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Σειρά εργαστηρίων ‘Η πολιτική αλλιώς’ 
 1ο Τι δεν λειτουργεί/ τι θεωρούμε αποτυχημένο/ γιατί το θεωρούμε αποτυχημένο; 

 2ο Τι λειτουργεί/ τι θεωρούμε επιτυχημένο/ γιατί το θεωρούμε 

επιτυχημένο; 

 3ο Πώς θέλουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας δράση; 

 4ο Τι χρειαζόμαστε για να πάμε προς τα εκεί; 

 

Στόχος σειράς εργαστηρίων 
 Να βρούμε συλλογικά τρόπους που οι πολιτικές πρακτικές/ δράση θα μπορούσαν να 

καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες τόσο του κινήματος όσο και των ατόμων που το 

απαρτίζουν (και ευρύτερα και ενεργά σε κινηματικές ομάδες) 

 

1ο εργαστήριο - Τι δεν λειτουργεί/ τι θεωρούμε αποτυχημένο/ γιατί 

το θεωρούμε αποτυχημένο 
 

Δομή εργαστηρίου 
 Στόχος  

 Βαθύτερη κατανόηση των προβληματικών/ προβλημάτων/ παθογενειών που 

υπάρχουν στον κινηματικό χώρο 

 Αναστοχαζόμαστε πάνω στο: 

 Τι δεν λειτουργεί 

 Τι θεωρούμε αποτυχημένο 

 Γιατί το θεωρούμε μη λειτουργικό/ αποτυχημένο 

 Διάρκεια: 3 ώρες 

 Ημερομηνία διεξαγωγής: 16/12/2019 

 Αριθμός συμμετοχόντων-ουσών: 20 (χωριστήκαμε σε 4 ομάδες εργασίας) 

 

Στην πρώτη αυτή συνάντηση ξεκινήσαμε με τη βαθύτερη κατανόηση των προβληματικών/ 

προβλημάτων/ παθογενειών που υπάρχουν στον κινηματικό χώρο. 

Επομένως, είδαμε μαζί: 
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τι δεν λειτουργεί/ τι θεωρούμε αποτυχημένο (π.χ. πολιτική καθαρότητα, αυτο-αναφορικότητα, 

άτυπες ιεραρχίες, ομοιομορφία, παραστάσεις πατριαρχικού ηρωικού ιδεώδους)/ γιατί το 

θεωρούμε αποτυχημένο. 

Με έμπνευση τις θέσεις ότι μέσα και σκοποί δεν μπορούν να διαχωρίζονται όπως επίσης και ότι το 

προσωπικό είναι πολιτικό, θεωρήσαμε ότι πρέπει να δώσουμε βάση, εκτός των δράσεων πολιτικής 

εξωστρέφειας, και στις εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες.  

Θεωρούμε τις εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες, εκτός από εργαλειακές, ταυτόχρονα χώρους 

άσκησης πολιτικής. Επομένως το συμμετοχικό αυτό εργαστήριο είχε να κάνει τόσο με 

προβληματικές αναφορικά με το πώς λειτουργεί μια κινηματική ομάδα εσωτερικά (σε θέματα 

διαπροσωπικά, συν-διαμόρφωσης/ εσωτ. λειτουργιών/ οργάνωσης) όσο και εξωτερικά (δράσεις, 

συνέργειες, συμπράξεις, συμμαχίες).  

Σε σχέση με τους δύο παραπάνω άξονες, σκεφτήκαμε μαζί παραδείγματα τόσο από την προσωπική 

μας στάση στα πράγματα (που και εμείς δεν τα πάμε και τόσο καλά) όσο και παραδείγματα από 

άλλους (τι έχουμε δει/ έχουμε εισπράξει που δεν το θεωρούμε λειτουργικό). 

Το εργαστήριο ήταν δομημένο με συντονιστή, ατζέντα, συγκεκριμένες ασκήσεις (πάνω στα 

προαναφερθέντα), χρόνους. 

Ήταν επικεντρωμένο στο να βγει αποτέλεσμα πρακτικό.  

Τα αποτελέσματα του 1ου εργαστηρίου μπορούν να τροφοδοτήσουν το 2ο μέρος. Κάθε εργαστήριο 

θα έχει στόχο να τροφοδοτεί το επόμενο και θα ξεκινά με σύνοψη των προηγούμενων. Παρ' όλα 

αυτά θα στέκεται και αυτοτελώς. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση όλων των 

εργαστηρίων ή η χρήση οποιουδήποτε υλικού για παρακολούθηση. 

Δεν έγιναν σχετικές αρχικές τοποθετήσεις. Θέλαμε η γνώση να βγει ισότιμα και συλλογικά από τα 

κάτω. Πέραν της ελάχιστης κατηγοριοποίησης σε Αιτίες – Προβλήματα – Αποτελέσματα δεν 

προβήκαμε σε περαιτέρω ερμηνεία του υλικού.  

Για λόγους συμπερίληψης και ισότητας, δεχτήκαμε ισομερή αριθμό ανδρών και γυναικών. 

 

Άξονες Αναστοχασμού 
 1. Κινηματικές δράσεις: 

 Δράσεις ομάδας/ πολιτών, π.χ. πορεία 

 Κοινές δράσεις ομάδων, π.χ. δικτυώσεις, συμμαχίες, συμπράξεις, συνέργειες 

 2. Εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες: 

 Διαπροσωπικές σχέσεις 

 Συν-διαμόρφωση 

 Εσωτερική λειτουργία 

 Οργάνωση 
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Άξονες Αναστοχασμού – Ασκήσεις 
 1. Κινηματικές δράσεις 

 Παραδείγματα που έχουμε βιώσει/ δει να γίνονται 

 Παραδείγματα από την προσωπική μας στάση στα πράγματα (αυτο-κριτική) 

 2. Εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες 

 Παραδείγματα που έχουμε βιώσει/ δει να γίνονται 

 Παραδείγματα από την προσωπική μας στάση στα πράγματα (αυτό-κριτική) 

 

