Από το Μικρόπολις στο Respiro
di Liberta (Ανάσα Ελευθερίας)
Η πλούσια 11χρονη εμπειρία του κοινωνικού
χώρου για την ελευθερία Μικρόπολις,
δημιούργησε μια πολιτική και κοινωνική
παρακαταθήκη που ήταν αδύνατον να μείνει σε
ακινησία, μετά την υποχρεωτική έξωση από το
κτίριο στο οποίο στεγάζονταν.
Ο νέος χώρος βρίσκεται πια στον δρόμο της
Ολυμπιάδος, Ιουλιανού και Ολυμπιάδος-πίσω
από την εκκλησία της Λαοδηγήτριας.
Γιατί Respiro di liberta;
Αν αναδείχθηκε κάτι σ’ αυτό τον χρόνο της πανδημίας, ένα από
αυτά είναι η παγκοσμιότητα που απέκτησε το “I can’t
breathe”του δολοφονημένου αφροαμερικανού George Floyd κάτω από
την κρατική μπότα.
Η πολυσημαντικότητα και το νόημα αυτής της κραυγής διαπέρασε
όλες τις πτυχές της καθημερινής ζώνης και γειώθηκε σε όλα τα
πεδία της καταπίεσης. Έγινε η κραυγή της ασφυξίας που προκαλεί
ο κλοιός της αγοράς και του κράτους, ο οποίος εξελίχθηκε σε
ακόμη πιο επιθετικό μέσω του κρατικού ολοκληρωτισμού και των
διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Το «Μικρόπολις» γεννήθηκε από την εξέγερση του 2008 κι έγινε η
πιο μαζική εδαφικοποιημένη πρόταση εξόδου από τις σχέσεις
κυριαρχίας αλλά και προοπτική για την ζωή που θέλουμε στις
πόλεις και τις γειτονιές μας. Τελευταία του παρακαταθήκη ήταν
το πολυεπίπεδο «Δίκτυο Covid-19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης» .
Από την πρώτη προσταγή του κράτους για παύση κάθε κοινωνικής
λειτουργίας υπήρξε και η έμπρακτη αμφισβήτηση ότι ο συλλογικός
δρόμος της αλληλοβοήθειας και της αυτοοργάνωσης είναι ένας
δρόμος προοπτικής. Κόντρα στις πειθαρχήσεις του κυρίαρχου δεν
αφήσαμε το μονοπώλιο των ζωών μας στην αγορά και το κράτος.
Υψώσαμε τις συλλογικές μας αντιστάσεις παίρνοντας την υγεία

στα χέρια μας. Δείξαμε ότι μπορούμε να μείνουμε στην κοινότητα
και στη γειτονιά, ότι υπεύθυνα και με ασφάλεια μπορούμε να
ανοίξουμε δρόμους μέσα στα αδιέξοδα της κρατικής διαχείρισης
και ότι η ματιά της μιας, απέναντι στον άλλον, χωρίς
διαχωρισμούς και διακρίσεις, είναι η μόνη εγγύηση της ύπαρξης.
Έτσι τώρα και ο νέος χώρος ως συνέχειά του ήταν αδύνατον να
δημιουργηθεί εκ του μηδενός, αφού γνωρίζουμε πια καλά πως
κοινωνικός κινηματικός χώρος νοείται μόνο ως έδαφος που
αυτοθεσμίζεται εντός και διαμέσου της κοινωνίας, εντός και
διαμέσου της κινηματικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, χώρος
ανοικτός στις προκλήσεις που επιφυλάσσει η κυκλοφορία των
αγώνων και συνάμα ανοικτός στην καθεμιά και στον καθένα που
αντιστέκεται στον κλοιό της κυρίαρχης εξουσίας.
ΑΝΑΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ λοιπόν: Στόχος του νέου αυτοδιαχειριζόμενου
εγχειρήματος αποτελεί να δημιουργήσει το έδαφος για εξωστρεφή
κοινωνική και πολιτική δράση των ομάδων και των ατόμων που το
απαρτίζουν, πάντα με αντι-ιεραρχικά στοιχεία και πέρα από
κρατικούς οργανισμούς και ΜΚΟ. Αυτή αποτελεί και η βασική αρχή
του χώρου. Η μεγάλη εμπειρία του Μικρόπολις μας δείχνει ότι τα
εγχειρήματα, όσο σημαντικό έργο και να παράγουν σε νοήματα και
ως έμπρακτα παραδείγματα πέρα από την αγορά και το κράτος,
χρειάζεται να ξεφεύγουν από την εσωστρέφεια και τον
ιδρυματισμό και να βγαίνουν στον δημόσιο χώρο, εκεί όπου
γεννάται η αντίσταση, η κοινωνικοποίηση των προταγμάτων ως
αμφισβήτηση προς το υπάρχον και οι αγώνες χειραφέτησης.
Η αμεσοδημοκρατική συνέλευση του χώρου ασχολείται κυρίως με
πολιτικές δράσεις εντός κι εκτός του χώρου. Με κύρια απεύθυνση
δηλαδή, την ίδια την κοινωνία και την διάδοση των κινημάτων
και των αγώνων. Στη συνέλευση συμμετέχουν άτομα και ομάδες που
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο αυτό, έξω από
μικροπολιτικούς ανταγωνισμούς με ξεκάθαρη θέση μέσα στις
διαδικασίες της συνέλευσης και στον ίδιο το χώρο.
Συμμετέχουν ομάδες και εγχειρήματα όπως: Αντιεξουσιαστική
Κίνηση Θεσσαλονίκης, Ομάδα Ψυχικής Υγείας Covid-19: Αλληλεγγύη
Θεσσαλονίκης, Απάλευτος Α.Σ.(πρώην Micropolis kick box),

Copwatch.gr, Εργαστήρι Κεραμικής Γαία +980°C, κολεκτίβα
μεταξοτυπίας και παραμένει ανοιχτός σε άτομα και εγχειρήματα
που θέλουν να συστεγαστούν με τις παραπάνω βάσεις, όπως
τέθηκαν.
Συνέλευση κάθε Δευτέρα στις 18:00.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ
Για να πάρουμε τις δικές μας ανάσες ελευθερίας, μέσα στον
κόσμο της καταπίεσης, της πατριαρχίας, της εκμετάλλευσης και
της αδικίας.
RESPIRO DI LIBERTA
*Ευχαριστούμε τον χώρο του InfoLibre για την φιλοξενία των
ομάδων για όσο καιρό δεν υπήρχε στέγη για τις συνελεύσεις και
τις δράσεις τους.

