12o Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
Κομοτηνής

12o Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ Κομοτηνής | 24-28 Μαρτίου
Στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Adelante, όπου διεξάγονται οι
συνελεύσεις της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Κομοτηνής πάντα
αντιλαμβανόμασταν τα φεστιβάλ μας ως μια διαδικασία εξόδου από
την κανονικότητα της εξατομίκευσης και της πνευματικήςσυναισθηματικής αποχαύνωσης που κυριαρχεί τοπικά, πανελλαδικά
,ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιλαμβανόμαστε τη
δημιουργία καθώς και τη διενέργεια του φεστιβάλ ως μια
διαδικασία απελευθερωτική, έντονη, συλλογική, προεικόνιση της
καθημερινότητας που θέλουμε να ζήσουμε με αλληλεγγύη,
αυτονομία, αξιοπρέπεια.
Πρόθεση μας είναι η δημιουργία μιας ανάσας ελευθερίας μέσα στο
υπάρχουν στο οποίο αντιπαρατιθέμεθα συλλήβδην. Γιατί για εμάς

η ύπαρξη στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων, οι διώξεις
ολόκληρων κοινοτήτων στις Σκουριές, η διαρκής εξαθλίωση με τη,
δεδομένη πλέον, πολιτική της λιτότητας δεν αποτελούν απλώς μια
προσωρινή περίοδο κρίσης, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα
οικονομικής διαχείρισης που πρέπει να καταστραφεί συθέμελα. Η
διαρκής εκκένωση καταλήψεων και ελεύθερων κοινωνικών χώρων και
οι εκδικητικές στερήσεις δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμένων και
αγωνιστών μόνο ως επίδειξη εξουσίας της κρατικής επιβολής
μπορούν να ιδωθούν και ως τέτοιες αποτελούν κίνητρο αντίστασης
και αντίδρασης.
Αυτές τις απαντήσεις επιδιώκουμε να δώσουμε 24-28 Μαρτίου, στη
διάρκεια του 12 ου Αντιεξουσιαστικού Φεστιβάλ. Η επιλογή της
ημερομηνίας καθόλου τυχαία. Την ίδια ώρα που «ομόψυχα» όλη η
η

Ελλάδα γιορτάζει την «εθνική απελευθέρωση» της 25 Μαρτίου,
εμείς επιλέγουμε να δώσουμε μια διαφορετική οπτική από το
κυρίαρχο απέναντι σε δόγματα όπως το «δεν υπάρχει εναλλακτική»
και τον εθνικισμό που τρέφουν οι ημέρες, καθώς το σύστημα και
το κράτος που καταπιέζουν και εξαθλιώνουν καθημερινά τις ζωές
μας δεν έχουν πεθάνει.
Καλούμε, λοιπόν, την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής να
διαδράσει και να συμβάλλει σε αυτόν τον διάλογο που έχουμε ήδη
ανοίξει μέσα από την δράση μας, τους ελεύθερους κοινωνικούς
χώρους καθώς και από τα προηγούμενα φεστιβάλ με την
ακηδεμόνευτη
πολιτική-πολιτιστική
χαρακτηρίζουν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Παρασκευή 24/3 στις 18:00 στον Ε.Κ.Χ. Adelante (Αγ. Γεωργίου
36)
Εκδήλωση-συζήτηση: Το ζήτημα της (αυτο)διαχείρισης των Μ.Μ.Ε.
και η πληροφορία ως κοινό αγαθό: Πριν κάποιους μήνες έγινε
αρκετή φασαρία στο κεντροπολιτικό σκηνικό για τις λεγόμενες
τηλεοπτικές άδειες. Στην ουσία αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση
ήταν να ξαναμοιράσει την πίτα στους κατόχους των αδειών των

