
Στις 7 Ιούλη καλούµαστε να συµµετάσχουµε στο εκλογικό πανηγύρι που παρουσιάζεται ως η "µεγάλη γιορτή της 
δηµοκρατίας", µε την πεποίθηση ότι µέσω της ψήφου θα δώσουµε λύση στα προβλήµατα µας. Στις προεκλογικές 
περιόδους η εξαπάτηση και ο αποπροσανατολισµός της κοινής γνώµης φτάνει σε άλλα επίπεδα. Οι διαµορφωµένες 
από τα πάνω πολιτικές ατζέντες για ζητήµατα που κατά βάση εξυπηρετούν τις επιδιώξεις κράτους και κεφαλαίου 
και όχι τις δικές µας ανάγκες συγκρούονται στο δηµόσιο λόγο µε τρόπους που υποτιµούν την νοηµοσύνη µας, ενώ 
τα σχέδια λεηλασίας των ζωών µας επικυρώνονται µέσω της κάλπης για ακόµη µία τετραετία.

10 χρόνια µετά την τυπική έναρξη της κρίσης, αν κοιτάξει κάποιος τα πολιτικά προγράµµατα των 
κοµµάτων και τις µεταξύ τους αντιπαραθέσεις, θα καταλάβει ότι η εντεινόµενη υποτίµηση των ζωών 
µας θεωρείται κάτι δεδοµένο µετά την επέλαση τριών µνηµονίων και δεκάδων άλλων αντίστοιχων 
νοµοθετικών διατάξεων. Κάτι για το οποίο πλέον δήθεν δεν έχει νόηµα να συζητάµε. Για αυτό 
άλλωστε και η κουβέντα έχει µετατοπιστεί σε ζητήµατα εθνικής κυριαρχίας και επεκτατισµού, 
θερµών επεισοδίων και µιας εντεινόµενης απειλής πολέµου. Ζητήµατα µέσω των οποίων 
προσπαθούν να τονώσουν τα πατριωτικά και εθνικιστικά ένστικτα των εκµεταλλευοµένων, ενώ 
παράλληλα φοβίζουν και αποπροσανατολίζουν από τον υπαρκτό ταξικό/κοινωνικό πόλεµο που 
µαίνεται. Πλάι σε αυτά, επιχειρούν να µας πείσουν να ενστερνιστούµε το στόχο της προσέλκυσης 
επενδύσεων και της αύξησης των ρυθµών ανάπτυξης που θα κάνουν την ελλάδα και πάλι δυνατή. Το 
οποίο όµως σηµαίνει να σκύψουµε το κεφάλι στην ανάπτυξη (ακόµα και στη λεγόµενη 'δίκαιη 
ανάπτυξη'), δηλαδή στη λεηλασία της φύσης, στη κατασπατάληση φυσικών πόρων, στο ξεπούληµα, 
περίφραξη και εµπορευµατοποίηση κάθε τετραγωνικού µέτρου ελεύθερης έκτασης, στους µισθούς 
ψίχουλα και στις εργασιακές συνθήκες γαλέρας προς όφελος πάντα των κερδών των ξένων και 
ντόπιων επενδυτών. Έτσι λοιπόν, για το καλό της οικονοµίας, του έθνους και της ελλάδας πρέπει να 
αποδεχτούµε την κατάσταση µας, να σιωπήσουµε στην κοροϊδία των επιδοµάτων-χαρτζιλίκι, να 
ζήσουµε µε λιγότερα-δουλεύοντας περισσότερο και εν τέλει να διαλέξουµε αυτούς µε τον καλύτερο 
πατριωτικό ή εθνικιστικό λόγο, αυτούς που τάζουν µε τον πιο θελκτικό µανδύα περισσότερη 
πειθαρχία, έλεγχο, τάξη και ασφάλεια. 

Την τετραετία που µας πέρασε, ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας εναπόθεσε τις ελπίδες του στον 
ΣΥΡΙΖΑ, περιµένοντας ότι θα αλλάξουν τα πράγµατα προς µια θετική κατεύθυνση. Σαν φυσική 
συνέχεια των προηγούµενων διαχειριστών του συστήµατος (ΠΑΣΟΚ, Ν∆, κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας), η αριστερή διακυβέρνηση απέδειξε περίτρανα ότι δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική 
αλλαγή µέσω της εκλογικής διαδικασίας και του κοινοβουλευτικού συστήµατος. Έτσι, επιβεβαιώθηκε 
η ορθότητα της θέσης µας ως αναρχικοί, να αρνούµαστε να επιλέξουµε τους δυνάστες µας. Το 
παρουσιαζόµενο ως φιλολαϊκό πρόγραµµα πήγε περίπατο, µεταρρυθµίσεις σε πλήρη σύµπνοια µε 
τους δανειστές, πολιτικοί ελιγµοί και ψέµµατα (δηµοψήφισµα), στρατηγικές συµφωνίες µε κρατικές 
και διακρατικές πολεµικές µηχανές (ΝΑΤΟ, Ισραήλ), συγκυβέρνηση µε τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, 
καταστροφή της φύσης και υποβάθµιση της ζωής στο βωµό της ανάπτυξης (εξορύξεις χρυσού στη 
Χαλκιδική, υδρογονανθράκων στη δυτική ελλάδα, master plan στη ∆ραπετσώνα), ξεπούληµα 
δηµόσιας περιουσίας (πρώην αεροδροµίου Ελληνικού) συνέχιση της αντιµεταναστευτικής πολιτικής 
(λειτουργία κέντρων κράτησης µεταναστών), καταστολή κινηµατικών δοµών και καταλήψεων. Όλα 
αυτά µέσα σε ένα κλίµα κινηµατικής νηνεµίας που ωφείλεται εν πολλοίς στην τακτική της αριστεράς 
για ενσωµάτωση και υπονόµευση των αγώνων µε στόχο τη µετουσίωση τους σε εκλογική δύναµη. 
Τέλος, µέσα στο γενικότερο κλίµα πατριωτικής ανάτασης, ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιµοποίησε όπου θεώρησε 
αναγκαίο εθνικιστική ρητορική, ώστε να κερδίσει κοινωνική αποδοχή προασπίζοντας παράλληλα τα 
συµφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια και τις γύρω περιοχές. Παράλληλα και παρότι η 
Χ.Α. σταδιακά απαδιαρθρώνεται, ο εκφασισµός, ο εθνικισµός και ο ρατσισµός της ελληνικής 
κοινωνίας τονώθηκαν και συσπειρώθηκαν κάνοντας συλαλλητήρια, καταλήψεις σχολείων, επιθέσεις 
σε µετανάστες/τριες και κινηµατικούς χώρους. Και όσο προφανώς βλέπουµε εχθρικά την δεξιά και 
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την ακροδεξιά µε τις διαχρονικά αυταρχικές πολιτικές της ενάντια στα περισσότερα κοµµάτια της 
κοινωνίας (κόσµο της εργασίας, µετανάστες/τριες, αγωνιζόµενους/ες, καταπιεσµένους/ες) άλλο τόσο 
δεν τρέφουµε καµία αυταπάτη για τους αριστερούς διαχειριστές που µας ζητάνε να τους ψηφίσουµε µε 
τη λογική του 'µη χείρον βέλτιστον'.

