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Μόλις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του, το φεστιβάλ Αναιρέσεις έχει μπει σε πυρετώδεις
προετοιμασίες. Το γνώριμο ραντεβού του Ιουνίου αποτελεί πια θεσμό κοινωνικής, πολιτικής και
πολιτιστικής αναφοράς για χιλιάδες ανθρώπους. Στις 2, 3 και 4 Ιουνίου οι συζητήσεις, οι φωνές και
τα τραγούδια μας θα πλημμυρίσουν το χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η παράδοση των Αναιρέσεων δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα αλλά η διοργάνωση ταξιδεύει όπως
κάθε χρόνο σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα και Βόλο, το φετινό καλοκαίρι. Ειδικότερα, οι
πόρτες του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν το τριήμερο 2-4
Ιουνίου και ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων στην Πάτρα το διήμερο 2-3/6. Την αμέσως
επόμενη εβδομάδα, στις 9 και 10 Ιουνίου θα λάβουν χώρα τα φεστιβάλ σε Λάρισα και Βόλο,
αντίστοιχα το ίδιο διήμερο και στα Γιάννενα.
Ο δρόμος προς το φετινό φεστιβάλ σηματοδοτείται από την προσπάθεια της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των «δανειστές» ΕΕ-ΔΝΤ να κόψουν και να ράψουν το 4ο μνημόνιο. Καλούμαστε
λοιπόν να συμβάλλουμε με το δικό μας ειδικό βάρος στην πάλη για την ανατροπή των παλιών και
νέων αντιλαϊκών πολιτικών αλλά κυρίως στην αναγκαία αντεπίθεση του μαζικού κινήματος και της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Το φετινό μας σύνθημα «Κάτω η τέχνη σας-Κάτω ο έρωτάς
σας-Κάτω το σύστημά σας-Να κάνουμε την ανάγκη ιστορία» συμπυκνώνει την προσπάθεια να
διδαχθούμε από τις επαναστάσεις του χθες για να προκαλέσουμε τα δικά μας αναγκαία ρήγματα
σήμερα.
Στην Αθήνα, τρεις μέρες με δύο σκηνές, μεγαλύτερη ποικιλία από ποτέ στο φάσμα των
καλλιτεχνικών ρευμάτων που συμμετέχουν, αφιερώματα, θεματικές εκδηλώσεις και συζητήσεις. Ένα
φεστιβάλ προσβάσιμο στην εργατική νεολαία και τον κόσμο της εργασίας που κάθε χρόνο
βλέπει τη δυνατότητα του στη συλλογική διασκέδαση και ψυχαγωγία να συρρικνώνεται.
Τη Παρασκευή 2/6 λοιπόν στη μια άκρη της Γεωπονικής τα pickups και τα μικρόφωνα θα φλέγονται. Μαζί μας ο Βέβηλος, γνώριμος στο φεστιβάλ μας, έτοιμος να απογειώσει την «πίσω σκηνή».
Νωρίτερα θα έχουν ανέβει στη σκηνή δύο συγκροτήματα που μας χάρισαν φέτος δύο από τους σοβαρότερους πολιτικούς χιπ-χοπ δίσκους. Οι Rationalistas λοιπόν ως Vanguard του ταξικού χιπ-χοπ και
οι Social Waste μαζί με τα Αντίποινα να παρουσιάσουν το χιπ-χοπ της Μεσογείου. Το live θα
ανοίξουν οι Zoro&Buzz. Την ίδια ώρα στα γρασίδια της Γεωπονικής, κάποιες πολύ σημαντικές
γυναίκες ερμηνεύτριες θα παντρέψουν τις φωνές τους με κάποιες νεότερες και ανερχόμενες. Η
Μελίνα Κανά λοιπόν και η Φωτεινή Βελεσιώτου μοιράζονται τη σκηνή με την Ελένη και Σουζάνα
Βουγιουκλή!
Το Σάββατο 3/6 έχουμε ετοιμάσει κάτι μοναδικό. Στη μια σκηνή θα εμφανιστεί ένα πλήθος συγκροτημάτων και djSet. Από τους Wolfy Funk Project, στον Kill Emil, στον Cayetano και άλλες πολλές
εκπλήξεις! Ταυτόχρονα στην άλλη σκηνή οι αγαπημένοι γνώριμοι αυτού του φεστιβάλ, οι Χειμερινοί
Κολυμβητές μαζί με τη Μπάντα της Φλώρινας χαρίζουν μια παραδοσιακή βραδιά. Δε τελειώνουμε

όμως εκεί! Συνεχίζουμε με νησιώτικο γλέντι που θα επιμεληθούν οι Φυστικί Σαλόνι.
Αναιρέσεις χωρίς ροκ και στόνερ ήχο δε θα μπορούσαν να υφίστανται! Τη Κυριακή 4/6 λοιπόν
υποδεχόμαστε τους εξ Αμερικής ορμώμενους Karma to Burn. Μαζί τους οι Naxatras, από τα πιο
ανερχόμενα σχήματα στη Θεσσαλονίκη, οι Chickn και οι Sexy Christians. Παράλληλα, στην
«μπροστά» σκηνή μετά από την stand up παράσταση των Μαθιουδάκη και Θεοδωρόπουλου θα
πειραματιστούμε με τους ήχους της Σοφίας Σαρρή και την επιβλητική post-rock μουσική των
Gravitysays_i. Προσθήκη σε αυτό το δυνατό σετ οι M.A.t.E, μια μπάντα διαμάντι για την
ηλεκτρονική σκηνή της Ελλάδας.
Μια ανάσα πριν το φεστιβάλ, προθερμαίνουμε την πολιτική συζήτηση με την Προφεστιβαλική ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός στη κρίση και ελεύθεροι χώροι». Την ώρα που οι πόλεις μας γίνονται πιο
αφιλόξενες και οι ελεύθεροι χώροι ιδιωτικοποιούνται με αστραπιαίους ρυθμούς, η νεολαία αναζητά
μια ανάσα ελευθερίας στην άθληση, τα ανοιχτά γήπεδα και στους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Την
ίδια στιγμή ο δήμος Αθηνών ζητάει 70 ευρώ την ώρα για τη παραχώρηση ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ!
Οι Αναιρέσεις λοιπόν θα σπάσουν αυτή την απαγόρευση στην πράξη το Σάββατο 20/5 με μια
ολοήμερη εκδήλωση που θα ξεκινά με τουρνουά 3on3 μπάσκετ και θα συνεχίζει με συζήτηση με τον
γνώριμο και αγαπημένο αθλητικογράφο Χρ. Χαραλαμπόπουλο, συμμετοχή από το περιοδικό
Humba και αγωνιστές των κινημάτων γειτονιάς για τους ελεύθερους χώρους! Φορέστε λοιπόν τα
αθλητικά σας και σας περιμένουμε!
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