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Με επιτυχία συνεχίζεται το Camping Αναιρέσεις 2018
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Δείτε εδώ φωτογραφίες από το Camping Αναιρέσεις 2018
Συνεχίζεται με επιτυχία– και με διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή – το κάμπινγκ Αναιρέσεις 2018 που
διοργανώνει η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση στον Κάτω Αλισσό, στη Δυτική Αχαΐα.
Η διοργάνωση ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Ιουλίου το απόγευμα με την εναρκτήρια συνέλευση.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το στήσιμο των χώρων της διοργάνωσης
και το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην κεντρική σκηνή η πρώτη συναυλία του φετινού κάμπινγκ σε
ρυθμούς hip-hop, με τους Zoro&Buzz και τους SKG’s Dub Alliance.
Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση χαιρετίζει τους νέους και τις νέες που ανταποκρίθηκαν και
φέτος-για 12η χρονιά- στο κάλεσμα του κάμπινγκ και καλεί σε μαζική συμμετοχή αγωνιστές,
εργαζόμενους και νέους για μια συλλογική εμπειρία ποιοτικών διακοπών. Δείτε εδώ video με σύντομο
καλωσόρισμα στο κάμπινγκ «Αναιρέσεις» από το μέλος του ΚΣ της νΚΑ Νίκο Σακαλή

Το Σάββατο
πραγματοποιήθηκε με μαζική συμμετοχή η ενδιαφέρουσα εκδήλωση «Τι γίνεται στα Βαλκάνια; Ποιος ο
ρόλος της Ελλάδας;» Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε εισήγηση από μεριάς της ν.Κ.Α. σχετικά με το
ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης των εθνών στην περιοχή και ιστορικά γεγονότα-σταθμοί που οδήγησαν
στη σημερινή κατάσταση. Ο Παναγιώτης Ξοπλίδης, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ παρουσίασε το ρόλο και την

εμπλοκή του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια και τις πολιτικές προεκτάσεις που δημιουργούνται, ενώ ο
Βράνκο Μπ. από την Οργάνωση Λέβιτσα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας παρουσίασε την αντι-ΝΑΤΟϊκή
πάλη και τις προσπάθειες της αριστεράς στη γείτονα χώρα ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών και
των κυβερνήσεων. Στη διάρκεια της μέρας ξεκίνησε και το τουρνουά ποδοσφαίρου (στις πολύ καλές
εγκαταστάσεις του camping) ενώ το βράδυ ξεκίνησε η λειτουργία του θερινού σινεμά, με πρώτο στο
πλούσιο πρόγραμμα προβολών το σημαντικό ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών».
Στο χώρο του κάμπινγκ Αναιρέσεις 2018 λειτουργεί μεγάλο βιβλιοπωλείο (πρωί και απόγευμα),
κυλικείο, κουζίνα για φαγητό, μπαρ και beach bar στην όμορφη παραλία, χώρος συζητήσεων και
workshops, χώρος προβολών και γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ για τους συμμετέχοντες.

Την Κυριακή
29/7 το πρόγραμμα ξεκίνησε με την σημαντική από κάθε άποψη αντιπολεμική πορεία στη ΝΑΤΟϊκή
Βάση στον Άραξο. Με μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή μέσα από χωριά της δυτικής Αχαΐας, οι
διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο συγκέντρωσης και λίγο μετά τις 11.00 ξεκίνησαν με πορεία προς την
είσοδο της αεροπορικής βάσης του Άραξου. Στην πύλη είχε δημιουργηθεί φράγμα από διμοιρίες ΜΑΤ και
αστυνομικές δυνάμεις. Στη διάρκεια της πορείας φωνάχτηκαν αντιπολεμικά, αντι ΝΑΤΟϊκά,
διεθνιστικά και αντικυβερνητικά συνθήματα. Σύντομο χαιρετισμό στους διαδηλωτές απεύθυνε ο
Σπύρος Ρούμπας από το Κεντρικό Συμβούλιο της ν.Κ.Α., αλλά και η αντιπροσωπεία της οργάνωσης
Λέβιτσα που συμμετείχε στην εκδήλωση της προηγούμενης μέρας. Δείτε εδώ video με στιγμιότυπα
από την πορεία στον Άραξο
Το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε και το πρόγραμμα των workshops με πρώτη τη συζήτηση για την
γραφή την περίοδο της κρίσης, με τους συγγραφείς Γ. Τσαντικο και Δ. Γκιουλο.
Το κάμπινγκ Αναιρέσεις 2018 θα συνεχιστεί μέχρι την Δευτέρα 6 Αυγούστου με πολύ πλούσιο
πολιτιστικό και πολιτικό πρόγραμμα και πλήθος δραστηριότητες και αναμένεται να προσελκύσει
εκατοντάδες νέους και νέες, αλλά και εργαζόμενους και αγωνιστές.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του camping Αναιρέσεις 2018
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