Μέθοδος διεξαγωγής εργαστηρίου 
 Ισότιμη και συλλογική παραγωγή γνώσης από τα κάτω 

 Ισομερής συμμετοχή των φύλων 

 

Προτεινόμενοι κανόνες διεξαγωγής εργαστηρίου 
 Χώρος & χρόνος να μιλήσουμε και να ακούσουμε όλες/ οι 

 Ομάδες 

 Συντονίστρια 

 Κύκλος 

 Χρόνος προετοιμασίας 

 Αρχική τοποθέτηση 2’, 2ρολογία 1’, ολομέλεια 1’ 

 Αλληλο-σεβασμός διαφορετικότητας 

 Ανοιχτότητα 

 Σύνθεση 

 Προσφώνηση γένους - Εναλλάξ 

 Επιείκεια  

 

Δομή παράθεσης ευρημάτων 
Σχετικά με την παράθεση των ευρημάτων του εργαστηρίου η δομή που ακολουθείται στο κείμενο 

αυτό, ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο ασκήσεις, είναι η εξής:  

α) περίληψη αιτιών, προβλημάτων και αποτελεσμάτων – η κατηγοριοποίηση αυτή είναι 

δική μας  

β) αναλυτική παράθεση όλων των ευρημάτων που καταγράφηκαν στο εργαστήριο – 

- πρώτα παραθέτουμε συνολικά τις μεμονωμένες τοποθετήσεις και  
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- μετά τις συνόψεις που έγιναν από κάθε ομάδα. 

Δεν αφαιρέσαμε υλικό. Αν, ωστόσο, υπάρχουν τυχόν λάθη καταγραφής ή/ και παραλείψεις, 

επικοινωνήστε μαζί μας με email (aftenergeia@riseup.net) ώστε να διορθώσουμε το κείμενο. 

 

Ευρήματα άσκησης 1ης: Κινηματικές δράσεις: α) Δράσεις ομάδας/ πολιτών, π.χ. 

πορεία και β) Κοινές δράσεις ομάδων, π.χ. δικτυώσεις, συμμαχίες, συμπράξεις, 

συνέργειες 
 

Περίληψη 
Από τα ευρήματα αναδύονται οι αιτίες (π.χ. εσωστρέφεια), τα προβλήματα (π.χ. μη διάθεση 

προσωπικής  κοινωνικοποίησης σε ‘εξωστρεφής’ δράσεις) και τα αποτελέσματα (π.χ. μη κοινωνική 

απεύθυνση, συρρίκνωση του κινήματος) της δυσλειτουργίας των κινηματικών πρακτικών/ 

δράσεων. Οι αιτίες, τα προβλήματα και τα αποτελέσματα μας μιλούν για τις κινηματικές ανάγκες 

που δεν καλύπτονται. Η μη κάλυψη αυτών των αναγκών συνδέεται με την αποτυχία κοινωνικού 

μετασχηματισμού.  

Αιτίες  

Η κατηγορία Αιτίες είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο εργαστήριο. 

Σχετικά με τη δυσλειτουργία των κινηματικών δράσεων οι κύριες αιτίες που εντοπίστηκαν ήταν οι 

εξής:  

- Το ‘φαίνεσθαι’, το ‘θέαμα’, η δημοτικότητα που εκφράζεται ανταγωνιστικά με παιχνίδια 

μικρο-πολιτικής 

- Ταυτοτικά (καθαρής ιδεολογίας) ζητήματα, προσκόλληση και αγκύλωση στην ιδεολογία και 

στη θεωρία 

- Εσωστρέφεια, τάσεις απομονωτισμού 

- Μη αντίληψη κοινωνικού χώρου/ έλλειψη προσανατολισμού στα πλαίσια ενός ευρύτερου 

πλουραλισμού 

- Πατριαρχεία, ηγεμονισμός, αυθόρμητες δράσεις ατόμων/ συλλογικοτήτων χωρίς τη 

συναίνεση των υπολοίπων 

- Συμπεριφορά καχυποψίας και υποβάθμισης ζητημάτων όπως το οικολογικό και το 

φεμινιστικό από εκπρόσωπους πιο ‘ορθόδοξων’ ιδεολογικών προσεγγίσεων 

- Έλλειψη αντι-προτάσεων 

- Μη αντίληψη κοινών αναγκών 

- Ασυνεννοησία, έλλειψη τρόπου επικοινωνίας και οργάνωσης 

- Μοντέλο πρωτοπορίας 

- Σπάνια αυτό-κριτική και αυτο-επισκόπηση 

Προβλήματα 

Η κατηγορία Προβλήματα είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο 

εργαστήριο. 

Τα προβλήματα που φαίνεται να προκύπτουν/ προκαλούν τα παραπάνω είναι: 
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- Σχετικά με επικοινωνία: θέματα ασυμφωνιών, μη διάθεση προσωπικής κοινωνικοποίησης, 

κείμενα που δεν αγγίζουν τον κόσμο, αδυναμία σύνθεσης σε συμπράξεις, αδυναμία 

επικοινωνίας μεταξύ αλληλέγγυων και μεταναστών-στριών, εύρεση κοινού τόπου 

κινηματικού και θεσμικού αγώνα, μη κοινό λεξιλόγιο για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

ιδεολογικών χώρων 

- Σχετικά με εντάσεις, συγκρούσεις: καυγάδες οργανωτών και ομάδων, παιχνίδια μικρο-

πολιτικής 

- Σχετικά με μη συμπερίληψη/ αποκλεισμούς: γλώσσα ξύλινη/ πυκνή, μπροσούρες 

ακαδημαϊκού εντυπωσιασμού, άτυπη κοινή βάση συμπράξεων από λίγους για λίγους, 

αποκλεισμός αποπορείες μέσω τραμπουκισμού και σεξισμού ανθρώπων διαφορετικών ή 

που έχουν διαφορετικές ερμηνείες, θεωρητικές προσεγγίσεις όπως οικολογία και 

φεμινισμός που δεν προσαρμόζονται στις ‘ορθόδοξες’ πρέπει να εξαλειφθούν, τακτικισμός 

