Γιορτή της Αποανάπτυξης –
14&15 Σεπτέμβρη, Σταγιάτες
Πηλίου
Μία συνάντηση συνεργατικών, αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων
και κινημάτων που αντιστέκονται στη λεηλασία του περιβάλλοντος
και την καταστροφή των τοπικών κοινωνιών
Πρόγραμμα ΓΙΟΡΤΗΣ «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ»
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου
13.00 Eργαστήριο: “Υγρό Απορρυπαντικό” από τη ΒΙΟΜΕ
14.00 Συλλογική Κουζίνα
15.00 Θεματική (Κινήματα) “Το ενεργειακό ζήτημα”
Στη συζήτηση της ενέργειας θα τεθούν 2 κύριοι άξονες:
– Ενέργεια και περιβάλλον. Ποια είναι τα σημερινά δεδομένα,
πώς τα αντιμετωπίζει κάθε πρωτοβουλία, ποιες οι θέσεις των
κινημάτων για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος σε τοπική και
παγκόσμια κλίμακα, μύθοι και αλήθειες για την κλιματική
αλλαγή.
– Ενέργεια και ανάπτυξη. Οι θέσεις κάθε κινήματος για τη
βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και των κοινωνιών. Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας -ΑΠΕ- “πράσινη ενέργεια”, γεωπολιτικό πλαίσιο,
αυτόνομα δίκτυα, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
Με συμμετοχή των πρωτοβουλιών ενάντια στις εξορύξεις
πετρελαίου που προγραμματίζονται να γίνουν στο 1/3 της χωρας.
Πιο συγκεκριμένα μαζί μας θα είναι οι: Πρωτοβουλία Αθήνας
ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Ανοιχτή Συνέλευση στα
Γιάνεννα ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Πρωτοβουλία
Άρτας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Πρωτοβουλία

Πολιτών Πρέβεζας κατά των εξορύξεων, Σώστε την Ήπειρο – Όχι
στην εξόρυξη υδρογονανθράκων
21.00 Συναυλία:
Σπύρος Γραμμένος
Αλκίνοος Ιωαννίδης
Social Waste
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου
09.30 Περίπατος στις πηγές του νερού
11.00
Θεματική
Αυτοδιαχείριση”

(Συνεργατικά)

“Συνεργατισμός

και

Στη συζήτηση γύρω από τον συνεργατισμό οι 2 κύριοι άξονες θα
είναι:
– Το νόημα της συνεργατικής παραγωγής. Ποιος, τι και γιατί
παράγει, ερμηνεύοντας την αυτάρκεια, την ομότιμη παραγωγή, το
δίκαιο εμπόριο, το οικολογικό αποτύπωμα, την κυκλική
οικονομία.
– Η δομή της συνεργασίας, οριζόντια οργάνωση και μέθοδοι
ισότιμης συμμετοχής. Εμπειρίες και προβλήματα που ανακύπτουν
στη λειτουργία. Βιωσιμότητα των εγχειρημάτων σε περιβάλλον
αγοράς αλλά και κοινωνικό όφελος.
14.00 Συλλογική Κουζίνα
15.30 Διαδραστική Παράσταση “Με γεια τη δουλειά” από την Ομάδα
Θεάτρου του Καταπιεσμένου “Boalitaria”

Πολιτικό κάλεσμα:
“Ούτε ο Φιλελευθερισμός ούτε ο Μαρξισμός, που είναι ο
σημαντικότερός του αντίπαλος, δεν φαίνεται ότι μπορούν να
προσφέρουν μεγάλες ελπίδες για τη λύση των ογκωδών προβλημάτων

