Ανακοίνωση του Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ για την
ναζιστική επίθεση την Κυριακή 4/2/2018
Κατά την διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου στις 4/2/2018 στην Αθήνα, γύρω στις
17.00 έφτασε τηλεφωνική ενημέρωση συντρόφων από το κέντρο πως μια μεγάλη ομάδα
νεοναζί (άνω των 80 ατόμων) συγκροτήθηκε στην στοά της οδού Λέκκα 20 και Κολοκοτρώνη
και κατέβηκε οργανωμένα και ανενόχλητα προς το Μοναστηράκι. Αυτή η ομάδα, λίγα λεπτά
αργότερα, στοχευμένα επιτέθηκε στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός. Το
Εμπρός ολοκληρώνοντας εκείνη την ώρα την τριήμερη έκθεση φωτογραφίας και
ζωγραφικής «Ουτοπία» με τη συμμετοχή 80 καλλιτεχνών και το «Εργαστήριο Ελεύθερης
Έκφρασης» διατήρησε όλη την ημέρα το κτίριο ανοιχτό στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου
προσφέροντας συνάμα με τη βοήθεια της κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος» φαγητό σε πολλούς
ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Με αυτό τον τρόπο δώσαμε την δικιά μας απάντηση
στη λαίλαπα εκφασισμού αυτών των ημερών. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις τους κοινωνικούς χώρους που μέσα τους χωράνε όλοι οι κόσμοι. Πρέπει να
αγωνιστούμε για έναν κόσμο όπου δεν έχει θέση η μαζική αποβλάκωση, ο ρατσισμός και η
φασιστική θηριωδία.
Η οργανωμένη αντιφασιστική περιφρούρηση του Εμπρός- με
προφυλαγμένο το κτίριο και με την παρουσία και συμμετοχή πολύ κόσμου στάθηκε απέναντι
στους ναζιστές που αποθρασυμμένοι από το πατριωτικό παραλήρημα του συλλαλητηρίου
επέλεξαν να στοχεύσουν ένα θέατρο, έναν αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο τέχνης, ένα
χώρο του απελευθερωτικού κινήματος, που παράγει αυτοοργανωμένο πολιτισμό από όλους
για όλους. Η περιφρούρηση αντιμετώπισε τη ναζιστική επίθεση με επιτυχία δίνοντας ένα
ξεκάθαρο και δυναμικό μήνυμα. Όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να
σταθούμε απέναντι σε κάθε μορφής βαρβαρότητα. Μισή ώρα μετά την απομάκρυνση των
ναζιστών εμφανίστηκαν τα ΜΑΤ, τα οποία παρέμειναν για δέκα λεπτά στην περιοχή και
αποχώρησαν ενώ ήδη προσέρχονταν προς το κτίριο και άλλοι αλληλέγγυοι. Από τις 8 και
μετά η συνέλευση του Εμπρός με την ομάδα περιφρούρησης σε επιφυλακή και
μεγάλο αριθμό αλληλέγγυων συνεχίζεται κανονικά. Δεν θα εγκαταλείψουμε και θα
υπερασπιστούμε τον απελευθερωμένο χώρο του Εμπρός. Ευχαριστούμε τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες για την αλληλέγγυα και υπεύθυνη στάση τους. Να τσακίσουμε τους
φασίστες και να γκρεμίσουμε τα σύνορα που γεννούν τον φασισμό και τον φυλετισμό.
Δύναμη σε όσους υπερασπίζονται τα απελευθερωμένα «εδάφη» του κινήματος σε κάθε
πόλη. Δέκα- εκατό- χιλιάδες καταλήψεις ενάντια σε έναν κόσμο οργανωμένης θλίψης.
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