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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία μελέτησε το κίνημα των πλατειών στην Ελλάδα το 2011, εστιάζοντας 

στη πλατεία Συντάγματος. Το ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε είναι εάν και κατά πόσο το 

κίνημα των πλατειών αποτέλεσε την ολική ρήξη με τη κοινωνική συναίνεση που είχε δημιουργηθεί 

στη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Γίνεται αναφορά στη πρότερη περίοδο των κοινωνικών 

συγκρούσεων στην Ελλάδα από το 2008 παρουσιάζοντας τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 

της περιόδου. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην έννοια της συναίνεσης και της σχέσης των 

κινηματικών δικτύων με το κίνημα των πλατειών, καθώς και στο διαχωρισμό της «πάνω» και της 

«κάτω» πλατείας. Εξετάστηκαν η δομή, η λειτουργία και τα αιτήματα όπως προέκυψαν από τη 

συνέλευση με σκοπό να απαντηθεί το ερώτημα της συναίνεσης, ενώ τέλος γίνεται μία παρουσίαση 

των απότοκων των πλατειών στο κοινωνικό πεδίο.   

Λέξεις κλειδιά: Κίνημα των Πλατειών, Κοινωνική Συναίνεση, Κοινά, Πλατεία Συντάγματος, 

Αγανακτισμένοι 
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Abstract 

 This essay has studied the movement of the squares in Greece during 2011, focusing on 

the Syntagma square. The research question that has been examined, is whether and at which 

extend, the movement of the squares can be seen as the total rupture of the social consensus 

that was made during the Metapolitefsi period. Then, the social upheavals from the 2008 period 

onwards will be mentioned while demonstrating the social and political circumstances of that 

period. Afterwards, the term consensus and the relation between the social networks and the 

movement of the squares will be mentioned along with the distinction between the “upper” the 

“lower” square. Its structure, the way it operated and the demands of the movement, as made by 

the assembly, were then examined, so that the question regarding the consensus will be 

answered. In the end, the aftermath of the movement of the squares in the social sphere will be 

demonstrated.    

Keywords: Movement of the Squares, Social Consensus, Commons, Syntagma Square, 

Aganaktismenoi  
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Εισαγωγή 

 Η μελέτη αυτή έχει ως βασικό άξονα το κίνημα των πλατειών που ξεκίνησε στην Ελλάδα 

στις 25 Μάϊου του 2011. Ειδικότερα θα αναλυθεί κατά πόσο το κίνημα αυτό αποτελεί το τέλος της 

συναίνεσης όπως διαμορφώθηκε από τη Μεταπολίτευση. Αυτό θα γίνει αφού πρώτα εξεταστεί το 

πως δημιουργήθηκε η κοινωνική συναίνεση στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις ιδέες του 

Γουόλτερ Λίπμαν και του Έντουαρντ Μπέρνεϊζ. Από τη «φόρμουλα της κοιλάδας Μόχοκ» 

(Chosmky, 1997, p. 21) θα αναλυθεί πως τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τις 

κυβερνήσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) και της Νέας Δημοκρατίας μετά 

τη πτώση της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών το 1974.  

Εν συνεχεία, εξετάζεται η ρήξη του κοινωνικού αυτού συμβολαίου από το δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του 2000 εστιάζοντας στη περίοδο του 2011. Σε αυτό το σημείο θα 

χρησιμοποιηθούν και οι απόψεις του David Held (2007) σχετικά με το τι συνθήκες χρειάζονται για 

να αρθεί η συναίνεση σε ένα πολιτικό σύστημα. Θα αναφερθούν η εξέγερση του Δεκέμβρη του 

2008 και το πρώτο κύμα κινητοποιήσεων κατά της λιτότητας όπως αναφέρουν οι Karyotis και 

Rüdig (2018), καθώς και το πως αυτές οι περίοδοι επηρέασαν την έως τότε κοινωνική συναίνεση 

και πως εν τέλει προετοίμασαν το έδαφος για το ξέσπασμα του κινήματος των πλατειών. Σε αυτό 

το σημείο διερευνώντας το ερώτημα περί κοινωνικής συναίνεσης εξετάστηκαν τα ψηφίσματα της 

γενικής συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος, αλλά και άλλων πλατειών, καθώς και η εξέλιξη 

του ίδιου του κινήματος από τον Μάϊο μέχρι και το τέλος του Καλοκαιριού του 2011. 

Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η σχέση του κινήματος με τα κινηματικά δίκτυα, όπως τα ορίζει 

ο Charles Tilly, που υπήρχαν πριν το ξέσπασμα του κινήματος πλατειών. Θα γίνει μία 

προσπάθεια επίσης να αναφερθούν οι ομάδες που βρέθηκαν στις πλατείες τόσο από το 

συντηρητικό όσο και από το προοδευτικό φάσμα, χρησιμοποιώντας και τη διάκριση που υπήρξε 

στην πλατεία Συντάγματος μεταξύ της «πάνω» και της «κάτω» πλατείας. 

Το επόμενο κεφάλαιο θα προσπαθήσει να αναδείξει τους τρόπους που το κίνημα των 

πλατειών έδρασε στη διάρκεια του και πως πολλά στοιχεία του υπήρχαν στην ελληνικό κοινωνικό 
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σχηματισμό, και δεν αποτέλεσαν αντιγραφή του ισπανικού ή αραβικού παραδείγματος. Θα γίνει 

πρώτα μία ανάλυση της συνέλευσης και του τρόπου λειτουργίας της. Έπειτα θα αναφερθούν οι 

ομάδες εργασίας και οι θεματικές ομάδες που υπήρξαν, με σκοπό να αναδειχθεί ο τρόπος 

λειτουργίας τους και η μεγάλη σημασία που είχαν στην εξέλιξη του κινήματος. Επίσης, δίδεται 

αρκετή έμφαση στο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατείχαν κεντρικό ρόλο στο 

κίνημα. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν οι ιδέες του Henry Giroux (2012) και του Μανουέλ 

Καστέλς (Carty, 2015) για την επιρροή των μέσων αυτών στη πολιτική και την σχέση που έχουν 

με τα “κινήματα βάσης” (Roussos, 2019) δίνοντας νέα εργαλεία και δυνατότητες στην 

αναπαραγωγή και διάδοση τους. 

Στο τέλος θα γίνει μία αναφορά σχετικά με τα αιτήματα που παράχθηκαν στις πλατείες και 

το πιο ήταν το απότοκο των πλατειών στην κοινωνία. Τα αιτήματα θα αναλυθούν δίνοντας έμφαση 

σε αυτά που βγήκαν από συλλογικές διαδικασίες και αποτελούσαν ενιαία αιτήματα μέσα σε ένα 

ετερογενές σύνολο με τη συμμετοχή ανθρώπων από πολύ διαφορετικό πολιτικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο. Αντίστοιχα σχετικά με το απότοκο του κινήματος θα ξεκινήσει η ανάλυση με μία 

αναφορά στις θεωρίες σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και πως αυτή εξελίσσεται και 

μεγαλώνει μετά το κίνημα του 2011 ενώ θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη συσχέτιση των 

εγχειρημάτων που προέκυψαν από το 2011 και ύστερα με τη θεωρία των κοινών όπως την 

ορίζουν οι De Angelis και Harvie (2014). Θα γίνει μία καταγραφή της διαφοράς που υπήρχε στον 

αριθμό των εναλλακτικών εγχειρημάτων και μία εξήγηση των βασικών τους χαρακτηριστικών και 

κατά πόσο αποτελούν όντως προϊόν του κινήματος των πλατειών. Στόχος αυτού είναι εξαχθούν 

κάποια συμπεράσματα σχετικά με το ερώτημα της αποτυχίας ή μη του κινήματος μετά τη σταδιακή 

του πτώση. 
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1. Η κοινωνική συναίνεση στην Ελλάδα 

1.1. Η δημιουργία της συναίνεσης στη Μεταπολίτευση 

 Η έννοια της κοινωνικής συναίνεσης ήταν καταλυτική για την δημοκρατία στην Ελλάδα 

μετά την αποκατάσταση της το 1974. Μέχρι και τις αρχές της επόμενης χιλιετίας, στο δημόσιο 

λόγο έννοιες όπως εκσυγχρονισμός και συναίνεση κατέχουν κεντρικό ρόλο. Η κατασκευή της 

συναίνεσης αποτελεί έναν όρο που έκανε γνωστό ο Γουόλτερ Λίπμαν και ο Έντουαρντ Μπέρνεϊζ 

(Τσόμσκι, 1999). Στην Αμερική μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Λίπμαν κάνει λόγο για την 

«κατασκευή της συναίνεσης» η οποία είναι « μία ενσυνείδητη τεχνική και ένα συνηθισμένο όργανο 

λαϊκής διακυβέρνησης» (Τσόμσκι, 1999, σ. 29), ενώ ο Μπέρνεϊζ την ορίζει ως την «ουσία της 

δημοκρατικής διαδικασίας» δηλαδή η «ελευθερία να πείθεις και να εισηγείσαι» (Τσόμσκι, 1999, 

σ. 28). Οι απόψεις αυτών των δύο προάγουν τη λογική πως ο λαός πρέπει να πειστεί δηλαδή για 

τις πράξεις της εξουσίας ακόμη και αν είναι αντίθετες με τα συμφέροντα του.  

 Αν υπάρχουν μερικά βασικά παραδείγματα τα οποία να είναι χαρακτηριστικά αυτών των 

περί συναίνεσης, αυτά είναι η προπαγάνδα για τη πολιτική ένταξης των Ηνωμένων Πολιτειών 

στον Μεγάλο πόλεμο, καθώς και τα γεγονότα στη κοιλάδα Μόχοκ. Η πρώτη περίπτωση μπορεί 

να θεωρηθεί μία μεγάλη επιτυχία της κρατικής προπαγάνδας καθώς κατάφερε να αλλάξει, την 

κοινή γνώμη η οποία ήταν εναντίον της ανάμειξης στο πόλεμο καθώς και το δόγμα της μη ένταξης 

που κυριαρχούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δεύτερη περίπτωση είναι ίσως πιο σημαντική γιατί 

μας δίνει και στοιχεία εσωτερικού ελέγχου και κατασκευής συναίνεσης σε επίπεδο εσωτερικής 

πολιτικής. Η «φόρμουλα της κοιλάδας Μόχοκ», όπως έγινε γνωστή, αποτελεί τον νέο για την 

εποχή τρόπο αντιμετώπισης μίας μεγάλης απεργίας που γίνεται το 1936 στην εταιρεία Remington 

Rand. Η τακτική που ακολουθήθηκε ήταν, αντι της βίαιης καταστολής που ήταν η συχνότερη 

αντιμετώπιση μέχρι τότε, η δημιουργία της άποψης για τη κοινή γνώμη πως οι απεργοί είναι 

επικίνδυνοι για τη δημοσία τάξη και πάνε αντίθετα στα συμφέροντα του αμερικανικού λαού 

(Λογοθέτη, 2002, σσ. 282-284).  

 Το μοντέλο αυτό θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της πολιτικής των 

Ηνωμένων Πολιτειών τόσο από το κράτος, όσο και τις επιχειρήσεις. Με αυτό το τρόπο 

δημιουργείται μία αντίληψη της κοινωνίας με κοινά συμφέροντα χωρίς ταξικές αντιθέσεις. 

Δημιουργείται η αίσθηση ενότητας και πλέον το κράτος προχωράει ένα βήμα παραπέρα από τη 

νομιμοποίηση του με την επίτευξη της κοινωνικής συναίνεσης. Η λογική πως το κράτος πράττει 

προς το συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας και πως υπάρχει μία καθολική αποδοχή αυτών 

των πρακτικών, ενάντια σε κάθε στοιχείο που ζητά ρήξη με αυτό. Η μαζική κουλτούρα και η 



8 
 

διάδοση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από τη μία και οι πολιτικές πρόνοιας από την άλλη θα 

παίξουν βασικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των αντιλήψεων. Ειδικά οι δεύτερες, που θα 

συσχετιστούν έντονα με τις κεϋνσιανές πολιτικές, θα συμβάλλουν στη ανάδειξη του κράτους ως 

«κύριου θεμελιωτή κοινωνικής συναίνεσης» (Λογοθέτη, 2002, σ. 284). 

 Στην Ελλάδα τη περίοδο που ανθίζουν αυτές οι πρακτικές στον δυτικό κόσμο δεν υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα. Αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθεί η ταραγμένη περίοδος του 

εμφυλίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι απαγορευμένο και οι διώξεις, το κυνήγι 

φρονημάτων είναι βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου. Η πολιτική αστάθεια κορυφώνεται την 

δεκαετία του 1960 με το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών το 1967. Με τη πτώση της Χούντας 

το 1974 αρχίζει μία νέα περίοδος για την Ελλάδα. Αν η τομή για τη κατασκευή της συναίνεσης 

στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η «φόρμουλα» της κοιλάδας Μόχοκ , τότε στην Ελλάδα η τομή αυτή 

ήταν η Μεταπολίτευση. Σε μία περίοδο που υπήρχε ελευθερία για οτιδήποτε που πριν ήταν 

απαγορευμένο από τραγούδια και συνθήματα μέχρι σταδιακά ακόμη και το Κομμουνιστικό Κόμμα 

με το νομοθετικό διάταγμα 59/1974 νομιμοποιείται από τη κυβέρνηση εθνικής ενότητας του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η περίοδος αυτή συνοψίζεται από τη ρήση του Μίκη Θεοδωράκη 

«Καραμανλής ή τανκς» (Σούζας, 2015, σ. 64), ένα πρόσωπο που είχε γίνει συνώνυμο με την 

αντίσταση στο καθεστώς των συνταγματαρχών δίνει το σύνθημα μία πολιτικής ενότητας.  

 Η νέα κυβέρνηση, όντας ένα πρώτο βήμα μακριά από το απολυταρχικό καθεστώς των 

Συνταγματαρχών, είναι αρκετά δημοφιλής αρχικά. Η δημιουργία Συντάγματος, η θέσπιση του 

αστικού κράτους δικαίου ανοίγουν τον δρόμο προς την «εθνική σύγκλιση» για έναν νέο πολιτικό 

και πολιτειακό καθεστώς. Εξαίρεση σε αυτό θα αποτελέσουν μόνο ομάδες του αναρχικού και αντι-

εξουσιαστικού χώρου και της άκρας αριστεράς (Σούζας, 2015, σσ. 64-65). Αν και ο Καραμανλής 

καταφέρνει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ενότητας με ένα «ουδέτερο» κράτος, ακόμη οι 

προνοιακές πολιτικές είναι ελάχιστες και η διακυβέρνηση θεωρείται αυταρχική. Παράλληλα ο 

αποκλεισμός για αρκετά κομμάτια της κοινωνίας είναι ακόμα υπαρκτός, καθώς ακόμη τα 

πιστοποιητικά φρονημάτων υφίστανται, ενώ οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν ένα βασικό 

κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας (Λογοθέτη, 2002, σσ. 291-303).  

 Το 1981 είναι λοιπόν μία ακόμη ημερομηνία ορόσημο για την μεταπολιτευτική Ελλάδα. 

Εκείνη τη χρονιά το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με βασικό σύνθημα την «Αλλαγή». Η 

διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 1980 συνεχίζει τη διαδικασία δημιουργίας συναίνεσης 

και την επιτυγχάνει με τη θέσπιση πολιτικών πρόνοιας και ενσωμάτωσης (Λογοθέτη, 2002, σ. 

