπορισμού  και  παραγωγής  στα  χέρια  τους,  αν  δεν
ξεφορτωθούμε τον πλούτο που δημιουργούμε για να αποφασίσουμε  τι και για ποιον παράγουμε. Δεν
έχει να κάνει με το να μάθουμε να διακυβερνούμε και να αυτοδιαχειριζόμαστε το κεφάλαιο, έχει να
κάνει με τη δημιουργία ενός καινούριου τρόπου ζωής. Ολόκληρη η οικονομία εξαρτάται από μας και
θα κλονιστούν όταν καταλάβουν ότι το συνειδητοποιήσαμε.

Η ιστορία μάς δείχνει ότι το Κράτος, ως μορφή εγγύησης των συνθηκών ζωής, θα είναι πάντα μια
μορφή εγγύησης της κυριαρχίας μιας τάξης πάνω στις άλλες, που διαιωνίζει τον καπιταλισμό. Με
αλλαγή   ή  όχι  συντάγματος,  το  Κράτος  θα  διασφαλίζει  πάντα  τη  διαιώνιση  της  εκμετάλλευσης,
αφήνοντας άθικτες  τις  πραηματικές  βάσεις των πάντων,  την  ατομική ιδιοκτησία και  τη  μισθωτή
εργασία. Στο απόγειο αυτού του αγώνα, πάμε να δημιουρήσουμε τα δικά μας κατάλληλα εργαλεία για
να ξεμπερδέψουμε με τα υπάρχοντα και να σφυρηλατήσουμε έναν καινούριο κόσμο. Το πρελούδιο
για την επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει. 

ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!!!
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