σε ψηφοφορίες, βίαιες δράσεις, παιχνίδια μικρο-πολιτικής, όχι φιλόξενες σε τοπικό 

επίπεδο δράσεις 

- Σχετικά με οργάνωση: κακή οργάνωση σε συμπράξεις με γρήγορες αποχωρήσεις, ο 

καθένας περιμένει κάτι διαφορετικό, χαοτικές συνελεύσεις, αδυναμία συντονισμού 

μεγάλων συνελεύσεων, αποτυχημένες πορείες, έλλειψη προσανατολισμού, 

αποσπασματικές κινήσεις, έλλειψη ασφάλειας σε πορείες 

- Σχετικά με σχέση θεωρίας-πράξης: λίγο ή καθόλου ενδιαφέρον πώς λειτουργεί από μέσα η 

συλλογικότητα 

- Πρακτικισμός/ εμμονή στο θέαμα: επιφανειακή ενασχόληση με τα πράγματα, ρηχή 

εμβάθυνση, αποσπασματικές κινήσεις, ποσότητα έναντι ποιότητας 

- Μη δημιουργικότητα 

- Υπονόμευση του κινήματος π.χ.  με σπασματικές χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων 

Αποτελέσματα 

Η κατηγορία Αποτελέσματα είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο 

εργαστήριο. 

Τα παραπάνω φαίνεται να έχουν τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με την επίτευξη 

κοινωνικού μετασχηματισμού. Πραγματώνονται τα: 

- Μη κοινωνική απεύθυνση 

- Μη κοινωνικοποίηση 

- Αυτοαναφορικότητα 

- Συρρίκνωση του κινήματος 

- Απομόνωση ακόμα και μέσα στο κίνημα 

 

Ευρήματα 1ης άσκησης: Κινηματικές δράσεις - όλα τα ευρήματα όπως 

διατυπώθηκαν γραπτώς στο εργαστήριο 
 

Παραδείγματα που έχουμε βιώσει/ δει να γίνονται 

 

 Επιθυμία για ‘μονοπώλια’ στην οργάνωση των δράσεων/ Ποιος θα φανεί 

περισσότερο ως ο πιο υπεύθυνος 
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 Συν-διαμόρφωση με άλλες ομάδες ΑΑ χώρου ή και όχι: θέματα 

ασυμφωνίας = ταυτοτικά προβλήματα/ κοινωνικοποίησης 

 Οργάνωση: Δύσκολη γιατί πολλά άτομα δεν συμμετέχουν μόνο σε ένα 

χώρο/ συλλογικότητα 

 Αποσπασματικές δράσεις 

 Μη κοινωνική απεύθυνση δράσεων που φαινομενικά έχουν σκοπό να είναι 

κοινωνικές π.χ. αντίφα συνθήματα σε χωριά 

 Ανάλυση χωρίς δράση και δράση χωρίς ανάλυση 

 Εκδηλώσεις (π.χ. προβολές): μη κοινωνικοποίηση – γνωριμία διοργανωτών 

 Καυγάδες οργανωτών π.χ. πορεία φοιτητικού κινήματος διαλύθηκε πριν 

λήξει γιατί μάλωναν οι διοργανωτές 

 Γρήγορες αποχωρήσεις λόγω έντονων συνεδριάσεων χωρίς ουσία π.χ. σε 

κίνηση πολιτών  

 Εσωστρέφεια: δεν ανοίγεται η πορεία στον κόσμο ή δεν κατεβαίνει ενιαίο 

κείμενο για μοίρασμα σε περαστικού; 

 Καταλήψεις χωρίς κοινωνική απεύθυνση 

 Ακύρωση εκδήλωσης λόγω μη επικοινωνίας διαφορετικών ομάδων 

 Ολοήμερα κοινωνικής εξωστρέφειας με γλώσσα ξύλινη και χωρίς διάθεση 

προσωπικής κοινωνικοποίησης από τους οργανωτές: μη κοινωνική 

απεύθυνση, αυτοαναφορικότητα, το κάνουμε για το φαίνεσθαι 

 Δικτυώσεις: ανοργάνωτες, χωρίς σταθερή παρουσία ατόμων, με σχετικά 

άτυπη κοινή βάση που έχει τεθεί από λίγους για να εξυπηρετεί λίγους 

 Έλλειψη κοινωνικής απεύθυνσης: ιδεολογική καθαρότητα, ελλιπής 

κοινωνικοποίηση, θεαματικές δράσεις, παρωχημένες μέθοδοι, δεν υπάρχει 

αντίληψη κοινωνικού συνόλου/ χώρου 

 Τάσεις απομονωτισμού, αποκλεισμοί ανθρώπων που δεν έχουν τα δικά μας 

χαρακτηριστικά 

 Αυτο-αναφορικότητα στα κείμενα – κείμενα που δεν αγγίζουν τον κόσμο 

 Ανοιχτές εκδηλώσεις – απροθυμία σύνδεσης με νέο κόσμο 

 Επιμονή για θεαματικές δράσεις ο σκοπός των οποίων είναι να προωθήσει 

μια συλλογικότητα με ένα δημοκρατικό/ απελευθερωτικό φως, με λίγο ή 

καθόλου ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η 

συλλογικότητα 

 Επιδίωξη δημοτικότητας και όχι ουσίας 
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 Η επιφανιακή ενασχόληση της ομάδας με ένα ζήτημα που βρίσκεται εκείνη 

τη στιγμή στην επικαιρότητα. Αυτό είχε ως άρρητο στόχο στο να ‘φανούμε’ 

ως ομάδα στο θεαματικό επίπεδο π.χ. να βγάζουμε γρήγορες ανακοινώσεις 

ή δελτία τύπου χωρίς πραγματικά να το δουλεύουμε το ζήτημα. Και χωρίς 

να το γνωρίζουμε ακριβώς π.χ. είτε με οικολογικά μεγάλα ζητήματα, είτε με 

το ζήτημα των Εξαρχείων. Αυτό είναι παραγοντισμός. 