μεγάλων τηλεοπτικών μέσων. Το ζήτημα παραμένει: ποιος κατέχει
αυτά τα μέσα και παραμένουν στα χέρια εφοπλιστών που μέσα από
εκεί κάνουν την καθεστωτική προπαγάνδα και διατρανώνουν τα
συμφέροντα τους; Στην παρούσα εκδήλωση θα αναλυθούν όλα τα
παραπάνω και το πώς το κοινό αγαθό της πληροφορίας γίνεται
έρμαιο της κυριαρχίας, καθώς και πώς μπορεί να οικοδομηθεί και
να υλοποιηθεί μια διαφορετική διαχείριση με την κοινωνία να
έχει ενεργό ρόλο πάνω σ’ αυτή και όχι το κεφάλαιο.
Ομιλητές:
Γιώργος Παπαχριστοδούλου (Δημοσιογράφος)
Τόλης Στασινόπουλος (Περιοδικό Βαβυλωνία)
Παρέμβαση: Παναγιώτης Κούστας (Εκπομπή «Πάγιες και διαρκείς
ανάγκες» – ΕΡΤ Χανίων)
Παρασκευή 24/3 στις 23:00 στο Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής
Live με τους:
Godsleep (Heavy/Psychedelic Rock)
Purple Dino: (Heavy Rock)
Comfort In Silence (Instrumental)
Είσοδος 2 ευρώ
Σάββατο 25/3 στις 18:00 στον Ε.Κ.Χ. Adelante(Αγ. Γεωργίου 36)
Εκδήλωση-συζήτηση: Η αντιμετώπιση των προσφύγων από τα κράτη
και την Ε.Ε. και η απάντηση των κοινωνικών κινημάτων: Το
ζήτημα του προσφυγικού αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητήματα
των εξελίξεων τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια. Από τότε μέχρι
σήμερα ο Δυτικός “πολιτισμός” με πρωτοπόρο την Ε.Ε. έχει
συμβάλει μέσα από φράχτες, απελάσεις και απ’ τις συμφωνίες που
έχουν υπογραφτεί (όπως η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας) στον αφανισμό
χιλιάδων ανθρώπων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει μέσω
δηλώσεων ότι όλα κυλάνε ομαλά, παρόλαυτα οι μαρτυρίες
προσφύγων και μεταναστών μέσα από τις εξαθλιωτικές συνθήκες
που επικρατούν στα κέντρα “φιλοξενίας” που έχει στήσει το
κράτος, φτάνουν και μόνο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει
ακριβώς. Μέρος της κοινωνίας έδειξε και συνεχίζει να δείχνει

την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες είτε με το καλωσόρισμα
προσφυγόπουλων στα σχολεία είτε μέσω των καταλήψεων στέγασης
και των δομών φιλοξενίας που έχτισε το ίδιο το κίνημα χωρίς τη
συνδρομή κάποιου θεσμικού φορέα ή Μ.Κ.Ο.
Ομιλητές:
Σπυρίδων Τζουανόπουλος (Δικηγόρος)
Μαίρη Διακοπούλου (Δομή αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και
μετανάστες του Ε.Κ.Χ. Μικρόπολις)
Nizar Taeara (Δομή αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες του
Ε.Κ.Χ. Μικρόπολις)
Ramez Shams (Πρόσφυγας)
Σάββατο 25/3 ρεμπέτικο γλέντι στις 23:00 στη Λέσχη της Παλιάς
Νομικής
Κυριακή 26/3 στις 18:00 στον Ε.Κ.Χ. Adelante(Αγ. Γεωργίου 36)
Εκδήλωση-συζήτηση: Η επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου: Ούτε
κρατικός, ούτε ιδιωτικός, ελεύθερος και κοινωνικός: Η επέλαση
του κράτους και του κεφαλαίου πάνω στον δημόσιο χώρο και στα
κοινά αγαθά ξεκινά από τα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών που
καταλαμβάνουν χώρο στους πεζόδρομους και στις πλατείες της
Κομοτηνής μέχρι και την ιδιωτικοποίηση του νερού και της
εκκένωσης καταλήψεων όπως συνέβη πριν κάποιες μέρες με το
κλείσιμο της Βίλας Ζωγράφου και της Αλκιβιάδου 9 στην Αθήνα
όπου στεγάζονταν και 130 πρόσφυγες. Ουσιαστικά, πρόκειται για
ένα θέμα που αφορά το πώς η κυριαρχία εκμεταλλεύεται και
καταπατά τον δημόσιο χώρο που είναι κτήμα της κοινωνίας, τι
σημαίνουν αυτά για εμάς, με ποιον τρόπο τα διαχειριζόμαστε και
ποια είναι η απάντηση μας.
Ομιλητές:
Aντώνης Μπρούμας (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας)
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος «Αλιμούρα» (Γιάννενα)
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος «Φαβέλα» (Πειραιάς)
Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος «Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης»
Κυριακή 26/3 Bar Οικονομικής Ενίσχυσης στις 23:00 στον Ε.Κ.Χ.

Adelante(Αγ. Γεωργίου 36)
Τρίτη 28/3: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 2 διωκόμενους της
αντιφασιστικής πορείας (18/9/13), δικαστήρια Κομοτηνής 9:00
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

