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Φάλιες, Ελευθεριακό Δίκτυο στην Πόλη
(Ομάδα)
Ιστορικό Σημείωμα
Το Ιστορικό σημείωμα είναι κενό

Φάλιες, Ελευθεριακό Δίκτυο
στην Πόλη
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Ταυτότητα Ομάδας
Για τις Φάλιες
Οι Φάλιες ξεκίνησαν το 2005 ως ηλεκτρονικό περιοδικό της
ομάδας αντιπληροφόρησης ΆτυΠΟς με το σκεπτικό ότι ένα τέτοιο
περιοδικό, πέραν από την ειδησεογραφία, θα αποτελούσε και τη
βάση για ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα σε διάφορα άτομα και
ομάδες, κάτι που στην Κύπρο ήταν τότε πρακτικά σχεδόν
ανύπαρκτο. Μετά από 3 χρόνια διεργασιών και με τη γειτονική
εξέγερση να σπρώχνει και στο δικό μας χώρο τις διεργασίες
καθορισμού σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο προβάλλει ξανά, σε
πιο ώριμη μορφή, η ίδια ανάγκη: της συνεύρεσης διαφόρων
αφετηριών σκέψης, τάσεων και πρακτικών. Ίσως έτσι να φανεί εκ
νέου πού βρίσκεται η εναλλακτική-ελευθεριακή σκέψη, ποιες
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ριζοσπαστικές ιδέες υπάρχουν και ποιες μπορεί να είναι οι
καινούριες μορφές πολιτικής δράσης με τα νέα δεδομένα.
Ξέρουμε ότι οι κατεστημένες κοινωνικές δομές βασίζονται σε
έννοιες με κατεστημένο κοινωνικό περιεχόμενο. Θέλουμε να
ανατρέψουμε αυτό το περιεχόμενο. Θέλουμε να διαρρήξουμε τα
υπάρχοντα πλαίσια αντίληψης και να απαλλοτριώσουμε τις λέξεις
από τις νεοφιλελεύθερες τους σημασίες -να κατανοήσουμε την
ελευθερία ως κάτι πέραν της αγοράς, την εργασία ως κάτι πέραν
της δουλείας, την αξία ως κάτι πέραν της ποσότητας, την
σεξουαλικότητα ως κάτι πέραν της διαφήμισης, την ασφάλεια ως
κάτι πέραν της αστυνόμευσης, την κοινότητα ως κάτι πέραν του
έθνους. Θέλουμε να ανοίξουμε θέματα που η εξουσία κρατά
κλειστά γιατί δυναμιτίζουν την κοινωνική συν(εν)οχή.
Θέλουμεν να ’ννοίξουμεν ΦΑΛΙΕΣ!1)

Περιοδικό
(200?-09) Φάλιες OFFLINE

Φυλλάδια
(09/09) Η "Αριστερή" μας Δήμαρχος και το Όραμα της για την Λευκωσία
(??/1?) Το Δικαίωμα στην Πόλη: Ένα Ντοκιμαντέρ για τα Κινήματα Πόλης και τις Καταλήψεις
Χώρων στην Αθήνα
(05/10) Ανέγερση Καθεδρικού Ναού στη Λευκωσία;
(06/10) Φάλιες
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Επίσημη ιστοσελίδα Φάλιων
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