 Περιστατικά σεξισμού που δεν καταδικάζονται π.χ. περιφρούρηση μόνο 

από άνδρες 

 Αυθόρμητες δράσεις ατόμων του ΑΑ χώρου που υπονομεύουν το κίνημα + 

δεν συζητιούνται/ αναφέρονται, π.χ. luben σπασματικές ή επιθέσεις χωρίς 

τη συναίνεση των υπολοίπων σε πορεία ΦΣ όπου συμμετείχε ΑΑ block. 

 Σπάνιες απολογιστικές, ειδικότερα σε πορείες/ που δεν διοργανώνει αλλά 

συμμετέχει ο ΑΑ χώρος 

 Συμπεριφορά καχυποψίας και υποβάθμισης προς το οικολογικό ζήτημα 

από εκπροσώπους πιο ‘ορθόδοξων’ ιδεολογικών προσεγγίσεων. Τα νέα 

δεδομένα δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από το παράδειγμα αλλά να το 

εμπλουτίζουν. Οποιαδήποτε προσέγγιση δεν προσαρμόζεται πρέπει να 

εξαλειφθεί, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Η αμυντική στάση που παίρνουν τα 

συγκεκριμένα άτομα όταν δέχονται κριτική είναι τόσο απόλυτη που μπορεί 

να χαρακτηριστεί θρησκευτική. Τα ζητήματα οικολογίας παραβλέπονται ως 

δευτερεύοντα ή ότι θα λυθούν αυτόματα. 

 

Παραδείγματα από την προσωπική μας στάση στα πράγματα 

 

 Μη κοινωνική απεύθυνση πολιτικού λόγου: πυκνός και ξύλινος = 

απομόνωση 

 Μικρή συμμετοχή ή τακτικές σε ψηφοφορίες  

 Σε συμπράξεις/ συνέργιες: υπερβολικά σταθερή θέση, στο πρώτο λάθος, 

γεια σας 

 Δημιουργία εντάσεων 

 Λάθος εκτίμηση για δημιουργία εγχειρήματος ενός δικτύου: χωρίς 

συλλογικοποίηση 

 Κοινωνική απεύθυνση χωρίς αντι-πρόταση 

 Δεν λύθηκαν εξ αρχής τα ‘ταυτοτικά’ προβλήματα που δημιουργούνταν 

λόγω διαφορετικού προσανατολισμού = προβλήματα σε δράσεις/ 

παρεμβάσεις + προβλήματα στην εσωτερική λειτουργία 

 Οργάνωση: ο καθένας περίμενε κάτι διαφορετικό 
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 Έλλειψη συγκεκριμένου προσανατολισμού στα πλαίσια ενός ευρύτερου 

πλουραλισμού 

 Καταλήψεις δημοσίων χώρων/ επαν-οικειοποίηση – άτυπη εξουσία των 

οργανωτικών ομάδων 

 Αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ αλληλέγγυων και μεταναστών-ριών π.χ. 

εκκένωση μπουμπουλίνας 

 Αδυναμία επικοινωνίας κινηματικού και θεσμικού αγώνα π.χ. Άγραφα 

 Κινήματα που γίνονται συνδικαλιστικά/ δικαιωματικά π.χ. φοιτητικό 

 Ασυνεννοησία/ κακή οργάνωση πορείας όπου το οργανωτικό πρόβλημα 

παραλίγο να οδηγήσει σε συλλήψεις = θέματα ασφάλειας 

 Μεγάλος αριθμός ατόμων σε συνέλευση – αδυναμία συντονισμού 

 Μοντέλο πρωτοπορίας και καθαρότητας πόλεων, αποτυχημένο 

 Χρυσή τομή ανάλυσης – δράσης; Δράση και θεωρία, θεωρία και δράση 

 

 

Ευρήματα 1ης άσκησης: Κινηματικές δράσεις – Συνόψεις ομάδων εργασίας 

όπως διατυπώθηκαν γραπτώς στο εργαστήριο – δεν συμπεριλάβαμε εδώ τυχόν 

επαναλήψεις 
 

 Πορεία κλειστή δεν χωρούσαν όλοι – τραμπουκισμός 

 Μπροσούρες ακαδημαϊκές εντυπωσιασμού 

 Δίκτυο ομάδων χωρίς πραγματική ανάγκη 

 Λαϊκή συνέλευση που έγινε θεωρητική, χαοτική αντί πρακτική 

 Δράσεις: όχι φιλόξενες σε τοπικό επίπεδο 

 Αποτυχημένες προσπάθειες συντονισμού ομάδων ήταν εν τέλει αρκετά 

εσωστρεφής ο λόγος τους π.χ. για τους μετανάστες χωρίς τους ίδιους 

 Αυτο-αναφορικότητα: κάτοχοι αλήθειας και όχι σύνδεση με κοινωνικά κομμάτια 

 Κείμενα αυτό-αναφορικά και σε όγκο μεγάλα – δεν φθάνουν στον προορισμό τους 

 Συνεχώς οι ίδιοι τρόποι αντίδρασης: πορείες μη επιτυχημένες – κακό αποτέλεσμα 

 Δεν επικοινωνούμε με νέο κόσμο 

 Αδυναμία επικοινωνίας διαφορετικών ιδεολογικών χώρων 
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 Εμμονή θεαματικής ενασχόλησης, να ‘φανούμε’ για να μαζέψουμε κόσμο, όχι 

ουσία, στο θέαμα 

 Απομονωτισμός 

 Μη κοινωνική απεύθυνση 

 Επικοινωνία (μη κοινό λεξιλόγιο, μη ανοιχτότητα) 

 Μη δημιουργικότητα 

 Έλλειψη προσανατολισμού 

 Αγκύλωση πολιτικής σκέψης 

 Εμμονή θεαματικής ενασχόλησης για να μαζέψουμε κόσμο και όχι ουσία 

 Κλειστότητα, εσωστρέφεια, αποκλεισμός αυτών που έρχονται 

 Μη συμπεριληπτικότητα ατόμων διαφορετικών και διαφορετικών ερμηνειών. 

