Εχθρός της αυτοοργάνωσης είναι η πολιτική ανάθεση.
Έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια στον ελλαδικό χώρο, αριστερά κόμματα και οργανώσεις να
διαλύουν λαϊκές συνελεύσεις και αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, στην προσπάθειά τους να τα
χειραγωγήσουν πολιτικά, για να χτίσουν πελατειακές σχέσεις ανταλλαγής ελεημοσύνης και
φιλανθρωπίας με ψήφους.
Την Δευτέρα 1 Αυγούστου στον χώρο της Λαϊκής Συνέλευσης γειτονιάς αγ. Νεκταρίου Βόλου, σε μια
περίοδο που είχε αποφασιστεί συλλογικά και ομόφωνα να μην γίνονται συνελεύσεις λόγω
καλοκαιρινής απουσίας πολλών μελών, το ΕΕΚ Μαγνησίας πραξικοπηματικά και σε συνεργασία και
συνεννόηση με ένα μέλος της λαϊκής συνέλευσης που τους/τις “προσκάλεσε”, εισέβαλλε στον χώρο με
τον κομματικό του στρατό και λοιπούς “πρόθυμους” παρατρεχάμενούς του, στήνοντας μια μαϊμού
συνέλευση. Το μέλος που τους “προσκάλεσε” συμμετέχοντας στην πραξικοπηματική εισβολή του
κομματικού μηχανισμού του ΕΕΚ Μαγνησίας, επιδίωκε συνεχώς στο παρελθόν να υποκαταστήσει την
έννοια της αλληλεγγύης με την ελεημοσύνη και την εκλησιαστικού τύπου φιλανθρωπία και δεν
σεβάστηκε στο ελάχιστο τις συλλογικές αποφάσεις της συνέλευσης. Τρία μέλη του ΕΕΚ Μαγνησίας
που συμμετείχαν μέχρι πριν μερικούς μήνες στη λαϊκή συνέλευση, έχουν αποχωρήσει ολοκληρωτικά,
στην μία περίπτωση παραδίδοντας κλειδιά και βιβλία που είχε στην κατοχή του, στην δεύτερη
περίπτωση τραμπουκίζοντας άλλο μέλος της συνέλευσης και αποχωρώντας με ουρλιαχτά, και στην
τρίτη ερχόμενο ως τουρίστας για “καθοδήγηση” μια φορά στο 2-3μηνο, συκοφαντώντας παράλληλα
την λαϊκή συνέλευση και διαδίδοντας πως η συνέλευση βρίσκεται σε “λάθος και επικίνδυνο” δρόμο
αναφερόμενο στις συλλογικές πολιτικές της αποφάσεις. Αποφάσεις που αφορούσαν τόσο την άρνηση
άμεσης ή έμμεσης νομιμοποίησης του εγκλεισμού μεταναστών στο τοπικό στρατόπεδο συγκέντρωσης
“Μόζας”, όσο και την αποχώρηση της λαϊκής συνέλευσης από τον “Ταξικό Συντονισμό” ένα
πολιτικοσυνδικαλιστικό μόρφωμα “συντονισμού” των τοπικών οργανώσεων ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚΔΙΚΤΥΟ-ΞΕΚΙΝΗΜΑ-ΛΑΕ κ.λ.π., στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν τις απαραίτητες μεταξύ
τους πολιτικές γέφυρες, στον δρόμο εκκόλαψης του ΣΥΡΙΖΑ-2.
Τα πρώην μέλη επανήλθαν αυγουστιάτικα παρέα με όλο το κομματικό πούλμαν του ΕΕΚ Μαγνησίας
ακολουθούμενα απο άτομα που είχαν στο παρελθόν συμμετάσχει για κάποια φεγγάρια στη λαϊκή
συνέλευση, καθώς και απο άτομα που είχαν αποβληθεί από την λαϊκή συνέλευση λόγω της σεξιστικής
τους στάσης, της κατα συρροή συκοφαντίας άλλων μελών, καθώς και της θερμής τους υποστήριξης
στην κουλτούρα του βιασμού. Επανήλθαν ως συγκροτημένη αγέλη και πραξικοπηματικά επιχείρησαν
να στήσουν λαϊκό δικαστήριο σε τακτικά-ενεργά μέλη της συνέλευσης, με ουρλιαχτά, κατηγορώντας
τα ως ανεπαρκή (άλλωστε ο ρόλος του ειδικού βολεύει τους κομματικούς μηχανισμούς, γιατί
παραπέμπει σε ανάγκη καθοδήγησης), με χυδαίες προσβολές και ψέμματα, με προφανή σκοπό να τα
οδηγήσουν σε αποχώρηση/παραίτηση.
