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Δείτε εδώ φωτογραφίες από τις 3 μέρες του φεστιβάλ Αναιρέσεις στη Γεωπονική

Σημαντική συμβολή στην πολιτική παρέμβαση του ΝΑΡ, της νεολαίας
Κομμουνιστική Απελευθέρωση και της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής
αριστεράς αποτέλεσε το φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την
Κυριακή 17 Ιουνίου στη Γεωπονική στην Αθήνα. Το φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 ολοκληρώνει
έτσι με επιτυχία τον πρώτο κύκλο του, έχοντας ταξιδέψει σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα,
Λάρισα, Βόλο και Αθήνα, ενώ για το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται ο δεύτερος κύκλος σε
Κρήτη και άλλες πόλεις.

Μαζικότητα,
νεανική σύνθεση, γόνιμοι προβληματισμοί και πλούσια συζήτηση σφράγισαν τις σημαντικές
συζητήσεις των 3 ημερών του Φεστιβάλ της Αθήνας, στη Γεωπονική σχολή. Ταυτόχρονα, το
πολιτιστικό μέρος του φεστιβάλ με την ποικιλία μουσικών ρευμάτων και τις πολύ καλές
συναυλίες αποτέλεσαν πόλο έλξης χιλιάδων ανθρώπων.
Πολύ σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες θεωρούνται και οι τρεις κεντρικές
εκδηλώσεις των τριών ημερών. Την Παρασκευή 15/6, η συζήτηση «200 χρόνια Μαρξ:

Μήπως έχει δίκιο;» έδωσε σημαντικά θεωρητικά στοιχεία και προβληματισμούς στους
εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν για 3 σχεδόν ώρες στην αναζήτηση μιας
σύγχρονης απάντησης για την αντεπίθεση του μαχόμενου μαρξισμού απέναντι στο ΤΙΝΑ (δεν
υπάρχει εναλλακτική) του βάρβαρου ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Θεωρία και πολιτική για
ένα σύγχρονο πρόγραμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρέθηκαν στο κέντρο των
εισηγητών και των παρεμβάσεων. Δείτε εδώ τα video με όλες τις εισηγήσεις και
παρεμβάσεις της εκδήλωσης (από την ιστοσελίδα pandiera.gr που κάλυψε το φεστιβάλ)
Το Σάββατο 16/6 η εκδήλωση-συζήτηση «ο κοινός μας αγώνας θα σιγήσει τα πολυβόλα
τους» αποτέλεσε ένα πραγματικό διεθνές βήμα αντιπολεμικού συντονισμού μαχόμενων
δυνάμεων απέναντι στον ιμπεριαλισμό, τον πόλεμο και τις αστικές τάξεις της περιοχής. Η
συμμετοχή Τούρκων, Παλαιστίνιων και αγωνιστών από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι
παρεμβάσεις του ΝΑΡ, αλλά και άλλων αγωνιστών, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη για
διεθνείς πρωτοβουλίες που θα βάζουν φρένο στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου. Δείτε εδώ τα Video με τις
εισηγήσεις-παρεμβάσεις από την διεθνιστική αντιπολεμική εκδήλωση.
Την Κυριακή 17/6 η συζήτηση είχε θέμα τα σημαντικά κινήματα στην εκπαίδευση και τη
νέα γενιά που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη περίοδο σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις
ΗΠΑ. Πλούσια ήταν η εμπειρία που μεταφέρθηκε από συνδικαλίστρια εκπαιδευτικό από
Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, από την εκεί μεγάλη απεργία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
ενώ σημαντική ήταν η παρέμβαση της αγωνίστριας του πρόσφατου φοιτητικού κινήματος
από το Παρίσι-Γαλλία. Παρουσιάστηκαν επίσης οι αγώνες στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, αλλά
και η πλούσια εμπειρία του φοιτητικού κινήματος της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις
κινητοποιήσεις των αδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της χώρας μας. Δείτε
εδώ Video με τις εισηγήσεις-παρεμβάσεις από την εκδήλωση για τα κινήματα στην
εκπαίδευση με διεθνείς συμμετοχές
Πλούσια και ουσιαστική ήταν και η συζήτηση στα εργαστήρια-workshops του
φεστιβάλ. Ιδιαίτερα το workshop του «Ανυπότακτου Μαθητή» για το φασιστικό φαινόμενο
και την εμφάνισή του στα σχολεία, όπως και το Σάββατο η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με
τίτλο «Ποιος τη ζωή μου κυνηγά;» με θέμα τον σύγχρονο αυταρχισμό-καταστολή και την
πάλη για τις λαϊκές ελευθερίες της εποχής μας, στην οποία συμμετείχαν διωκόμενοι
αγωνιστές και μίλησαν μια σειρά αγωνιστές, νομικοί, συνδικαλιστές, κ.α.

