8ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ
(Ιωάννινα)
Εδώ και αρκετά χρόνια το
Αντιεξουσιαστικό
Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό
για την πόλη και την
κοινωνία των Ιωαννίνων.
Για 8η σερί χρονιά θα
διοργανωθεί φέτος από
τις 23 έως και τις 26
Ιουνίου, στο Θεατράκι
Σκάλας και στον Ελεύθερο
Κοινωνικό Χώρο Αλιμούρα,
με πλήθος πολιτικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ποιες είναι όμως οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες μέσα στις οποίες θα διεξαχθεί το φετινό φεστιβάλ;
Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και εγκλεισμού, διακοπτόμενου
μόνο από την υψηλή τουριστική σεζόν, επανερχόμαστε ( σιγά
σιγά σε μία, ας το πούμε, κανονικότητα. Με χιλιάδες νεκρούς
στις πλάτες μας, ένα σύστημα δημόσιας υγείας τσαλαπατημένο από
τις συνεχείς πολιτικές υποβάθμισης κάθε τι με δημόσιο
χαρακτήρα, με την καταστολή να έχει φτάσει σε επικίνδυνα ύψη,
τον μέσο άνθρωπο να αγκομαχά από τα άπειρα οικονομικά – και
όχι μόνο – προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά εντείνονται από την
λεγόμενη ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που μαστίζει το

μέσο νοικοκυριό, βομβαρδίζοντάς το καθημερινά με χρέη,
απλήρωτους λογαριασμούς και υποχρεώσεις που είναι αδύνατον να
έρθουν σε πέρας. Και πώς να βγάλουμε από τη λίστα τα
προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ο κόσμος, καθώς
και την έμφυλη καταπίεση, η οποία εκδηλώνεται με κακοποιήσεις,
βιασμούς και γυναικοκτονίες που καταγράφονται σχεδόν
καθημερινά;
Η κανονικότητα που επιφυλάσσει όμως μία νεοφιλελεύθερη
κυβέρνηση αρπαχτικών, βουτηγμένη μέσα στα σκάνδαλα και στις
μίζες δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική και λιγότερο
ζοφερή. Με ισχυρές δόσεις γραφειοκρατικού ελέγχου, με
κατασταλτικές μεθόδους μεγάλης βιαιότητας, με ενέσεις
εθνικισμού και ξενοφοβία και με ένα οικονομικό πρόγραμμα που
μεταθέτει τις ευθύνες για κάθε οικονομική και κοινωνική
δυστυχία στο άτομο, με όλα αυτά κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και
η φατρία του μητσοτακέικου. Κι αν έρχονται εκλογές και
κρύβονται κάτω από το χαλί όλες οι καταστροφές που προκαλεί σε
μας και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, με μικρά και
άχρηστα δωράκια περιοδικής καλοκαιρινής ελευθερίας χωρίς
κορωνοϊό και με ασήμαντες επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση
της κατά πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, όλα αυτά είναι χρέος μας
να τα θυμίζουμε και να τα αναλύουμε. Μέσα σε ένα περιβάλλον,
έτσι κι αλλιώς, μεγάλης οικολογικής καταστροφής που
προκαλείται εν πολλοίς από το οικονομικό σύστημα και τη λογική
της αέναης προόδου και ανάπτυξης, με τη ρύπανση, τα καμένα
δάση και την υποβάθμιση του φυσικού πλούτου να αποτελούν σε
πολλές περιπτώσεις την άμεση καθημερινότητά μας. Και φυσικά,
με έναν πόλεμο σε εξέλιξη, με μια άγρια εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία που απειλεί, με τη συμμετοχή διάφορων κρατικών
μηχανισμών, να βάλει τις κοινωνίες του πλανήτη σε ένα διαρκή
–γιατί όχι και παγκόσμιο- πόλεμο.
Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, λοιπόν, την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα
συζητήσουμε στον ΕΚΧ Αλιμούρα για τη συστηματική προσπάθεια
που γίνεται από το κράτος να φιμωθεί κάθε φωνή αντίστασης στο
δημόσιο χώρο. Οι μπάτσοι οργίασαν απέναντι στους πολίτες αυτής

της χώρας καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας και οργιάζουν ακόμα
περισσότερο τώρα απέναντι στους φοιτητές και ειδικά στο ΑΠΘ,
ώστε να εμπεδωθεί μια για πάντα ότι κουμάντο παντού κάνει το
κράτος και τα πανεπιστήμια δεν μπορούν παρά να είναι χώροι
οικονομικής προσόδου, χώροι της αγοράς. Απέναντι σε αυτήν την
συνθήκη παλεύουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθημερινά,
όπως και εργαζόμενοι-ες στο χώρο της Παιδείας, για ένα
πανεπιστήμιο δηλαδή ελεύθερο, δημόσιο και κοινωνικό.
Στις 24 Ιουνίου θα μιλήσουμε στο θεατράκι για τον πόλεμο και
την ενεργειακή κρίση, καθώς και για τις εξελίξεις στο ζήτημα
των εξορύξεων υδρογονανθράκων που επανέρχονται στο προσκήνιο
και στην περιοχή μας, την Ήπειρο, μετά τις κυρώσεις που έχει
επιβάλει η Ε.Ε στη Ρωσία. Το κράτος της Ρωσίας διεξάγει έναν
άνισο πόλεμο απέναντι στην Ουκρανία επιδιώκοντας να
εξασφαλίσει τα γεωπολιτικά και οικονομικά του συμφέροντα. Την
ίδια στιγμή τα δυτικά κράτη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την
πολεμική σύρραξη για να αποδυναμώσουν τη θέση της Ρωσίας και
να ενισχύσουν τη δική τους, σε έναν πόλεμο που γίνεται πάλι
στις πλάτες ενός λαού, που παίρνει με τη σειρά του το δρόμο
της προσφυγιάς όπως έχει συμβεί τόσες και τόσες φορές τα
τελευταία χρόνια μα αρκετούς λαούς (Συρία, Αφγανιστάν, Λιβύη
κλπ). Σε μία τέτοια συνθήκη προσπαθούν όλα τα κράτη να
εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους με εξοπλισμούς, συστήματα
ελέγχου και στρατιωτικοποίηση της καθημερινότητας, με
αποτέλεσμα και το ελληνικό κράτος να προσπαθεί από την εμπλοκή
του στον πόλεμο να ενισχύσει τη θέση του μέσα στο δυτικό μπλοκ
δυνάμεων υποσκελίζοντας την Τουρκία. Άλλο ένα «θερμό»
καλοκαίρι μας περιμένει, γεμάτο εθνικιστικές κορώνες
εκατέρωθεν, μπας και ξεχάσουμε για λίγο ποια είναι τα
προβλήματά μας και ποιος ο πραγματικός εχθρός.
Και τέλος, το πολιτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ λήγει το Σάββατο
25 Ιουνίου με μία εκδήλωση αφιερωμένη στο έμφυλο ζήτημα και
τις πολλαπλές μορφές κακοποιήσεων που παράγει η πατριαρχία. Το
δυναμικό μπάσιμο των καταπιεσμένων γυναικών και ατόμων με
διαφορετικό σεξουαλικό και έμφυλο προσανατολισμό και

ταυτότητα, προσκρούει πάνω σε ένα δικαστικό και εκτελεστικό
σύστημα που χρόνια τώρα συγκάλυπτε, δικαιολογούσε ή αθώωνε
βιαστές, παιδόφιλους με λεφτά, κακοποιητές και γενικά διάφορα
καθάρματα με περιβολή ή και χωρίς, αρκεί να αποτελούσαν τον
«υγιή» πυρήνα της πατριαρχίας, δηλαδή άντρες παντελονάτοι που
δε σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους και θέλουν τη γυναίκα να τους
ικανοποιεί και να τους υπηρετεί. Το έμφυλο, λοιπόν, αφορά μία
ριζική σύγκρουση ανάμεσα σε μία θεμελιώδη και προαιώνια
εξουσία, όπως είναι η πατριαρχία και έναν νέο κόσμο που ζητά
ελευθερία, αυτονομία, ισότητα και να σπάσει επιτέλους ο φόβος
και η υποταγή.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τη συνεισφορά του αντιεξουσιαστικού
φεστιβάλ πάνω σε ζητήματα κομβικά και ζωτικά για την κοινωνία.
