ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	
  ΓΙΑ	
  ΤΙΣ	
  ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ	
  ΕΚΛΟΓΕΣ	
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ	
  2015
Στη δηµοκρατία η έννοια της αποχής από την εκλογική
διαδικασία είναι πράξη αντίθετη µε το θεσµικό πλαίσιο της
λειτουργίας του πολιτεύµατος. Ωστόσο, η πολιτική των
αντιπροσώπων έχει προ πολλού καταπατήσει βασικές αρχές
της, καθιστώντας τους πολίτες αµέτοχους στο τοπίο των
εξελίξεων, ακόµα και στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
Σε τέτοιο καθεστώς, οι πολίτες χάνουν ουσιαστικά τα
προνόµια που πηγάζουν από αυτούς για αυτούς, και γίνονται
θεατές σε µια θεατρική παράσταση που ενίοτε επηρεάζει τη
γνώµη και τις επιλογές τους. Οι εκλογές άλλοτε αποτιµούν
το έργο και το ταλέντο του πολιτικάντη που ευελπιστεί µια
κερδοφόρα θέση στο κοινοβούλιο και άλλοτε εγκρίνουν µια
θέση κόµµατος η οποία ποτέ δεν πραγµατοποιείται.
Η εξωγενής επικράτηση στα κυριαρχικά δικαιώµατα των
Ελλήνων µε τη µορφή δουλείας οικονοµικής φύσης και µιας
καθοριστικής
αλλαγής
σε
ζητήµατα
που
αφορούν
το
περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισµό, συµβάλλει στην
αργή µετάλλαξη του ανθρώπου σε ατοµιστή – ανταγωνιστή
ώστε
ποτέ
να
µην
χρησιµοποιήσει
το
ένστικτο
της
κοινωνικής ενότητας σε βάρος της.
Αυτή η ολιγαρχική και απολυταρχική θέση, η οποία
εκτοπίζει τον πολίτη στη κατώτερη των κατωτέρων της
ανθρώπινης υποτέλειας, διατηρεί τον θεσµό της εκλογικής
διαδικασίας µόνο για το θεαθήναι, υποτιµώντας τη σηµασία
της
δηµοκρατίας
στο
βαθµό
που
δεν
επηρεάζει
τη
προκαθορισµένη τροχοδρόµηση των εξελίξεων.
Η µαζική αποχή από αυτή τη διαδικασία δεν αποτελεί
εντέλει αντιδηµοκρατική στάση, αλλά αντίθετα προστατεύει
από τη φθορά, το ύψιστο αγαθό της δηµοκρατίας που θέλει
τον πολίτη ενεργό, συµµέτοχο και κυρίαρχο στις εξελίξεις.

Με γνώµονα ότι κανένα κόµµα δεν έχει ως στόχο την άµεση
αλλαγή πολιτεύµατος, η ΣΥΜ.Α. (Συµµαχία Αµεσοδηµοκρατών)
θα απέχει από την εκλογική διαδικασία φέροντας την ευθύνη
της ύστατης πράξης µιας καθαρά αµεσοδηµοκρατικής επιλογής
που θέλει την αλλαγή του πολιτεύµατος και την ανεξαρτησία
της χώρας. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν είναι πανάκεια
ενάντια στο απολυταρχικό καθεστώς, εµπεριέχει όµως όλα τα
στοιχεία ή χαρακτηριστικά που η ευσυνειδησία του πολίτη
µπορεί να αποτρέψει τη νοµιµοποίηση και καθιέρωση τέτοιων
αντιδηµοκρατικών, ύπουλων και απάνθρωπων µέσων στο όνοµα
µιας ψευτοδηµοκρατίας που κανείς δεν οραµατίστηκε, και
κανείς δεν θα ήθελε να συµµετέχει.
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