286). Το 1983 χαρακτηριστικά δημιουργείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και ο Εθνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Δύο χρόνια αργότερα θα ιδρυθεί και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
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Βοήθειας (ΕΚΑΒ) από τον Υπουργό υγείας Γιώργο Γεννηματά. Επίσης το 1981 θα καταργηθούν 

και επίσημα τα πιστοποιητικά εθνικών φρονημάτων. Στη προσπάθεια αφομοίωσης οι 

κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, δημιουργούν το 1982 το υφυπουργείο Νέας Γενιάς και 

Αθλητισμού και ένα χρόνο αργότερα τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς που υπαγόταν στο 

υπουργείο Πολιτισμού. Από το 1982 επιχορηγείται το Ελεύθερο Θέατρο και δημιουργούνται 

Πολιτιστικά και Πνευματικά κέντρα σε όλη την χώρα μέσω του προγράμματος Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης (Σούζας, 2015, σσ. 78-79). 

 Την ίδια περίοδο το ΠΑΣΟΚ προβαίνει στην κατάργηση της Ελληνικής Χωροφυλακής και 

της Αστυνομίας Πόλεων συγχωνεύοντάς τες εντός της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια περίοδο 

έντονης αστυνομικής βίας (Σούζας, 2015, σ. 93). Βέβαια όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην επίτευξη 

της συναίνεσης είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των μέσω μαζικής ενημέρωσης. Αναφορικά με 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν σημαίνοντα ρόλο στην ανάπτυξη της συναίνεσης, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι και το 1989 η ραδιοφωνία και η τηλεόραση παραμένουν κρατικές, 

με λίγες εξαιρέσεις παράνομων πειρατικών ραδιοφωνικών σταθμών. Ως εκ τούτου η κοινωνία 

ήταν αρκετά επιφυλακτική προς αυτά τα μέσα που έδειχναν μία τάση ελέγχου από το κράτος. Το 

ΠΑΣΟΚ το 1989 περνάει με νόμο την απορρύθμιση του τομέα αυτού, οδηγώντας έτσι σε μία 

φαινομενικά ελεύθερη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πληθώρα καναλιών και σταθμών ανοίγουν, από 

ιδιώτες, τα οποία για την κοινωνία θεωρούνται πιο αξιόπιστα ειδικά σε σύγκριση με τη κατάσταση 

που επικρατούσε και θύμιζε ακόμη το κρατικό έλεγχο του καθεστώτος των Συνταγματαρχών 

(Λογοθέτη, 2002, σ. 287). 

 Έχοντας λοιπόν μπει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αλλά και την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, αρχίζει μία περίοδος οικονομικής ευμάρειας. Η καταναλωτική δύναμη του 

κόσμου αυξάνεται και δημιουργείται έτσι η αίσθηση πως η καπιταλιστική ανάπτυξη με τη 

συμμετοχή στους θεσμούς και τα πρότυπα της δυτικής κοινωνίας είναι προς το συμφέρον όλων. 

Με την επίτευξη αυτών των στόχων, το ελληνικό κράτος πετυχαίνει και τους στόχους της 

κοινωνικής συναίνεσης. Έχει δηλαδή δημιουργήσει, μπαίνοντας στη δεκαετία του 1990, την 

πεποίθηση στη κοινωνία, πως η δημοκρατία της μεταπολίτευσης είναι το σημαντικότερο αγαθό 

και πρέπει να προστατευθεί με κάθε τρόπο (Λογοθέτη, 2002, σ. 289). Για τις κοινωνικές 

αναταραχές φαίνεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εναρμονίζονται με το δόγμα της 

συναίνεσης, καθώς επικρατούν οι έννοιες της «κοινωνικής ειρήνης», του «νόμου» και της 

«τάξης». Κάθε ομάδα ή δράση η οποία λειτουργεί εναντίον του μηχανισμού αυτού εντάσσεται 

αμέσως στον «εσωτερικό εχθρό» ο οποίος πλέον είναι κοινός για όλα τα κόμματα. Εχθρός της 
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συναίνεσης αυτής ως εκ τούτου καθίσταται όποιος κινείται σε έξω-θεσμικό η αντι-θεσμικό πλαίσιο 

(Λογοθέτη, 2002, σσ. 294-296). 

Από το 1974 μέχρι τη περίοδο της λιτότητας στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις ήταν σταθερές 

και πλειοψηφικές ενώ τα αποτελέσματα των εκλογών, σε αντίθεση με άλλες χώρες που 

εκδημοκρατίστηκαν εκείνη τη περίοδο, ήταν αδιαμφισβήτητα (Sotiropoulos, 2014, σ. 7). Η 

μεταπολίτευση έτσι έχει καταφέρει ιδίως μέσα από τις έντονες μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ τη 

δεκαετία του 1980 να δημιουργήσει τη κοινωνική συναίνεση στην Ελλάδα, μία συναίνεση 

βασισμένη στις προνοιακές πολιτικές, την αίσθηση ευμάρειας, και τη ανύψωση της αστικής 

μεταπολιτευτικής δημοκρατίας ως το υπέρτατο αγαθό. Μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

επιτυγχάνουν τη δημιουργία κοινών απόψεων στη κοινωνία ιδίως όταν πρόκειται για εναντίωση 

στο Μεταπολιτευτικό κράτος. Το 1995 και η κατάληψη του πολυτεχνείου είναι ένα πολύ καλό 

παράδειγμα αυτού μίας και η κοινή γνώμη οδηγείται εναντίον της κατάληψης και τοποθετείται 

υπέρ της άγριας καταστολής (Λογοθέτη, 2002, σ. 326) έχοντας απονομιμοποιήσει στη κοινωνία 

τις ομάδες που εναντιώνονται, ακριβώς όπως έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη «φόρμουλα 

της κοιλάδας Μόχοκ».  

     1.2     Ο Δεκέμβρης του 2008 και η πρώτη ρήξη στη συνάινεση 

   Η κοινωνική συναίνεση μπορεί να αρχίζει να παρακμάζει όταν υφίστανται ασυμμετρίες 

στην εξουσία (Held, 2007, σ. 235). Τέτοιες ασυμμετρίες αρχίζουν να φαίνονται στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του 2000 όπου ξεκινά μια περίοδος έντονων αναταραχών στην ελληνική κοινωνία. 

Από το 2006 ξεκινάει μία απεργία από τους εκπαιδευτικούς στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

διάρκειας 6 εβδομάδων που γνώρισε άγρια καταστολή (Fotopoulos, 2007). Η κυβέρνηση 

προσπάθησε τότε να περάσει νομοσχέδιο για περιορισμό του φοιτητικού ασύλου (Fotopoulos, 

2007) ενώ η υπουργός παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου θέλησε να περάσει σε ολική 

αναδιαμόρφωση τη τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Στον απόηχο αυτών, κατά τη προκήρυξη των 

πρόωρων εκλογών ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής επικαλείται τις μεταρρυθμίσεις 

στη παιδεία και την οικονομία. Πριν από τις εκλογές μάλιστα οι φονικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 

του 2007 θα σηκώσουν έντονη αντιπαράθεση και θα ρίξουν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. 

Βέβαια στις εκλογές νικήτρια θα βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία φέρνοντας όμως στο προσκήνιο 

περισσότερα σκάνδαλα (Μονή βατοπεδίου, Siemens κλπ.) σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα 

(Karamichas, 2007).  

 Οι φοιτητές και οι μαθητές, οι οποίοι είναι και οι κύριοι πρωταγωνιστές των γεγονότων που 

ακολούθησαν, έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν μία σκληρή πραγματικότητα. Για τους μαθητές, 
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παρατηρείται η εντατικοποίηση των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και επιβολή της βάσης του 

10. Από την άλλη οι φοιτητές εκείνη τη περίοδο αντιμετωπίζουν τους όλο και μεγαλύτερους δείκτες 

της ανεργίας με τα πτυχία τους να έχουν όλο και μειωμένη δύναμη. Το Σεπτέμβρη συγκεκριμένα 

του 2008 η ανεργία για τις ηλικίες 15-24 θα αγγίξει το 24,3% (Karamichas, The December 2008 

Riots in Greece, 2009). Τα φαινόμενα νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων για την ένταξη στο 

δημόσιο μαζί με τις δομικές λειτουργίες του κράτους συμβάλλουν στην έντονη δυσαρέσκεια της 

νεολαίας, μίας γενιάς που δεν έχει γαλουχηθεί στη πολιτική της συναίνεσης των προηγουμένων 

ετών.  

 Ο Δεκέμβρης του 2008 θα αποτελέσει τη κορύφωση αυτού του κλίματος. Στις 6 

Δεκεμβρίου το 2008 ο δεκαπεντάχρονος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, θα πέσει νεκρός από τις 

σφαίρες του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα. Αν και από τη μεταπολίτευση και ύστερα 

υπήρχαν 18 περιπτώσεις θανάτων που να βαραίνουν την ελληνική αστυνομία, καμία δεν οδήγησε 

σε τόσο μεγάλες κινητοποιήσεις όσο αυτές της περιόδου (Karamichas, 2009). Τα γεγονότα που 

ακολούθησαν θεωρούνται από πολλούς ως και η «πιο έντονη κοινωνική κρίση της χώρας μετά 

την επιστροφή της δημοκρατίας» (Karamichas, The December 2008 Riots in Greece, 2009). Από 

τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του Γρηγορόπουλου, αμέσως ξεκίνησαν πορείες και 

επεισόδια σε όλη την επικράτεια, με επίκεντρο τα Εξάρχεια.  

 Από το πρώτο βράδυ θα μαζευτούν πάνω από χίλια άτομα μέσα από τα δίκτυα της 

αριστεράς και το διαδίκτυο. Σχετικά με αυτό αναφέρει ο Δημήτρης Παπανικολόπουλος , «Όπως 

ο περισσότερος κόσμος έτσι και εγώ το έμαθα μέσα από το δίκτυο των ανθρώπων της αριστεράς. 

Άρχισαν όλοι να παίρνουν τηλέφωνα, να στέλνουν μηνύματα, να περνάνε από τα μαγαζιά των 

Εξαρχείων και να ανακοινώνουν το δυσάρεστο. Έτσι, μαζευτήκαμε περίπου χίλιοι άνθρωποι στην 

πλατεία, στο πρώτο κιόλας τέταρτο από τον πυροβολισμό, όταν ακόμα η είδηση του θανάτου δεν 

είχε επιβεβαιωθεί.» (Πιερίδης, 2016). Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν για περισσότερες από δύο 

εβδομάδες. Ο υπουργός εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος θα δηλώσει την παραίτησή του 

για λόγους ευθιξίας, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου, σε μία προσπάθεια 

αποκλιμάκωσης της έντασης. Προέβη επίσης σε δηλώσεις πως «εκείνο το οποίο είναι αδιανόητο, 

είναι η ωμή βία, η οποία στρέφεται εναντίον της κοινωνικής γαλήνης και εναντίον της περιουσίας 

αθώων ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο, είναι κατάχρηση των δικαιωμάτων και στρέφεται εναντίον 

του ίδιου του κοινωνικού συνόλου.»1 

 
1 Ολόκληρες οι δηλώσεις του υπουργού βρίσκονται στο λίνκ. 
http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=GR&perform=view&id=2775&Itemid=290 
(ανακτήθηκε 11/2/2022)  

http://www.mopocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=GR&perform=view&id=2775&Itemid=290
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 Οι προσπάθειες του υπουργού που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το κοινωνικό 

σύνολο, πάνε πακέτο και με τη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως ακριβώς 

διατάσσει το δόγμα της κοινωνικής συναίνεσης. Χαρακτηριστικά στο δελτίο ειδήσεων του Mega2, 

παρουσιάζεται ένα βίντεο της δολοφονίας παραποιημένο, σε μία προσπάθεια να αλλάξουν το 

κλίμα εναντίον του νεαρού. Αντίστοιχα στις συζητήσεις σε ραδιόφωνο και τηλεοπτικά πάνελ 

υπήρχε διάχυτο το ερώτημα «τι γύρευε ένας δεκαπεντάχρονος στα Εξάρχεια τέτοια ώρα;». 

Παράλληλα άλλα ειδησεογραφικά κανάλια και δίκτυα θα εστιάσουν στο οικονομικό πρόβλημα που 

δημιουργούν οι εντάσεις3.  

 Αντίστοιχα είναι και τα πρωτοσέλιδα που κυριαρχούν στο εξωτερικό, με το the Economist 

να βγάζει άρθρο με τίτλο «They do protest too much»4 και τo Guardian «Athenian Democracy in 

ruins»5. Η προσπάθειες αυτές όμως σε αντίθεση με το παρελθόν δεν καταφέρνουν τίποτε, με τις 

κινητοποιήσεις να γίνονται εντονότερες. Έτσι αρχίζει να φαίνεται πως το κομμάτι της συναίνεσης 

αρχίζει να φθίνει. Μέσα στον επόμενο μήνα καταγράφονται περισσότερες από 1000 καταλήψεις 

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (Malamidis, 2021, σ. 71), ενώ καταγράφονται παραπάνω από 50 

περιστατικά πλιάτσικου καταστημάτων και διανομής των αγαθών (Malamidis, 2021, σ. 71). 

Επίσης μεγάλη επιρροή έχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μειωμένη πίστη στα 

καθιερωμένα δίκτυα ενημέρωσης οδήγησε στην άνοδο της χρήσης του διαδικτύου από τα άτομα 

που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Με την χρήση των «hashtag», «Griots», «Αλέξης» και  

«Δεκεμβριανά», να είναι τα πιο γνωστά (Πιερίδης, 2016).  

 Τα γεγονότα του 2008 λοιπόν, δεν είναι απλά γεγονότα που προέκυψαν από τον θάνατο 

ενός έφηβου από έναν αστυνομικό. Αυτό ήταν η αφορμή για να βγουν στη επιφάνεια η κοινωνική 

δυσαρέσκεια και η πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος (Karamichas, The December 

2008 Riots in Greece, 2009). Τα γεγονότα αυτά νομιμοποίησαν τη χρήση πολιτικής βίας και 

οδήγησαν στη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Εκείνη τη περίοδο δημιουργήθηκαν ομάδες 

μαχητικής αντίστασης, συλλογικότητες, καταλήψεις δημοσίων κτιρίων και κοινωνικοί χώροι 

(Malamidis, 2021, σ. 71). Με αυτές τις συνθήκες όμως ξεκίνησε και μία διαδικασία ζύμωσης στις 

ιδέες  της άμεσης δημοκρατίας, των οριζόντιων διαδικασιών και της αυτό-οργάνωσης (Malamidis, 

 
2 Το βίντεο που προβλήθηκε στο MEGA https://www.youtube.com/watch?v=u6tMNP9O3Ho (Ανακτήθηκε 
11/2/2022) 
3 «Ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα εμπορικά καταστήματα από τις ταραχές» χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τίτλου στις ειδήσεις  
(https://web.archive.org/web/20090815013105/http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=966466) 
(Ανακτήθηκε 27/1/2022) 
4 https://www.economist.com/europe/2008/12/11/they-do-protest-too-much (Ανακτήθηκε, 18/1/2022) 
5 https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/08/greece (Ανακτήθηκε, 18/1/2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=u6tMNP9O3Ho
https://web.archive.org/web/20090815013105/http:/www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=966466
https://www.economist.com/europe/2008/12/11/they-do-protest-too-much
https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/08/greece
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2021, σσ. 71-74). Οι εμπειρίες που αποκόμισε ο κόσμος σε αυτά τα συμβάντα θα παίξουν 

καταλυτικό ρόλο και στις κινητοποιήσεις του 2011, με πολύ κόσμο να έχει πλέον εμπειρία 

σύγκρουσης με αρχές και συμμετοχή σε κοινωνικά κέντρα  (Roos & Oikonomakis, 2014).  

