ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σκοπός του διήμερου φεστιβάλ Αλληλεγγύης σε Παιδιά και Ενήλικες του ΘΧΠ (πρώην
ΚΕΠΕΠ) - Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών, και όλων των κλειστών δομών «περίθαλψης», που
γίνεται 30 - 31 Οκτωβρίου 2015, στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός, Ρήγα
Παλαμήδη 2, στου Ψυρρή, είναι να συνεκπαιδευτούμε και να δικτυωθούμε, με στόχο την
κλιμάκωση δράσεων αντίστασης στον ιδρυματισμό κάθε τύπου, στον αποκλεισμό των
αναπήρων, με την ιατρικοποιήση της αναπηρίας, στο διαρκές έγκλημα του Κρατικού
Συστήματος «Υγείας» και καταστολής, «Πρόνοιας» και καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων… Το πρόγραμμα κατακλύζεται από στοχευμένες ομιλίες, που θα προκαλέσουν
συζητήσεις, από καλλιτεχνικά δρώμενα, προβολές βραβευμένων ντοκιμαντέρ, παραστάσεις
κ.α., που θα μας συγκλονίσουν. Με τη συμμετοχή αυτοοργανωμένων, από τα κάτω, μάχιμων
Προσώπων και Ομάδων, όπως η Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική
Υγεία, η Ομάδα Hearing Voices NETWORK, η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ «ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΑΝΟΧΗ», η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία, μέλη Ομάδας Πρώην Εθελοντών ΚΕΠΕΠ
Λεχαινών, Θίασος Σκιών “Εμπρός Μαέστρο”, προβολή βραβευμένων ντοκιμαντέρ, σχετικών
με το θέμα του φεστιβάλ, Θέατρο Κούκλας για ενήλικες από Hearing Voices Network, Ομάδα
αυτοσχεδιαστικού θεάτρου Playback Ψ – Παλμός www.therapy-playback.gr,

Ομάδα

αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου Playback Ground, συναυλία από την μπάντα "Οι Assoi tou
Salvador”. Καλλιτεχνικές Ομάδες με κοινωνική δράση και διάδραση, που αγωνίζονται να
ανατρέψουν τα πατριαρχικά, σεξιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα... Θα ενημερωθούμε για τις
Μορφές βαρβαρότητας στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, για τις απάνθρωπες συνθήκες
που βιώνουν παιδιά κι ενήλικες, τρόφιμοι των κλειστών ιδρυμάτων ή φυλακών για ΑμεΑ, στα
Λεχαινά και δίπλα μας, παντού, όπου καθηλωμένοι/ες καίγονται ή βρίσκονται νεκροί/ες,
παρατημένοι/ες σαν ξεχασμένα αντικείμενα σε παλιές αποθήκες σπιτιών. Εγκλήματα που
καλύπτονται από το κρατικό ψυχιατρικό κατεστημένο και την αδιαφορία τη δική μας, μιας
κοινωνίας

που

υποφέρει

και

αγνοεί,

λες

και

υπνοβατεί…

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες θα μοιραστούν την εμπειρία τους και δοκιμασμένα
θεραπευτικά παραδείγματα, στην αντίπερα όχθη των κυρίαρχων πρακτικών καθηλώσεων και
ναζιστικού ελέγχου με φαρμακευτική καταστολή και κάθε μορφή βίας, στον δια βίου
αποκλεισμό των οικότροφων σε κλειστά ιδρύματα, άσυλα ή κάτεργα γυμνών ζωών, μακριά
από τη ζώσα κοινωνία. Ζωών που, για το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα των
τραπεζών, περισσεύουν, με ιδιαίτερο κυνισμό, από παλιά, μα και τώρα, που αυτό φορά τη
μάσκα της Μνημονιακής «Αριστεράς», πιπιλίζοντας την καραμέλα της οικονομικής
κρίσης... Αυτό το έγκλημα πρέπει να σταματήσει. Ως τότε θα μας βρίσκετε μπροστά σας. Ο
Αγώνας μας δε σταματάει.
Οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα διεξάγονται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα. Το Εμπρός είναι φιλικό για θεατές/ριες και καλλιτέχνες/ιδες με
Αναπηρία. Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα διατίθεται σε μορφή Braille και
μεγαλογράμματη γραμματοσειρά για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι σκύλοι οδηγοί
τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι μαζί με τους χειριστές τους.

Πρόγραμμα:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208095290197221&set=gm.101399259864
5591&type=3&theater
Σχετικά Links δράσεων της ομάδας για το Θέμα:
Ψήφισμα για Αλληλεγγύης στα Παιδιά του ΘΧΠ (πρώην ΚΕΠΕΠ) Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών
και όλων των κλειστών δομών «περίθαλψης»:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207138023146143&set=gm.429165280599
772&type=3&theater
Ακτιβιστική δράση αλληλεγγύης για τα Παιδιά του ΘΧΠ (πρώην ΚΕΠΕΠ), Παράρτημα ΑμεΑ
Λεχαινών, και όλων των κλειστών δομών «περίθαλψης»: Σπάμε τη Σιωπή, Δευτέρα, 29
Ιουνίου (τη μέρα που ανακοινώθηκε το Δημοψήφισμα και έκλεισαν οι τράπεζες), στις 12.00μ,
έξω από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29,
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πορεία και κατάληξη στο Υπουργείο Υγείας –
https://www.facebook.com/events/429031333946500/
Η συγκρότηση της Ομάδας Δράσης ενάντια στη συνεχιζόμενη Αστυνομική βία, αυθαιρεσία,
και τον όλο και πιο άγριο Εκφασισμό στην Καθημερινότητα όλων μας, έγινε στο χώρο του
Ελεύθερου Αυτοδιαχειριζόμενου Θεάτρου Εμπρός, 25 Σεπτεμβρίου, 2014. Σκοπός των
συμμετεχόντων στην ομάδα ήταν και είναι να σχεδιάζουν πρακτικές, εκδηλώσεις και δράσεις
κοινωνικής, πολιτικής και καλλιτεχνικής παρέμβασης. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η
συνεκπαίδευση και η αφύπνιση συμμετοχικής συνείδησης και συνεξέλιξης, η έρευνα του
φαινομένου του εκφασισμού, στις ποικίλες του μορφές, και η συλλογική αντίσταση σ΄ αυτόν,
μέσα από δράσεις και το μοίρασμα σχετικών εμπειριών, από το δρόμο, ή όπου συμβαίνει,
από κείμενα, συνεντεύξεις, εισηγήσεις, παρουσιάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, παραστάσεις,
performance, προβολές ντοκιμαντέρ, films, κ.ά. Σημαντικές εκδηλώσεις, που
πραγματοποίησε, ως τώρα, στο Εμπρός: 9 Γενάρη 2015: «Βία – Αυθαιρεσία- Καταστολή –
Εκφασισμός» με live streaming από OMNIATV, «Αγώνας κατά του στιγματισμού οροθετικών
ατόμων και sex workers» στο πλαίσιο του 3ου Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών, με live streaming από OMNIATV, και 25 Απρίλη 2015: «Ψυχική Υγεία και Στίγμα:
Αλληλεγγύη και Αντίσταση κόντρα στις Κοινωνικές Διακρίσεις και στον Αποκλεισμό»

Ομάδα Δράσης κατά της Αστυνομικής Βίας/Αυθαιρεσίας και του Εκφασισμού
της Κοινωνίας
https://www.facebook.com/groups/769694969746817/934190313297281/?notif_t
=like

