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Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 στην Κρήτη
26.09.18
Τα φεστιβάλ Αναιρέσεις 2018 στις πόλεις της Κρήτης πιάνουν το νήμα και επιδιώκουν για ακόμα μια
χρονιά να συμβάλουν στη συγκρότηση ενός πολιτικού και πολιτιστικού προτύπου, ξένου στην κυρίαρχη
ιδεολογία αλλά κι επικίνδυνου γι' αυτήν.
Έτσι, το διήμερο 28-29 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο και
στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά. Σημαντικό βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι
και η διεξαγωγή, για πρώτη φορά φέτος, του φεστιβάλ των Αναιρέσεων και στην πόλη του Ρεθύμνου (6
Οκτώβρη, στην Πλατεία Μικρασιατών).
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των φεστιβάλ στη Κρήτη:
Την Παρασκευή 28/9 στο Ηράκλειο και το Σάββατο 29/9 στα Χανιά, στις 7 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μαρξ, με ομιλητές τους Μπ.
Συριόπουλο (μέλος της ιδεολογικής επιτροπής του ΝΑΡ για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση) και Σπ.
Μαρκέτο (ιστορικό, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο ΑΠΘ).
Το πολιτιστικό πρόγραμμα στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 28/9 θα ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα με
θεατρικό παιχνίδι και θα συνεχίσει με συναυλία με τους Roll the dice, Eisvoleas & The Tedds, dj set
Cayetano. Τo Σάββατο 29/9, μετά την παράσταση κουκλοθεάτρου είναι προγραμματισμένη (7 μ.μ.) η
εκδήλωση με θέμα «Ο κοινός μας αγώνας θα σιγήσει τα όπλα τους», με ομιλητές τους Hasan Altca
από το Κόμμα Εργασίας της Τουρκίας (EMEP) και τον Γ. Μιχαηλίδη (μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ για τη
Κομμουνιστική Απελευθέρωση). Η βραδιά θα κλείσει με το ρεμπέτικο λαϊκό σχήμα Τούτοι και τον Δημήτρη
Μυστακίδη και τη Μαρία Φασουλάκη.
Στην πόλη των Χανίων, την Παρασκευή 28/9 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση-εκδήλωση με τίτλο «Οι
αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση και η απάντηση του κινήματος». Θα μιλήσουν οι Απ.
Νικολόπουλος (εκπαιδευτικός-μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Μ. Κυριακόπουλος (αναπληρωτής
δάσκαλος-μέλος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Ρεθύμνου) και ο Γ. Τραχανάς (φοιτητής-μέλος της νΚΑ). Θα
ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών καθώς και συναυλία με τον
Μανωλάκη & τους Couleur Locale.
Το βράδυ του Σάββατου, το φεστιβάλ ολοκληρωθεί με συναυλία των Meridian Blank, Hemingways,
Eisvoleas & The Tedds και dj set Cayetano.
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