Το κράτος όπως και όλες οι εξουσιαστικές δοµές που το συνοδεύουν, έχει συνέχεια. Μέσω της 
εκλογικής διαδικασίας, η αστική δηµοκρατία επιχειρεί να πάρει την τυπική έγκριση πίστης προς αυτή. 
Παράλληλα, αποτελεί θεσµό απόσπασης της συναίνεσής µας για την συνέχιση της εκµετάλλευσης και 
της υποτίµησης. Ο καπιταλισµός και ο κρατισµός εδραιώνονται εκ νέου µετά από κάθε εκλογική 
αναµέτρηση, µέσω της εναλλαγής πολιτικών αντιπροσώπων. Έτσι, τα σκληρά µέτρα που 
'αναγκάζονται΄ οι τελευταίοι να εφαρµόσουν, νοµιµοποιούνται θεσµικά και κοινωνικά. Εκτός αυτού, οι 
εκλογές ως 'ύψιστο δικαίωµα' των πολιτών ενός κράτους, προάγουν τη λογική της ανάθεσης, 
καλλιεργούν την απάθεια, την ιδιώτευση, τον ατοµικισµό και την αποπολιτικοποίηση. Είναι ευχής 
έργον για τους εξουσιαστές όταν η κοινωνία αποφασίζει στις κάλπες κάθε 4 χρόνια και όχι στους 
δρόµους καθηµερινά. Όταν εναποθέτει τις ελπίδες της στους ειδικούς της πολιτικής, περιµένει 
καρτερικά, συµβιβάζεται, απογοητεύεται, υποµένει και ξαναψηφίζει όποτε της υποδείξουν αυτοί. Η 
βαρβαρότητα της εξουσίας απαιτεί κοινωνική και ταξική ειρήνη για να εδραιωθεί αβίαστα. Στις κάλπες 
δεν υπάρχει καµία ελπίδα για τους εκµεταλλευόµενους.

Συνειδητά απέχουµε από την εκλογική διαδικασία. ∆εν ψάχνουµε σωτήρες, ούτε αποδεχόµαστε να 
παίξουµε εµείς αυτό το ρόλο. ∆εν αναθέτουµε τη διαχείριση των ζωών µας σε κανέναν. Ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσµα των εκλογών, σπάµε τον φόβο που επιβάλλει η κυριαρχία και διαχέουν τα ΜΜΕ, 
ξεπερνάµε την απάθεια, ενισχύουµε τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, καταλαµβάνουµε και 
πάλι τους δρόµους. Τις κοινωνικές εξελίξεις θα τις καθορίσουµε εµείς, οι εκµεταλλευόµενοι και 
καταπιεσµένοι αυτού του κόσµου εµπιστευόµενοι/ες τις δικές µας δυνάµεις, θέτοντας σε εφαρµογή τα 
προτάγµατα της αντίστασης, της ρήξης, της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης, της αντιιεραρχίας και 
της αυτοδιεύθυνσης. Ενεργοποιούµαστε και επαναοικειοποιούµαστε τους χώρους που ζούµε και 
αναπνέουµε, για όλα τα ζητήµατα που επηρεάζουν τις ζωές µας. Συλλογικοποιούµαστε σε στέκια, 
καταλήψεις, συνελεύσεις γειτονιάς, πολιτικές συλλογικότητες και σωµατεία βάσης/εργατικές 
συνελεύσεις και άλλα αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα.

Ο καπιταλισµός δεν διορθώνεται, δεν εξανθρωπίζεται παρά µόνο καταστρέφεται. 
Ο δρόµος για την κοινωνική απελευθέρωση δεν περνάει µέσα από τις κάλπες αλλά 
µέσα από τους αδιαµεσολάβητους και αντισυστηµικούς αγώνες, 
την όξυνση της σύγκρουσης µε κράτος, κεφάλαιο και φασιστικές εφεδρείες, 
τις µικρές και µεγάλες εξεγέρσεις. 
Σε αυτό το δρόµο καλούµε κάθε εκµεταλλευόµενο/η και καταπιεσµένο/η αυτού 
του κόσµου.


