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Με μεγάλη μαζικότητα και ενδιαφέρον ξεκίνησε το Φεστιβάλ
Αναιρέσεις στην Αθήνα
16.06.18
Δείτε εδώ φωτογραφίες από την 1η μέρα του Φεστιβάλ
Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, ιδιαίτερα όμως νέοι και νέες, συμμετείχαν στην πρώτη
μέρα του Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 στη Γεωπονική της Αθήνας. Λίγο μετά τις 7.00 άνοιξαν οι
πύλες του φεστιβάλ και ο κόσμος άρχισε να γεμίζει τους χώρους του.
Εναρκτήρια εκδήλωση των φετινών αναιρέσεων η συζήτηση για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Κ.
Μαρξ
Στην εκδήλωση μίλησαν κατά σειρά οι:
-Θανάσης Γκιούρας, Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταφραστής και
επιμελητής της νέας έκδοσης του Κεφαλαίου και πολλών άλλων μαρξικών έργων,
-Διονύσης Τζαρέλλας, Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των
Τετραδίων Μαρξισμού,
-Αλέξανδρος Χρύσης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής των Τετραδίων Μαρξισμού και
-Κώστας Δαμανάκης, μέλος της Ιδεολογικής Επιτροπής του ΚΣ της νεολαίας Κομμουνιστική
Απελευθέρωση.
Συντονιστής ήταν ο Φοίβος Λιναρδάτος.
Όπως σημείωσε εκ μέρους της ν.Κ.Α. ο σ. Φοίβος Λιναρδάτος στο άνοιγμα της εκδήλωσης:
«Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις ξεκινάει με μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του
Μάρξ. Στη βάση της συνεχιζόμενης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος η καμπάνια «200 χρόνια
Μαρξ» αναδεικνύει την επικαιρότητα του μαρξικού έργου, φωτίζοντας ταυτόχρονα την
επαναστατική αντίληψή του για την επιδίωξη ενός κόσμου απελευθερωμένου από τα δεσμά της
εκμετάλλευσης. Ομιλητές, άνθρωποι που ασχολούνται με το θεωρητικό έργο και την μαρξιστική
φιλολογία, καθηγητές πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας, αλλά και νέοι αγωνιστές.»
Η εκδήλωση είχε μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μαζική συμμετοχή.

Δείτε στα βίντεο εδώ ολόκληρη την εκδήλωση της πρώτης ημέρας με τίτλο: «200
Χρόνια Μαρξ. Μήπως είχε δίκιο;» (από την ιστοσελίδα αντικαπιταλιστικής ενημέρωσης pandiera.gr
που κάλυψε την συζήτηση)

Λίγο μετά τις
10.00 ξεκίνησε το συναυλιακό πρόγραμμα στις 2 κεντρικές σκηνές.
Στη σκηνή 1 ανέβηκαν hip-hop σχήματα, ενώ στη σκηνή 2 το πρόγραμμα ξεκίνησε με stand-up
comedy και συνεχίστηκε με την ατμοσφαιρική συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη. Δυστυχώς στις 1.30
το πρωί άρχισε η βροχή, η οποία δεν επέτρεψε να συνεχιστεί το πρόγραμμα με την ικαριώτικη
συναυλία του Ν. Φάκαρου.
Πλούσια και τα θεματικά περίπτερα στο χώρο του Φεστιβάλ, ανανεωμένα σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές. Ξεχώριζαν τα περίπτερα για τα 200 χρόνια Μαρξ, για τον Μάη 1968, την
εργασία, το μεγάλο περίπτερο του ΝΑΡ, τα έντυπα, αλλά και οι χώροι μιας σειράς κλαδικών και
εργατικών σχημάτων.
Συνολικά, η πρώτη μέρα των Αναιρέσεων 2018 ήταν από τις πιο μαζικές και πλούσιες στην
πορεία του Φεστιβάλ.
Το Φεστιβάλ συνεχίζεται Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Ιουνίου.

