Αθλητικός Αυτοργανωμένος Σύλλογος “Ασπάλαθος”
Καλώς ήρθες στον Αθλητικό Αυτοργανωμένο Συλλόγο “Ασπάλαθος”. Για να έχεις αυτό το
κειμενάκι στα χέρια σου σημαίνει πως κάπου σε έχουμε πετύχει, κάπου μας πήρε το μάτι ή το αυτί
σου ή απλά γούσταρες την φάση και είπες να δοκιμάσεις. Όπως και να έχει καλό είναι να πάρεις
μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για το τι είναι ο Ασπάλαθος μέχρι τώρα. Η ιδέα του να δημιουργηθεί μια
ομάδα τελείως διαφορετική από αυτές που ήδη υπάρχουν στα Χανιά ξεκίνησε ουσιαστικά πριν το
καλοκαίρι του 2017. Από τότε κάνουμε κάθε βδομάδα κουβέντες και συνελεύσεις για να βρούμε
πως θα λειτουργούμε και πως θα λύνουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Τα άτομα που
ασχολούνται με την ομάδα μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ τους όμως το κοινό τους είναι η
όρεξη για δράση και αθλητισμό έτσι όπως το φανταζόμαστε και θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Για αυτό
διαλέξαμε να λειτουργούμε αυτοοργανωμένα, χωρίς προέδρους, διοικήσεις, χορηγίες, προπονητές
και αυθεντίες.
Με δύο λόγια αυτο-οργάνωση σημαίνει πως δεν υπάρχει κανείς άλλος να μας οργανώσει εκτός από
εμάς τους ίδιους. Οι αποφάσεις παίρνονται από όλους μας μέσα στην συνέλευση αφού έχει
εκφράσει όποιος θέλει την άποψή του. Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος στον
Ασπάλαθο και στην αυτό-οργάνωση της ομάδας είναι η συμμετοχή του στην συνέλευση καθώς εκεί
είναι η διαδικασία που παίρνουμε τις αποφάσεις και οργανώνουμε συλλογικά τις δράσεις και τις
ιδέες μας.
Στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 14 αυτοοργανωμένες ομάδες. Στην Κρήτη υπάρχει ο
Τηγανίτης που φτιάχτηκε το 2015 στο Ηράκλειο, ο Λίβας που δημιουργήθηκε το 2016 στο Ρέθυμνο
και εμείς πλέον με έτος ίδρυσης το 2017! Όπως πολλές αυτο-οργανωμένες ομάδες έτσι και εμείς
εκφράζουμε την αντίθεση μας στον αθλητισμό με τη μορφή που έχει σήμερα. Ξεκινώντας με ομάδα
ποδοσφαίρου αντρών -και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία κι άλλων τμημάτων στο μέλλονθέλουμε να σπείρουμε και εμείς το μικρόβιο μιας διαφορετικής έννοιας του αθλητισμού στην πόλη
που ζούμε. Αυτό σημαίνει ότι αυτο-οργανώνουμε τις προπονήσεις μας με συλλογικό τρόπο, είμαστε
ενάντια στην εμπορευματική μορφή του αθλητισμού γενικότερα, εναντιωνόμαστε στην ιεραρχία
λειτουργώντας με οριζόντιες διαδικασίες. Εναντιωνόμαστε στην ‘’no politica’’ λογική καθώς
θεωρούμε ότι είμαστε πολιτικά και όχι κομματικά όντα και έχουμε φωνή ενάντια στο φασισμό, το
σεξισμό, το ρατσισμό και οποιασδήποτε μορφής τυπικής ή άτυπης εξουσιαστικής τάσης. Βάζοντας
αυτά τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν θέλουμε να χαρούμε τον αθλητισμό μακρυά από
ανταγωνισμούς και κέρδη.
Αν θέλετε να μας γνωρίσετε από κοντά ή θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλη του Α.Α.Σ. Ασπαλάθου η
συνέλευσή μας είναι κάθε Δευτέρα στις 19:30 στο κοινωνικό στέκι-στέκι μεταναστών,
Χατζημιχάλη Νταλιάνη 5, στην αίθουσα μαθημάτων τέρμα πάνω. Το κοινωνικό στέκι-στέκι
μεταναστών είναι ένας ελεύθερος χώρος ανοιχτός στον κόσμο που φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές
ομάδες ή δραστηριότητες στον χώρο του. Οι προπονήσεις μας γίνονται συνήθως:
Τρίτη στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς, 21:00.
Πέμπτη 20:30 και Παρασκευή 20:00 στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας
Αλλιώς στο e-mail της ομάδας: aspalathos@lists.espiv.net
Αυτά προς το παρόν και τα υπόλοιπα στο ιδρυτικό μας κείμενο.
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