
ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ.
Οι Εκλάμψεις είναι ένας νέος ανεξάρτητος χώρος βιβλίου,
στα όρια της γειτονιάς των Εξαρχείων, δίπλα στο Πεδίον
του Άρεως. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας
του σλίτζι και τον διαχειρίζεται η ανοιχτή του συνέλευση,
η οποία γίνεται κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα. Στον
χώρο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, υπάρχει
διαθέσιμο όλο το υλικό και οι εκδόσεις του σλίτζι όπως
και υλικό από φιλικά εγχειρήματα, ενώ επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως αναγνωστήριο. Με τον καιρό,
σκοπεύουμε να φιλοξενηθούν και άλλες δραστηριότητες,
όπως για παράδειγμα προβολές ταινιών, εκθέσεις
ζωγραφικής και φωτογραφίας, μαθήματα, εκδηλώσεις.
Ακόμη, είναι ένα σημείο συνάντησης και γνωριμίας με
σκοπό την οργάνωση περαιτέρω δραστηριοτήτων και
εκτός των ορίων του χώρου (π.χ. φεστιβάλ, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις). Εν τέλει, είναι ένας τρόπος να στεγάσουμε τις
επιθυμίες μας μακριά από τις λογικές του κέρδους και να
αναπτύξουμε τις δικές μας προτάσεις.

Το βιβλίο βοηθάει το άτομο να απελευθερωθεί, ενισχύει
την συλλογική μνήμη, σκαλίζει τα βάθη της ανθρώπινης
ψυχοσύνθεσης, παρουσιάζει ολοκληρωμένα θέσεις και
θεωρίες, αποτελεί θεμελιώδη μορφή τέχνης και
συντροφιά, καλλιεργεί την σκέψη. Επιλέγουμε συνειδητά
να λειτουργούμε πέρα από τον αστικό πολιτισμό, ο
οποίος αποτελεί μια συνθήκη στην υπηρεσία της
άρχουσας τάξης, ένα ακόμη μέσο για να προωθείται και
να ενισχύεται η βαρβατότητα, ο ξεπεσμός των αξιών, η
λατρεία του κέρδους, ο ανταγωνισμός των ατόμων αντί
της συνεργασίας τους και, τελικά, η ίδια η κυριαρχία του
καπιταλιστικού συστήματος. Η γειτονιά των Εξαρχείων
αποτελεί μία “ατέλεια” μες την ομοιομορφία αυτής της
κυριαρχίας και ως τέτοια θέλουμε να την υπερασπιστούμε
και να την διατηρήσουμε, απέναντι στα σχέδια για την
μετατροπή της σε ένα εναλλακτικό διασκεδαστήριο.

Το χαλί που είναι στρωμμένο και
ήδη το περπατάμε, οδηγεί σε ένα
μέλλον που τα συστατικά του
στοιχεία θα είναι ο έλεγχος, η
εκμετάλλευση, η απομόνωση και
η απελπισία. Έχει ιδιαίτερη
σημασία, μες το σκοτάδι που
απλώνεται τριγύρω, να φροντί-
σουμε να υπάρχουν μερικές
εκλάμψεις. Οφείλουμε να αναλά-
βουμε την ευθύνη της συμμε-
τοχής μας στην ιστορία, να μην
μείνουμε παρατηρητές ούτε
απλά “διαμαρτυρόμενοι”. Τίποτε
δεν θα κινηθεί προς μια θετική
κατεύθυνση, όσο αφήνουμε την
αστική τάξη να καθορίζει μόνη
της τις εξελίξεις εξοντώνοντας
κάθε απλό άνθρωπο, οξύνοντας
την νοσηρότητα της κοινωνίας
και δηλητηριάζοντας τα πάντα,
απ' την φύση ως τις σχέσεις και
τον πολιτισμό. Βήμα-βήμα, να
οργανώσουμε την συλλογική μας
αντίσταση στην παραίτηση.
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