«Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα» ΑντιφασιστικόΑντιπολεμικό Τριήμερo 10-11-12
Αυγούστου 2018
Από το πιο ψηλό χωριό του Ψηλορείτη ένα μεγάλο ΟΧΙ στο φασισμό και μια μεγάλη αγκαλιά
στους πρόσφυγες.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανώγεια 10-11-12 Αυγούστου 2018
Παίρνοντας παράδειγμα από την ιστορία του τόπου μας, ενός τόπου που κάηκε ολοσχερώς
από το ναζιστικό καθεστώς, επειδή αντιστάθηκε σε αυτό, συνεχίζουμε φέτος, στήνοντας
το φεστιβάλ Χαϊμαλίνα για δεύτερη φορά στη καρδιά του Ψηλορείτη, στα Ανώγεια, με ένα
αντιφασιστικό-αντιπολεμικό τριήμερο στις 10, 11 & 12 Αυγούστου.
Tο Φεστιβάλ πήρε το όνομα του από το ποίημα «Γράμμα σε μια Αφρικάνα», του Ανωγειανού
ποιητή Μιχάλη Σταυρακάκη ή Νιδιώτη, που δημοσιεύτηκε το 1978 (Χαϊμαλίνα - το ποίημα)
και διοργανώνεται από τους Ανωγειανέους, μια ομάδα ανήσυχων νέων από τα Ανώγεια, υπό
την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων.
Ο σκοπός του φεστιβάλ είναι μέσα από τα δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν, όπως
προβολές ταινιών, εκθέσεις σκίτσου και φωτογραφίας, γκράφιτι, παιχνίδια (κυνήγι
θησαυρού, θεατρικό παιχνίδι, τουρνουά ποδοσφαίρου, τουρνουά σκακιού) και μουσική, να
προωθήσουμε τις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς, της ειρήνης και του
σεβασμού. Παράλληλα, μέσα από τις ομιλίες θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το
φαινόμενο του πολέμου από την οπτική εκείνων που η ιστορία συνήθως προσπερνάει. Να
γνωρίσουμε τις γυναίκες πρόσφυγες, περπατώντας μαζί τους από την ανατολή ως την
δύση, να μιλήσουμε για τα γεγονότα στη Γάζα και να αφουγκραστούμε το δίκιο του
Παλαιστινιακού λαού. Τέλος, αφού αναλύσουμε την κοινωνική βάση του φασισμού, να
θίξουμε τα φαινόμενα της ακραίας βίας, τη δράση και τις πρακτικές των Νεοναζί, και να
ενημερωθούμε για τα τρία χρόνια της δίκης της Χρυσής Αυγής, αναλογιζόμενοι ταυτόχρονα
το βάρος της ατομικής και της συλλογικής μας ευθύνης. Το τριήμερο αυτό, όλες οι δράσεις
θα καταλήγουν σε μια μεγάλη γιορτή με μουσικές και χορό από όλο τον κόσμο. Από την
Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έως τα Βαλκάνια, μέσα από την παράδοση κάθε τόπου,
αλλά και μέσα από πειραματισμούς και σύγχρονες δημιουργίες.
Ευελπιστούμε, το φεστιβάλ αυτό, να αποτελέσει μία νησίδα συνάντησης πολλών ιδεών και
διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, με στόχο την συμβολή στη έμπρακτη καθιέρωση της
ειρηνικής συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς!
Σας προσκαλούμε λοιπόν,στις 10, 11 & 12 Αυγούστου στα Ανώγεια, να συμμετέχετε, να
στηρίξετε την προσπάθεια μας και όλοι μαζί μέσα από τις δραστηριότητες του φεστιβάλ
να προβληματιστούμε, να κουβεντιάσουμε, να παίξουμε, να εξερευνήσουμε και φυσικά να
τραγουδήσουμε ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό.

“Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε
για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου,
απ' τον κόσμο.
Εμείς τραγουδάμε
για να σμίξουμε τον κόσμο.”
Γιάννης Ρίτσος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 10/8
11:00 : Θεατρικό παιχνίδι για μικρά παιδιά, από τις παιδαγωγούς Νατάσα Φασουλά, Αγάπη
Βρέντζου και Φαίη Χαρτοφύλακα
16:00: Προβολή Ταινίας Animation : «The breadwinner» της Nora Twomey
18:30: Ομιλίες (Πλατεία Αρμί):
• Φραγκιουδάκης Γιώργος ,Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. (Ελληνική Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη).
«Δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι, μερική ιστορική αναδρομή»
• Νίκος Βλαχάκης, Ψυχολόγος και Χρύσα Βίλκενς, Δημοσιογράφος
«Γυναίκες Πρόσφυγες Πολέμου: Διαδρομές και Τραύμα»
• Νασίμ Αλάτρας, Δημοσιογράφος
«Το παλαιστινιακό : Αλήθειες και μύθοι»
Προβολή μίνι animation «Closed Zone»
21:00 : Μουσικό Πρόγραμμα (Δημοτικό Θέατρο “Νίκος Ξυλούρης”):
Χρίστος Τζιφάκις & flamenco aire (Christos Tzifakis & flamenco aire)
-Χρίστος Τζιφάκις (Κιθάρα)
-Φανή Δεμέστιχα (Χορός)
-Άλκηστη Τριανταφυλλίδη (Φωνή)
-Pedro Fabian (Κρουστά)
*Συνεργασία με το Φεστιβάλ Κιθάρας Ανωγείων
Ρεμπέτικα
-Μαρία Φασουλάκη (Φωνή)
-Παναγιώτης Καπιζιώνης (Μπουζούκι)
-Θύμιος Μπαρδαμάσκος (Μπουζούκι)
-Χριστόφορος Παπανικολάου (Κιθάρα)
-Αλέξανδρος Κανακάκης (Κλαρίνο)
-Στέφανος Κουρουπάκης (Κοντραμπάσο)
-Θέμης Πολυζωάκης (βιολί)
Κρητικό γλέντι

