Ανταπόκριση από το 2ημερο
φεστιβάλ του ΕΚΧ Respiro di
Libertà στο ΑΠΘ (Photos)
Το διήμερο φεστιβαλ του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Respiro di
Libertà που έλαβε χώρο στο Α.Π.Θ., από το φουαγιέ της Νομικής
μέχρι και τα γρασίδια Φιλοσοφικής/Θεολογικής, έφτασε στο τέλος
του. Για όλες και όλους εμάς ήταν αρκετά σημαντική η επιλογή
του τόπου διεξαγωγής του φεστιβάλ, καθώς έχοντας ζήσει τα
γεγονότα που διαδραματίζονται τον τελευταίο μήνα μέσα στους
χωρους του πανεπιστήμιου γίνεται ξεκάθαρο πως η εξουσία θέλει
να αποκλείσει οποιαδήποτε πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα
μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Μπροστά σε αυτή την
συνθήκη που επικρατεί και θέλει να επιβάλλει το κράτος, το
σίγουρο είναι ένα: Το πανεπιστήμιο οφείλει να έχει δημόσιο και
κοινωνικό χαρακτήρα•να είναι,δηλαδή, ανοιχτά προσβάσιμο για
όλες και όλους.
Επιλέχθηκε, έτσι, το Α.Π.Θ. ως χώρος διεξαγωγής του διημέρου,
αντιλαμβανόμενες/οι την ανάγκη να γίνει ξεκάθαρο ότι μέσα στα
πανεπιστήμια δεν χωράνε μπάτσοι, εργολάβοι και μαφίες. Την
ανάγκη να επανοικειοποιηθούμε το πανεπιστήμιο ως εναν χώρο
ανοιχτό, που φιλοξενεί εκδηλώσεις, αγώνες, πολιτικές ζυμώσεις,
συζητήσεις, να είναι δηλαδή γεμάτος ζωή. Κόντρα σ’ αυτά που
επιτάσσει η εξουσία, που θέλει τους χώρους αυτούς ανοιχτούς
μόνο για την αστυνομία, τις μαφίες και τα συμφέροντα των
εταιρειών.
Το διήμερο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσέλευση του κόσμου
παρά τον άσχημο καιρό της πρώτης ημέρας και τις αναβολές λόγω
κακοκαιρίας. Την πρώτη ημέρα συζητήθηκε το ζήτημα των έμφυλων
διακρίσεων και της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ την
δεύτερη με μία ευρεία και μεγάλη συμμετοχή από άτομα,
πρωτοβουλίες και συλλογικότητες της πόλης πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση που αφορούσε διάφορες εκφάνσεις της κρατικής
καταστολής και του ελληνικού κράτους ασφάλειας. Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ομάδων του ΕΚΧ Respiro, συλλογική
κουζίνα, παζάρι μεταχειρισμένων ρούχων, παζάρι DIY
καλλιτεχνών, έκθεση φωτογραφίας για την αστυνομική βία, lives
ενώ δεν έλειπαν και πάγκοι με υλικό και merch διαφόρων ομάδων

του χώρου αλλά και άλλων συλλογικοτήτων/πρωτοβουλιών.
Έγινε σαφές ότι παρά την έντονη αστυνομοκρατία μες στο campus,
τα άτομα που πλαισίωσαν το φεστιβάλ θέλησαν να δώσουν ένα
ηχηρό μήνυμα: Ότι το μόνο που δεν περισσεύει μέσα στα
πανεπιστήμια είναι η πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
Μέσα σε ένα ασφυκτικό κλίμα εντονης τρομοκρατίας και
καταστολής, στον καιρό όπου το κράτος, ο καπιταλισμός και η
πατριαρχία συντηρούν και προωθούν την βία, την εκμετάλλευση
και τον αποκλεισμό, εμείς επιλέγουμε την συλλογικοποίηση, την
αλληλεγγύη και τη δημιουργία.
Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που συμμετείχαν και στήριξαν την
προσπάθεια αυτή.
Φωτογραφίες και από την ανταπόκριση του infolibre –
Συνεργατική για την ανεξάρτητη ενημέρωση και επικοινωνία
ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
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