Προσκόλληση στην ιδεολογία. Π.χ. ο λόγος προς τα έξω παραμένει προσκολλημένος 

σε παραδοσιακές ιδεολογίες και αποκλείοντας φεμινισμό, lgbtq, οικολογία 

 Πολύ ανάλυση στον λόγο προς τα έξω, χάνεται το κοινωνικό έρεισμα. Ή αντιθέτως 

τα λέμε σαν δεδομένα γιατί απεθυνόμαστε στους δικούς μας 

 Σπάνια αυτό-κριτική και αυτό-επισκόπηση 

 Αυθόρμητη δράση ατόμων χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η ομάδα και η ομάδα δεν 

καταδικάζει 

 Δράσεις που δεν έχουν συνέχεια. Αποσπασματική ενασχόληση 

 Περιστατικά σεξισμού και αποκλεισμός γυναικών 

 Βίαιες δράσεις, αντι-κοινωνικές 

 Κριτική σε ομάδες 

 Καπέλωμα δράσεων, παιχνίδια μικρο-πολιτικής 

 Έλλειψη οργάνωσης/ δομής. Συνελεύσεις καταρρέουν λόγω αυξημένου αριθμού 

των μελών. Ποιοι, πόσοι και πώς αποφασίζουν; 

 Κακή διοργάνωση δράσεων. Έλλειψη αίσθησης ασφάλειας για νέους 

 

_____________________________________ 
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Ευρήματα 2ης άσκησης: Εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες: Διαπροσωπικές 

σχέσεις, Συν-διαμόρφωση, Εσωτερική λειτουργία, Οργάνωση  
 

Περίληψη 
Από τα ευρήματα αναδύθηκαν οι αιτίες (π.χ. πατριαρχεία), τα προβλήματα (π.χ. σεξισμός, βία) και 

τα αποτελέσματα (π.χ. ανισότητα-αποκλεισμός-συρρίκνωση του κινήματος) της δυσλειτουργίας και 

των προβληματικών στις εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες. Οι αιτίες, τα προβλήματα και τα 

αποτελέσματα μας μιλούν για τις κινηματικές ανάγκες που δεν καλύπτονται. Η μη κάλυψη αυτών 

των αναγκών συνδέεται με την αποτυχία κοινωνικού μετασχηματισμού.  

Αιτίες 

Η κατηγορία Αιτίες είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο εργαστήριο. 

Σχετικά με τη δυσλειτουργία και την προβληματικότητα των συλλογικών διαδικασιών οι κύριες 

αιτίες δυσλειτουργίας κινηματικών πρακτικών που εντοπίστηκαν ήταν οι εξής:  

- Εξουσιαστικότητα-άτυπες ιεραρχίες-επιρροή κινηματικού status, κινηματικές αυθεντίες, 

ελιτισμός-πρωτοπορία, αγωνιστόσημο, ατομικισμός, ναρκισσισμός 

- Πατριαρχία 

- Έλλειψη οργάνωσης 

- Αποκλεισμός/ ταμπού βιωματικής-συναισθητικής γνώσης,  

- Ανάθεση 

- Έλλειψη αυτό-κριτικής ή/ και χρήσης της 

- Ισότητα χωρίς κριτήρια 

- Σχέση ανάμεσα σε προσωπικό και πολιτικό ως ανακολουθία λόγου και πράξης 

- Ταυτότητα-διαχωρισμός-αποκλεισμός 

- Συστημική δράση, κανονικότητες,  

- Δίπολο τυπολατρίας-ανομίας που τελικά οδηγεί στην παντελή έλλειψη τυπικών εσωτερικών 

κανονισμών, κανόνων και δεσμευτικών ευθυνών όπως και αντίστοιχων κυρώσεων,  

- Πολιτική ανάγκη (με την έννοια ότι ανεχόμαστε ακόμα και αυθόρμητες σπασματικές για να 

μη συρρικνωθούμε και άλλο), στάση ικανοποίησης της πλειοψηφίας και όχι όλων, εμμονή 

με το ‘θέαμα’ και το ‘φαίνεσθαι’, πρακτικισμός 

- Έλλειψη τρόπων επικοινωνίας που λειτουργούν, αδυναμία/ απροθυμία αλληλο-

κατανόησης 

- Ταξικά ταμπού 

- Προσωπικές συμπάθειες (που δημιουργούν ανισότητα)  

Προβλήματα 

Η κατηγορία Προβλήματα είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο 

εργαστήριο. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν αλλά και προκαλούν τα παραπάνω είναι: 

- Σχετικά με επικοινωνία: απροθυμία, ‘σπάω νεύρα’ για να εξηγήσω, μη ειλικρίνεια, επιμονή 

σε θέση, επιβολή μέσω τόνου φωνής, τακτικισμός, έλλειψη κοινού λεξιλογίου, δεν ακούμε 

με ανοιχτότητα, δεν διευκρινίζουμε επαρκώς, αδυναμία σύνθεσης/ συρραφής απόψεων, 

ξερολίαση, λογοδιάρροια 
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- Σχετικά με εντάσεις/ συγκρούσεις: πόλωση, έλλειψη εγκράτειας/ αυτο-ελέγχου, κόντρες, 

πείσματα, κριτική, απόρριψη, δια-προσωπικές φθορές, έλλειψη τρόπου/ διαδικασίας, 

μένουν πίσω λόγω πρακτικότητας 

- Σχετικά με μη συμπερίληψη/ αποκλεισμούς: αποχωρήσεις, απογοήτευση μελών, 

νοοτροπία ότι όλα τα ιεραρχικά θα φτιάξουν με το χρόνο από μόνα τους, μόνο ελληνική 

γλώσσα, φύλο, ομοιομορφία, ταυτότητα, ταξικό, μόνο ανάγκες πλειοψηφίας, μη όρια (σε 

αυτούς που ξεφεύγουν), άνιση επιρροή ‘έμπειρων’ μελών 

- Σχετικά με οργάνωση: κουραστικές διαδικασίες, μη επίτευξη λήψης αποφάσεων ειδικά σε 