1.3 Το 2011 και το τέλος της συναίνεσης 

  Με το πέρας των γεγονότων του 2008 ακολούθησε μία περίοδος όπου άρχισαν να 

βγαίνουν τα αποτελέσματα της κρίσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα το δημόσιο έλλειμα υπολογίζεται στο 12,7% το 2009 ενώ το δημόσιο 

χρέος, το οποίο κυμαινόταν σε τιμές κάτω του 110% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μέχρι 

το 2008, άγγιξε τιμές μεγαλύτερες του 175% στα χρόνια που ακολούθησαν (Malamidis, 2021, σ. 

74). Αποκορύφωμα της οικονομικής πτώσης της χώρας είναι η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Στήριξης που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου σε 

πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση από το Καστελόριζο στις 23 Απριλίου του 2010. Οι ανακοίνωση 

θα γίνει μία μέρα μετά τον υπολογισμό του δημόσιου ελλείματος, το οποίο ενώ η προηγούμενη 

κυβέρνηση το υπολόγιζε στο 6% εν τέλει το 2009 αναθεωρήθηκε και άγγιξε το 15,6% σύμφωνα 

με στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (Επιτροπή, 2010, σ. 3). 

 Οι πολιτικές λιτότητας, είχαν ξεκινήσει από την αρχή του έτους, σε μία προσπάθεια 

βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων της χώρας. Τα πρώτα 3 πακέτα λιτότητας είχαν ως 

αποτέλεσμα πολλές απεργίες και την ανάδυση του κινήματος κατά της λιτότητας. Γενικά υπάρχει 

μία συμφωνία αρκετών θεωρητικών στο διαχωρισμό των κινητοποιήσεων εναντίον της λιτότητας 

σε 3 κύματα. Το πρώτο κύμα ήταν αυτό που ακολούθησε τις πολιτικές λιτότητας μέχρι το 

ξέσπασμα του κινήματος των πλατειών το οποίο χαρακτηρίζει το δεύτερο κύμα (Karyotis & Rüdig, 

2018). Οι πρωτεργάτες των κινητοποιήσεων της περιόδου είναι συνδικάτα και 

μαθητικές/φοιτητικές ενώσεις. Αυτές οι κινητοποιήσεις αντιμετωπίζονταν με έντονη καταστολή και 

ακολουθούσαν έντονα επεισόδια με αποκορύφωμα τον εμπρησμό ενός υποκαταστήματος της 

τράπεζας Marfin που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων (Malamidis, 2021, σ. 76). 

Το πρώτο κύμα σε γενικές γραμμές συσχετίζεται με την υπογραφή του πρώτης δανειακής 

σύμβασης στις 8 Μαΐου με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, το οποίο ως «Μνημόνιο» θα αποτελέσει κεντρικό όρο στις διαδηλώσεις. Παράλληλα οι 

κινητοποιήσεις της περιόδου θα έχουν έντονη μαζική απήχηση με εκδηλώσεις θυμού ενάντια στη 

κυβέρνηση και ετερογένεια στους συμμετέχοντες, στοιχεία καινούρια για διαδικασίες τέτοιου 

τύπου στην Ελλάδα (Ανεστάκος, 2018, σ. 357).  
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 Ο David Held υποστηρίζει πως για να μπορέσει να διατηρηθεί η εξουσία σε ένα 

φιλελεύθερο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλαμβάνουν δράση 

ώστε να εξασφαλίζεται πως ο ιδιωτικός τομέας θα παραμείνει επικερδής και ανθηρός (Held, 2007, 

σ. 237). Οι εξελίξεις στην οικονομία δείχνουν πως αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο και ιδίως η 

υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί τη χαριστική βολή στα οικονομικά δεδομένα των πολιτών της 

χώρας.  

    Στα τέλη του 2010 θα ξεκινήσει η περίοδος της Αραβικής Άνοιξης με αποκορύφωμα της 

κατάληψη της πλατείας Ταχρίρ στις 25 Ιανουαρίου το 2011 (Μπογδάνης, 2011), και την διάλυση 

της κυβέρνησης της Τυνησίας. Παράλληλα στην Ισπανία η πλατφόρμα «Democracia Real Ya!» 

μαζί με την έντονη επίδραση που είχε η κατάληψη της πλατείας Ταχρίρ οδήγησε στην ανάδειξη 

του κινήματος 15M και την κατάληψη της πλατείας Puerta del Sol στη Μαδρίτη, αλλά και άλλων 

πλατειών σε όλη την χώρα (Roos & Oikonomakis, 2014). Σε συμπαράσταση του κινήματος, 

κινητοποιήσεις και συμβολικές καταλήψεις γινόντουσαν έξω από πρεσβείες και προξενεία της 

Ισπανίας σε διάφορες χώρες σε όλο το κόσμο. Έτσι και στην Αθήνα, από τις 18 Μαΐου στο Θησείο 

έξω από την ισπανική πρεσβεία, θα μαζευτεί λίγος κόσμος κάνοντας σταδιακά τις δικές του 

συνελεύσεις ακολουθώντας το παράδειγμα του κεντρικού κινήματος (Γιοβανόπουλος & 

Μητρόπουλος, 2011, p. 276).  

 Στην Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τον Μάϊο 

γίνονται καλέσματα για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πλατείες της χώρας. Στα 

καλέσματα αυτά δεν υπάρχει κάποιος οργανωτικό φορέας, δεν τα καλούν κόμματα οι οργανώσεις 

αλλά γίνονται ανώνυμα. Κεντρικός άξονας είναι η ανάδειξη της διαφωνίας με τα μέτρα της 

κυβέρνησης και την αντίθεση εν γένει στο πολιτικό σύστημα (Καβουλάκος , 2013, σ. 249). Πρώτο 

κάλεσμα γίνεται στις 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο (Γιοβανόπουλος, Οι Πλατείες 

ως Ζωντανός Μηχανισμός, 2011β, σ. 41). Ακολουθούν καλέσματα για συγκεντρώσεις σε 

Σύνταγμα και άλλες 38 πόλεις σε όλη τη χώρα (Μπρέστα, 2011, σσ. 91-92). Ορίζεται η 25 Μαΐου 

ως η μέρα συγκεντρώσεων στις έξι το απόγευμα. 

 Τα καλέσματα έχουν πολλές ομοιότητες δίνοντας έμφαση στη μη συσχέτιση με κόμματα, 

οργανώσεις και τους παραδοσιακούς φορείς πολιτικής και τον ειρηνικό χαρακτήρα των 

διαδηλώσεων. Πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιούν αυτούσιες φράσεις. Χαρακτηριστικά, το 

κάλεσμα τον αγανακτισμένων στον Λευκό Πύργο αναφέρει: 

Δηλώνουμε ειρηνικά την αγανάκτηση μας κατά της κρίσης. Κατά όλων αυτών που μας 

οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Αυθόρμητα, χωρίς κόμματα, ομάδες και 
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ιδεολογίες…θέλουμε να βρεθούμε ειρηνικά και αυθόρμητα. Χωρίς σχέδιο και πλάνο. Μόνο 

να δηλώσουμε την ειρηνική διαμαρτυρία μας… Χωρίς σημαίες πλακάτ, χωρίς κόμματα και 

οργανώσεις. (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 277) 

Αντίστοιχα το κάλεσμα της σελίδας «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στη πλατεία 

Συντάγματος: 

Είναι ανάγκη να τονιστεί πως αύριο, … στο Σύνταγμα θα λάβει χώρα μια ΕΙΡΗΝΙΚΗ 

διαμαρτυρία, όπου θα ακουστεί όλη η νεολαία και όχι μόνο. … Η λέξη Αγανακτισμένοι 

δεν θέλει με τίποτα να υποκινήσει ή να υποδείξει τον τρόπο. Απεναντίας, δηλώσαμε από 

την αρχή ότι θέλουμε να βρεθούμε ειρηνικά και αυθόρμητα. Χωρίς σχέδιο και πλάνο. 

Μόνο να δηλώσουμε την ειρηνική διαμαρτυρία μας. … Επίσης, να τονιστεί πως η 

κινητοποίηση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία απλών πολιτών και όχι πρωτοβουλία μελών 

κάποια οργάνωσης ή οργανισμού. (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 278) 

 Αυτή η έντονη αντίθεση στα κόμματα και οτιδήποτε σχετίζεται με τους όρους που ασκείται 

η πολιτική στην Ελλάδα, δείχνει πως η συναίνεση που είχε επιτευχθεί πλέον έχει καταρρεύσει. 

Πλέον το πολιτικό καθεστώς δεν θεωρείται ως η κατάλληλη μορφή κυβέρνησης καθαυτή, από 

τους πολίτες, αρχίζοντας έτσι να απειλείται η επιβίωση του (Held, 2007, σ. 232). Εργαζόμενοι που 

ήταν ενταγμένοι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ πλέον στρέφονται εναντίον του, παράλληλα η γενικότερη 

απομάκρυνση από τους φορείς που θεωρούνταν εκπρόσωποι των λαϊκών στρωμάτων και η 

διάχυτη πίστη πως το πολιτικό σύστημα, το οποίο μέχρι πριν μερικά χρόνια είχε καταφέρει να 

εξομαλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις, πλέον αποτυγχάνει να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου 

δείχνει την αρχή της απονομιμοποιήσης του (Σωτήρης, 2011, σ. 160).   

Η 25η Μαΐου θα αποτελέσει ημερομηνία σταθμό καθώς η προσέλευση στις πλατείες είναι 

μαζικότατη με περίπου 20.000-30.000 άτομα να μαζεύονται στο Σύνταγμα, 5.000-7.000 στον 

Λευκό Πύργο, 3.000 στην Πάτρα αλλά και χιλιάδες ακόμη άτομα σε πλατείες 36 άλλων πόλεων 

στην επικράτεια (Μπρέστα, 2011, σ. 92). Το ίδιο βράδυ ξεκίνησαν οι πρώτες λαϊκές συνελεύσεις. 

Στο Σύνταγμα και τη Θεσσαλονίκη επικράτησε περισσότερο η λογική της κατάληψης της πλατείας, 

όπως σε Ισπανία και αραβική άνοιξη, με το στήσιμο ομάδων εργασίας να ξεκινά άμεσα με σκοπό 

την υλοποίηση του αιτήματος «δεν φεύγουμε αν δεν φύγουν» (Μπρέστα, 2011, σ. 97) . Μέσα στις 

πρώτες τέσσερις μέρες μάλιστα, περίπου 6.000 άτομα δηλώνουν εθελοντικά τη συμμετοχή τους 

στις πλατφόρμες που έχουν ανοίξει για ένταξη στις ομάδες αυτές (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 51).  

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αρχίζουν να καλύπτουν έντονα το φαινόμενο με εικόνες από 

τις πλατείες να κατέχουν κεντρική θέση στα δελτία ειδήσεων. Παράλληλα ο όρος αγανακτισμένοι 
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,μία πρόχειρη μετάφραση του αντίστοιχου ισπανικού κινήματος «Indignados», χρησιμοποιείται 

ευρύτατα από τα μέσα σε μία προσπάθεια να δώσουν μία αρνητική χροιά στο όλο εγχείρημα και 

να το συσχετίσουν με τους γνωστούς όρους κάποια υπαρκτής οργάνωσης. Ο όρος 

«αγανακτισμένοι πολίτες» είχε χρησιμοποιηθεί εξάλλου και στο παρελθόν από τα επικρατέστερα 

μέσα ενημέρωσης για να αναφερθεί σε αντιδημοκρατικά στοιχεία και παρακρατικές ομάδες 

(Ανεστάκος, 2018, σ. 354). Βέβαια στο κόσμο ο οποίος βρέθηκε στις πλατείες ο όρος που τον 

αντιπροσώπευε και χρησιμοποιούντα από τους ίδιους είναι αυτός του «κινήματος των πλατειών» 

(Παπαπαύλου, 2015, σσ. 290-291). 

Τη Παρασκευή 27 Μαΐου του 2011 θα βγει και το 1ο ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης της 

πλατείας Συντάγματος. Το ψήφισμα καλεί «όλους τους Αθηναίους, … και όλη την κοινωνία να 

γεμίσει τις πλατείες και να πάρει τη ζωή στα χέρια της», ενώ δίνει και ένα χαρακτήρα συνέχειας 

στις διαδηλώσεις τονίζοντας πως «δεν θα φύγουμε από τις πλατείες, μέχρι να φύγουνε αυτοί που 

μας οδήγησαν εδώ: Κυβερνήσεις, Τρόικα, Τράπεζες, Μνημόνια και όλοι όσοι μας 

εκμεταλλεύονται. Τους διαμηνύουμε ότι το χρέος δεν είναι δικό μας.» (Γιοβανόπουλος & 

Μητρόπουλος, 2011, σ. 280). Οι δηλώσεις αυτές δρουν μόνο θετικά και κάθε μέρα ο αριθμός των 

ατόμων στις πλατείες ανεβαίνει. Στις 29 Μαΐου περισσότεροι από 150.000 άτομα θα περάσουν 

από τη πλατεία Συντάγματος ενώ παράλληλα ο αριθμός των ατόμων που θα βρεθούν στις 

κινητοποιήσεις στις υπόλοιπες 55 πόλεις,  θα ανέβει επίσης σημαντικά (Γιοβανόπουλος & 

Μητρόπουλος, 2011, σ. 280). Ο κόσμος που κατέβηκε στις πλατείες προερχόταν από κάθε 

κοινωνική τάξη και στην ουσία για τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε, η πολιτική που είχε 

ακολουθήσει οδήγησε στη διάρρηξη της σχέσης του με τη κοινωνική συμμαχία που εξέφραζε και 

εκπροσωπούσε. Αρκετός από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί ήταν κομμάτι αυτής της κοινωνικής 

συμμαχίας που πλέον στεκόταν ξεκάθαρα απέναντι στον προηγούμενο εκπρόσωπο της 

(Κανελλόπουλος, 2018, σσ. 214-215) 

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχίσουν και τον Ιούνιο. Από τις πρώτες μέρες θα γίνει συζήτηση 

για δεύτερο πανευρωπαϊκό κάλεσμα, το πρώτο είχε γίνει στις 29 Μαΐου, το οποίο θα συμφωνηθεί 

για τις 5 Ιουνίου. Οι συνελεύσεις πλέον στην Αθήνα γίνονται καθημερινά, εκτός από τη πλατεία 

Συντάγματος έχουν στηθεί και συνελεύσεις γειτονιών, ενώ στην επαρχία έχουν συνήθως 

δρομολογηθεί να γίνονται μία με δύο φορές τη βδομάδα (Καβουλάκος , 2013, σ. 250). Τη μέρα 

της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης θα κατέβει άλλη μια φορά κόσμος μαζικότατα στις πλατείες 

ενώ τότε θα γίνει και η μαζικότερη, για όλη τη διάρκεια του κινήματος, συνέλευση στο Σύνταγμα 

με συμμετοχή μεγαλύτερη των 10.000 ατόμων.  Την επόμενη μέρα διοργανώνεται εκδήλωση με 

θέμα τη διαβούλευση για το χρέος όπου συμμετείχαν μεταξύ άλλων  ο Δημήτρης Καζάκης, ο 
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Γιάνης Βαρουφάκης, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Σπύρος 

Λαπατσιώρας (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 282-283). Παράλληλα διαφορετικού 

τύπου εκδηλώσεις σε σχέση το χρέος διοργανώνονται και σε άλλες πόλεις, όπως η προβολή των 

ντοκιμαντέρ «Η Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου» και «Χρεοκρατία» στο Ρέθυμνο και 

στα Χανιά αντίστοιχα6. 

