Ηχητικά
εκδηλώσεων
12ου
Αντιεξουσιαστικού
Φεστιβάλ
Κομοτηνής
Το ηχητικό της 1ης εκδήλωσης:
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)
Το ηχητικό της 2ης εκδήλωσης:
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)