-Γιώργης Μανωλάκης (Λαούτο-φωνή)
-Ζαχάρης Σπυριδάκης (Λύρα)
-Μιχάλης Κονταξάκης (Μαντολίνο)
-Γιώργης Σταυρακάκης [Νιδιώτης] (Λαούτο)
-Νικόλας Χριστόπουλος (Κρουστά)
-Στέφανος Κουρουπάκης (Κοντραμπάσο)
Σάββατο 11/8
16:00: Προβολή Ταινίας : «In the fade/ Μαζί ή τίποτα», του Φατίχ Ακίν
18:30 : Ομιλίες (Πλατεία Αρμί):
• “Τι είναι και πως εκφράζεται μια αυτo-οργανωμένη ομάδα”
Παρουσίαση αυτο-οργανωμένων ομάδων ποδοσφαίρου (Τηγανίτης ΑΣΗ, Λίβας Α.Σ.
Ρεθύμνου, Αυτο-οργανωμένος Α.Σ. Ασπάλαθος)
• Θανάσης Αλεξίου, Καθηγητής Κοινωνιολογίας /Πανεπιστήμιο Αιγαίου :
«Η κοινωνική βάση του φασισμού, ταξικές και ιδεολογικές πλευρές»
• Ελευθερία Κουμάντου, Δημοσιογράφος, Μέλος Golden Dawn Watch:
«Τρία χρόνια δικη της Χρυσης Αυγής. Η ατομική και η συλλογική ευθυνη»
Βιντεοπροβολη για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, στα πλαίσια της ομιλίας
21:00 : Μουσικό Πρόγραμμα (Δημοτικό Θέατρο “Νίκος Ξυλούρης”):
Κρητικά- Παραδοσιακά ακούσματα
-Χάρης Φασουλάς (Μαντολίνο & Φωνή)
-Μιχάλης Μπελιβάνης (Λύρα)
-Βασίλης Χαιρέτης (Λαούτο)
-Θωμάς Μπολάκης (Κιθάρα)
Haig Yadjian Quartet (Μουσική χωρίς σύνορα)
-Haig Yadjian (Ούτι & Φωνή)
-Γιώργος Κοντογιάννης (Λύρα & Κρουστά)
-Τάσος Πούλιος (Κανονάκι & Φωνή)
-Γιώργος Λιμάκης (Μπάσο & Κιθάρα)
Jaques / Meleteas / Summers Trio (Σύγχρονη και παραδοσιακή μουσική της ανατολικής
Μεσογείου)
-Peter Jaques (Κλαρίνο & Ney)
-Θωμάς Μελετέας (Ούτι & Φωνή)
-Jerry Summers (Κρουστά)
Κυριακή 12/8
1:00 -15:00 : Κυνήγι Θησαυρού
(Σημείο συνάντησης: Πλατεία Αρμί / 11.00 )
16:00 : Προβολή ταινίας «Τα φιλόξενα Χωριά», του Λευτέρη Χαρωνίτη

17:30: Αντιφασιστικό τουρνουά ποδοσφαίρου, με τις ομάδες: Τηγανίτης ΑΣΗ (Ηράκλειο),
Λίβας Α.Σ. Ρεθύμνου (Ρέθυμνο), Αυτοοργανωμένος Α.Σ. Ασπάλαθος (Χανιά) και την ομάδα
Χαϊμαλίνα (Ανώγεια), (Δημοτικό στάδιο Ανωγείων)
21:00 : Μουσικό Πρόγραμμα (Δημοτικό Θέατρο “Νίκος Ξυλούρης”):
-Babel Trio
-Villagers of Ioannina City
-Xylouris - White
Παράλληλες Δράσεις 10,11 & 12:
• Τουρνουά γρήγορου σκακιού (blitz chess), πρίν από τις ομιλίες στην Πλατεία Αρμί.
• Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Χεριών Τελετή», των Κατερίνα Φουράκη-Κοντόκαλου και
Κωνσταντίνα Γεωργαντά στην πλατεία Αρμί
• Graffiti από τους Αλέξανδρος Ραπτάκης (στην είσοδο του χωριού) και Γιάννης Μιλιαράκης
(δίπλα στην αίθουσα προβολών)
• Έκθεση σκίτσου "made in Europe", με αντιπολεμικές και αντιφασιστικές γελοιογραφίες
του σκιτσογράφου Μιχάλη Κουντούρη (Αίθουσα «Μανώλης Κεφαλογιάννης», κάτω από την
Tράπεζα Πειραιώς)
*Όλες οι προβολές ταινιών θα πραγματοποιηθούν στην
Αίθουσα «Μανώλης Κεφαλογιάννης», κάτω από την τράπεζα Πειραιώς.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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