Με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και με πιέσεις από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στη 

βουλή τίθεται προς διαβούλευση η χορήγηση δεύτερης δανειακής σύμβασης. Η λαϊκή συνέλευση 

θα προβεί στη συνέχεια σε κάλεσμα για περικύκλωση της βουλής της μέρα της διαβούλευσης 

χαιρετίζοντας και στηρίζοντας ταυτόχρονα τη γενική απεργία που έχουν διοργανώσει η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημόσιων 

Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), δείγμα πως πλέον και οι σχέσεις του κινήματος με τα συνδικάτα έχουν γίνει 

καλύτερες μετά τις πρώτες μέρες και την εναντίωση προς κάθε όψη της τυπικής πολιτικής δομής. 

Αντίστοιχα οι ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων συνδικάτων της Ελλάδας κατάλαβαν πως έπρεπε να 

συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις. Στις 15 Ιουνίου θα γίνει και η πρώτη έντονη 

σύγκρουση του κινήματος με τα σώματα ασφαλείας. Οι διαδηλωτές όντως θα μεταβούν σε 

διάφορους δρόμους γύρω από τη Βουλή, ενώ την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα γίνουν 

επίσης πορείες αλληλεγγύης με σταδιακή κατάληψη δημόσιων κτιρίων. Η αστυνομία θα 

χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει με τη ρίψη χημικών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και 

ομάδων με πολιτικά που δρούσαν προσπαθώντας να εντείνουν τη κατάσταση. Απολογισμός της 

ημέρας είναι μερικοί τραυματίες και 2 συλλήψεις με την προγραμματισμένη συνέλευση στο τέλος 

της ημέρας να γίνεται κανονικά (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 284).  

Η κυβέρνηση έχει έρθει σε πλήρη αδιέξοδο και με το φόβο κατάρρευσης καλείται 

ανασχηματισμός, παρόλα αυτά το κίνημα στις πλατείες συνεχίζει να είναι παρόν με τις 

συνελεύσεις γειτονιών και τις υπόλοιπες πόλεις να συγκροτούν ένα δίκτυο συντονισμένων 

δράσεων και ανταλλαγών απόψεων. Στις 29 Ιουνίου, ύστερα από τη διαβούλευση στις 15 Ιουνίου, 

ορίζεται η ημερομηνία ψήφισης του μεσοπρόθεσμου και η απάντηση της λαϊκής συνέλευσης είναι 

ξανά, να περικυκλώσουν τη βουλή με σκοπό να μην επιτραπεί η είσοδος στους βουλευτές για την 

ψήφιση της δανειακής σύμβασης (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 289).  

 
6 https://aganaktismenoirethymno.wordpress.com/2011/06/06/προβολή-ντοκιμαντέρ-η-ιστορία-ενός-οι/ 
(ανακτήθηκε στις 2/2/2022) ανακοίνωση για προβολή ντοκιμαντέρ στο Ρέθυμνο, 
http://aganaktismenoixania.blogspot.com/p/blog-page_3082.html (ανακτήθηκε 2/2/2022) οι ανακοινώσεις 
για τις προβολές που έγιναν στα Χανιά. 

https://aganaktismenoirethymno.wordpress.com/2011/06/06/προβολή-ντοκιμαντέρ-η-ιστορία-ενός-οι/
http://aganaktismenoixania.blogspot.com/p/blog-page_3082.html
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Για άλλη μία φορά οι δυνάμεις ασφάλειας υποδέχτηκαν τον κόσμο με έντονη καταστολή. 

Αυτή τη φορά όμως συνέχισαν την δράση τους με σκοπό όχι μόνο να αναχαιτίσουν τα πλάνα των 

διαδηλωτών αλλά και να εκκενώσουν την πλατεία. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ θα επιτεθούν προς κάθε 

κατεύθυνση και θα διαλύσουν τα πάντα στη πλατεία, πετώντας χημικά ακόμη και στις εισόδους 

των σταθμών του μετρό και κυνηγώντας άτομα σε καταστήματα. Η βίαιη αυτή αντιμετώπιση προς 

το κίνημα κατά τη διάρκεια του Ιουνίου δεν αποδυνάμωσε τις πλατείες αλλά βρήκε τις συνελεύσεις 

δυνατότερες. Συνελεύσεις γειτονιών είχαν ξεπηδήσει σε κάθε μέρος μέσα από την αποκέντρωση 

του κινήματος τόσο με ακτιβιστές όσο και ιδέες (Malamidis, 2021, σ. 79).  

Ο Ιούλιος συνδέεται με την απομαζικοποίηση του κινήματος. Το διήμερο 9-10 Ιουλίου 

ορίστηκε πανελλαδικό διήμερο, όπου συμμετείχαν 48 συνελεύσεις, 24 από την Αθήνα και 24 από 

άλλες πόλεις της Ελλάδας (Μπρέστα, 2011, σ. 99). Οι αποφάσεις που βγήκαν σχετίζονταν με 

κοινές δράσεις και συντονισμό μεταξύ των συνελεύσεων, σε ανάδειξη των πλατειών σε ένα κέντρο 

αναφοράς για τον αγωνιζόμενο κόσμο και να οριστεί η 3 Σεπτέμβρη ως ημέρα συναντήσεις όλων 

των πλατειών (Μπρέστα, 2011, σ. 99). Οι συνελεύσεις που ακολούθησαν είχαν σταδιακά όλο και 

λιγότερο με κόσμο, ήδη στη συνέλευση στις 16 Ιουλίου λιγότερα από 500 άτομα συμμετείχαν, 

αλλά είχαν στηθεί περισσότερες και αρκετά δυναμικές συνελεύσεις σε γειτονίες και συνοικίες 

(Γιοβανόπουλος, 2011β, σσ. 58-59). 

Δείγμα της δυναμικής τους κινήματος είναι πως από την αρχή του μέχρι και τα γεγονότα 

στις 29 Ιουλίου, έγιναν περίπου 50 συνελεύσεις ενώ παράλληλα υπολογίζεται πως από τον 

Φλεβάρη του 2010 μέχρι τον Φλεβάρη του 2012 πραγματοποιήθηκαν 25 μεγάλα γεγονότα 

διαμαρτυρίας, μεγάλα εννοώντας τη συμμετοχή από 5.000-500.000 ατόμων, ενάντια στα μέτρα 

λιτότητας (Καβουλάκος & Γριτζάς, 2015, σ. 341). Η τάση απομάκρυνσης από τα πολιτικά 

κόμματα, η μαζικότητα με βασικό χαρακτηριστικό την εναντίωση στο τρέχον σύστημα και αυτή η 

μορφή πολιτικής ανυπακοής δείχνει πως τα στοιχεία που η μεταπολίτευση χρησιμοποίησε για την 

κατασκευή της κοινωνικής συναίνεσης πλέον είχαν ξεπεραστεί. Ακόμη και μερικά από τα βασικά 

συνθήματα δείχνουν την απονομιμοποιήση του πολιτικού συστήματος. Το σύνθημα «Η χούντα 

δεν τελείωσε το ‘73» αποτελεί μία αμφισβήτηση της Μεταπολίτευσης (Κανελλόπουλος, 2018, σ. 

215) και δίνει μία ασυνέχεια στον αγώνα του Πολυτεχνείου για επαναφορά της δημοκρατίας 

(Simiti, 2014). Όπως θα υποστηρίξει και ο Γιοβανόπουλος, «το κίνημα των αγανακτισμένων και 

των πλατειών ήταν η πρώτη εμφάνιση ενός νέου πολιτικού παραδείγματος, κόντρα σε αυτό της 

μεταπολίτευσης» (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 60).   
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2. Οργανώσεις και δίκτυα σε ένα αντι-κομματικό 

φαινόμενο 

2.1 Κινηματικά δίκτυα και αντι-κομματικός χαρακτήρας 

 Τα κινηματικά δίκτυα αναφέρονται χρησιμοποιώντας τον ορισμό του Tilly, όπου δίκτυα 

είναι αυτά των επίσημων οργανωτικών μορφωμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η θεώρηση των 

ίδιων ως τέτοια (Tilly, 2005, p. 61). Στην Ελλάδα κατά τη καμπάνια εναντίον της λιτότητας 

κυριαρχούν πέντε κινηματικά δίκτυα, τα συνδικάτα, το δίκτυο του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Ελλάδας (ΚΚΕ), το δίκτυο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), το δίκτυο της 

Αντικαπιταλιστικής Αριστερής Συνεργασίας για την Ανατροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και τους αντι-

εξουσιαστές (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014).  

 Το δίκτυο των συνδικάτων αποτελείται από τα δύο βασικά τριτοβάθμια σωματεία της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 

Δημόσιων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και το τριτοβάθμιο όργανο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο 

(ΠΑΜΕ). Αυτά τα σωματεία συντονίζουν και εκπροσωπούν τα επιμέρους δευτεροβάθμια 

σωματεία και αντίστοιχα αυτά κάνουν το ίδιο για τα πρωτοβάθμια (Κανελλόπουλος, 

Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014, σ. 233). Στη περίοδο των πλατειών, τα 

σωματεία αρχικά αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία. Τόσο η ΓΣΕΕ όσο και η ΑΔΕΔΥ ως 

αποφασιστικά όργανα χρησιμοποιούν τους κομματικούς σχηματισμούς που υπάρχουν εντός των 

σωματείων, οι οποίοι είναι σε αντιστοιχία με τα πολιτικά κόμματα της Βουλής, έχοντας έτσι 

ταυτιστεί με το πολιτικό σύστημα όπως έχει στηθεί από τη μεταπολίτευση και ύστερα 

(Sotiropoulos, 2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των εργαζομένων της 

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) που σε πανό που είχαν στη πλατεία 
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Λευκού Πύργου αναγκάστηκαν να σβήσουν την υπογραφή του σωματείου τους (Γαζάκης & 

Σπάθας , 2011, σ. 104) αλλά και στην Αθήνα τη πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των πλατειών, 

συνδικάτα που βρέθηκαν στο Σύνταγμα διαδηλώνοντας, αποδοκιμάστηκαν από το κόσμο καθώς 

δεν κατέβηκαν μόνοι τους έχοντας έναν κοινό στόχο αλλά αποσκοπούσαν στη προώθηση της 

δικής τους ατζέντας (Sotirakopoulos & Sotiropoulos, 2013) .  

Βέβαια σταδιακά η σχέση του κινήματος των πλατειών με τα σωματεία άρχισε σταδιακά 

να μεταβάλλεται, με τις συνελεύσεις να στηρίζουν και να καλούν τα σωματεία σε κοινές δράσεις. 

Στο ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης στις 8/6/2011 αναφέρεται πως «καλούμε όλους τους 

εργαζομένους και ανέργους, τα σωματεία…» και στο κάλεσμα που έγινε στις 15/9/2011 γράφεται 

πως «Καλούμε φοιτητικά, εργατικά, επαγγελματικά και επιστημονικά σωματεία, συλλόγους, 

συνδικάτα, φορείς… να συντονίσουμε όλοι μαζί τις δράσεις ανυπακοής και αλληλεγγύης» 

(Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 322, 327) 

Αναφορικά με τα δίκτυα των πολιτικών οργανώσεων διαπιστώνονται κάποιες διαφορές 

μεταξύ τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με το δίκτυο του, ενώ συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες 

κινητοποιήσεις κατά της λιτότητας, στο κίνημα των πλατειών απείχε. Όλο το δίκτυο αυτό στην 

ουσία αποτελεί οργανώσεις και σωματεία που υπόκεινται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΚΚΕ 

επιλέγει παραδοσιακά να δραστηριοποιείται μέσα από τους δικούς του κύκλους ξεχωριστά από 

τις υπόλοιπες ομάδες και δίκτυα (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας 

, 2014, σσ. 234-235). Ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του κύκλου του κινήματος δεν υπήρξαν 

σχέσεις με το δίκτυο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν μέτωπο οργανώσεων 

ιδρύθηκε το 2009 αποτελούμενη από αρκετές οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. 

Έχει άμεση σχέση και εκπροσώπους σε πρωτοβάθμια σωματεία και στήριξε τις κινητοποιήσεις 

στις πλατείες (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014, σ. 235). 

Βέβαια στη προκειμένη περίπτωση, στο κίνημα πλατειών συμμετείχαν στελέχη και μέλη του 

δικτύου όχι όμως με την κομματική τους ή οργανωτική τους ταυτότητα. Σε ανάλογη αντιστοιχία το 

δίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε πλήρως το κίνημα των πλατειών. Σαν κόμμα έχει σχέσεις με 

σωματεία, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει παλιότερα στη διοίκηση τους, ενώ το χαρακτηρίζει μία 

γραφειοκρατική δομή έχοντας όμως παράλληλα επαφές με λιγότερο ιεραρχικές οι οριζόντιες 

ομάδες και οργανώσεις. Ακόμη όμως και σε αυτή τη περίπτωση μέλη του κόμματος συμμετείχαν 

στο κίνημα χωρίς να είναι φορείς της κομματικής τους ταυτότητας (Κανελλόπουλος, 

Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014, σσ. 235-236). Βέβαια αποτελεί 

ενδιαφέρουσα περίπτωση η μεγάλη άνοδος των εκλογικών αποτελεσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 

κίνημα των πλατειών.    
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Τέλος το δίκτυο των αντι-εξουσιαστών είναι το δυσκολότερο για ανάλυση. Το δίκτυο αυτό 

στηρίζεται σε στέκια, ομάδες άτυπου χαρακτήρα και δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των 

Εξαρχείων (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014, σ. 236). Η 

βασική τους θεώρηση βασίζεται στην αποφυγή σχέσεων με το κράτος ενώ είναι αρκετά διάσημη 

η ιδέα των «δημιουργικών αντιστάσεων» που έχει υπάρξει δομικό στοιχείο αρκετών εναλλακτικών 

εγχειρημάτων (Βαρκαρόλης, 2012, σσ. 38-39).  Σύμφωνα με τους Oikonamakis και Roos (2014), 

στη πλατεία Συντάγματος, «small-a»7 αναρχικοί συμμετείχαν από την αρχή και έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην διάπλαση πολλών δομών της πλατείας, όπως η κεντρική συνέλευση και οι ομάδες 

εργασίας. 

Από την πλευρά του κινήματος των πλατειών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω με τα 

πρώτα καλέσματα κυριαρχούσε η ρητορική εναντίον των κομμάτων και του τρέχοντος πολιτικού 

συστήματος. Βασικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται και με το τέλος της συναίνεσης του 

μεταπολιτευτικού συστήματος ήταν όχι μόνο η αρνητική στάση στα κόμματα αλλά και η κριτική 

στο αντιπροσωπευτικό σύστημα (Οικονόμου, 2019). 

Στις πλατείες, ειδικά τις πρώτες μέρες υπάρχει η σύγκρουση των κομματικών ταυτίσεων 

και δομών με κεντρικό συντονισμό με την αποστροφή προς τα κόμματα και τη χαλαρού τύπου 

οργάνωση (Κιουπκιολής, 2011). Η γενική αντίληψη που υπάρχει στα πολιτικά κόμματα του 

«οδηγού» ή αυτού που έχει τη πρωτοκαθεδρία έχει αποξενώσει τον κόσμο. Αυτές οι αντιλήψεις 

υπήρχαν έντονα και στη ρητορική των αριστερών, κοινοβουλευτικών και μη, κομμάτων και 

οργανώσεων. Αυτή όμως η λογική για το κίνημα στις πλατείες πήγαινε αντίθετα με τη δική τους 

θεώρηση για την επίτευξη ενός καλύτερου συλλογικού αποτελέσματος (Κιουπκιολής, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο το κίνημα των πλατειών δημιούργησε 

μία τεράστια ρήξη στην κοινωνική συναίνεση που είχε φέρει η Μεταπολίτευση με τη κυριαρχία του 

δικομματισμού. Όμως πέρα από αυτό, όπως τονίζει και ο Κουβελάκης υπάρχει διάρρηξη των 

παγιωμένων σχέσεων εκπροσώπησης μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και των κομματικών 

τους εκφράσεων. Έτσι οδηγούνται οι ομάδες αυτές από την πολιτική παθητικότητα στη δράση 

ανάγοντας τη κρίση σε κρίση εξουσίας, σύμφωνα με το Γκραμσιανό μοντέλο (Κουβελάκης, 2021). 

