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Στέκι Αρέως 11 (Χώρος)

Στέκι Αρέως 11 (Χώρος)
Το Στέκι Αρέως 11 ήταν αυτό-διαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος
στην εντός των τειχών Λευκωσία, που λειτουργούσε το 2014.
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Ταυτότητα Χώρου
Αποτελούμε μια ομάδα νέων, η οποία μετά από πολλές συζητήσεις
και αναζητήσεις εντόπισε την καθημερινή ανάγκη της
δημιουργίας και της συντροφικότητας. Γι΄ αυτό το λόγο
δημιουργήσαμε τον πολυχώρο – στέκι “Άρεως 11”, που βρίσκεται
στο ισόγειο της πολυκατοικίας της οδού Άρεως 11 στην παλιά
Πόλη. Για την εκπλήρωση των αναγκών μας συγκροτήσαμε εντός
του χώρου συλλογική βιβλιοθήκη, κουζίνα που λειτουργεί με
ελεύθερη συνεισφορά, εργαστήρι τέχνης, χώρο μελέτης και χώρο
δημιουργίας.
Οργανώνουμε από κοινού, λαμβάνοντας συλλογικές αποφάσεις,
εγχειρήματα που προωθούν τη δημιουργία, την αυτομόρφωση,
την αυτοοργάνωση, τη συντροφικότητα, και την καταπολέμηση
της καθημερινής απραξίας. Συντηρούμε οι ίδιοι το χώρο και τα
εγχειρήματά μας, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τη μεσολάβηση του
κέρδους, και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οποιουδήποτε είδους
κυριαρχία. Δεν έχουμε κανένα πρόταγμα ή ιδεολογία που να
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κατευθύνει τις αποφάσεις και τις πράξεις μας.
Απαιραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του
χώρου μας είναι η συμμετοχή και η συνεύρεση. Γι΄ αυτό σας
περιμένουμε να γίνετε κομμάτι αυτού του χώρου και όλων αυτών
που έχει να προσφέρει. Ο χώρος είναι ανοιχτός προς όλους καθ΄
όλη τη διάρκεια της μέρας.1)

Φυλλάδια
(??/14) Χαιρετίζουμε τη Γειτονιά!
(??/14) Κείμενο για τους Δημόσιους Χώρους
(??/14) Κείμενο για τη Monsanto

Άλλο Υλικό
(??/14) Τρικάκια για τους Δημόσιους Χώρους
(??/14) Η Εθνοτική Σύγκρουση στην Κύπρο την Δεκαετία του 50 - Η Δράση της ΕΟΚΑ και της
ΤΜΤ (Τρικάκι)
Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Χώροι, Δεκαετία 2010-2019, Λευκωσία (νότια), Λευκωσία,
Ελευθεριακές Ιδέες
1)

Σελίδα Facebook (About) του Στεκιού Αρέως 11
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