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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 2-4 Ιουνίου πιστοί στο ανατρεπτικό
μας ραντεβού
Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού του στις 2,3 και 4 Ιουνίου στην
Αθήνα, στη Γεωπονική, και σε πείσμα των νόμων της αγοράς και της «υγιούς
επιχειρηματικότητας», θα στηθεί και πάλι από εκατοντάδες ανθρώπους σε ολόκληρη την
Ελλάδα, χωρίς κρατικό χρήμα, χορηγούς και διαφημίσεις. Οι δυσκολίες που κάθε χρόνο
αντιμετωπίζει στη διοργάνωση του ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ που αρθρώνει λόγο ενάντια στα ιερά
και τα όσια του συστήματος, οξύνονται μαζί με την επίθεση που εξαπολύει η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ΔΝΤ και η ΕΕ απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή αντίστασης και αγώνα. Δεν χωράμε
στα αναπτυξιακά τους σχέδια, στις επιχειρηματικές και πολεμικές μπίζνες τους.
Οι κραυγές του ποιητή Μαγιακόφσκι «Κάτω ο έρωτάς σας», «Κάτω η τέχνη σας», «Κάτω το
σύστημά σας», «Κάτω η θρησκεία σας» εμπνέουν τη φετινή προσπάθεια μας που φιλοδοξεί
να αντιπαραθέσει μια άλλη αντίληψη και πρακτική κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Για να γράψουν
την Ιστορία οι ανάγκες των λαών και όχι όσοι ονειρεύονται το τέλος της. Αταλάντευτος στόχος
μας είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις να αποτελέσει μια συλλογική ανατρεπτική, μουσική,
πολιτιστική και πολιτική διαδικασία, προσφέροντας ταυτόχρονα πρόσβαση σε φτηνές και
ποιοτικές εκδηλώσεις, σε χιλιάδες νέες και νέους, καθώς και φτωχούς εργαζόμενους και
εργαζόμενες.
Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ένα μουσικό πλουραλισμό, μιας και θα
φιλοξενήσει καλλιτέχνες τη εγχώριας και διεθνούς σκηνής με διαφορετικές μουσικές επιρροές. Από
την χιπ-χοπ κουλτούρα με τον κοινωνικοπολιτικό στίχο του Βέβηλου και των Social Waste μέχρι το
αφιέρωμα στις γυναίκες μουσικούς της εγχώριας σκηνής με την παρουσία της Μελίνας Κανά και της
Φωτεινής Βελεσιώτου. Και από το ψυχεδελικό ροκ των δικών μας Naxatras ως τον ηλεκτρονικό ήχο
του Cayetano, ανεβάζουμε στροφές! Δε θα μπορούσε φυσικά να λείπει και το αγαπημένο είδος
κωμωδίας stand up, «πλαγιάζοντας» με τους Βύρωνα Θεοδωρόπουλο και Μιχάλη Μαθιουδάκη.
Το φετινό πρόγραμμα των πολιτικών εκδηλώσεων επιχειρεί να αναμετρηθεί με τα μεγάλα
ζητήματα της εποχής. Το στίγμα, αναπόφευκτα, δίνει η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την
Οκτωβριανή Επανάσταση θέτοντας την πρόκληση για συμβολή και την εκ νέου διατύπωση και
επεξεργασία ενός σύγχρονου προγράμματος κομμουνιστικής στρατηγικής και τακτικής. Δεν
επιδιώκουμε να σταθούμε μονάχα σε μια ιστορική ανάλυση της πορείας της προλεταριακής
επανάστασης του 1917, στις ειδικές συνθήκες και τα διδάγματα. Αλλά επαναφέρουμε το ζήτημα της
επανάστασης εντός του ιστορικού μας ορίζοντα. Η πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά και οι νέες
επαναστατικές δυναμικές της εποχής μας θέλουμε να σφραγίσουν το φετινό εγχείρημα. Μια ακόμα
εκδήλωση θα καταπιαστεί με ένα φλέγον ζήτημα της εποχής: Τον πόλεμο. Από την εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ ως το χτύπημα τους στη Συρία και από τις διώξεις
Τούρκων και Κούρδων αγωνιστών ως την απεργία πείνας των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων
και τους πρόσφυγες που βυθίζονται καθημερινά στη Μεσόγειο, όλα συνηγορούν πως ένας νέος,

ιστορικός κύκλος όξυνσης των πολεμικών αναμετρήσεων έχει ανοίξει. Οι σοβαρές εξελίξεις
σε όλη την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η κλιμάκωση των αστικών
ανταγωνισμών Ελλάδας-Τουρκίας φέρνει τον πόλεμο «στη γειτονιά μας». Στόχος είναι να ανοίξει η
συζήτηση για την αποτροπή του πολέμου, για την ειρήνη και τη διεθνή, ισότιμη, αλληλέγγυα
συνεργασία των λαών, ενάντια στις αστικές τάξεις και τις κυβερνήσεις τους. Παράλληλα, η νεολαία
σφυγμομετρείται στις επίσημες έρευνες να είναι έτοιμη για μια εξέγερση απέναντι στο
καθεστώς που της κατεδαφίζει κάθε προοπτική, ενώ η εποχή της επιφυλάσσει τον πρώτο ρόλο
στις μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα αλλά και σε
ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτή τη γενιά που χάνει τους δεσμούς της με καθετί το σταθερό και
ασφυκτιά σε αυτό το σάπιο κόσμο, καλούμαστε να συζητήσουμε σαν κομμάτι της. Επιπλέον, στα
πλαίσια του φεστιβάλ θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και Σοβιετικής
προπαγανδιστικής αφίσας και workshop με θέματα πολιτικής, πολιτισμού, περιβάλλοντος κ.α! Τις
επόμενες μέρες και μπαίνοντας στην τελική ευθεία των Αναιρέσεων θα παρουσιαστεί αναλυτικά
τόσο το πολιτικό όσο και το πολιτιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Αναιρέσεων.
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