  

 
7 Ο όρος «small-a» για την αναρχία εισάγεται από τον Graeber για να περιγράψει τα άτομα που αν και 
ανήκουν στο φάσμα της αναρχίας κινούνται και σε κύκλους εκτός αυτού και προάγουν την ιδέα της μάθησης 
μέσω του παραδείγματος ( https://newleftreview.org/issues/ii13/articles/david-graeber-the-new-anarchists  
) 

https://newleftreview.org/issues/ii13/articles/david-graeber-the-new-anarchists
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Κλείνοντας το ζήτημα του αντι-κομματικού χαρακτήρα του κινήματος, το κάλεσμα των 

«αγανακτισμένων του Λευκού Πύργου» αναφέρει, «Όπως όλοι σας, είμαστε και εμείς 

αποκλειστικοί υπεύθυνοι των λόγων και πράξεων μας και εκφράζουμε μόνον τους εαυτούς μας» 

(Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 277). Όπως τονίζει και ο Γιοβανόπουλος, αυτή η 

πρακτική του κινήματος βοήθησε στη ποιότητα του διαλόγου εντός αυτού. Αντί να υπάρχει 

αντιπαλότητα για το ποιο κόμμα ή οργάνωση θα περάσει τη δική του ατζέντα κυριαρχούσε η ιδέα 

του κοινού στόχου, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα ενότητας (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 43). 

2.2 Ομάδες και συλλογικότητες 

 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κινήματος των πλατειών είναι η πολυσυλλεκτικότητα και 

η συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές κοινωνικές προσλαμβάνουσες. Αυτό το φαινόμενο 

παρατηρείται προφανώς και στις ομάδες και συλλογικότητες που παρευρέθηκαν ή 

δημιουργήθηκαν στις πλατείες. Μία διάκριση η οποία γίνεται σε όλες τις συζητήσεις για το κίνημα 

είναι αυτή της «πάνω» και της «κάτω» πλατείας (Οικονόμου, 2019 ∙ Κιουπκιολής, 2011). Η 

διάκριση αυτή βέβαια αναφέρεται μόνο στη πλατεία Συντάγματος, στις υπόλοιπες πόλεις οι 

πλατείες έπαιρναν διαφορετικά χαρακτηριστικά βάση τον τοπικών ιδιαιτεροτήτων (Μπρέστα, 

2011, σ. 95).   

Η «πάνω πλατεία» χαρακτηρίζεται ως λαϊκίστική, εθνικιστική (Οικονόμου, 2019), απαρτιζόμενη 

από «νοικοκυραίους πατριώτες» (Κιουπκιολής, 2011), έχει βλέψεις συντηρητικών πολιτικών και 

στοχοποιεί το πολιτικό σύστημα εν γένει (Ανεστάκος, 2018, σ. 363) Γίνεται λόγος και για 

πληβειακό χαρακτήρα στα άτομα που απαρτίζουν το μπλοκ της «πάνω» πλατείας (Georgiadou, 

Kafe, Nezi, & Pieridis , 2019). Στο κέντρο υπήρχαν άτομα που ακολουθούσαν «γηπεδικές» 

τακτικές, με συνθήματα και χειρονομίες (όπως μούτζες κ.ά.). Βέβαια όπως θα υποστηρίξει ο 

Αχιλλέας Σταύρου εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργούσε και σαν χώρος υποδοχής και 

συναισθηματικής αποφόρτισης για τα άτομα που ερχόντουσαν στην πλατεία (Σταύρου, 2011, σσ. 

32-35). Από τις πρώτες ομάδες που βρέθηκαν εκεί ήταν και οι «300 Έλληνες», οι οποίοι 

συγκέντρωναν υπογραφές για την  διεξαγωγή δημοψηφίσματος εναντίον του καθεστώτος 

(Georgiadou, Kafe, Nezi, & Pieridis , 2019). Κοντά σε αυτούς θα στηθούν σύντομα και ομάδες 

εκκλησιαστικού περιεχομένου (Σταύρου, 2011, σ. 33). Στις ομάδες αυτές κυριαρχούσε η λογική 

κατάλυσης του πολιτεύματος και παραδειγματικής τιμωρίας των πολιτικών προσώπων. Εκείνο το 

σημείο χωρικά, στα αριστερά της βουλής, λειτούργησε προνομιακά για τη ρητορική της δεξιάς, η 

και περισσότερο της άκρας-δεξιάς (Georgiadou, Kafe, Nezi, & Pieridis , 2019). Αντίστοιχα από 

την δεξιά μεριά της βουλής, είχε στηθεί το πιο «προοδευτικό μπλοκ». Εκεί παρευρέθηκαν πανό 

από το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, το dikaioma.gr, την ομάδα «hasta la Victoria 
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siempre» και άλλων συνδικαλιστικών και αριστερών οργανώσεων. Δίπλα σε αυτά ήταν και η 

ομάδα από το αρκετά διαδεδομένο «Κίνημα δεν πληρώνω» και ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων 

Σωματείων (Σταύρου, 2011, σ. 33).  

    Βέβαια η «κάτω» πλατεία, χαρακτηρίστηκε περισσότερο από τη κεντρική λαϊκή 

συνέλευση και τις ομάδες όπου στήθηκαν από αυτήν. Σε αυτό το χωρικό αντίστοιχα κομμάτι ο 

κόσμος ήρθε περισσότερο σαν άτομο εκφράζοντας τις δικές του θέσεις και όχι σαν μέλος κάποιας 

πολιτικής ομάδας, καθώς και από το κεντρικό κάλεσμα υπήρχε μία αποστροφή προς το κομματικό 

χαρακτήρα. Συγκεκριμένα το κάλεσμα έλεγε πως καθένας «εκφράζει τον εαυτό του και μόνον 

αυτόν. Χωρίς επιτροπές και ψήφους» ενώ παράλληλα τονίζει πως δηλώνεται η αγανάκτηση κατά 

της κρίσης, «χωρίς κόμματα, ομάδες και παρατάξεις (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 

278). Βέβαια πολλοί ακτιβιστές που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στις διαδικασίες της πλατείας 

ανήκαν ή ήταν και στελέχη πολιτικών οργανώσεων (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, 

Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014, σ. 222). 

 Η μόνη κοινή συνιστώσα που ένωνε το κίνημα, ήταν η πλήρη αντίθεση στα μνημόνια 

(Ανεστάκος, 2018, σ. 364). Παρόλα αυτά συγκρούσεις εντός του κινήματος αποφεύχθηκαν. Αν 

και υπήρχαν ξεκάθαρα διαφορετικά χαρακτηριστικά και σαφώς πολιτικά με τελείως αντίθετα 

εργαλεία, η άποψη της απολιτικής «πάνω» πλατείας που ερχόταν από την αριστερά είναι ατυχής, 

ενώ σε κρίσιμες στιγμές η ολότητα της πλατείας, έδειξε χαρακτήρα ενότητας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η 15η Ιουνίου όπου κατά τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, ο 

κόσμος αντιστάθηκε και άλλαζε σημεία συνεχώς (Σταύρου, 2011, σ. 38). 

 Πολλές πρωτοβουλίες που ανήκαν στο αντι-εξουσιαστικό δίκτυο συμμετείχαν στις 

πλατείες (Κανελλόπουλος, Κωστόπουλος, Παπανικολόπουλος, & Ρόγγας , 2014), ενώ 

παράλληλα πολλές ομάδες δημιουργήθηκαν μαζί ή κατά τη διάρκεια του κινήματος, κυρίως 

«εναλλακτικά εγχειρήματα» όπως η Τράπεζα Χρόνου Αθήνας και το Ανταλλακτικό Παζάρι 

Αλληλεγγύης (Καβουλάκος & Γριτζάς, 2015, σ. 243). Σχετικά όμως με τις ομάδες που 

δημιουργήθηκαν μία χαρτογράφηση τους είναι αρκετά δύσκολη και δεν καλύπτεται από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς οι περισσότερες είχαν τελείως άτυπο χαρακτήρα, δεν είχαν 

διάρκεια ή παρέμειναν κλειστές.  
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3. Μορφές Δράσης 

 Η ποικιλόμορφη φύση του κινήματος σαφώς οδηγεί και σε μία ευρεία γκάμα μορφών 

δράσης οι οποίες είναι αδύνατο να αναλυθούν όλες. Η ανάλυση θα γίνει κυρίως γύρω από τις 

συνελεύσεις, με τις δράσεις και το τρόπο λειτουργίας τους, τις ομάδες εργασίας που 

δημιουργήθηκαν και το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σαν σύνολο χαρακτηρίζουν 

το κίνημα και ήταν και ένας πρωτοποριακός τρόπος πολιτικής αντίθεσης και πολιτικού 

παραδείγματος στην Ελλάδα.  

 Οι συνελεύσεις δεν ήταν κάτι καινούριο και σε αντίθεση με τις θέσεις του Δουζίνα για μια 

εκ θαύματος εμφάνιση του κινήματος (Δουζίνας, 2011), οι εξελίξεις της δεκαετίας του 2000 από 

το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε το 2001, τον Δεκέμβριο του 2008 και το 

πρώτο κύμα των αντιδράσεων κατά της λιτότητας είχαν δώσει ήδη πολλά εργαλεία τα οποία 

αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στο κίνημα των πλατειών. Η οριζόντια οργανωτική δομή με πλήρη 

απουσία κομμάτων και στελεχών ήταν μία από τις αποφάσεις που έβγαλε το Παγκόσμιο 

Κοινωνικό Φόρουμ το 2001 (Βάλλερσταϊν, 2016, σσ. 38-39). Αντίστοιχα συνελεύσεις και 

καταλήψεις δημόσιων χώρων άρχισαν να δραστηριοποιούνται έντονα μετά τον Δεκέμβριο του 

2008 και πολλά άτομα από αυτά συμμετείχαν και μετέφεραν την εμπειρία των προηγούμενων 

κινημάτων και στις πλατείες (Roos & Oikonomakis, 2014 ∙ Malamidis, 2021, σ. 80). Όπως 

αναφέρουν οι Roos και Oikonomakis, για τα «κινήματα αληθινής δημοκρατίας» όπως τα 

ονομάζουν, βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν, ο συνελευσιακός χαρακτήρας, η οριζόντια και 

αυτό-οργανωμένη δομή, τα αποκεντρωμένα δίκτυα αλληλεγγύης και ο σημαντικός ρόλος των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Roos & Oikonomakis, 2014). Βέβαια στο Σύνταγμα μπορούμε να 

διακρίνουμε τρεις βασικούς χαλαρούς θεσμούς. Καταρχάς, το μόνο όργανο το οποίο είχε και 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων, η κεντρική συνέλευση. Ύστερα σε ρόλο εισηγητικό υπήρχαν 

θεματικές συνελεύσεις, ενώ τέλος συγκροτήθηκαν και ομάδες εργασίας οι οποίες είχαν 

υποστηρικτικό ρόλο για τη συνέλευση αλλά και για τη γενικότερη διαβίωση στη πλατεία 

(Μητρόπουλος, 2011, σ. 68). 
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3.1 Συνελεύσεις 

 Οι απόψεις σχετικά με τη προέλευση της συνέλευσης όπως προέκυψε στις πλατείες 

ποικίλουν. Υπάρχει η άποψη πως η συνέλευση, ειδικά στο Σύνταγμα, είχε ως σημείο αναφοράς 

το μοντέλο της Ισπανίας και τα αλληλέγγυα άτομα που είχαν ξεκινήσει συνελεύσεις στο μοντέλο 

των «indignados» στο Θησείο (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 49). Από την άλλη, υπάρχει και η 

άποψη πως το βασικότερο σημείο αναφοράς είναι η ήδη υπάρχουσα εμπειρία από τις 

κινητοποιήσεις του 2008 και του 2010 (Malamidis, 2021, σ. 80). Το να τεθεί όμως ως αντιγραφή 

του ισπανικού κινήματος θα ήταν αρκετά ατυχές, αντί αυτού ένας συνδυασμός των δύο 

προαναφερθέντων σημείων αναφοράς σε μία περίοδο που το κίνημα εναντίον της 

παγκοσμιοποίησης έχει ήδη θέσει πολλές κοινές συνιστώσες, δημιουργούν μία ξεχωριστή 

περίπτωση για το ελληνικό παράδειγμα.  

 Οι συνελεύσεις, λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν ως ο κεντρικός άξονας δράσης των 

πλατειών. Οι πλατείες σε όλη τη χώρα ξεκίνησαν συνελεύσεις, ενώ πολύ σύντομα ακολούθησαν 

και συνελεύσεις γειτονιών. Απέκτησαν γρήγορα μία συνέχεια όντας σε κάποιες περιπτώσεις 

καθημερινές και σε κάποιες προγραμματισμένες για μερικές φορές την εβδομάδα (Καβουλάκος , 

2013, σ. 250). Οι συνελεύσεις πήραν ρόλο παραγωγής πολιτικής άμεσα. Η λογική πίσω από αυτό 

στηρίζεται στο τέλος της συναίνεσης και την απαξίωση του πολιτικού συστήματος. 

 Η συνέλευση στο σύνταγμα ξεκίνησε από τη πρώτη μέρα, και η δομή που είχε 

αποσκοπούσε στη καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του κόσμου μέσω της συν-διαμόρφωσης. Η 

ύπαρξη τεράστιου φάσματος απόψεων μεταξύ των παρευρισκόμενων, ευνοούσε την αποφυγή 

του συμψηφισμού (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 46). Αμέσως αποκτήθηκε μία ισχνή δομή για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. Η λαϊκή συνέλευση του Συντάγματος, ξεκινούσε στις 9 το βράδυ και 

τελείωνε τα μεσάνυχτα, σκοπός να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι ακόμα και άτομα που δεν 

μπορούσαν να μείνουν στη πλατεία αλλά έπρεπε με τις συγκοινωνίες να φύγουν. Όπως 

περιγράφει η Παπαπαύλου (2015, σσ. 144-145) η οποία συμμετείχε και στις διαδικασίες της 

συνέλευσης, πρώτα διαμορφωνόταν ο χώρος για να μπορέσει να γίνει η συνέλευση. Ύστερα με 

τη διαδικασία κλήρωσης επιλεγόντουσαν οι συντονιστές, οι οποίοι δηλώναν την εθελοντική τους 

συμμετοχή. Μετά γινόταν από την ομάδα γραμματειακής υποστήριξης, για τις ομάδες και το 

μοντέλο λειτουργίας θα γίνει αναφορά παρακάτω, ανακοίνωση των θεμάτων υπό συζήτηση. Η 

επιλογή των θεμάτων από την ευρεία πολλές φορές γκάμα γινόταν με τη διαδικασία ψήφου όπου 

οι συμμετέχοντες σήκωναν το χέρι για τα θέματα τα οποία θεωρούσαν σημαντικότερα. Τα άτομα 

τα οποία ήθελαν να τοποθετηθούν το δήλωναν στους συντονιστές και έπαιρναν ένα χαρτί με 
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κάποιον αριθμό. Με τη τυχαία επιλογή αριθμού ο εκάστοτε ομιλητής μπορούσε να ξεκινήσει τη 

τοποθέτηση του, η οποία είχε το όριο των τριών λεπτών χωρίς καμία εξαίρεση. 