μεγάλα γκρουπ, απόκλιση στόχων, απουσία κανόνων, έλλειψη χρόνου, έλλειψη 

συντονισμού, απουσία διαδικασιών, συνελεύσεις χωρίς περιεχόμενο, χωρίς στόχο και χωρίς 

εμβάθυνση 

- Η θεωρία δεν περνάει στην πράξη, στις συμπεριφορές 

- Σχετικά με πρακτικισμό και εμμονή στο ‘θέαμα’: λογική μέγιστης παραγωγής, ποσότητα 

αντί για ποιότητα, φαινομενική οριζοντιότητα 

- Η δημιουργικότητα δε χωράει στις καθιερωμένες πρακτικές, έλλειψη συλλογικής 

δημιουργίας και δημιουργικότητας 

- Σχετικά με το δίπολο ανάθεση-κάψιμο/ αυτο-εκμετάλευση. Από τη μεριά της ανάθεσης 

έχουμε την έλλειψη συμμετοχής, δέσμευσης, ευθυνών, πρωτοβουλιών όπως και τη 

‘συστημική’ σκέψη. Από τη μεριά του καψίματος/ αυτό-εκμετάλευσης τους εξαντλητικούς 

ρυθμούς, την ανάληψη παραπάνω ευθυνών, τους μόνιμους ρόλους και τις δύο ταχύτητες 

- Σχετικά με σεξισμό: απολυταρχικότητα, μη ισομερής έμφυλος καταμερισμός, επιβολή 

φωνής, ‘σπρώξιμο’ συγκεκριμένων ‘φύλων’ 

- Υπάρχει έλλειμα συναισθηματικής αντίληψης και βιωματικής γνώσης 

- Δεν υπάρχει χαρά, έλλειψη χρόνου που περνάμε καλά μαζί 

Αποτελέσματα 

Η κατηγορία Αποτελέσματα είναι δική μας ενώ το παρακάτω υλικό αυτό που καταγράφηκε στο 

εργαστήριο. 

Τα παραπάνω φαίνεται να έχουν τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα σχετικά με την επίτευξη 

κοινωνικού μετασχηματισμού. Δεν πραγματώνονται τα: 

- Ισότητα 

- Αξίες 

- Συμπερίληψη 

- Οριζοντιότητα 

- Αυτό-οργάνωση 

- Συν-ευθύνη 

- Συν-διαμόρφωση 

- Σχέση προσωπικού-πολιτικού 

- Εμβάθυνση σε ό,τι κάνουμε  
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Ευρήματα 2ης άσκησης: Εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες - όλα όπως 

διατυπώθηκαν γραπτώς στο εργαστήριο 

 

Παραδείγματα που έχουμε βιώσει/ δει να γίνονται 

 

 Έλλειψη κοινού λεξιλογίου 

 Δεν ακούμε με ανοιχτότητα 

 Δεν διευκρινίζουμε επαρκώς πριν την τοποθέτηση γνώμης 

 Έλλειψη βιωματικής γνώσης 

 Απόκλιση στόχου 

 Η απουσία κανόνων και νόρμας στις πολιτικές διαδικασίες σε πολιτικές 

ομάδες ή δημόσιες συνελεύσεις – διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην απουσία 

νόμων και στην ιεραρχία 

 Ιεραρχία λόγω εμπειρίας στην ομάδα 

 Έλλειψη χρόνου για πολιτική κουβέντα/ δράσεις 

 Γλώσσα μόνο ελληνική 

 Έλλειψη δημιουργικότητας για δράσεις/ όταν υπάρχει δεν 

πραγματοποιείται γιατί δε χωράει στις καθιερωμένες πρακτικές 

 Για συντονισμούς: προσπάθεια προώθησης της θέσης μιας συλλογικότητας 

έναντι του κοινού αγώνα 

 Έλλειψη διαδικασιών, όλα άτυπα, επομένως όλα ιεραρχικά: δεν μπορούμε 

να δουλέψουμε θέματα σεξισμού, ανισότητας, ανελευθερίας. Μια 

κατάστασης ομοιομορφίας που χωρούν μόνο λίγοι 

 Δεν λειτουργεί το να μην υπάρχει εσωτερικός κανονισμός θέσμισης σε μία 

ομάδα και να μαζευόμαστε ως ένα χαλαρό δίκτυο χωρίς δέσμευση και 

κυρώσεις, ακόμη και αν δε χρειαστεί 

 Δεν λειτουργεί να λειτουργούν οι ίδιοι ρόλοι από τα ίδια άτομα γιατί 

μακροπρόθεσμα δημιουργείται ανάθεση. Άρα, ενώ λειτουργεί πρόσκαιρα, 

είναι αποτυχημένο σε βάθος χρόνου 

 Δεν λειτουργούν οι εξαντλητικοί ρυθμοί ενασχόλησης. Δημιουργούν είτε 

επαγγελματίες της πολιτικής, είτε ανθρώπους που έχουν πολύ ελεύθερο 

χρόνο, χομπίστες. Μόνο αυτοί προλαβαίνουν να βρίσκονται παντού. Έτσι 

δημιουργείται άτυπη ιεραρχία. Δύο ταχύτητες 
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 Δεν λειτουργεί πάντα η ομοφωνία. Σε μεγάλες συνελεύσεις πρέπει να 

