5ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
στα Γιάννενα – Πρόγραμμα
Για 5η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
στα Γιάννενα από τη Χειρονομία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση.
Πρώτη μέρα του φεστιβάλ θα είναι η Τρίτη 18 Ιουνίου και θα
συνεχιστεί από την Παρασκευή έως και την Κυριακή 21-23 Ιουνίου
με πλήθος πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα
πραγματοποιηθούν τόσο στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Αλιμούρα»
όσο και στο Θεατράκι Σκάλας. Φυσικά, θα υπάρχει πλουραλιστικό
κι ενημερωμένο πολιτικό βιβλιοπωλείο και πάγκος με πολιτικό
υλικό.
Το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ αποτελεί εδώ και μια πενταετία
ένα θεσμό αντίστασης στην ακραία εμπορευματοποίηση που
λαμβάνει χώρα στην πόλη τα τελευταία χρόνια, η οποία
σχετίζεται με την ολοένα και περισσότερη παραχώρηση στους
επιχειρηματίες του δημόσιου χώρου που κάποτε ανήκε στους
πολίτες. Από τη μία, οι θεσμικοί φορείς αναδιαμορφώνουν το
δημόσιο χώρο προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους, προβάλλοντας
την εικόνα μίας πόλης «σύγχρονης», «ευρωπαϊκής», φιλικής προς
τους τουρίστες, της οποίας η ιστορία παρουσιάζεται σαν έκθεμα
προς εκμετάλλευση. Από την άλλη, το φεστιβάλ επιδιώκει να
απελευθερώσει το δημόσιο χώρο από τις επιταγές του κέρδους και
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μίας πραγματικής πολιτικής,
δημοκρατικής ζύμωσης της κοινωνίας.
Το Αντιεξουσιαστικό
Φεστιβάλ αποτελεί μία σοβαρή αντιπρόταση στην ιδιώτευση και
στην
καθυπόταξη της κοινωνίας στην αδιαφορία και στην
ενσωμάτωση, αποτελεί ένα θεσμό άμεσης δημοκρατίας,
αυτοοργάνωσης και καθολικής κοινωνικής αντίστασης.
Στην εποχή της οριστικής κατάρρευσης των αναθετικών ελπίδων
και των παλιών βεβαιοτήτων, αναδύεται ολοένα και πιο
επιτακτικά το ζήτημα της μετάβασης σε κοινωνίες χωρίς
αντιπροσώπους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου

οι ίδιες οι κοινωνίες θα μπορούν να έχουν λόγο για την ίδια
τους την ύπαρξη. Τα σύγχρονα κινήματα, είτε πετυχαίνουν τους
άμεσους στόχους τους είτε όχι, οργανώνονται πλέον στη βάση της
ισότητας και της οριζοντιότητας, χωρίς την εξουσία και την
καθοδήγηση «ειδικών» ή κομματικών μηχανισμών, αμφισβητώντας
έτσι τις παλαιές σχέσεις εξουσίας, κάτι που οδηγεί οπωσδήποτε
σε μία τάση συνολικής αμφισβήτησης των θεσμών του έθνουςκράτους και των καταπιεστικών εκμεταλλευτικών σχέσεων του
νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου που εφαρμόζεται σχεδόν
παντού.
Την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 19.30, θα γίνει εισαγωγική
εκδήλωση στο φεστιβάλ, στον ε.κ.χ Αλιμούρα με θέμα «Το
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων», στην οποία θα μιλήσουν
μέλη της Συνέλευση των Συνελεύσεων του Commercy της
Γαλλίας και το Περιοδικό Βαβυλωνία.
Το Κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα της τάσης των σύγχρονων κινημάτων που
προαναφέρθηκε, ενώ είναι και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
συζητηθεί και το ζήτημα των εκλογών της 7ης Ιουλίου στην Ελλάδα
και την πρόταση των κινημάτων για τη στάση που πρέπει να
κρατούν απέναντι στους εκάστοτε διαχειριστές της εξουσίας.
Τα σύγχρονα κινήματα πρέπει, επίσης, οπωσδήποτε να είναι
οικολογικά. Η ιστορική τάση καπιταλισμού και σοσιαλισμού προς
την αέναη «ανάπτυξη» έχει οδηγήσει σε καταστρεπτικές
συνέπειες, μη αναστρέψιμες, για τη μεγάλη πλειονότητα του
πληθυσμού της γης. Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων, τις οποίες
προωθούν κράτη και υπερεθνικοί ενεργειακοί κολοσσοί, θα
οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε καταστροφή των τοπικών
κοινωνιών της χώρας, στην οικονομική αφαίμαξή τους, σε
ερημοποίηση του φυσικού τοπίου και σε γεωπολιτικούς
ανταγωνισμούς, οι οποίοι πάνε «πακέτο» με τα πετρέλαια και το
ζήτημα της ενέργειας γενικότερα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς
τι συμβαίνει στις κύριες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
Για τη γεωπολιτική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο

