ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΡΕΦΗ
Αν η καρδιά των Εξαρχείων είναι η πλατεία, οι πνεύμονες είναι ο Λόφος του Στρέφη. Αυτός ο
μικρός λόφος, το δασάκι, τα μπασκετάκια, το θεατράκι, η ταράτσα του Αστέρα αποτελούν τον
ελεύθερο ανοιχτό χώρο συνάντησης για γείτονες και τη νεολαία που βρίσκει τον τόπο της στα
Εξάρχεια. Τους τελευταίους μήνες το κράτος έβαλε μπρος την εφαρμογή της επιχείρησης ελέγχου και
καταστολής του Στρέφη. Απαγόρεψε κάθε αυτοοργανωμένη ελεύθερη εκδήλωση, όπως πάρτυ,
συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Κομμάτι αυτού του σχεδιασμού
ήταν και η κατεδάφιση του Κατειλλημένου Γυμναστηρίου, έτσι ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος για
περαιτέρω έλεγχο. Την Δευτέρα, 10 Σεπτέμβρη, το κράτος αναβάθμισε την καταστολή
και ξεκίνησε ένα σχέδιο περίφραξης και αποκλεισμού της ταράτσας του Αστέρα. Στις
7 το πρωί συνεργείο του Δήμου Αθηνών, προστατευόμενο από ασφαλίτες, ξεκίνησε να στήνει
κάγκελα γύρω γύρω από το ταρατσάκι. Μερικές ώρες αργότερα, κόσμος απ'τη γειτονιά ανέλαβε
δράση ώστε να παραμείνει το ταρατσάκι ελεύθερος δημόσιος χώρος, κι έτσι ξήλωσε τα κάγκελα.
Το κράτος θα συνεχίσει μέχρι την ολοκληρωτική περίφραξη της ταράτσας. Αυτός ο
ανοιχτός χώρος, η ταράτσα, που κοιτάει τα βουνά δυτικά της Αττικής μέχρι τη
θάλασσα, είναι ιστορικός χώρος συνάντησης σε αυτή τη μητρόπολη. Είναι ο τόπος
όπου γενιές νεολαίων έχουν κάνει στέκι τους για να συναντηθούν, να παίξουν, να
χορέψουν, να αγναντέψουν το ηλιοβασίλεμα, μακρυά και έξω από εμπορικά
μαγαζιά, μακρυά από τον έλεγχο των μπάτσων και την επιτήρηση. Ο Στρέφης είναι η
άγρια φύση των Εξαρχείων. Είναι ένα δασάκι, ένα ελεύθερο φυσικό περιβάλλον σε ύψωμα, και ως
τέτοιο προσφέρει καταφύγιο από τον έλεγχο και την καταστολή. Οι εξουσίες πάντα απειλούνται από
και θέλουν να καθυποτάσσουν τέτοιες ανεξέλεγκτες περιοχές. Διότι ξέρουν πολύ καλά ότι ως γόνιμοι
τόποι για την οργάνωση αντίστασης, αποτελούν κίνδυνο για την κρατική κυριαρχία. Όταν η δημόσια
συνάθροιση γίνεται επικίνδυνη για την εξουσία, το κράτος απαντά με απαγορεύσεις, με περιφράξεις,
με την εκκένωση του δημόσιου χώρου από κάθε ελεύθερη συνάντηση. Το μήνυμα του κράτους στους
νεολαίους θαμώνες της ταράτσας είναι ξεκάθαρο: πάτε να κλειστείτε στις ιδιωτικές φυλακές των
σπιτιών σας και των μαγαζιών.
Έτσι, ο Στρέφης είναι κομβικής σημασίας για τη γειτονιά, όχι μόνο ως ελεύθερος χώρος όπου
συναντιόμαστε, οργανωνόμαστε, μοιραζόμαστε τις διαφορετικές κουλτούρες μας, τις δημιουργίες μας
και τις εμπειρίες μας. Είναι κιόλας ένα σημείο στρατηγικό για το κράτος ως σημείο εισόδου και
εισβολής στη γειτονιά. Γιατί σε αυτή τη γειτονιά; Δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε: Γιατί
αυτή η γειτονιά αποτελεί κόμβο αντίστασης στην κρατική κυριαρχία και στη
βαρβαρότητά της, γιατί είναι ένα έδαφος του κινήματος για την κοινωνική
απελευθέρωση. Επιπλέον, η επίθεση στα Εξάρχεια είναι συνυφασμένη με την καταστολή της
αυτοοργάνωσης των μεταναστών και την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησής τους, αφού εδώ
πλήθος μεταναστών απ'όλο τον κόσμο βρίσκει σχετικό καταφύγιο από την κρατική καταδίωξή τους.
Η καταστολή των Εξαρχείων είναι κομμάτι της αντιεξεγερτικής πολιτικής του κράτους, μια διαχρονική
πολιτική των κρατών για την οχύρωση της κυριαρχίας τους, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Η επίθεση στα Εξάρχεια εξαπολύεται με πρωτόγνωρη μεθόδευση τα τελευταία χρόνια επί
κυβέρνησης Συριζα. Αυτά τα αριστερίστικα παράσιτα, ως ικανοί εκτελεστές της αντιεξεγερτικής
πολιτικής, ήρθαν για να νομιμοποιήσουν και να εμβαθύνουν τα πιο ολοκληρωτικά μέτρα. Ο στόχος
δεν είναι μόνο αυτή η γειτονιά. Ο στόχος είναι κάθε αντίσταση στην επέλαση
κράτους και κεφαλαίου. Η υπεράσπιση του Στρέφη είναι ζήτημα επιβίωσης για
αυτήν την αντίσταση.
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