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.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΙΑΝΝΕΝΑ)
(Συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 7 μμ στον Ε.Κ.Χ Αλιμούρα –
Αραβαντινού 6 εντός στοάς)
https://xeironomia.espivblogs.net/

4ο ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
Γιάννενα 2018 (22-24 Ιούνη,
θεατράκι Σκάλας)

Ο κόσμος αλλάζει όπως και να χει, και το θέμα είναι αν θα
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της
εμπορευματοποίησης της καθημερινότητας, του νεοφιλελεύθερου «ο
καθένας για τον εαυτό του», της επανεμφάνισης της τρομοκρατίας
του νεοφασιστικού λόγου και του εθνικισμού,
του
επαναλαμβανόμενου θεάματος, προτάσσουμε την συλλογική
συμμετοχή και συναπόφαση της άμεσης δημοκρατίας, την ισότητα,
την αλληλεγγύη και την αυτονομία ως αξίες για μια συνολική
αλλαγή των όρων ζωής μας .
Σ ‘αυτή την πραγματικότητα θεωρούμε τη διοργάνωση του
αντιεξουσιαστικού φεστιβάλ, αφορμή για να δημιουργήσουμε από
κοινού τρόπους πραγμάτωσης ενός κόσμου αυτόνομης πράξης,
απόφασης και ελεύθερης συνύπαρξης, ημέρες για να διευρύνουμε
την ελευθερία μας, μέρες επικοινωνίας. Όταν κράτος και αγορά
παρεμβαίνουν όλο και πιο επιθετικά στα πιο προσωπικά και
κεντρικά ζητήματα της καθημερινότητας μας, οι έξοδοι που θα
βρούμε απ’ αυτά οφείλουν να ‘ναι συνολικές και συλλογικές.
Σήμερα που οι αλήθειες κατασκευάζονται κατά πολιτική βούληση,
όπου τα εθνικιστικά συλλαλητήρια της Μακεδονίας μεγεθύνονται
ώστε να έχουν όσο κόσμο αποφασίσουν οι ειδήσεις των 9, όπου
το ζήτημα των εξορύξεων πετρελαίων που θα ξεκινήσουν σ’ όλη τη
χώρα ελάχιστα έχει ακουστεί, όπου περιβάλλον και κοινωνίες
απειλούνται από την υπόσχεση της «ανάπτυξης» ενώ η προσοχή των
θεατών είναι στραμμένη αλλού, βλέπουμε να δημιουργούνται
εγχειρήματα και δομές ανεξάρτητης ενημέρωσης, βλέπουμε
κινήματα αυτοοργάνωσης και κοινωνικού ελέγχου γύρω από την
εκπαίδευση, το περιβάλλον, την εργασία, την πόλη και το
δημόσιο χώρο.
Ένα από τα κεντρικά πολιτικά επίδικα αυτή τη στιγμή είναι ο
νέος ενεργειακός σχεδιασμός που περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις
της ΔΕΗ, συνέχιση των φαραωνικών φραγμάτων όπως αυτό στη
Μεσοχώρα στον άνω ρου του Αχελώου, εξορύξεις υδρογονανθράκων
από πετρελαϊκές πολυεθνικές. Την Παρασκευή
22/6 θα

συζητήσουμε για όλα αυτά, με αιχμή τις εξορύξεις στην Ήπειρο
στην εκδήλωση με τίτλο «Εξορύξεις Πετρελαίου και Φράγματα : Η
ενεργειακή λεηλασία της Ηπείρου». Την κουβέντα θα ανοίξουν
ομιλητές από την Πρωτοβουλία «Σώστε την Ήπειρο» και την
«Ανοιχτή συνέλευση στα Γιάννενα» και θα συνεχίσει ο Τάσος
Κεφαλάς από το δίκτυο Μεσοχώρα-Αχελώος SOS.
Ταυτόχρονα, η δίκη του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής
Αυγής διανύει τον τρίτο χρόνο της ενώ οι επιθέσεις των
φασιστών δεν έχουν σταματήσει σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρους
και καταλήψεις. Πρόσφατα παραδείγματα αυτό της Φαβέλας, στον
Πειραιά και το κάψιμο της Libertatia στη Θεσσαλονίκη. Το
Σάββατο 23/6 συνομιλούμε με την Ελευθερία Τομπατζόγλου
δικηγόρο πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χ.Α. και με μέλος του
ΕΚΧ Φαβέλα στην εκδήλωση με τίτλο «Κοινωνικός Αντιφασισμός και
η δίκη της Χ.Α» για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου και της
ανθρώπινης ισότητας κι αξιοπρέπειας από το σκοταδισμό και το
μίσος προς το άλλο .
Τέλος την Κυριακή 24/6 με τον Λουκά Σταμέλλο από το
δημοσιογραφικό εγχείρημα του omniatv θα συζητήσουμε για το
σημερινό ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία του εσωτερικού εχθρού και
για την στοχευμένη καταστολή από τη μεριά της εξουσίας . Στο
τέλος των εισηγήσεων όλων των ημερών θα υπάρξει χρόνος για
διάλογο.
Διοργανώνουμε το αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ με ισότιμη
συμμετοχή, χωρίς χορηγούς, έξω από τις λογικές ανάθεσης και
ιεραρχίας των κομματικών γραφείων και των εταιρικών λόμπυ.
Δημιουργούμε χώρους ισότιμης συναπόφασης, ελευθερίας στις
γειτονιές, στις πόλεις μας.
Ενάντια στην κρατική/ιδιωτική διαχείριση, αγώνας για την άμεση
δημοκρατία, την κοινωνική χειραφέτηση.
Χειρονομία – Αντιεξουσιαστική Κίνηση

Πρόγραμμα Φεστιβάλ:
Παρασκευή 22/6
εκδήλωση/συζήτηση:
Εξορύξεις Πετρελαίου & Φράγματα: «Η ενεργειακή λεηλασία της
Πίνδου»
Τάσος Κεφαλάς (Μεσοχώρα – Αχελώος SOS)
Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα
Πρωτοβουλία «Σώστε την Ήπειρο»
έναρξη στις 19:00
Ρεμπέτικο Γλέντι
(Σταματία Δόση, Μάριος Τούμπας, Ορφέας Τσακτσίρας)
έναρξη στις 23:00
Σάββατο 23/6
εκδήλωση/συζήτηση:
Κοινωνικός Αντιφασισμός & η δίκη της Χ.Α.
Ελευθερία Τομπατζόγλου (δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χ.Α)
ΕΚΧ Φαβέλα
έναρξη στις 19:30
συναυλία με:
Φ.Α.Κ.Α.
Norma
Lost Bodies
Στο Σπίτι του Μάγου
έναρξη στις 22:00
Κυριακή 24/6
εκδήλωση/συζήτηση:
Η κατασκευή του εσωτερικού εχθρού & ο ρόλος των Μ.Μ.Ε

Λουκάς Σταμέλλος (omniatv)
έναρξη στις 19:30
party
έναρξη στις 23:00
*στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο από τις
17:00 και τις τρεις ημέρες