Συνέχισαν πραξικοπηματικά να μαζεύονται απο νωρίς στον χώρο της λαϊκής συνέλευσης κάθε Δευτέρα
(που συνεδριάζει η λαϊκή συνέλευση) μέχρι και σήμερα, επιδιώκοντας να καταλάβουν τον χώρο και να
αυτοχριστούν οι ίδιοι/ες ως λαϊκή συνέλευση. Ενώ απουσίαζαν σχεδόν όλα τα τακτικά-ενεργά μέλη,
ενάντια στις ειλημμένες αποφάσεις της συνέλευσης έθεσαν με το έτσι θέλω σε συζήτηση, βασικές
αξιακές και πολιτικές θέσεις της λαϊκής συνέλευσης, επιδιώκοντας να τις ανατρέψουν και να πάρουν
αντίθετες αποφάσεις, ως κομματική πλέον συνέλευση του ΕΕΚ Μαγνησίας και των κλακαδόρων
παρατρεχάμενών του. Είχαν μάλιστα το θράσος να οικειοποιηθούν σε κειμενο που συνέταξαν και
διένειμαν, την πολιτική “σφραγίδα” της λαϊκής συνέλευσης γειτονιάς αγ. Νεκταρίου Βόλου.
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η, οτι οι θέσεις και αποφάσεις της λαϊκής συνέλευσης είναι αυτές
που πάρθηκαν μέχρι και τα τέλη Ιούλη, απο τις οριζόντιες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και
βρίσκονται αναρτημένες στο blog της συνέλευσης : https://denplirono-anatropi.blogspot.gr/ Κάθε
προσπάθεια ανατροπής ή πλαστογραφίας των θέσεων και των αποφάσεων της συνέλευσης θα πέσει
στο κενό.
Το ΕΕΚ Μαγνησίας και οι “πρόθυμοι” συνοδοιπόροι του απο τον ευρύτερο χώρο της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς του Βόλου, αν θέλουν να αποκτήσουν τζάμπα γραφεία για να κάνουν
τα πολιτικά τους νταραβέρια, διάλεξαν λάθος χώρο. Δεν μας εκπλήσσει η πολιτική αλητεία ενός
κόμματος που επιδιώκει να χειραγωγεί συνειδήσεις και να χτίζει εκλογικό μηχανισμό με κάθε μέσο,

χρησιμοποιώντας την αυτοοργάνωση ως δόλωμα. Άλλωστε το ΕΕΚ Μαγνησίας δηλώνει ξεκάθαρα σε
κείμενα του οτι αντιλαμβάνεται την “αυτοοργάνωση ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό”. Η αυτοοργάνωση
γι αυτούς/ές είναι το εικονικό τους δόλωμα για να στρατολογούν μέλη και ψηφοφόρους. Οι φανατικοί
πιστοί της πολιτικής ανάθεσης ήρθαν συντεταγμένα και μαζικά για να συντρίψουν την κοινωνική
αυτοοργάνωση. Η συγκυρία που διάλεξαν για να εκτελέσουν το πολιτικό τους πραξικόπημα δεν είναι
τυχαία. Μυρίζουν εκλογές και εκλογές σημαίνουν πολιτικό νταλαβέρι και κρατικές επιχορηγήσεις.
Οι τραμπουκισμοί κομματικών μελών του ΕΕΚ (ουρλιαχτά, σπρωξίδια) που συμμετείχαν παλιώτερα
στην λαϊκή συνέλευση, τραμπουκισμοί ενάντια σε άλλα μέλη της λαϊκής συνέλευσης με τα οποία
διαφωνούσαν, έχουν προκαλέσει αηδία και αποστασιοποίηση από τις διαδικασίες της συνέλευσης, σε
αρκετά ενεργά και δραστήρια μέλη μας. Τώρα, μετά απο την εκδήλωση αυτού του αυγουστιάτικου
πολιτικού πραξικοπήματος, κάποια από τα τακτικά-ενεργά μέλη, είτε με κοινοποίηση επιστολής
παραίτησης είτε με αποχή απο τις στημένες συναθροίσεις, καταδικάζουν το πολιτικό πραξικόπημα και
τη λασπολογία εναντίον μελών της συνέλευσης από τον κομματικό στρατό του ΕΕΚ Μαγνησίας και
τους παρατρεχάμενούς του τουρίστες κλακαδόρους.
