
Αυτοοργάνωση σημαίνει η ζωή μας στα χέρια μας.

Είμαστε όλοι μετανάστες γιατί θέλουμε να φύγουμε από την δυστυχία και να 
αναζητήσουμε την ευτυχία. Γιατί περπατούμε αυτόν τον κόσμο για να βρούμε το νερό της 
ζωής. Γιατί το ίδιο έκαναν οι άνθρωποι πριν από εμάς και το ίδιο θα κάνουν οι άνθρωποι 
μετά από εμάς. 

Αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους και καταστρέφουν τις ζωές μας δεν μπορεί 
να είναι και αυτοί που θα μας δώσουν μια καλύτερη ζωή. Αυτοί που μας λένε ψέματα και 
αυτοί που θέλουν να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό για ότι βλέπουμε και νιώθουμε, δεν
είναι αυτοί νοιάζονται για το καλό μας. Γιατί αυτοί μας θέλουν διαιρεμένους για να 
μπορούν να μας χρησιμοποιούν για τα πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα και δεν 
διστάζουν να βομβαρδίσουν, να σκοτώσουν, να καταστρέψουν ζωές, εάν αυτό είναι προς 
όφελός τους. Γιατί βρίσκονται πάνω όσο εμείς βρισκόμαστε κάτω και μας πατούν. Και μόνο 
εμείς που βρισκόμαστε από κάτω μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, μόνο εμείς 
μπορούμε να φτιάξουμε την ζωή μας καλύτερη.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανωθούμε. 

Να κοιτάξουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούμε 
να τις καλύψουμε με σεβασμό προς τον καθένα και προς όφελος όλων αφού οι ανάγκες 
είναι κοινές. Να καταγράψουμε ασθένειες για να τις γιατρέψουμε ή και άλλες τυχόν 
αδυναμίες  για να γίνουμε πιο δυνατοί. Να επιβλέπουμε τυχόν αδικίες και να τις 
αντιμετωπίζουμε συλλογικά.

Να δημιουργήσουμε ομάδες που θα φροντίζουν την κοινότητα και θα 
εναλλάσσονται όλοι σε αυτές. 

Να προφυλάξουμε μόνοι μας τον πολιτισμό μας μα και τον πολιτισμό των άλλων.

Να δημιουργήσουμε κήπους λαχανικών, με σπόρους για μας και για τους 
επόμενους.

Οι ομάδες κάθε θέματος της κοινότητας θα αντιμετωπίζει τα ανάλογα προβλήματα, 
όπως υγείας, καθαριότητας, κουζίνας, παιδιών, γυναικεία ζητήματα, και πολλά που θα 
προκύψουν.

Σε μια γενική συνέλευση να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα και να ακούγονται όλων 
η φωνή. Να αποφασίζει η γενική συνέλευση και όσο μπορεί πιο ομόφωνες αποφάσεις ώστε
να αφορά όλους αυτές οι αποφάσεις. 

Από τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις 
ανάγκες του. 

Είμαστε άνθρωποι με ικανότητες, ο καθένας μας γνωρίζει κάτι που μπορεί να μάθει 
στον άλλον. Να αναδείξουμε αυτές τις ικανότητες και να συνεργαστούμε. Να δούμε ποιες 
δυνατότητες έχουμε και ποιες όχι. 



Να ζητήσουμε να μάθουμε τις ανάγκες από όλους και να τις καταγράψουμε. Να 
δούμε τι απ’ όλα μπορούν να καλυφθούν από εμάς άμεσα και τι μας λείπει. Να έρθουμε σε 
επαφή με τον κόσμο που είναι αλληλέγγυος και να βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών 
(συνεισφέροντας υλικοτεχνικά κ.α).   

Να οργανώσουμε γιορτές  για να γνωριστούμε μεταξύ μας και με τους ανθρώπους 
που μας επισκέπτονται. Κάποιοι από εμάς γνωρίζουν να παίζουν μουσική κάποιοι θα 
φέρουν όργανα. Να ανταλλάξουμε λέξεις, εικόνες, γνώσεις, κουλτούρα, γεύσεις 

Να οργανώσουμε κουζίνες όπου θα μαγειρέψουμε για όλους με τα υλικά που θα 
βρεθούνε, τα φαγητά του τόπου μας.

Να βρούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε και να ομορφύνουμε  ώστε 
να φτιάξουμε ένα λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο θα κινούμαστε. Με ομάδες εργασίας 
θα αναλάβουμε τις διάφορες εργασίες που θα αποφασίσουμε να κάνουμε και που μας 
χρειάζονται. 

Να φτιάξουμε χώρους για να παίζουν τα παιδιά και ενδιαφερόμαστε όλοι γι αυτά. 

Η αλληλεγγύη στηρίζεται στο «δίνω και δίνω» και όχι στο «δίνω και παίρνω».

Για μια κοινωνία ελευθερίας από ελεύθερους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μαζί.

Από εμάς για εμάς

 


