
Μπαίνει καλοκαίρι και προσπαθούμε να αποφορτιστούμε 
από την πίεση όλης της χρονιάς, ενώ η ζέστη της πόλης 
μας βάζει επιτακτικά το ερώτημα «θα πάρουμε άδεια 
από την δουλειά;», «πως πήγε η εξεταστική και τι έχει 
μείνει στις βαλίτσες από μαθήματα για το Σεπτέμβρη;», 
«με βγάζουν τα λεφτά για ένα 3ημεράκι ;». Όπως και να 
χει, αυτό το καλοκαίρι πρέπει κάπως να βγεί!

Από τις 18 μέχρι τις 25 Ιούλη στην πανέμορφη 
Βόρεια Ευβοία, στο camping «Ροβιές», 
επιχειρούμε να κάνουμε πραγματικότητα τις 
διακοπές όπως τις φανταζόμαστε. Με πυξίδα 
μια διαφορετική κουλτούρα, αλλά και το μεράκι 
μας, διαμορφώνουμε ένα συλλογικό εγχείρημα 
για οικονομικές και εναλλακτικές διακοπές για 
όλους/-ες. 

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι κάποιες μέρες 
με συναυλίες, προβολές, θεατρικές παραστάσεις, 
τουρνουά, workshops και πλούσιες εκδηλώσεις και 
συζητήσεις. Για τρίτη χρονιά, συνεχίζουμε το εγχείρημα 
του Radikal προτάσσοντας τη δημιουργικότητα, την 
συλλογικότητα και την αλληλεγγύη και στις διακοπές 
μας. Απευθυνόμαστε σε κάθε νέο και κάθε νέα , που 
επιλέγουν να μην εφησυχάζονται στην κανονικότητα, 
που σε πείσμα των καιρών θέλουν να δουν τα πράγματα 
να πηγαίνουν αλλιώς. 

Ζούμε 
ενάντια...

Μετά από τόσα χρόνια λιτότητας, με τα μνημόνια να 
αποτελούν πλέον κανονικότητα, η νεολαία βρίσκεται στο 
επίκεντρο της επίθεσης. Καλούμαστε να σπουδάσουμε, 
να δουλέψουμε και να ζήσουμε μέσα σε μια άκρως 
πιεστική καθημερινότητα, και σε οικονομικές συνθήκες 
που σίγουρα περιορίζουν τα όνειρά μας. Είδαμε μέτρα 
να περνάνε, αλλά να δίνονται αγώνες, γιατί ποτέ δεν 
θέλαμε να συμβιβαστούμε με διαπραγματεύσεις ή 
αποφάσεις πάνω στις πλάτες μας και με φάρο την 
αξιοπρέπεια και την ελπίδα, παλεύουμε για μια 
καλύτερη ζωή.

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι/-ες με ένα 
εκρηκτικό τοπίο εξελίξεων, με συνεχείς ανακατατάξεις 
στο γεωπολιτικό χάρτη, από τους αλλεπάλληλους 
τριγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τις πυκνές 
εξελίξεις στα Βαλκάνια, και την όξυνση του πολέμου στη 
Μέση Ανατολή.

Οι νέες συνθήκες θέτουν και νέες προκλήσεις και 
καθήκοντα, γι’ αυτό και επιδιώκουμε να ενισχύσουμε 
τη συζήτηση, το διάλογο και τον προβληματισμό της 
νεολαίας των εργαζόμενων και των ανέργων για το ποια 
διέξοδος μπορεί να υπάρξει, για το τι πρέπει να κάνουμε 
όλοι και όλες που επιλέγουμε να μην συμβιβαστούμε  
με αυτή την κατάσταση! 

Ζούμε 
ανατρεπτικά!

Κόντρα στο κυρίαρχο, εμπορευματοποιημένο 
πρότυπο «πακέτου διακοπών», προτάσσουμε 
την αυτοοργάνωση, την συλλογικότητα, 
την αλληλεγγύη και την αυτομόρφωση. 
Διαμορφώνουμε συλλογικά έναν χώρο 
εναλλακτικής ψυχαγωγίας, συζήτησης και 
δημιουργικότητας. Μαθαίνουμε ο ένας από 
τον άλλο, εργαζόμαστε όλοι και όλες μαζί για 
την καθημερινή λειτουργικότητα του camping, 
διασκεδάζουμε και χαλαρώνουμε.

Μέσα από συλλογικές κουζίνες, μπαρ, χώρους 
εκδηλώσεων και συζητήσεων, λειτουργία 
βιβλιοπωλείου (με βιβλία πολιτικού, ιστορικού 
και φιλοσοφικού περιεχομένου) προσπαθούμε 
να προτείνουμε ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών 
ενάντια στο κυρίαρχο. Ταυτόχρονα δημιουργούμε 
ένα πεδίο συζήτησης και προβληματισμού στο 
οποίο διαφορετικές προσεγγίσεις και τρόποι 
σκέψης θα προσπαθήσουν να μάθουν ο ένας από 
τον άλλον.
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Αυτοοργάνωση - Αλληλεγγύη - Συλλογικότητα - Αυτομόρφωση

18-25 Ιουλιου
Ροβιέσ Β. Εύβοια

// Συναυλίεσ
// Εκδηλώσεισ
// Βιβλιοπωλείο
// Συλλογική Κουζίνα
// Τουρνουά
// Ταινίεσ
Ταξιδεύουμε 
μέσα από τις λέξεις και 
τα τραγούδια της γενιάς μας!

Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε και στις 
διακοπές μας έναν άλλον τρόπο οργάνωσης της 
καθημερινότητάς μας, των κοινωνικών μας σχέσεων, 
της ψυχαγωγείας μας. Να προτάξουμε ένα άλλο 
πρότυπο για το πώς θέλουμε να ζούμε, δημιουργώντας 
συνεχώς εικόνες από το μέλλον μιας άλλης κοινωνίας 
και αμφισβητώντας στην πράξη το κυρίαρχο πρότυπο. 
Κόντρα στην απόδοχή των «αδιεξόδων» της εποχής 
μας και του ασφυκτικού κλοιού ενός συστήματος 
εκμετάλλευσης που προωθεί την φτώχεια, την 
ανεργία, τον ρατσισμό, το πόλεμο και το σεξισμό, 
οραματιζόμαστε άλλους δρόμους και άλλα μονοπάτια 
συλλογικής ελευθερίας, κοινωνικής χειραφέτησης, 
επαναστατικοποίησης της καθημερινότητάς μας.

Δεν συμβιβαζόμαστε στα καθιερωμένα, 
αλλά αποδεικνύουμε ότι μπορούμε 

συνεχώς να φέρνουμε εικόνες από το 
μέλλον που θέλουμε!

        Σάββατο21 Ιουλίου

          Παρασκευή20 Ιουλίου

Πρόγραμμα Συναυλιών
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