Αποφασίσαμε να μην νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας στον χώρο της λαϊκής συνέλευσης την
μάζωξη των πραξικοπηματιών που τραμπουκίζουν, υποστηρίζουν ανοιχτά βιαστές και ρατσιστές.
Αποφασίσαμε να μην στεκόμαστε μαζί με τον κομματικό στρατό που έρχεται να ψαρέψει ψήφους
ανταλάσσοντάς τους με ελεημοσύνη. Δεν δεχόμαστε κανένα διάλογο με ένα κομματικό μηχανισμό για
τις μέχρι σήμερα θέσεις και αποφάσεις του αυτοοργανωμένου κοινωνικού εγχειρήματος της λαϊκής
συνέλευσης. Οι θέσεις και αποφάσεις της λαϊκής συνέλευσης, δεν παζαρεύονται, δεν
κατακρεουργούνται. Δεν είμαστε υποψήφια πρόβατα για να ακολουθήσουμε έναν περιπλανώμενο
τσοπάνη που θέλει να μας βάλει στην στάνη του. Στην προκειμένη περίπτωση, τον ιεροκύρηκα του
“σωστού” δρόμου, αρχηγό του ΕΕΚ Μαγνησίας και τα πιστά του στρατιωτάκια, που θεωρούν οτι
κατέχουν την μία και μοναδική αλήθεια που οδηγεί στο “σωστό” ψηφοδέλτιο.
Οι προπηλακισμοί και τραμπουκισμοί απο τους “σωστούς” και “πεφωτισμένους” του ΕΕΚ Μαγνησίας
δεν έχουν σημειωθεί μόνο στον χώρο της Λαϊκής Συνέλευσης. Έχουν σημειωθεί και στον δρόμο, οπου
τα κομματικά στρατιωτάκια τους έσπρωχναν κατ' επανάληψη στα πλευρά, ηλικιωμένο μέλος τη λαϊκής
συνέλευσης για να βαδίσει πιο γρήγορα σε πορεία. Έχουν ξανασυμβεί πρόσφατα και εναντίον
νεολαίων, μελών της κατάληψης Α.Κ.ΡΗ.Δ.Α., με ουρλιαχτά και την σεξιστική φράση-κραυγή “θα σας
γ...ουμε” του αρχηγού του ΕΕΚ Μαγνησίας.
Όσον αφορά το αυτοοργανωμένο κοινωνικό ιατρείο της λαϊκής συνέλευσης που ο κομματικός στρατός
του ΕΕΚ Μαγνησίας και οι παρατρεχάμενοί του επιδιώκουν να καταλάβουν και να οικειοποιηθούν,
αναθεωρώντας μέσω της μαζικής τους αγελαίας συνάθροισης τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του, ώστε
να το σέρνουν όπου το κόμμα ορίζει, οφείλουμε να ενημερώσουμε τις αλληλέγγυες αυτοοργανωμένες
δομές υγείας, πως στις 4 Σεπτέμβρη, στην προγραμματισμένη συνάντηση των αυτοοργανωμένων
ιατρείων (όπου συμμετείχε ως τώρα το αυτοοργανωμένο κοινωνικό μας ιατρείο), ενδέχεται να
εμφανιστούν οι πραξικοπηματίες ορκισμένοι εχθροί της αυτοοργάνωσης ως “εκπρόσωποι” της μαϊμού
“συνέλευσης” που στήνουν. Το αυτοοργανωμένο κοινωνικό ιατρείο, θα επαναλειτουργήσει κανονικά,
μόνο εφόσον αποχωρήσει και το τελευταίο πιόνι του κομματικού στρατού του ΕΕΚ Μαγνησίας και
όλοι οι τουρίστες κλακαδόροι του, απο τον χώρο της λαϊκής συνέλευσης.
- Τίποτα δεν ξεχνιέται.
- Οι εχθροί της αυτοοργάνωσης, οι οπαδοί και αβανταδόροι του σεξισμού, οι τραμπούκοι, οι
πιστοί υπηρέτες της πολιτικής ανάθεσης, θα μας βρίσκουν συνεχώς απέναντι.
- Η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας, όχι τα κόλπα μας.
- Ενάντια στα τανκς της πολιτικής ανάθεσης η Μαχητική Αντίσταση, η Κοινωνική
Αυτοοργάνωση και η Ταξική Αλληλεγγύη ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ τα αξιακά μας
προτάγματα.
Βόλος 29-8-2016
Μέλη της Λαϊκής συνέλευσης γειτονιάς αγ. Νεκταρίου Βόλου

