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Από το 1ο στο 3ο Αντιτρομοκρατικό Φεστιβάλ
Το 3ο Αντιτρομοκρατικό Φεστιβάλ γίνεται σε μια περίοδο όπου η εξουσία και οι 

μηχανισμοί καταστολής εξαπολύουν ολομέτωπη επίθεση απέναντι στα κινήματα 
αντίστασης και ανατροπής. Το δόγμα της «ασφάλειας» και του «εσωτερικού 
εχθρού» και το ιδεολόγημα της «πάταξης της τρομοκρατίας», έχοντας εισαχθεί στην 
ιδεολογική προπαγάνδα του κράτους εδώ και πολλά χρόνια, παραμένουν ενεργά 
και ενισχύονται με την υιοθέτηση τρομονόμων και ευρωπαϊκών συμφωνιών, καθώς 
και τη σκλήρυνση του νομοθετικού και κατασταλτικού πλαισίου. 

Από την ψήφιση του πρώτου τρομονόμου το 2001 και τις συλλήψεις για την 
υπόθεση της 17Ν το  καλοκαίρι του 2002, το κίνημα αλληλεγγύης αγωνίστηκε 
για την αναχαίτιση της τρομολαγνείας και της «εγκληματοποίησης» των ένοπλων 
οργανώσεων, για την κατάργηση των ειδικών δικών και των ειδικών συνθηκών 
κράτησης, για το ξεσκέπασμα σωρείας φρονηματικών διώξεων. Και μπορεί να 
μην πέτυχε τη συνολική ανατροπή των σχεδιασμών, αποκάλυψε όμως σε πολλές 
περιπτώσεις τις μεθοδεύσεις των διωκτικών μηχανισμών, ανέδειξε τον πραγματικό 
χαρακτήρα των τρομονόμων και κατοχύρωσε σε ευρύτερα ακροατήρια τον 
πολιτικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων διώξεων καθώς και την αναγνώριση της 
ιδιότητας του πολιτικού κρατούμενου.

Το 3ο Αντιτρομοκρατικό Φεστιβάλ γίνεται σε μια εποχή διευρυμένων συλλήψεων 
αγωνιστών/ριών, πολιτικών διώξεων και κατακόρυφης αύξησης του αριθμού των 
πολιτικών κρατούμενων. 

Η αλληλεγγύη απέναντι στους πολιτικούς κρατούμενους είναι υποχρέωση όλων 
όσοι παλεύουν ενάντια στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, όλων όσοι κατανοούν ότι 
η σύγχρονη βαρβαρότητα στηρίζεται πάνω στην εξόντωση των αντιπάλων της.

Το 3ο Αντιτρομοκρατικό Φεστιβάλ, θέλουμε να αποτελέσει, εκτός από χώρο 
κατάθεσης συλλογικών εμπειριών αντίστασης και αλληλεγγύης από την Ευρώπη 
και τη Λατινική Αμερική, και μια ευκαιρία συζήτησης και προβληματισμού για τη 
συγκυρία. 

Η παρουσία και συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικές πολιτικές διαδρομές, 
αλλά με κοινή επιλογή και επιδίωξη η αλληλεγγύη να αποτελεί πάντα οργανική 
συνιστώσα του ευρύτερου ανατρεπτικού κινήματος, περιμένουμε να συμβάλει 
σημαντικά στη διεύρυνση του κινήματος αλληλεγγύης στους πολιτικούς 
κρατούμενους, 

Απέναντι στην κρατική καταστολή και στη σύγκρουση με το κράτος,
η θέση μας είναι  με τους πολιτικούς κρατούμενους
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Παρασκευή 8 Απρίλη 
Aμφ. ΜΑΧ, ΕΜΠ

6.00 μ.μ. Προβολή ντοκιμαντέρ 
για την καταστολή στη χώρα των Βάσκων, 
«Το σπασμένο παράθυρο»

7.00μμ   Εκδήλωση –συζήτηση
 «Πολιτικοί κρατούμενοι, ειδικά καθεστώτα, 
κινήματα αλληλεγγύης» με τους:

Andreas Vogel, 
πρώην πολιτικός κρατούμενος του Κινήματος 2 Ιούνη. 
Ο Andreas Vogel ήταν μέλος του κινήματος 2 Ιούνη. Συλλαμβάνεται το 1976 
και καταδικάζεται σε 10 χρόνια κάθειρξη, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. 
Κρατήθηκε σε ειδικό καθεστώς των γερμανικών φυλακών και μετά από μακροχρόνια 
απομόνωση αποφυλακίστηκε το 1986. Έκτοτε, συμμετέχει ενεργά στο κίνημα. 

Ainara Esteran Cruz και Gabriel Saez Totorikaguena, 
πρώην πολιτικοί κρατούμενοι της ΕΤΑ

Νίκο Γιαννόπουλο, Δράση για την Ελευθερία

Τηλεφωνικές παρεμβάσεις 
από πολιτικούς κρατούμενους

Έκθεση πολιτικής αφίσας από όλο τον κόσμο

Ρεμπέτικο γλέντι

Σάββατο 9 Απρίλη 
Aμφ. ΜΑΧ, ΕΜΠ
 
5.00μμ Προβολή της ταινίας  

«...Και ξαφνικά αντικρίσαμε τον ουρανό»
Μόναχο/Μοντεβιδέο 1994-97, γυναίκες από τη Γερμανία κινηματογραφούν 
στην Ουρουγουάη γυναίκες από το εμβληματικό αντάρτικο των Τουπαμάρος. 
Γυναίκες από την Ουρουγουάη κινηματογραφούν στη Γερμανία γυναίκες από 
το χώρο της ριζοσπαστικής αντίστασης και της ένοπλης πάλης στη Γερμανία.

7.00 μ.μ. Εκδήλωση – συζήτηση 
«Κοινωνικοί αγώνες και πολιτικοί κρατούμενοι» 
με τους:

Irma Leites, πρώην πολιτική κρατούμενη, 
μέλος των Τουπαμάρος
Η Irma Leites σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στο Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης 
(Τουπαμάρος). Συλλαμβάνεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε 9 χρόνια 
φυλάκιση σε στρατιωτικές φυλακές, ενώ μετά την αποφυλάκισή της εξορίζεται 
στη Σουηδία και επιστρέφει το 1985 στην Ουρουγουάη. Έκτοτε, συμμετέχει 
ενεργά στο κίνημα, ενώ από το 2000 και μετά συμμετέχει στην οργάνωση 
«Μνήμη και Δικαιοσύνη», ενάντια στη λήθη και την καταστολή.

Γιάννη Κέλογλου, Δράση για την Ελευθερία

Τηλεφωνικές παρεμβάσεις 
από πολιτικούς κρατούμενους

Έκθεση πολιτικής αφίσας από όλο τον κόσμο

Πάρτι