Στο πολιτιστικό μέρος, για άλλη μια χρονιά, οι Αναιρέσεις προσπάθησαν να δώσουν στο
κοινό όμορφες στιγμές ποιοτικής ψυχαγωγίας και πολιτισμού, αλλά και ευκαιρίες για
γλέντι και κέφι. Στις 2 κεντρικές σκηνές του Φεστιβάλ ανέβηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες και
σχήματα από την εγχώρια και τη διεθνή μουσική σκηνή, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους (κάποιοι υπό αντίξοες συνθήκες την Παρασκευή) και τους ευχαριστούμε για την
συμμετοχή και ανταπόκρισή τους.
Στο φετινό φεστιβάλ ξεκίνησε και η προσπάθεια ανανέωσης και αναβάθμισης των
θεματικών περιπτέρων και χώρων. Κεντρική θέση στα θεματικά περίπτερα ο χώρος «200
χρόνια Μαρξ» με πλούσιο υλικό, όπως και τα περίπτερα για την εργασία, τον πόλεμο, την
επιστήμη, το θεματικό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια Μάης 1968 και άλλα. Σημαντική θέση είχε
και το περίπτερο του ΝΑΡ με κεντρικό θέμα την πρόταση διαλόγου και τα υλικά για ένα
σύγχρονο πρόγραμμα και κόμμα Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης. Δικό της χώρο είχε και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως και η ανανεωμένη εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής
αριστεράς ΠΡΙΝ. Στο φεστιβάλ έκανε «πρεμιέρα» και το 7ο τεύχος των «Τετραδίων
Μαρξισμού», το νέο τεύχος των «Αναιρέσεων» με αφιέρωμα στο Μάη ’68 καθώς και έκδοση
με την εμπειρία του κινήματος των Ανέργων της Αργεντινής. Μεγάλη ήταν και η κίνηση στο
Βιβλιοπωλείο της διοργάνωσης, το οποίο είχε χιλιάδες τίτλους πολιτικού και λογοτεχνικού
βιβλίου. Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ μοιράστηκαν στους επισκέπτες η κεντρική
προκήρυξη του ΝΑΡ για τις πολιτικές εξελίξεις, το υλικό της καμπάνιας «200 χρόνια Μαρξ»,
ανακοινώσεις και το 4-σελιδο για την πρόταση διαλόγου για το σύγχρονο πρόγραμμα και
κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Καλαίσθητα αλλά και πλούσια σε περιεχόμενο ήταν
μια σειρά υλικά, μπροσούρες και εκδόσεις των θεματικών περιπτέρων της νεολαίας

Κομμουνιστική Απελευθέρωση.
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν με τραπεζάκια και χώρους δεκάδες σχήματα-κινήσεις και
πρωτοβουλίες από κλάδους, εργατικούς χώρους, δήμους και περιφέρειες, γειτονιές,
εργατικές λέσχες, περιοδικά και έντυπα, συλλόγους, κ.α.
Ο άστατος καιρός, η βροχή κατά τη διάρκεια του συναυλιακού προγράμματος της 1ης
μέρας, αλλά και οι καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας το Σάββατο και την Κυριακή
δημιούργησαν μια σειρά τεχνικά-οργανωτικά προβλήματα και «στοίχισαν» σίγουρα στη
μαζικότητα του φεστιβάλ, αντιμετωπίστηκαν όμως συλλογικά και με μεγάλη προσπάθεια από
τα μέλη και τους φίλους της ν.Κ.Α. και του ΝΑΡ, που έδρασαν αποφασιστικά και μαχητικά για
να ξαναστηθούν περίπτερα, να λειτουργήσουν τα ρεύματα, να καθαριστεί ο χώρος, να
αδειάσει ο χώρος από τα νερά της βροχής, κ.ο.κ. αποδεικνύοντας -για άλλη μια φορά-ότι οι
«Αναιρέσεις» είναι φεστιβάλ παντός καιρού!
Συνολικά, στο 3-ημερο φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 στην Γεωπονική-Αθήνα έπαιξαν 21
σχήματα και καλλιτέχνες σε πολλές συναυλίες και σε 2 κεντρικές σκηνές,
πραγματοποιήθηκαν 3 κεντρικές συζητήσεις με διεθνείς συμμετοχές, 3 θεματικά workshop,
4 προβολές ταινιών στο χώρο θερινού κινηματογράφου του φεστιβάλ, 1 κουκλοθέατρο για
παιδιά, 1 παράσταση standup comedy.
Το ΝΑΡ και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζουν τους χιλιάδες
επισκέπτες, τους φίλους και τις φίλες, τους συναγωνιστές και συναγωνίστριες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φετινών Αναιρέσεων, σε ιδιαίτερα δύσκολες
οικονομικά εποχές, αλλά και καιρικές συνθήκες. Χαιρετίζει και ευχαριστεί τους ομιλητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνέβαλλαν με τις παρεμβάσεις και εισηγήσεις τους
καταλυτικά σε όλα τα θέματα και τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούν τους καλλιτέχνες και τα
σχήματα που έδωσαν το παρόν στις σκηνές του φεστιβάλ, προσφέροντας όμορφες και
δημιουργικές στιγμές σε όλες και όλους.
Τέλος, χαιρετίζουμε τα μέλη και τους φίλους της νεολαίας Κομμουνιστική
Απελευθέρωση και του ΝΑΡ, που έδωσαν με αποφασιστικότητα και συλλογικότητα
τη μάχη για την επιτυχία και την λειτουργία του μεγάλου τριήμερου φεστιβάλ μας,
δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι η συλλογικότητα και η στράτευση, η οργανωμένη πάλη,
μπορεί να δημιουργήσει σπουδαία αποτελέσματα, χωρίς και κόντρα σε χορηγούς και
εμπορευματοποίηση, χωρίς επιχορηγήσεις, με ανεξαρτησία από το κράτος, το κεφάλαιο και
τους πολύμορφους μηχανισμούς τους.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, φυσικά στους αγώνες και τους δρόμους, αλλά και στο
Camping Αναιρέσεις 2018, στα Βασιλικά – Βόρεια Εύβοια, 27 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου.
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