Γιατί αν δεν αρθρώσουμε λόγο και αν δεν προετοιμάσουμε τις
αντιστάσεις μας σε αυτά που έρχονται και σε όσα ήδη με
δυσκολία αντιμετωπίζουμε, τότε τι ακριβώς περιμένουμε να
αλλάξει; Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν dj set
στην Αλιμούρα, πάρτυ στο Θεατράκι, hip hop συναυλία και το
πρώτο drag show στα Γιάννινα σε δημόσιο χώρο, καθώς και
παραδοσιακό γλέντι, κατά χρονολογική σειρά, που όλα αυτά
αποτελούν μία αντιεμπορευματική και ενάντια στο κυρίαρχο
πολιτιστική πρόταση, που συνοδεύει τον πολιτικό λόγο που θα
παραχθεί από το φεστιβάλ.
Για να θεμελιώσουμε έναν κόσμο αντίστασης απέναντι στην
εξαθλίωση που μας επιφυλάσσει η εξουσία. Για να δημιουργήσουμε
εικόνες και στιγμές από τον κόσμο που θέλουμε. Για να
διασπείρουμε τον σύγχρονο αντιεξουσιαστικό λόγο, ένα λόγο
ελευθερίας, κοινωνικής αυτονομίας και άμεσης δημοκρατίας.
Καλούμε, λοιπόν, τη γιαννιώτικη κοινωνία να παρευρεθεί και να
στηρίξει το 8ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ που θα
πραγματοποιηθεί από τις 23 – 26 Ιουνίου 2022 στην Αλιμούρα και
στο Θεατράκι Σκάλας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΠΕΜΠΤΗ 23.06 | 19:00 | εκχ. Αλιμούρα
Η εδραίωση της καταστολής και η εμπέδωση του φόβου στο δημόσιο

χώρο
– CopWatch.gr
– Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
– Δρ. Εύη Χαντζή (Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΑΠΘ)
+DJ SET
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.06 | 19:00 | Θεατράκι Σκάλας
Οι πολεμικές μηχανές ζεσταίνονται: Από την εισβολή στην
Ουκρανία μέχρι την στρατιωτικοποίηση και υποβάθμιση της ζωής
μας
– Χαραλαμπόπουλος Νίκος
– Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στην ενεργειακή
λεηλασία
+AFTER PARTY
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.06 | 19:00 | Θεατράκι Σκάλας
Η κοινωνία ενώπιον της πατριαρχικής βαρβαρότητας:
Δημιουργώντας εστίες αντίστασης και αλληλοβοήθειας
– Χάρης Τζωρτζάκης (ηθοποιός)
– Αθηνά Πεγκλίδου (επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ, μέλος του
femicide.gr)
+ Sqz & hak performing dj set
HIP HOP LIVE:
-Real Recognize Real
-Βρονες x Erga Omnes
-Μαύρος 181
-Σημάδι
-Dolly Vara
-GUEST STAR: Chraja
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.06 | 18:00 | εκχ. Αλιμούρα
Παραδοσιακό γλέντι με τους Ασυμμάζευτους
https://www.facebook.com/events/651664239373933/?ref=newsfeed
Χειρονομία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση
(Ανοιχτή Συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 7μμ στον ΕΚΧ Αλιμούρα)