Η διαδικασία αυτή τελείωνε στις 11:30. Με το πέρας της διαβούλευσης οι συντονιστές 

διάβαζαν στον κόσμο τις ανακοινώσεις και ενημερώνουν για τις καταστάσεις από τις άλλες λαϊκές 

συνελεύσεις πλατειών, δίνοντας χρόνο στην γραμματεία να συγκεντρώσει από το κόσμο τις 

προτάσεις για τα ζητήματα που είχαν συζητηθεί. Αφού είχαν συγκεντρωθεί οι προτάσεις ξεκινούσε 

η διαδικασία ψήφισης με ανάταση χειρός. Σε περίπτωση ισοβαθμίας είχε συμφωνηθεί η μεταφορά 

της πρότασης για την επόμενη συνέλευση (Παπαπαύλου, 2015, σ. 145). Κατά τη διάρκεια των 

ομιλιών υπήρχε η προσπάθεια να διατηρηθεί κάποια ησυχία για να μπορέσει να γίνει διάλογος. 

Σε αυτό το πνεύμα, για την ένδειξη διαφωνίας ή άλλων προβλημάτων υιοθετήθηκε ένα σύστημα 

χειρονομιών για να γίνεται ομαλά η διαδικασία. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη χρησιμοποιηθεί στην 

Ισπανία στη πλατεία Puerta del Sol και περιλάμβανε, την ένδειξη διαφωνίας με σηκωμένο χέρι 

αλλά τον αντίχειρα να δείχνει προς τα κάτω, την ένδειξη συμφωνίας και με τα δύο σηκωμένα χέρια 

και τις παλάμες να δείχνουν προς τα πάνω ενώ τα δάχτυλα είχαν διαδοχική κίνηση, ενώ για να 

τονιστεί πως κάτι είχε επαναληφθεί προηγουμένως σηκωνόταν τα δύο χέρια με τις παλάμες να 

βρίσκονται αντικριστά και να ακολουθούν μία οριζόντια διαδοχική κίνηση η μία πάνω από την 

άλλη (Παπαπαύλου, 2015, σ. 146). 

Ως προς τον πολιτικό λόγο της συνέλευσης, υπάρχει μία κυριαρχία του πρώτου 

πληθυντικού προσώπου, «εμείς», σαν ολότητα, αντιθετικά με τη Βουλή και το τρέχον πολιτικό 

σύστημα. Ο διαχωρισμός αυτός διαφέρει και από τον κλασσικό κινηματικό λόγο, ο οποίος δίνει 

έμφαση στις δυνάμεις της εκάστοτε πρωτοβουλίας ή οργάνωσης και τους πολέμιους της 

(Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 44). Για να επιτευχθεί αυτό ήδη από την πρώτη συνέλευση βγαίνει 

ένας ορισμός του «εμείς». Χαρακτηριστικά το ψήφισμα αναφέρει πως «Είμαστε εργαζόμενοι, 

άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, που έχουμε έρθει στο Σύνταγμα για να παλέψουμε και να 

αγωνιστούμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 

279-280).  

Βέβαια η συνελευσιακή πρακτική δεν περιορίστηκε στο Σύνταγμα. Στις υπόλοιπες 

πλατείες τις Ελλάδας λειτούργησαν με παρόμοιο τρόπο. Η πλατεία Συντάγματος λειτούργησε σαν 

οδηγός, ούσα αυτή που βρίσκεται κεντρικά, απέναντι και από τα σύμβολα του πολιτικού 

συστήματος, τη Βουλή και διάφορα κεντρικά κυβερνητικά κτίρια, αλλά και αυτή που είχε τη 

μαζικότητα. Βέβαια οι συνελεύσεις στις υπόλοιπες περιοχές ασχολήθηκαν και με τοπικά 

ζητήματα. Όπως στην Κέρκυρα κεντρικός άξονας υπήρξε η πώληση του λιμανιού, στα Χανιά 
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συζητήθηκε το ζήτημα βοήθειας και οργάνωσης του συσσιτίου στη Σπλάτζια8, ενώ στην 

Αλεξανδρούπολη συζητήθηκε έντονα το ζήτημα των χρυσωρυχείων9.    

3.2 Ομάδες εργασίας 

 Οι ομάδες εργασίας αποτέλεσαν ένα οργανικό κομμάτι του τρόπου λειτουργίας και δράσης 

των πλατειών σε όλη την Ελλάδα. Η εμφάνισή τους σχετίζεται κυρίως με τις ανάγκες που 

πρόκυπταν και συνεχώς αυξανόντουσαν ή και άλλαζαν τις αρμοδιότητες τους. Παράλληλα 

υπήρχε και ο διαχωρισμός τους σε απλές ομάδες εργασίας και τις θεματικές ομάδες εργασίας. Οι 

θεματικές ομάδες όπως αναφέρθηκε και στην αρχή είχαν κυρίως το ρόλο εισήγησης για την 

κεντρική συνέλευση προμηθεύοντας την με υλικό και προτάσεις. Το μοντέλο αυτό, είναι ένα 

δυναμικό μοντέλο οργάνωσης το οποίο λειτουργούσε και σαν προβολή των πρακτικών και του 

τρόπου οργάνωσης που προωθούσε το κίνημα.  

 Κεντρικό ζήτημα των ομάδων, ήταν να αποφευχθεί μια εσωστρέφεια και παράλληλα να 

μην δημιουργηθούν ομάδες ειδημόνων. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να μην έχουν ποτέ τον 

ίδιο συντονιστή, αλλά ο ρόλος αυτός να είναι κυκλικός και παράλληλα να παραμείνει και σε αυτές 

το μοντέλο των οριζόντιων διαδικασιών (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 53). Οι θεματικές ομάδες 

ξεκινούσαν τις συνελεύσεις τους σε διάφορα σημεία της πλατείας στις 6 το απόγευμα. Σε πρώτο 

χρόνο οριζόντουσαν τα υπό συζήτηση θέματα, όπως είχαν προκύψει από τη προηγούμενη μέρα. 

Έπειτα, σε αντίστοιχη λογική με τη κεντρική συνέλευση οποιοσδήποτε ήθελε να τοποθετηθεί 

δήλωνε το όνομά του στα άτομα που κρατούσαν τα πρακτικά και του δινόταν τρία με πέντε λεπτά 

χρόνος για να μιλήσει. Η διαδικασίες τελείωναν στις 8 το απόγευμα έτσι ώστε να ενημερωθεί και 

να ξεκινήσει η διαδικασία της κεντρικής λαϊκής συνέλευσης (Παπαπαύλου, 2015, σσ. 142-143). 

 Κεντρικός άξονας της λειτουργίας, αλλά και της δημιουργίας ομάδων φάνηκε να ήταν ο 

αυτοσχεδιασμός. Οι ανάγκες που πρόκυπταν σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του κάθε ατόμου 

να προσφέρει στη συλλογική προσπάθεια οδήγησαν στη δημιουργία πολλών ομάδων. Η ομάδα 

σίτισης για παράδειγμα ξεκίνησε με τη προτροπή μίας γυναίκας που είπε πως αυτός είναι ο 

τρόπος που μπορεί να συνδράμει και πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε ομάδα σίτισης που 

οργάνωνε διανομή φαγητού για αστέγους και άπορους (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 50). Από τις 

πρώτες ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν η ομάδα καθαριότητας και η ομάδα γραμματειακής 

υποστήριξης. Η πρώτη δημιουργήθηκε από την απλή ανάγκη να διατηρηθεί η πλατεία καθαρή και 

βιώσιμη ενώ η δεύτερη από την ανάγκη να οργανωθεί η συνέλευση και να ενημερώνεται ο 

 
8 http://aganaktismenoixania.blogspot.com/search/label/Αποφάσεις%20-
%20Ψηφίσματα%20συνελεύσεων (Ανακτήθηκε 24/1/2022)  
9 http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html (Ανακτήθηκε 24/1/2022) 

http://aganaktismenoixania.blogspot.com/search/label/Αποφάσεις%20-%20Ψηφίσματα%20συνελεύσεων
http://aganaktismenoixania.blogspot.com/search/label/Αποφάσεις%20-%20Ψηφίσματα%20συνελεύσεων
http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html
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κόσμος. Πολύ γρήγορα μάλιστα η ομάδα γραμματειακής υποστήριξης άλλαξε ρόλους και 

δημιουργήθηκε η ομάδα υποδοχής για την ενημέρωση του κόσμου και την καταγραφή των 

εθελοντών (Γιοβανόπουλος, 2011β, σ. 49).    

 Επίσης από τις πρώτες μέρες δημιουργήθηκε η ομάδα ραδιοφώνου ύστερα από πρόταση 

της ομάδας «Ράδιο Ένταση 100.1» που υπήρχε ήδη από το 2008. Η ομάδα ραδιοφώνου 

ασχολήθηκε με την αναμετάδοση των συνελεύσεων και των δράσεων που γινόντουσαν στην 

πλατεία και έκανε εκπομπές που πραγματοποιούνταν από  τον κόσμο με τη συμβολή των μελών 

του «Ράδιο Ένταση» (Παπαπαύλου, 2015, σσ. 205-207). Αντίστοιχα η ομάδα καλλιτεχνών 

δημιουργήθηκε από τη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων και πήρε πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διάρκεια το κινήματος. Η ομάδα αυτή έγινε υπεύθυνη για τη δημιουργία πλακάτ και πανό ενώ 

ταυτόχρονα έγινε και η ομάδα από την οποία περνούσε κάθε δράση με καλλιτεχνικό περιεχόμενο, 

όπως συναυλίες, σκετς κ.ά. (Παπαπαύλου, 2015, σ. 135). Σημαντική λεπτομέρεια για τις δράσεις 

της ομάδας καλλιτεχνών, είναι η έλλειψη «σκηνής». Σε μία συνειδητή αποφυγή του διαχωρισμού 

καλλιτέχνη και θεατή αποφασίστηκε να αποφευχθεί η λογική συναυλιών αλληλεγγύης με τη χρήση 

γνωστών καλλιτεχνών και τη συλλογή χρημάτων ή κόσμου (Στεφανάκις, 2011, σσ. 89-90). 

 Το μοντέλο των ομάδων εργασίας είχε μαζική απήχηση αφού όλες οι ομάδες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω προήλθαν τόσο από τις ανάγκες όσο και από την δυναμική ενασχόληση 

του κόσμου. Τις πρώτες μέρες μάλιστα όπου οι λίγες αρχικές ομάδες είχαν ανοίξει τις συνελεύσεις 

τους για να έρθει κόσμος μαζεύτηκαν πάνω από 6.000 άτομα που δήλωσαν την εθελοντική τους 

συμμετοχή. Οι ομάδες λειτουργούσαν αυτόνομα και σύντομα ανέπτυξαν τις δικές τους διαδικασίες 

και τον δικό τους χαρακτήρα (Γιοβανόπουλος, 2011β, σσ. 50-51). Συνοπτικά οι ομάδες εργασίας 

που υπήρξαν στη πλατεία Συντάγματος ήταν η ομάδα αστέγων, υποστήριξης – υποδοχή, 

διεθνούς αλληλεγγύης, επικοινωνίας / multimedia, οικοκοινοτήτων, εφοδιασμού υλικού – 

αποθήκη, καθαριότητα και περιβάλλοντος, καλλιτεχνών, μεταφράσεων, νομικής υποστήριξης, 

οργάνωσης κινητοποιήσεων και αντίστασης στο μεσοπρόθεσμο, περιφρούρησης και σεβασμού 

– ειρηνοποιών, πρώτων βοηθών / υγείας, σίτισης, τεχνικής υποστήριξης, τράπεζας χρόνου, 

χαρτογράφησης τοπικών συνελεύσεων και ψυχραιμίας. Αντίστοιχα οι θεματικές ομάδες εργασίας 

αποτελούνταν από τις ομάδες, άμεσης δημοκρατίας, αντίστασης στο μεσοπρόθεσμο, ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, δικαιοσύνης – νομικών ζητημάτων, εργασίας και ανέργων, κοινωνικής 

αλληλεγγύης, οικονομίας, παιδείας και εκπαίδευσης, πολιτικής, τεχνολογικών εξελίξεων, φύλου 

και υγείας και ασφάλισης (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 341)     
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3.3 Η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και του Διαδικτύου 

  Μεγάλη τομή σχετικά με το τρόπο δράσης είναι και η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Ήδη από το 2008 και τις εξεγέρσεις του Δεκέμβρη άρχισε να αναδύεται ο ρόλος του 

διαδικτύου στην ενημέρωση και την οργάνωση του κόσμου έξω από τη συστημική ενημέρωση. 

Το Indymedia αποτελεί μία σημαντική πλατφόρμα, με ευρεία χρήση στις εξεγέρσεις το 2008, που 

δημιούργησε τις βάσεις για έναν κοινό δημόσιο χώρο και έναν εναλλακτικό τρόπο παρέμβασης 

στο διαδίκτυο (Γιοβανόπουλος, 2011α, σ. 253). 

 Η χρήση των νέων μέσων και του διαδικτύου έχει συζητηθεί και στο παρελθόν καθώς από 

την δεκαετία του 1990 έχουν υπάρξει παραδείγματα που το διαδίκτυο έχει παίξει σημαντικό ρόλο 

σε κοινωνικές διαμαρτυρίες και κινήματα. Ο Μανουέλ Καστέλς έχει ασχοληθεί αρκετά με το 

φαινόμενο και τονίζει πως η πολιτική της πληροφορίας έχει πάρει νέες διαστάσεις με τα κινήματα 

βάσης, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή 

διαδικασιών, μηνυμάτων και αποτελεσμάτων ανάγοντας τα σε χώρους παραγωγής πολιτικής 

(Carty, 2015, p. 12). Η περίπτωση των κινητοποιήσεων εναντίον της διάσκεψης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου στο Σιάτλ το 1999 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου, χωρίς να 

έχουν παρευρεθεί από κοντά οι ακτιβιστές, οργανώθηκαν σε περισσότερες από 80 περιοχές ανά 

τον κόσμο εκδηλώσεις εναντίον των κινήσεων του οργανισμού (Carty, 2015, p. 13). Παράλληλα 

σε αυτές τις κινητοποιήσεις δημιουργήθηκαν και κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και μεταγενέστερα όπως το indymedia, που γίνεται αναφορά για το ρόλο του 

παραπάνω στην Ελλάδα (Kidd, 2011, pp. 268-269). 

 Ο Henry Giroux επίσης έχει τονίσει την επιρροή των μέσων στη πολιτική. Χαρακτηριστικά 

υποστηρίζει πως: 

«εναλλακτικές εφημερίδες, προοδευτικά μέσα δικτύωσης και μία βαθιά αίσθηση του 

πολιτικού φαινομένου δημιουργούν στοιχεία μίας ζωντανής, κριτικής διαμορφωτικής 

κουλτούρας μέσα σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων σφαιρών όπου έχουν βοηθήσει στην 

δημιουργία και τη διατήρηση της πιθανότητας να σκεφτεί κάποιος κριτικά, να 

ενασχοληθεί με τη δημόσια διαμαρτυρία, να οργανωθεί συλλογικά και να ζήσει σε 

δημόσιους χώρους στους οποίους εναλλακτικές και κριτικές Θεωρίες μπορούν να 

αναπτυχθούν» (Giroux, 2012, p. 39) 

Ενώ αντίστοιχα οι Della Porta και Mattoni  αναφερόμενοι στις κινητοποιήσεις εναντίον της 

λιτότητας που αναπτύχθηκαν έντονα στην Νότια Ευρώπη, έχουν αναφέρει πως τα κοινωνικά μέσα 
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δικτύωσης αποτελούν βασικό εργαλείο για τον συντονισμό κινητοποιήσεων (Μαλαμίδης, 2018, σ. 