παλεύουμε για μία έστω πλειοψηφία. Διαφορετικά δεν λαμβάνονται 

αποφάσεις 

 Αυτό-οργάνωση και υπευθυνότητα δεν λειτουργούν 

 Πατριαρχία 

 Έλλειψης αυτοκριτικής 

 Συν-διαμόρφωση = συρραφή απόψεων 

 Οριζοντιότητα, ισότητα χωρίς κριτήρια = άτυπες ιεραρχίες 

 Όρια λειτουργίας εντός και εκτός της συνέλευσης, χρυσή τομή 

 Οργάνωση χωρίς περιεχόμενο, περιεχόμενο χωρίς οργάνωση 

 Προσωπικό – πολιτικό – μη συνέπεια λόγου/ πράξης σε ατομικό επίπεδο 

 Αποκομμένη ζωή – ιδιωτικό, ατομικό 

 Ταυτότητα = διαχωρισμός 

 Λογική μέγιστης παραγωγής. Ποσότητα αντί για ποιότητα 

 Φαινομενική οριζοντιότητα 

 Αποκλεισμός φωνών/ υποκειμένων 

 Φθορές σε διαπροσωπικό επίπεδο 

 Έλλειψη συμμετοχής/ ενδιαφέροντος 

 Είναι αντί για φαίνεσθαι 

 Υπερβολική και επιθετική κατηγοριοποίηση ομάδων/ συλλογικοτήτων 

 Η θεωρητική βάση, ενώ πολλές φορές είναι οργανωμένη και ισχυρή δεν 

περνάει στη συμπεριφορά του ατόμου: π.χ. φεμινιστικές αντιλήψεις μένουν 

στα λόγια και βλέπουμε γυναίκες να υφίστανται τις ίδιες κανονικότητες από 

άτομα που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν δυο φορές την πράξη 

τους 

 Οικολογικός λόγος να εφαρμόζεται μόνο ευκαιριακά 

 Ταυτοτικά ζητήματα: μη ομοιογενής ομάδες, ανάγκη δράσης, κουραστικές 

διαδικασίες, έμφυλα ζητήματα 

 Η δέσμευση και η διαθεσιμότητα στο συλλογικό/ ομαδικό/ κοινοτικό 

 Έλλειψη εγκράτειας/ αυτο-ελέγχου 

 Σεξισμός/ απολυταρχικότητα: μη ισομερής έμφυλος καταμερισμός, επιβολή 

φωνής, ‘σπρώξιμο’ συγκεκριμένων φύλων 
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 Εσωτερική λειτουργία: τυπολατρία 

 Οργάνωση: Έλλειψη διάθεσης για δέσμευση 

 Χωρίς στόχο συζητήσεις – ανάλωση και επανάληψη 

 Μη μετρήσιμοι στόχοι ομάδων = έλλειψη στοχοθεσίας = 

επαναλαμβανόμενες δράσεις 

 Κόντρες, πείσματα, μη κατανόηση του άλλου, συμπάθειες, άτυποι 

αποκλεισμοί 

 Συν-διαμόρφωση: μη επεξεργασία, χρόνος, έλλειψη πρωτοβουλίας και 

ευθύνης 

 Έλλειψη διάθεσης, κατάρτισης, σκέψης περί οργάνωσης, με αποτέλεσμα 

την επανάληψη χωρίς εξέλιξη  

 

Παραδείγματα από την προσωπική μας στάση στα πράγματα (αυτο-κριτική) 

 

 Συνεταιριστικό κίνημα: ως πολιτικό υποκείμενο – προσδιορισμός εργασίας: 

ανάθεση σε άτομα, ζήτημα ‘συστημικής’ δράσης 

 Αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αυθόρμητες: δημιουργεί έμμεσες 

ιεραρχίες, πολώνει προς μια κατάσταση, δράση για την δράση, κλειστός 

κύκλος 

 Δεν ακούω 

 Δεν διευκρινίζω πριν εκφέρω γνώμη ώστε να εμβαθύνω 

 Επιβολή θέσης + κριτική και απόρριψη 

 Δεν δρούσα όπως επιθυμούσα 

 Δεν άκουσα την εξωτερική/ εσωτερική κριτική και υποστήριζα κάποιου 

είδους μη δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας σε μια συλλογικότητα με την 

ελπίδα ότι τα πράγματα θα φτιάξουν με το χρόνο. Με αποτέλεσμα τα 

προβλήματα ιεραρχίας να βαθαίνουν και να οδηγήσουν σε αποχωρήσεις 

και απογοήτευση μελών και σε θεμελίωση δυνατών άτυπων ιεραρχιών 

 Το να αναλαμβάνω υπερβολικά πολλά πράγματα νομίζοντας ότι έτσι θα 

δουν το ‘παράδειγμα’ και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτό και τις δύο 

φορές που το έχω κάνει και για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν 

επαγρύπνησε τα υπόλοιπα μέλη. Αντιθέτως βολεύτηκαν στο ότι κάποιος 

άλλος θα έβγαζε τη δουλειά. Παρεμπιπτόντως, προς τα έξω το εγχείρημά 

μας φαινόταν δυνατό αλλά η αλήθεια εσωτερικά ήταν άλλη 

 Υπερβολική συνέπεια που μου έβγαζε ένταση και προς τους άλλους και 

προς εμένα 
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 Έπαιρνα τα πράγματα πολύ σοβαρά στο βαθμό που ‘καιγόμουν’ 

αναλαμβάνοντας υπερβολικά πολλά ή βγάζοντας ένταση και κριτική στους 

υπόλοιπους που δεν ‘καιγόντουσαν’ και τόσο να γίνουν πράγματα 

 Δεν αντιλαμβανόμουν το συλλογικό συναίσθημα. Για παράδειγμα, ενώ θα 

υπήρχε λεκτική συμφωνία από όλους για μια δράση (που τελικά δεν θα 

γίνονταν γιατί δεν θα αναλαμβάνονταν οι ανάλογες ευθύνες), ήταν 

εμφανές ότι το θετικό συναίσθημα δεν ήταν εκεί για να επιβεβαιώσει το 

λόγο. Δίναν ένα ‘ναι’ νεκρό, έπρεπε να το πάρω υπόψη 

 Επιβολή της άποψής μου και αδυναμία να συμπεριλάβω εναλλακτικές. 

Λόγω προσωπικής έρευνας σε ορισμένα ζητήματα ένιωθα σαν αυθεντία και 

ότι έχω απάντηση σε όλες τις ενστάσεις. Πολλές φορές σταματούσα τον 

άλλο στη μέση της πρότασης γιατί θεωρούσα ότι είχα καταλάβει τι θέλει να 

πει. Γενικότερη επιβλητική συμπεριφορά, με ύψωση φωνής, λογοδιάρροια 

και αγνόηση του/ της συνομιλητή-τριας. 

