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ΨΗΦΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΡΑΤΑ

Ήρθε ο καιρός των εκλογών και βάλθηκαν όλοι να 
μας πείσουν για το πόσο νοιάζονται για τη ζωή μας και 
πόσο αναγκαίο είναι να τους εμπιστευτούμε τη ζωή 
μας. Για άλλη μια φορά το ίδιο τροπάρι: η γιορτή της 
δημοκρατίας, τα μεγάλα διλήμματα, οι ιλλουστρασιόν 
καρτούλες υποψηφίων, οι δυσκολίες του έθνους, τα 
σκοτεινά τούνελ απ’ τα οποία πρέπει να βγει η πατρίδα, οι 
πρόθυμοι ευεργέτες-υποψήφιοι που θέλουν το καλό μας 
-αλλά ποτέ το καλό της τσέπης τους, οι δημοσιογράφοι 
που μας τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
παράταξης καi του κάθε κόμματος, το καλό του τόπου... 

Λόγια γνωστά και χιλιοειπωμένα! Λόγια ρηχά που ψάχνουν 
να σωθούν πίσω από μια μαρκετίστικη ατάκα ή ένα 
φαντεζί σύνθημα! Λογικές και πρακτικές χρεοκοπημένες 
που πασχίζουν να κρυφτούν πίσω από “νέα και 
αύθαρτα πρόσωπα”! Μας καλούνε να τους ψηφίσουμε, 
ανεξαρτήτως χρώματος, για να φτιάξουνε -υποτίθεται- τη 
ζωή μας, λέγοντας μας μέσα στα μούτρα: “ψηφοφόροι 
είσαστε ανίκανοι να φροντίσετε για τους εαυτούς 
σας και τις κοινές σας υποθέσεις, οπότε ψηφίστε 
μας”. Αναπαράγουν την κουλτούρα της ανημπόριας 
και της ανικανότητας, μόνο και μόνο για να αναδείξουν 
τον εαυτούλη τους ως το μόνο ικανό σωτήρα-ηγέτη-
ρυθμιστή της ζωής μας. Μας καλούνε να αποφασίσουμε 
για τις ζωές μας, μόνο που στην ουσία μας ζητάνε να 
αποφασίσουμε για το ποιος θα αποφασίζει για τις ζωές 
μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Και αυτό το αποκαλούνε 
“ελεύθερη και υπεύθυνη βούληση του λαού” και “γιορτή 
της δημοκρατίας”. Μια μέρα συμμετοχή στο εκλογικό 
πανηγυράκι της δημοκρατίας, σημαίνει 1460 μέρες 
παραίτησης μέχρι την επόμενη φορά τον εκλογών...

ΑΥΤΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ 

Εμείς, οι καταληψίες της Σαχίνη 3, δεν έχουμε αυταπάτες! 
Ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, όπου κουμάντο 
κάνει ο νόμος της αγοράς και όσοι τον χειρίζονται: 
δηλαδή η τάξη των αφεντικών και το πολιτικό τους 
προσωπικό. Ξέρουμε ότι η ελευθερία βούλησης και πράξης 
εξαντλείται στην κατανάλωση προϊόντων και τελειώνει με 
το γκλοπ του μπάτσου εκεί που ξεκινά η αμφισβήτηση της 
υπάρχουσας κοινωνικοπολιτικής θέσμισης. Ξέρουμε ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση της κυριαρχίας είναι η ιεραρχία, 
που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανήμπορη πλέμπα και 
σε ικανούς ηγέτες. Ξέρουμε πως η εναλλαγή στις καρέκλες 
στην κεντρική ή τοπική πολιτική σκηνή δεν κάνει τίποτα 
άλλο από το να τροποποιεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
εκμετάλλευσης μας, αλλά ποτέ δε θα ανατρέψει την ουσία 
της εκμετάλλευσης: δηλαδή δε θα καταργήσει ποτέ τη 
μισθωτή εργασία, τον τόκο, το φόρο, το χρήμα... Έχουμε 
συναίσθηση πως “αν οι εκλογές θα μπορούσαν να 
αλλάξουν τον κόσμο, τότε θα ήταν παράνομες”.

Εμείς, οι καταληψίες της Σαχίνη 3, δε θεωρούμε κανέναν 
πιο ικανό να ρυθμίσει τις κοινές υποθέσεις παρά τους 
ίδιους μας τους εαυτούς. Δεν αναγορεύουμε κανέναν 
στη θέση του ικανότερου να μας διευθύνει, διότι έτσι 
υποβιβάζουμε τους εαυτούς μας σε πρόβατα που 
ψάχνουν για τον καλύτερο τσοπάνη, διεκδικώντας 
μέσω της κάλπης καλύτερες συνθήκες σταβλισμού 
και σφαγής. Απέχουμε από το εκλογικό show γιατί 
δεν επιθυμούμε να παραχωρήσουμε σε τρίτους τις 
σημαντικότερες αποφάσεις για τη ζωή μας. Προτάσσουμε 
την αυτενέργεια και την αυτοργάνωση, όπως ακριβώς 
κάναμε και για το σπίτι μας: δεν περιμέναμε από κανέναν 
πολιτικό να μας λύσει το στεγαστικό μας πρόβλημα, αλλά 
το λύσαμε μονοι μας, με τη συνδρομή των συντρόφων/
ισσων μας και χωρίς να στερήσουμε τη στέγη από άλλους 
ανθρώπους.

ΑΥΤΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Η συνειδητή μας αποχή από την ημέρα των εκλογών δε 
σημαίνει, όμως, και την πλήρη αποχή από τις καθημερινές 
πολιτικές επιλογές για το μεσοδιάστημα των 4 χρόνων, 
που μεσολαβεί από εκλογές σε εκλογές. Εμείς, για να 
θυμηθούμε τα λόγια του Αριστοτέλη, θεωρούμε τον 
άνθρωπο “ζώον πολιτικόν”, που έχει υποχρέωση να 
φροντίζει καθημερινά για τις κοινές υποθέσεις που 
απορρέουν από την επιλογή του να ζει σε κοινωνία με 
τους υπόλοιπους ανθρώπους. Για εμάς η φροντίδα για 
τις κοινές υποθέσεις δεν μπορεί να πραγματοποιείται 
με εκλογές-ανάθεση-διαμεσολάβηση-εκχώρηση. Για 
εμάς η φροντίδα για τις κοινές υποθέσεις μπορεί 
να πραγματοποιείται μόνο μέσω της σύστασης 
κοινοτήτων αντίστασης και αγώνα, που με καθημερινή 
ισότιμη συμμετοχή όλων θα αποφασίζουν για τις κοινές 
υποθέ-σεις των ανθρώπων που αποτελούν αυτές τις 
κοινότητες. Η συμμετοχή των ανθρώπων θα πρέπει 
πάντοτε να γίνεται στη βάση της ελεύθερης προσχώρησης, 
ενώ οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται στη βάση 
της ισότητας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης και 
της συνδιαμόρφωσης. Οι αποφάσεις της μιας κοινότητας 
επ’ουδενί δε μπορεί να επιβάλλονται σε άλλους 
ανθρώπους ή άλλες κοινότητες, όπως δηλαδή συμβαίνει 
με τη δημοκρατία, όπου οι μεν επιβάλλονται στους δε...