που απειλούν να μας συντρίψουν. Εξαιτίας αυτού αναζωπυρώθηκε
το ενδιαφέρον για μια τρίτη θέση που εκδηλώθηκε στις μελέτες
για τον Κοινωνικό ανθρωπισμό, τον Κοινοτισμό και άλλες
παραδόσεις κοινωνικού κριτικισμού οι οποίες επισκιάστηκαν από
τις κυρίαρχες παραδόσεις που προέρχονται από τον Διαφωτισμό. Η
έρευνα για έναν Τρίτο δρόμο, ούτε φιλελεύθερο ούτε μαρξιστικό,
αντανακλά τον αυξανόμενο φόβο ότι οι άνθρωποι δεν ελέγχουν
πλέον τη ζωή τους.”
Κρίστοφερ Λας / Πρόοδος: η τελευταία δεισιδαιμονία
Εδώ και 2 χρόνια, άτομα, ομάδες και κινήματα συνανταμώνονται
στις Σταγιάτες Πηλίου με στόχο να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο
νοημάτων και αξιών προς μια μετα-καπιταλιστική κοινωνία, καθώς
και να δράσουν συλλογικά απέναντι στην επέλαση του εξορυκτικού
καπιταλισμού, αλλά και στηρίζοντας τη δημιουργία κοινοτήτων
που βιωματικά θα παράγει έναν άλλο νέο κόσμο. Η πολύχρονη
πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει
ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις
των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι
ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια
προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει τον δρόμο για μια
κοινωνία που θα στηριχθεί: στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της
οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου
οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και
άυλων Κοινών, στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική
και συλλογική αυτονομία, σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη
θέσμιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού
Κοινοτισμού.
Η Από Κοινού Συνέλευση επιδιώκει αυτή τη σύγκλιση των
παραγωγικών δυνάμεων στη δημιουργία ενός ελκυστικού
προγράμματος για τη μετάβαση του έθνους/κράτους σε μια άμεση,
συμβουλιακή, κοινωνική και οικολογική δημοκρατία με βάση την
τοπική αυτοδιαχείριση/διοίκηση. Με αυτό το πνεύμα ενώνουμε τις
σκέψεις μας σε αυτή τη γιορτή, στα ζητήματα της Ενέργειας και
του Συνεργατισμού, για τα οποία αγωνιζόμαστε από κοινού τα
τελευταία χρόνια, και τώρα, ίσως περισσότερο από πριν, είναι

απαραίτητη η υπερ-τοπική δικτύωση και τα κοινά προτάγματα,
στον δρόμο για την “Κοινότητα των Κοινοτήτων”.
Σας καλούμε όλ@ σε αυτή τη γιορτή για την Αποανάπτυξη, μέσα σε
ένα περιβάλλον αυτοδιαχείρισης όπως αυτό στην κοινότητα των
Σταγιατών, να μοιραστούμε ιδέες, απόψεις και να δράσουμε Από
Κοινού!
Μουσικές – Περίπατος – Θέατρο – Οικοτεχνία – Βιβλία –
Συλλογική Κουζίνα – Χορτοφαγική διατροφή, μας περιμένουν σε
αυτό το διήμερο στο Πήλιο, όπου η καλή διάθεση και η θέληση
για δημιουργία φωτίζουν την καρδιά και το μυαλό μας.
Ένας νέος άλλος κόσμος είναι εφικτός!
Αλληλέγγυα και Κοινοτικά
Από Κοινού Συνέλευση για την Αποανάπτυξη – τον Κοινοτισμό –
την Άμεση Δημοκρατία

Στην πλατεία των Σταγιατών θα υπάρχει πάγκος πληροφοριών.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα κυκλοφορούν κουτιά οικονομικής
ενίσχυσης για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης.
Το αστικό ΚΤΕΛ Βόλου αποφάσισε να διευκολύνει τη μετακίνηση
όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία των “Από Κοινού”,
στις 14/9, στις Σταγιάτες, με έκτακτα δρομολόγια από τις
7:00μμ κάθε μισή ώρα ως τις 8:45μμ. Στο τέλος της συναυλίας θα
διατεθούν λεωφορεία για την επιστροφή στον Βόλο.
Πρόκειται για μια απόφαση της διοίκησης του ΚΤΕΛ, η οποία
ενισχύει τη μετακίνηση με τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς και
αμβλύνει το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης.
Χάρτης πάρκινγκ: Πατήστε εδώ
Χάρτης χώρου συναυλίας: Πατήστε εδώ
Χάρτης μονοπατιού από το Βόλο: Πατήστε εδώ

Ιστότοποι:
https://apokoinou.gr/
https://apokoinougiorti.blogspot.com/
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