 Παθητικός στη συνέλευση (δεν αντιμετώπιζα ανοιχτά τα προβλήματα στην 

ομάδα) γιατί δεν υπήρχαν δεσμευτικές ευθύνες 

 Δεν λειτουργεί να το επιμένουμε σε μία θέση. Αυτό μπορεί να διαλύσει μια 

διαδικασία, και να κάνω πράγματα που δεν μπορεί όλη η ομάδα να 

στηρίξει 

 Δεν μπαίνουν όρια στα αρνητικά. Λόγω πολιτικής ανάγκης, παρασύρομαι 

 ‘Φαινομενική’ συμφωνία με πιο ‘έμπειρα’ μέλη 

 Ανάθεση 

 Δυσκολία στη συγγραφή κειμένου με άλλους 

 Σπάω νεύρα για να εξηγήσω αυτό που θέλω 

 Έλλειψη τρόπου/ ειλικρίνεια κτλ 

 Έλλειμα στη συνύπαρξη, συν-διαμόρφωση σε πρακτικό επίπεδο 

 Επιβολή άποψης μέσω αυθεντίας 

 Έμφυλες προστριβές 

 Εγωκεντρική/ ναρκισσιστική προσέγγιση 

 Ελλιπής ταξική εξωστρέφεια 

 Απροθυμία προσέγγισης κοινού 

 Μη συνειδητοποίηση + επικέντρωση στο Εγώ, σε λεκτικό επίπεδο και σε 

δράσεις - ατομικισμός 

 Έλλειψη παιδείας 

 Βιωματική εμπειρία δεν περιλαμβάνεται 
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 Έλλειψη εσωτερικής ενδυνάμωσης και ισορροπίας – σχετίζεται με έλλειψη 

κριτικής σκέψης 

 Πατριαρχία 

 Να μην ενδιαφέρομαι να ακούσω και να ασχοληθώ με αποτέλεσμα να μη 

δημιουργώ τη διαθεσιμότητά μου 

 Ανάληψη πρωτοβουλίας 

 Διαθεσιμότητα 

 Διαφωνίες: μη κατανόηση του άλλου, υπερβολικές προσωπικές συμπάθειες 

που δίνουν την αίσθηση αποκλεισμού των άλλων, ένταση 

 Αίσθημα κούρασης για συν-διαμόρφωση και επανάληψης διαδικασίας 

 Έλλειψη προσωπικής οργανωτικότητας 

 

Ευρήματα 2ης άσκησης: Εσωτερικές συλλογικές διαδικασίες – Συνόψεις όπως 

διατυπώθηκαν γραπτώς στο εργαστήριο – δεν συμπεριλάβαμε εδώ τυχόν 

επαναλήψεις 

 

 Εφησυχασμός 

 Ψυχική αποστροφή 

 Άτυπες εξουσίες 

 Αποκλεισμός – διακρίσεις 

 Δεν έλεγα ποτέ όχι. Υπερβολική δουλειά. Κάψιμο 

 Δεν έβαλα όρια. Δε μιλούσα για τα μικρά και τα επιμέρους εως το μπαμ – 

κακοποίηση γυναίκας 

 Δεν υπήρχε σοβαρότητα στην αυτό-οργάνωση – εντάσεις 

 Υιοθέτηση μοντέλου παραγωγικότητας η μη εσωτερική κριτική μας έφτανε στη 

σιωπή, χωρίς ‘αντιπολίτευση’, η ελίτ κυριαρχεί 

 Στήνεται κάτι πάνω στο ψέμα 

 Το να κάνουμε πολλά για να δώσουμε το ‘καλό’ παράδειγμα δεν λειτουργεί. 

Μεγαλώνει η ανάθεση των άλλων, αφού βολεύονται στο ότι κάποιος θα το κάνει 

 Όχι σημασία για τις ανάγκες των λίγων σε μια ομάδα 

 Έλλειψη αυτό-κριτικής 

 Πρωτοπορία 
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 Άτυπες ιεραρχίες που δύσκολα εκφράζονται 

 Έλλειψη χρόνου για ανάπτυξη γνώσεων-θέσεων 

 Αποκλεισμοί – μόνο ντόπιοι και ελληνικά 

 Έλλειψη δημιουργικότητας για δράση 

 Ανομία – χώροι χωρίς κανόνες, γραφειοκρατία, κανόνες που ρυθμίζουν όταν 

λείπουν – αναδύονται οι άτυπες ιεραρχίες – οι καταπιεσμένοι ζητούσαν να 

υπάρχουν ελεύθεροι κανόνες 

 Μόνιμοι ρόλοι – λειτουργούν πρόσκαιρα, μακροπρόθεσμα σε ανάθεση 

 Εξαντλητικοί ρυθμοί – κυριαρχούν οι επαγγελματίες-χομπίστες = άτυπες ιεραρχίες 

 Ομοφωνία δεν λειτουργεί σε μεγάλες ομάδες 

 Έλλειψη εσωτερικού κανονισμού και κυρώσεων - δεν ενσωματώνουν αξίες, βόλεμα, 

παθητικότητα, θεατές 

 Επιμονή σε θέση – μπορεί να διαλύσει ομάδα 

 Μένουν πίσω ζητήματα για να γίνει δουλειά – αγωνιστόσημο 

 Πρακτικισμός 

 Έλλειψη αυτό-περιορισμού 

 Αδυναμία στο συλλογικό γράψιμο κειμένων 

 Έλλειψη πρωτοβουλιών 

 Πρακτικές επιβολής 

 Έλλειψη ξεκάθαρου στόχων που δεν εμβαθύνουν και έλλειψη συλλογικών 

διαδικασιών/ μεθοδολογίας – επαναλήψεις με αποτέλεσμα κούραση και 

απογοήτευση 

 Έλλειψη συλλογικών στιγμών και συλλογικού χρόνου – να περνάμε καλά μαζί 

 Πρόβλημα συν-ευθύνης και έλλειψης συλλογικής δημιουργίας και 

δημιουργικότητας 

 Έλλειψη συλλογικής παιδείας (βιωματικά) 

 