και την Ελλάδα, για τις αντιστάσεις του αντιεξορυκτικού
κινήματος στην Ελλάδα και για το μείζον ζήτημα της
ενέργειας και της διαχείρισής της θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση με θέμα «Κοινωνικές Αντιστάσεις στις εξορύξεις
: Γεωπολιτική στρατηγική και ενεργειακή λεηλασία», η
οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου στο
Θεατράκι στις 18.30, με τη συμμετοχή των Πρωτοβουλιών
Αθήνας και Πρέβεζας και της Ανοιχτής Συνέλευσης στα
Γιάννενα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Θα
ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι στο Θεατράκι στις 22.30 με
τους Σταματία Δόση, Ορφέα Τσακτσίρα και Μάρι Τούμπα.
Στα πλαίσια της ενεργειακής λεηλασίας και της καταστροφής της
φύσης για τα κέρδη κράτους κι εταιριών εντάσσεται και το
εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Δ. Κουτσαμπασιάκου με τίτλο «Ο
Ηρακλής, ο Αχελώος και η Μεσοχώρα», το οποίο θα προβληθεί στον
ε.κ.χ «Αλιμούρα» το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 8 μμ.
Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και το live του Φεστιβάλ
με τη συμμετοχή των Ask Tomorrow, Ωχτομηδέν και
Moukliomos. Ώρα έναρξης 23.00 και τόπος το Θεατράκι.
Οι τρομακτικές ανισότητες που παράγει η εξουσία εδράζονται σε
προαιώνιες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις εκμετάλλευσης,
οι οποίες με τη σειρά τους, όταν δεν ξεριζώνονται, οδηγούν στη
βία και στην επιβολή. Η πατριαρχία, ως μία τέτοια μορφή
προαιώνιας καταπίεσης των γυναικών, μετατρέπεται σε
κανονικοποιημένη βία εναντίον τους. Ο συνεχώς διογκούμενος
αριθμός δολοφονιών γυναικών από τους άντρες, τους συντρόφους ή
τους πατεράδες τους, μας οδηγεί ευλόγως στο συμπέρασμα πως η
βία κατά των γυναικών είναι ανεκτή ή και δικαιολογημένη από
την κοινωνική πραγματικότητα που παράγουν οι βασικοί θεσμοί
του κράτους, τα Μ.Μ.Ε και η Εκκλησία.
Δεν μπορούμε παρά να μιλάμε, λοιπόν, για γυναικοκτονίες
και σε αυτή τη βάση θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την
Κυριακή 23 Ιουνίου στις 19.30 στο Θεατράκι με θέμα
«Γυναικοκτονίες : Εγκλήματα ενός ακήρυχτου πολέμου»,

στην οποία θα μιλήσει η δημοσιογράφος Άννα Νίνη. Το
Φεστιβάλ θα κλείσει στο Θεατράκι με party και ώρα
έναρξης τις 23.00.
Επιδιώκουμε,

λοιπόν

να

αναδείξουμε

μία

σύγχρονη

αντιεξουσιαστική κριτική στην εξουσία και στην εκμετάλλευση
που βιώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Επιδιώκουμε να
δώσουμε σοβαρές απαντήσεις, μη θεσμικές και μη ελεγχόμενες από
την κυριαρχία. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για
συνολική κοινωνική χειραφέτηση. Το Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
είναι μία προεικόνιση για την κοινωνία που οραματιζόμαστε.
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