336). 

 Στις κινητοποιήσεις των πλατειών από πριν την εμφάνιση του κόσμου στις πλατείες το 

διαδίκτυο είχε σημαίνουσα θέση, καθώς όλα τα καλέσματα έγιναν μέσω ομάδων και εκδηλώσεων 

που δημιουργήθηκαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (Καβουλάκος , 2013, σ. 249). 

Με τη χρήση του μέσου αυτού έγινε ευκολότερη η δημοσιοποίηση του καλέσματος χωρίς την 

παρέμβαση κομμάτων η οργανώσεων, είτε της δεξιάς, είτε της αριστεράς. 

 Η ομάδα επικοινωνίας της πλατείας Συντάγματος, χρησιμοποίησε έντονα τα εργαλεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για την καταγραφή και δημοσιοποίηση των δράσεων της πλατείας 

στήθηκε η πλατφόρμα «realdemocracy.gr.wordpress.com» ενώ αργότερα δημιουργήθηκε και ο 

ιστότοπος «www.amesi-dimokratia.org» (Γιοβανόπουλος, 2011α, σσ. 254-255). Αντίστοιχα η 

πλατφόρμα «wordpress» ή άλλες παρεμφερείς χρησιμοποιήθηκαν από τις συνελεύσεις και των 

υπολοίπων πόλεων ή γειτονιών. Οι πλατφόρμες αυτές στήριζαν η μία την άλλη και είχαν υπέρ-

συνδέσμους με αποφάσεις της κεντρικής συνέλευσης Συντάγματος αλλά και τις πλατφόρμες των 

υπολοίπων συνελεύσεων10. 

 Ο κόσμος που ερχόταν στις πλατείες τράβαγε βίντεο ή φωτογραφίες τα οποία αναρτούσαν 

σε πλατφόρμες όπως το Youtube και το Facebook. Το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η 

μετατροπή του υποκειμένου από απλό δέκτη πληροφορίας σε δημιουργό και πομπό αυτής. 

Ακόμη περισσότερο, όπως τονίζει ο Σταυρίδης, η πληροφορία απευθύνεται στους παραλήπτες 

σαν δυνητικούς δρώντες (Σταυρίδης, 2011, σσ. 172-173). Στις πλατείες τον λόγο για τη κάλυψη 

του κινήματος δεν την έχουν τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, όπως παλιότερα, αλλά ο κόσμος ο 

οποίος κατεβαίνει στις διαδικασίες. Αντίστοιχα τα μέσα που προέκυψαν από τις ομάδες τις 

πλατείας είχαν σημαντικότατη επισκεψιμότητα. Την 15η Ιουνίου συγκεκριμένα η πλατφόρμα που 

αναφέραμε πριν στο wordpress είχε 282.239 διαφορετικούς «επισκέπτες» (Γιοβανόπουλος, 

2011α, σ. 257).  

 Το διαδίκτυο λοιπόν στη περίπτωση των πλατειών αποτέλεσε τον τόπο οπού μπορούσε 

να δημιουργηθεί ένας χώρος διάδοσης πληροφορίας με προέλευση το κίνημα το ίδιο χωρίς να 

υπάρχει διαμεσολάβηση από άλλα μέσα. Επέτρεψε την δικτύωση του κόσμου τόσο σε ατομικό 

 
10 Στον ιστότοπο της συνέλευσης του Ρεθύμνου ( https://aganaktismenoirethymno.wordpress.com 
ανακτήθηκε 28/1/2022) στα δεξιά μπορεί κάποιος να δει συνδέσμους για τις υπόλοιπες συνελεύσεις της 
Ελλάδας ενώ αντίστοιχα στον ιστότοπο της συνέλευσης του Περιστερίου υπάρχουν σύνδεσμοι για άλλες 
συνελεύσεις γειτονιών στην Αττική και συλλογικότητες ή σωματεία ( 
http://sineleusiperisteri.blogspot.com/2011/06/blog-post_3.html ανακτήθηκε 28/1/2022) 

https://aganaktismenoirethymno.wordpress.com/
http://sineleusiperisteri.blogspot.com/2011/06/blog-post_3.html
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επίπεδο στο Σύνταγμα όσο και σε επίπεδο διαφορετικών συνελεύσεων σε Ελλάδα αλλά και τον 

υπόλοιπο κόσμο (όπως πανευρωπαϊκά καλέσματα). Παράλληλα με τις πλατφόρμες στήθηκε ένα 

αντίθετο προς τα συστημικά παραδοσιακά μέσα, κέντρο ενημέρωσης το οποίο είχε ως κέντρο τα 

ίδια τα άτομα. Η μετάδοση αυτή της πληροφορίας με τα νέα μέσα, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Καστέλς που αναφέρθηκε νωρίτερα, ανάγει τις πλατείες σε χώρους παραγωγής πολιτικής. 
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4. Αιτήματα 

 Το κίνημα πλατειών, αν και χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή ατόμων με τελείως 

διαφορετικές προσλαμβάνουσες και αναπαραστάσεις, διαφορετικές γενιές πολιτικοποίησης και 

διαφορετικές πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις, ωστόσο αναπτύχθηκαν κάποια αιτήματα που ήταν 

κοινά για όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα σε αυτή την ενότητα τα αιτήματα που θα 

αναφερθούν είναι αυτά που προέκυψαν από την λαϊκή συνέλευση. Ούτως η άλλως από το κόσμο 

ακούστηκαν αρκετά διαφορετικά, διάσπαρτα πολλές φορές, αιτήματα είτε μέσα από συνθήματα 

είτε μέσα από τα αυτοσχέδια πλακάτ και πανό, όμως δεν ήταν όλα προϊόντα της συλλογικής 

διαδικασίας και επίσης σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν αιτήματα που θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στο κίνημα. Για παράδειγμα στο πιο συντηρητικό μπλοκ κυριαρχούσε έντονα η 

ρητορική της εθνικής προδοσίας και υπήρχαν αιτήματα για άμεση τιμωρία των πολιτικών και της 

ελίτ καθώς και κλείσιμο όλων των κομμάτων όπως εκφράστηκε από ομάδες σαν την «Κοινωνική 

Εξέγερση» (Simiti, 2014). 

 Συνεχίζοντας λοιπόν με τις συλλογικές διαδικασίες, διαβάζουμε ήδη από το πρώτο 

ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης κάποια πρώτα κοινά αιτήματα του κινήματος. Το ψήφισμα κλείνει 

κάνοντας λόγο για «ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ! ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!» 

(Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 280). Όλες οι αποφάσεις που βγάζει η πλατεία 

καταλήγουν στο αίτημα της άμεσης δημοκρατίας το οποίο είναι και αδιαμφισβήτητα το κεντρικό 

σύνθημα στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Το δεύτερο βασικό αίτημα σχετίζεται με τις πολιτικές 

λιτότητας και το μεσοπρόθεσμο. Αυτό είναι ίσως και το ένα αίτημα το οποίο ενώνει όλο τον κόσμο 

που βρέθηκε στις πλατείες. Συγκεκριμένα το ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης στις 15/6 

υποστηρίζει πως «Το μεσοπρόθεσμο δεν θα ψηφιστεί όποιον και αν έχουμε απέναντί μας. … Δεν 

διαπραγματευόμαστε και δεν επαναδιαπραγματευόμαστε» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 

2011, σ. 286).  

 Αντίστοιχα δύο από τις βασικές θεματικές ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν στη 

πλατεία Συντάγματος ήταν αυτή της «Άμεσης Δημοκρατίας» και αυτή της «Αντίστασης στο 

Μεσοπρόθεσμο». Η θεματική ομάδα της «Άμεσης Δημοκρατίας» στις 2/9/2011 θα βγάλει ένα 

κείμενο που αναφέρει τις βασικές αρχές της άμεσης δημοκρατίας όπως προκύπτουν από τις 

πλατείες.  

«Η άμεση δημοκρατία έρχεται ως αναγκαίο πρόταγμα για μια ριζική ανατροπή του 

συστήματος της αντιπροσώπευσης … Οι αρχές όπως προκύπτουν από αυτό που 

βιώνουμε στη πλατεία Συντάγματος αλλά και από ανάλογες ιστορικές εμπειρίες είναι: 1. 
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Ελευθερία 2. Ισότητα 3. Αλληλεγγύη 4. Αυτονομία» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 

2011, pp. 339-340) 

 Τα αιτήματα για την οικονομία, εκφράστηκαν κατά βάση ως εναντίωση στο μεσοπρόθεσμο 

αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Εκφράστηκε η συνολική αντίθεση στα μέτρα λιτότητας και διαρθρωτικής 

προσαρμογής όπως ψηφίζονται από το κοινοβούλιο, και υπό την εποπτεία των Ευρωπαϊκών 

θεσμών, εφαρμόζονται από το ελληνικό κράτος (Κούση, 2013). Μερικά από τα συνθήματα που 

κυριαρχούσαν επίσης, είχαν ως στόχο τις οικονομικές πολιτικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι το «Ε-ε-ε. ο-ο-ο / Πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από ‘δώ! Ουστ» ή το «ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ και 

βγαίνει ΔΝΤ / αυτή η δημοκρατία δεν είναι του λαού» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 

345-346). Άλλο ένα βασικό κομμάτι στην οικονομική διάσταση των αιτημάτων, είναι η άρνηση του 

χρέους και της αποπληρωμής του. Στο ψήφισμα της συνέλευσης του λευκού πύργου στις 

8/7/2011 είχε αναφερθεί πως «αυτό το χρέος δεν είναι δικό μας! – Δεν πληρώνουμε και δεν 

ξεπουλάμε τίποτα» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 300-301). Αντίστοιχα στις 

2/6/2011 το ψήφισμα της συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος χαρακτηριστικά γράφει,  

«-Γιατί δεν μπορεί να θυσιάζονται ολόκληροι λαοί για να μην ζημιωθούν οι δανειστές – 

Το χρέος δεν είναι δικό μας και δεν θα το πληρώσουμε … - γιατί η δημόσια και δωρεάν 

υγεία και παιδεία είναι αναφαίρετα δικαιώματα όλων, - γιατί το Μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα δεν πρέπει να περάσει (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 282). 

Άλλωστε το αίτημα για την εναντίωση στο μεσοπρόθεσμο υπήρξε και ο κεντρικός άξονας γύρω 

από τις δράσεις για περικύκλωση της Βουλής στις 15 και 29 Ιουνίου και ήταν αυτό το οποίο έδωσε 

ένα κοινό στόχο στο κίνημα (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σσ. 283-289) 

 Παράλληλα σημαντικό κομμάτι υπήρξε και η αντίθεση στο υπάρχον πολιτικό σύστημα της 

Ελλάδας και τον δικομματισμό. Βασική θεματολογία συνθημάτων και πλακάτ υπήρξε η εναντίωση 

στους βουλευτές και τα κόμματα εξουσίας. Από το σύνθημα «Μια νύχτα μαγική, σαν την Αργεντινή 

/ να δούμε στο ελικόπτερο ποιος θα πρωτομπεί» (αναφορά στη φυγή του προέδρου της 

Αργεντινής Φερνάντο ντε λα Ρούα το 2001 εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη κατάσταση στη 

χώρα) μέχρι το «τι ώρα είναι; Ώρα να φύγουν!» (Γιοβανόπουλος & Μητρόπουλος, 2011, σ. 346) 

είναι διάχυτη η ιδέα της πλήρης εναντίωσης στους κυβερνώντες ενώ παράλληλα και με το 

σύνθημα «Η χούντα δεν τελείωσε το ‘73» η πλήρη αντίθεση στο πολιτικό σύστημα της 

μεταπολίτευσης είναι ξεκάθαρη. Οι εκλογές του 2012 θα αποτυπώσουν την κατάρρευση του 

κομματικού συστήματος όπως είχε στηθεί μέχρι τότε, με την συρρίκνωση των ποσοστών του 
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ΠΑΣΟΚ και την αντίστοιχη σημαντική μείωση αυτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ 

αποκτά πλέον πολύ αυξημένα εκλογικά ποσοστά (Σερντεδάκις & Κουφίδη, 2018). 

Σε κάθε πλατεία βέβαια όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, υπήρξαν και αιτήματα 

βάση των τοπικών συνθηκών και αναγκών. Στις 9 και 10 Ιουλίου του 2011, είχε οριστεί διήμερο 

διαδικασίας όλων των λαϊκών συνελεύσεων. Σε αυτό το διήμερο συζητηθήκαν οι απόψεις από τις 

συνελεύσεις 48 γειτονιών και πόλεων. Σε αυτή τη διαδικασία αποφασίστηκαν και μερικά κοινά 

αιτήματα μαζί με δράσεις. «Το αίτημα για Λαϊκές Συνελεύσεις παντού, … είναι προμετωπίδα του 

αγώνα μας» γράφει το καταληκτικό κείμενο εκείνης της διαδικασίας, «Ακόμη και αν φύγουν, δεν 

θα γυρίσουμε στα σπίτια μας, γιατί θα συνεχίσουμε δυναμικά και αποφασιστικά την οικοδόμηση 

του νέου κοινωνικού μοντέλου που διεκδικούμε … εργαζόμαστε συστηματικά, το επόμενο 

διάστημα, για να ολοκληρώσουμε το μοντέλο δημοκρατίας που θέλουμε να κατακτήσουμε», ενώ 

κλείνει κάνοντας λόγο για «πανευρωπαϊκή δράση για τη διαγραφή των χρεών» (Γιοβανόπουλος 

& Μητρόπουλος, 2011, σσ. 302-303).  

 Αν και το κεντρικό αίτημα η ριζική αλλαγή ενός συστήματος, της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας μέσω του συνθήματος περί άμεσης δημοκρατίας, δεν παρατηρήθηκε η ανάπτυξη 

αιτημάτων που να περιγράφουν το τρόπο αλλαγής και τη μεθοδολογία αυτής και να αναφέρονται 

στην κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία στη τελική, αμφισβητείται πλήρως και δεν γίνεται να 

υλοποιήσει τα αιτήματα αυτά. Από τα ψηφίσματα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως κεντρικό 

ζήτημα αποτελεί η μη δημοκρατική λειτουργία του συστήματος και έτσι δημιουργούνται κοινωνική 

αδικία και ανισότητες (Καβουλάκος , 2013, σ. 253). Από την άλλη το αίτημα για μη υπογραφή του 

μεσοπρόθεσμου δανειακού πακέτου, αποτελεί το βασικό κομμάτι όλων των δράσεων του 

δεύτερου κύματος κινητοποιήσεων κατά της λιτότητας (Karyotis & Rüdig, 2018). Είναι ένα αίτημα 

το οποίο συμπεριλαμβάνει όλο το κόσμο που κατέβηκε και ξεπέρασε τις διαφορετικές ιδεολογίες 

και πολιτικές αντιπαραθέσεις που υπήρξαν στις πλατείες.  
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5. Μετά τις πλατείες 

 Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει σχετικά με την αποτυχία ή μη του κινήματος. Το κίνημα μπορεί 

να μη πέτυχε τους βασικούς του στόχους αλλά η παρακαταθήκη του παραμένει σε πολιτικό και 

ατομικό επίπεδο (Simiti, 2014). Μετά τις πλατείες παρατηρείται μία τεράστια άνοδος των αυτό-

οργανωμένων εγχειρημάτων σε συλλογικό επίπεδο, καλύπτοντας ανάγκες που υπάρχουν στη 

κοινωνική σφαίρα (Varvarousis, Asara, & Akbulut, 2021). Η κουβέντα γύρω από τα εναλλακτικά 

εγχειρήματα παίρνει διαστάσεις διαφορετικών τύπων ανάλυσης. Από τη μία υπάρχει ο 

συσχετισμός του χώρου με μία ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, στηρίζοντας την άποψη του 

Robert Putnam πώς η ποιότητα της κοινωνίας των πολιτών σχετίζεται με τη ποιότητα της 

δημοκρατίας (Sotiropoulos, 2014). Από την άλλη, τα εγχειρήματα αυτά για πολλούς συσχετίζονται 

με τη θεωρία των κοινών. 

