Ο Πειραιάς ανήκει στον κόσμο
της
ελευθερίας
και
της
αλληλεγγύης
Κείμενο του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Φαβέλα
Εδώ και δύο εβδομάδες λειτουργεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά ο
ελεύθερος κοινωνικός χώρος “Φαβέλα”. Ένας χώρος που φιλοδοξεί
να αποκτήσει γείωση στην τοπική κοινωνία, ως ένα πεδίο που
λειτουργεί πέρα από τις κατεστημένες σχέσεις της κυριαρχίας
και που η κινητήρια ισχύς της λειτουργίας του δεν είναι το
κέρδος ή η οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευση, αλλά η αλληλεγγύη
και η δημιουργία.
Η Φαβέλα, λοιπόν, αποτελεί έναν δημόσιο χώρο στο παρόν
περιβάλλον ιδιώτευσης που επικρατεί, μέσα στον οποίο
καταρρίπτεται στην πράξη κάθε είδους διαχωρισμός. Όλοι μαζί
ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, σεξουαλικότητας, φορολογικής δήλωσης
κ.ο.κ δημιουργούμε συλλογικό χρόνο οργανώνοντας τις ζωές μας
μέσα από οριζόντιες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και δομές.
Με πυξίδα τη συμμετοχή και τη συνδιαμόρφωση σπάμε την ανάθεση
και την αδιαφορία, δίνοντας “σάρκα και οστά” σε ένα παράδειγμα
αυτοθέσμισης μέσα στο υπάρχον.
Η δημιουργία, λοιπόν, εδάφους στο οποίο φυτρώνουν σπόροι
ελευθερίας και ζωής είναι κάτι παραπάνω από λογικό και
αναμενόμενο να ερίζει και να τρομάζει οπαδούς του μίσους και
του θανάτου, όπως ναζί, φασίστες, εθνικιστές και άλλα τέτοια
σκουπίδια. Έτσι, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα που οι
ποντικοί εμφανίζονται, στην είσοδο μας βάφτηκε ένα φασιστικό
σύνθημα (δεν κρίνεται σκόπιμο να το αναπαράγουμε). Το σύνθημα
αυτό φυσικά σβήστηκε άμεσα από τα άτομα της συνέλευσης του
χώρου, δείγμα της ζωτικότητας και των αντανακλαστικών που την
διατρέχουν.
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επιπτώσεις της έλαβαν τέλος σε λιγότερο από μερικές ώρες και
οι νοσταλγοί του Χίτλερ έμειναν με τα γνωστά τους ιντερνετικά
παραλληρήματα, περί της άγρυπνης και πανταχού παρουσίας τους,
Νεφελίμ, Χερουβίμ κτλ.
Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε πως το κείμενο αυτό δεν
γράφεται ως απάντηση στα 10 δευτερόλεπτα μιας βραδινής
πανικόβλητης ενέργειας, καθώς την ώρα που η ναυαρχίδα
νεοναζιστική οργάνωση (Χ.Α) και τα παρακλάδια της (Α.Μ.Ε,
ΛΕΠΕΝ και σία) παραπαίουν κάνοντας σπασμωδικές κινήσεις, την
απάντηση την δίνει ο κόσμος της ελευθερίας έμπρακτα, όχι νύχτα
με μπογιές, αλλά μέρα με δράσεις, εκδηλώσεις, ανοιχτούς χώρους
και δομές. Από την πρωτόγνωρη αλληλεγγύη που δείχνει η
κοινωνία στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μέχρι τις
επισκέψεις αντιφασιστών στα γραφεία των ναζί στη Μεσογείων
(και σε πολλά άλλα μέρη), γίνεται σαφές πως η φασιστική βλέννα
δεν έχει θέση στον δημόσιο λόγο και χώρο.
Εμείς, λοιπόν, ως εκ θεσμίσεως αντιφασιστικός χώρος δηλώνουμε
πως θα είμαστε εδώ συνεισφέροντας στον αντιφασιστικό αγώνα με
κάθε τρόπο, είτε “αγκαλιάζοντας” τα υποκείμενα που εχθρεύονται
οι φασίστες, είτε βάζοντας αναχώματα στη μισαλλόδοξη δράση
τους.
Καταληκτικά, να ενημερώσουμε άπαντες πως η Φαβέλα θα μείνει
ανοιχτή και η χροιά ελευθερίας και αλληλεγγύης που την
διαπνέει θα εξαπλωθεί. Γιατί ο Πειραιάς σίγουρα δεν ανήκει σε
μιάσματα που δολοφονούν Πειραιώτες και μετανάστες, αλλά σε
όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για να τον δούμε καθαρό από
νεοναζιστικά φίδια. Ενάντια σε κάθε ψήγμα φασιστικής παρουσίας
και ρητορικής.
Ούτε βήμα πίσω.