 Ξεκινώντας την προσέγγιση της κοινωνίας των πολιτών, ο Σωτηρόπουλος, τονίζει πως η 

κρίση έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην άνθιση της κοινωνικής αλληλεγγύης με ομάδες άτυπου 

χαρακτήρα (Sotiropoulos, 2014). Αυτές οι ομάδες ασχολήθηκαν κατά πολύ με την εξυπηρέτηση 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως δημιουργήθηκαν 22 τοπικές 

πρωτοβουλίες για δωρεάν ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών σε 17 πόλεις της Ελλάδας, ενώ από 

τα τέλη του 2011 και ύστερα άνθισαν και τα κοινωνικά ιατρεία, όπου 33 τέτοιες δομές υπάρχουν 

στην Ελλάδα σε 29 διαφορετικές πόλεις (Sotiropoulos, 2014). Αυτές οι νέες μορφές της κοινωνίας 

των πολιτών προσπαθούν να ξεπεράσουν ελλείματα και προβλήματα που υπάρχουν στην 

κοινωνία και το κράτος αδυνατεί, η επιλέγει, να μην καλύψει. Όπως παρατηρούν οι Καβουλάκος 

και Γριτζάς, η ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας των πολιτών, συμβαδίζει με την αυτονομία από το 

κράτος και τα κόμματα, την προώθηση της συμμετοχικής κουλτούρας και τη δημοκρατική ή 

αμεσοδημοκρατική λειτουργία (2015, σσ. 338-339). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απότοκο του 

κινήματος των πλατειών. Τα εναλλακτικά εγχειρήματα χρησιμοποιήσαν την εμπειρία των 

πλατειών σχετικά με την άμεση δημοκρατία και την κοινοτική οργάνωση, σε εναντίωση με τις 

πολιτικές λιτότητας (Καβουλάκος & Γριτζάς, 2015, σ. 344). 

 Τα εγχειρήματα για τα οποία γίνεται λόγος, δρουν τελείως διαφορετικά από τις κλασσικές 

μορφές της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή της μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα. Έχουν 

άτυπο χαρακτήρα και συχνά δεν έχουν καν νομική υπόσταση, στηρίζονται στην αυτό-οργάνωση, 

έχουν οικονομική ανεξαρτησία από το κράτος και αναπτύσσουν πολιτικό λόγο που εναντιώνεται 

στην αγορά και τον κυρίαρχο τρόπο ζωής (Καβουλάκος & Γριτζάς, 2015, σ. 346).  
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 Υπό αυτό το πρίσμα υποστηρίζεται αρκετά και η θεωρία των κοινών. Τα κοινά ορίζονται 

ως τα κοινωνικά συστήματα στα οποία οι πόροι είναι κοινόχρηστοι σε μία κοινότητα από 

χρήστες/παραγωγούς (commoners) οι οποίοι επίσης ορίζουν το τρόπο χρήσης και παραγωγής, 

διαμοιρασμού και διακίνησης αυτών των πόρων μέσω δημοκρατικών και οριζόντιων μορφών 

διακυβέρνησης (communing) (Harvie & De Angelis, 2014, p. 280). Βασικό χαρακτηριστικό που 

δίνεται μάλιστα στο κίνημα των πλατειών είναι η παραγωγή νέων «κοινών» (Varvarousis, Asara, 

& Akbulut, 2021). Η χρήση ενός κοινού χώρου, δηλαδή των πλατειών, δημιούργησε ένα κοινό 

τόπο στον οποίο η εκάστοτε κοινότητα δημιούργησε αρκετά εγχειρήματα των κοινών όπως, 

συλλογικές κουζίνες, κοινωνικά ιατρεία, βιβλιοθήκες, χώρους τέχνης και κινηματογράφου, 

παιδικούς σταθμούς, τράπεζες χρόνου και ανταλλακτικά παζάρια μεταξύ άλλων (Varvarousis, 

Asara, & Akbulut, 2021). 

 Οι περίοδοι κρίσης, όπως αυτή του 2011, έχουν συσχετιστεί με μία μεταστροφή των 

κινημάτων και των ακτιβιστών προς το τοπικό επίπεδο δράσης για επίτευξη κοινωνικής αλλαγής, 

δίνεται έμφαση σε μικρής κλίμακας καθημερινές δραστηριότητες με σκοπό την αλλαγή της 

κοινωνίας από τα κάτω (Loukakis, 2018). Έτσι και τα κοινά δεν είναι ο πόρος, αλλά ο τρόπος 

διαχείρισης του από μία κοινότητα με σκοπό τη συλλογική διαχείριση, για να επιτευχθεί η δίκαιη 

πρόσβαση, χρήση και βιωσιμότητα (Bollier, 2016, σσ. 235-236). Χαρακτηριστικά, τα εγχειρήματα 

που έχουν φτιαχτεί μετά το 2010 δεν έχουν πολιτική ανάμειξη, αλλά προσπαθούν να προάγουν 

μία νέα εναλλακτική στο σύγχρονο καπιταλισμό και να αντιμετωπίσουν τη κρίση μέσω του 

διαμοιρασμού υπηρεσιών και αγαθών (Loukakis, 2018). 

 Για να αποδειχθεί ο ρόλος που έπαιξε το κίνημα πλατειών σε αυτή ακριβώς την άνθιση 

πρέπει να ελεγχθούν το πόσα και τι είδους τέτοια εγχειρήματα υπήρχαν από πριν το 2011 και 

πόσα μετά. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από τους Akbulut, Asara και Varvarousis, 51% από 

τους ανθρώπους στην Αθήνα που συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν σχέση με εναλλακτικά 

εγχειρήματα πιστεύουν πως αυτά ήταν άμεση απόρροια των γεγονότων μεταξύ του 2008 και 2011 

(Varvarousis, Asara, & Akbulut, 2021). Επιπροσθέτως το 70% των υπαρκτών οργανισμών 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν μετά το 2011 (Varvarousis, 

Asara, & Akbulut, 2021). Η καταγραφή τους είναι αρκετά δύσκολη δεδομένου της ρευστότητας 

του χώρου βέβαια σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησαν οι Γριτζάς και 

Καβουλάκος, στην Αττική το 2014 βρέθηκαν, 68 κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, 19 κοινωνικά 

παντοπωλεία, 71 αυτό-διαχειριζόμενα ή συνεταιριστικά φροντιστήρια και ωδεία, 58 ομάδες που 

οργανώνουν δίκτυα χωρίς μεσάζοντες, 47 ομάδες που οργανώνουν συλλογικές κουζίνες, 84 

τράπεζες χρόνου και εναλλακτικά τοπικά νομίσματα, 13 ομάδες οικοκοινότητας, 23 αυτό-
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διαχειριζόμενοι αστικοί λαχανόκηποι, 38 κοοπερατίβες, 140 κοινωνικές συνεταιριστικές 

επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και 27 συνεταιρισμοί (Καβουλάκος & Γριτζάς, 2015, σ. 346).  

 Μάλιστα πολλές ομάδες που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της πλατείας 

Συντάγματος, όπως η ομάδα καλλιτεχνών, η τράπεζα χρόνου και το ανταλλακτικό παζάρι 

συνέχισαν τη δράση τους για αρκετό καιρό μετά το πέρα του κινήματος (Varvarousis, Asara, & 

Akbulut, 2021). Οι στόχοι που έχουν θέσει μάλιστα τα περισσότερα εγχειρήματα συμβαδίζουν με 

τις πρακτικές και τη λογική του κινήματος των πλατειών. Ο Loukakis (2018) βρίσκει τρεις βασικούς 

στόχους αυτών, οι οποίοι είναι, η διάδοση του εναλλακτικού τρόπου ζωής, η αύξηση της 

κοινωνικοπολιτικής συνείδησης και η δημιουργία νέων οικονομικών πρακτικών με βάση την 

αλληλεγγύη. Έχοντας στο νου τις αποφάσεις των συνελεύσεων όπως έχουν αναφερθεί 

προηγουμένως είναι φανερό πως οι αξίες της αλληλεγγύης και της εναντίωσης στο τρέχον 

κοινωνικοπολιτικό σύστημα έχουν τροφοδοτήσει τα εγχειρήματα αυτά δίνοντας μία διαφορετική 

συνέχεια στον αγώνα του κινήματος. Στη τελική αυτά τα εγχειρήματα μπορεί να μη συμμετέχουν 

στην πολιτική με τους κλασσικούς όρους, αλλά αποτελούν αμιγώς πολιτικά εγχειρήματα τα οποία 

πολιτικοποιούν τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει σε αυτά (Varvarousis, Asara, & Akbulut, 2021). 
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Συμπεράσματα 

 Στη μελέτη αυτή έγινε αναφορά σε αρκετά ζητήματα γύρω από το κίνημα των πλατειών 

στην Ελλάδα. Από το τι οδήγησε ουσιαστικά στο ξέσπασμα των πλατειών και το αποτέλεσμα που 

είχε στις δομές εξουσίας, στην χαρτογράφηση του κινήματος και των πρακτικών που 

χρησιμοποιηθήκαν στη διάρκειά του, μέχρι και το απότοκο του. Τα βασικά ερωτήματα που 

τέθηκαν ήταν αν το κίνημα αποτελεί μία οριστική ρήξη στη κοινωνική συναίνεση της 

μεταπολίτευσης, πως οργανώθηκε και πως λειτούργησε το κίνημα αυτό και φυσικά ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα και πως μπορούμε να αξιολογήσουμε το κίνημα εκ των υστέρων. 

 Καταρχάς, δεδομένου πως η κοινωνική συναίνεση δημιουργήθηκε από τις 

μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, με πολιτικές πρόνοιας σε 

συνδυασμό με τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό, το 2011 αποτελεί πράγματι την ολική ρήξη με τη 

συμφωνία αυτή. Το κύμα κινητοποιήσεων των πλατειών ήταν ρητά εναντίον των συμφωνιών με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας μην ήταν αίτημα η έξοδος από αυτή, ενώ παράλληλα όλοι οι φορείς 

που μέχρι πρότινος αποτελούσαν τη δίοδο μεταξύ κόσμου και εξουσίας είχαν χάσει την ισχύ τους 

και απονομιμοποιήθηκαν σε βαθμό που το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα εξουσίας με τα περισσότερα χρόνια 

πρωτοκαθεδρίας, να γνωρίζει την πλήρη εκλογική συρρίκνωση. Είναι δηλαδή ορατή μία κρίση 
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νομιμοποίησης στο πολίτευμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας η οποί εξελίχθηκε σε κρίση 

ευθυνών με 4 εκλογικές διαδικασίες να γίνονται εντός 6 χρόνων και τη πτώση του δικομματισμού 

που στιγμάτισε όλη τη πολιτική ζωή της χώρας από τη Μεταπολίτευση και ύστερα (Μαλαμίδης, 

2018). 

 Ύστερα σε σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του κινήματος, συνοπτικά κυριαρχεί 

η οριζόντια και από τα κάτω δομή. Κεντρικός άξονας και ανώτατο όργανο είναι οι συνελεύσεις 

που γίνονται σε κάθε πλατεία και γειτονιά με τις επιμέρους ομάδες εργασίας και θεματικές ομάδες 

να πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατείας συντάγματος και όχι μόνο. Παράλληλα είναι ορατή η 

απομάκρυνση από τα κόμματα και τους θεσμούς που συσχετίζονται με το κράτος με τις λογική 

της αυτό-οργάνωσης να αποκτά κεντρικό ρόλο. Ο συνδετικός κρίκος του κινήματος βρέθηκε να 

είναι η εναντίωση στο μεσοπρόθεσμο πακέτο ακόμη και με τις ομάδες και τα άτομα που δεν 

συμμετείχαν στις διαδικασίες των συνελεύσεων. Ενώ το βασικό αίτημα ήταν εκείνο που 

αρθρωνόταν γύρω από την άμεση δημοκρατία με την ταυτόχρονη εναντίωση στην έως τότε 

πολιτική κατάσταση. 

 Σε αυτό το κλίμα παραγωγής νέων δομών και προσπάθειας να είναι τα κοινωνικά 

υποκείμενα οι βασικοί δρώντες στη καθημερινή ζωή μπορούμε να προσδώσουμε μία θετικότητα 

αυτοδιαμόρφωσης στη διαμαρτυρία του κινήματος πλατειών σε αντιδιαστολή με την αρνητικότητα 

της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 (Κιουπκιολής, 2011). Στο συχνό ερώτημα που τίθεται περί 

αποτυχίας ή μη του κινήματος το πόρισμα της μελέτης αυτής είναι πως το κίνημα πέτυχε κάποια 

πράγματα είτε στο επίπεδο της ανανέωσης της πολιτικής κουλτούρας είτε στον επίπεδο των 

αιτημάτων ως ένα βαθμό. Αν και τα βασικά αιτήματα, αυτό της άμεσης δημοκρατίας και αυτό της 

εναντίωσης στο μεσοπρόθεσμο, δεν κατάφεραν να υπερισχύσουν, οι ιδέες που διαδόθηκαν έχουν 

διαμορφώσει κοινωνικές αντιστάσεις που ακόμη και σήμερα υπάρχουν και εξελίσσονται. Το 

στίγμα του κινήματος έχει μείνει στη πολιτική και ατομική σφαίρα των υποκειμένων που βρέθηκαν 

και μετέπειτα ακόμη ασχολήθηκαν με το κίνημα και τις ιδέες του (Simiti, 2014). Οι βασικές λοιπόν 

ιδέες των πλατειών πέρασαν στην κοινωνία με την ύπαρξη ομάδων και δομών που η αλληλεγγύη, 

οι οριζόντιες δομές και ο συνελευσιακός χαρακτήρας αποτελούν τη καταστατική βάση λειτουργίας 

τους.  

 Κλείνοντας, είναι εφικτό να χαρακτηριστεί το κίνημα των πλατειών ως τομή στην πολιτική 

ιστορία της Ελλάδας. Ήταν η αρχή της ευρύτερης προσπάθειας για έναν ευρύτερο 

μετασχηματισμό στο πολιτικό σύστημα φέρνοντας το πολιτικό υποκείμενο σε ρήξη με τον 

απολίτικο ατομικισμό και τη λογική του πολίτη-καταναλωτή (Κιουπκιολής, 2011). Κατάφερε να 

κανονικοποιήσει τη κουλτούρα της πολιτικής ανυπακοής (Malamidis, 2021) και ως εκ τούτου να 
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σπάσει τη συναίνεση της Μεταπολίτευσης μέσω της κατάρρευσης του δικομματισμού αλλά και να 

αφήσει τα εργαλεία και τις πρακτικές για τη συνέχεια του αγώνα για την αναδιαμόρφωση του 

πολιτικού και κοινωνικού συστήματος 
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