15η Αντιρατσιστική Γιορτή, 24
και
25
Σεπτέμβρη
στη
Γεωπονική:
Pushback
στον
ρατσισμό!
Η 15η Αντιρατσιστική Γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου
Μεταναστών και της Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισµό» θα γίνει
στις 24 και 25 Σεπτέµβρη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η φετινή
μας Γιορτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα µεγάλο γεγονός
αλληλεγγύης και αντίστασης. Με κεντρικό σύνθημα «Pushback στον
ρατσισμό!», το φεστιβάλ αντιμάχεται την βαρβαρότητα των
παράνομων επαναπροωθήσεων στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και
αναδεικνύει τον κοινό αγώνα ντόπιων και μεταναστών/τριών ως
την μόνη διέξοδο για να τερματιστεί η απανθρωπιά της Ελλάδαςπροκεχωρημένου φυλακίου της ΕΕ απέναντι στα θύματα του πολέμου
και της φτώχειας. Θα υπάρξουν πάνελ εκδηλώσεων, συναυλίες,
προβολές, διεθνής κουζίνα, παιδότοπος, βιβλιοπωλεία, εκθέσεις
σκίτσου και φωτογραφίας. Πολλές δεκάδες περίπτερα
µεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων, αντιρατσιστικών
και αντιφασιστικών κινήσεων, τοπικών συλλογικοτήτων και
δηµοτικών κινήσεων, συνδικάτων, κινήσεων δικαιωµάτων,
γυναικείων και lgbt οργανώσεων θα βρεθούν µαζί µας, ενώνοντας
τη φωνή τους ενάντια στη φτώχεια, τον πόλεµο, τις πάσης φύσεως
διακρίσεις, τον ρατσισµό και τον φασισµό. Η φετινή
αντιρατσιστική γιορτή, κινείται σε τέσσερις βασικούς
θεματικούς άξονες:
Αλληλεγγύη στα θύµατα της φτώχειας και του πολέµου
Στη φετινή Αντιρατσιστική Γιορτή ενώνουμε την φωνή μας με τους
πρόσφυγες και τις προσφύγισσες που αντιμετωπίζουν καθημερινά
τον πιο στυγνό και απάνθρωπο ρατσισμό.Με χιλιάδες ανθρώπους να
επαναπροωθούνται παράνομα στο Αιγαίο και στον Έβρο και να

φυλακίζονται για μήνες στα hot spot της ντροπής, με τις
ευλογίες και τη συνενοχή της ΕΕ. Με διώξεις και το στίγμα του
«ανθέλληνα» να αποδίδεται από επίσημα κυβερνητικά χείλη σε
όποιους-ες τολμούν να καταγγείλλουν το όργιο των pushbacks. Με
εξώσεις προσφύγων από τα διαμερίσματα και τα στρατόπεδα της
ενδοχώρας και δηλωμένη πρόθεση να μπει λουκέτο σε προσφυγικά
καμπ ενώ ταυτόχρονα εκατοντάδες προσφυγικές οικογένειες
βρίσκονται στον δρόμο.
Η 15η Αντιρατσιστική Γιορτή επίσης δηλώνει αλληλέγγυα με τους
μετανάστες και τις μετανάστριες που ζουν στη χώρα. Που
αντιμετωπίζονται σαν «λαθραίοι-ες» ακόμα κι αν ήδη ζουν στην
Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, βιώνουν ανυπέρβλητα εμπόδια
συνέχισης της νόμιμης παραμονής τους στην χώρα και απόδοσης
ιθαγένειας στα παιδιά τους. Γι’ αυτό, στα πάνελ του φεστιβάλ
πρόσφυγες/ισσες και μετανάστ(ρι)ες ενώνουν τη φωνή τους με
αλληλέγγυους, διασώστες και ακτιβιστές-τριες, με στόχο την
ενίσχυση της αλληλεγγύης και του αντιρατσιστικού αγώνα.
Όχι στον πόλεμο, στους εξοπλισμούς, τον ιμπεριαλισμό και τον
εθνικισμό
Η 15η Αντιρατσιστική Γιορτή λέει όχι στον πόλεμο, την κούρσα
των εξοπλισμών, τον ιμπεριαλισμό και τον εθνικισμό. Για πάνω
από 6 μήνες η ευρωπαϊκή ήπειρος ζει στη δίνη του πολέμου στην
Ουκρανία. Ενός πολέμου με ιμπεριαλιστικές στοχεύσεις και από
τις δύο πλευρές (Ουκρανία-ΝΑΤΟ-ΕΕ από τη μία και Ρωσία-Κίνα
από την άλλη), με χιλιάδες αθώα θύματα, στρατιώτες και
άμαχους. Με πάνω από 7 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες να
έχουν διασκορπιστεί σε ευρωπαϊκές χώρες, οι μόνοι στους
οποίους -για γαιοπολιτικούς λόγους- η ΕΕ εφαρμόζει την διεθνή
νομοθεσία και αναγνωρίζει προκαταβολικά ως δικαιούχους
διεθνούς προστασίας. Την ίδια στιγμή, που δολοφονεί,
απελαύνει, φυλακίζει και επαναπροωθεί εκτός ΕΕ δεκάδες
χιλιάδες πρόσφυγες άλλων προελεύσεων. Ζητάμε, λοιπόν,
δικαιοσύνη. Ανοιχτά σύνορα και πλήρη δικαιώματα για κάθε
πρόσφυγα-ισσα ανεξάρτητα από τόπο προέλευσης, χρώμα ή
θρησκεία. Εναντιωνόμαστε στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

στην Ουκρανία, στην κούρσα των εξοπλισμών στο πλαίσιο του
ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, στον εθνικισμό της δικής μας
πλευράς και στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της χώρας μας. Στις
συζητήσεις της αντιρατσιστικής γιορτής, απέναντι στα «γεράκια»
του πολέμου, αντιτάσσουμε τη φιλία και την αλληλεγγύη των
λαών, ενώ προτάσσουμε τις κοινωνικές ανάγκες των εργαζόμενων
και της νεολαίας από κάθε πλευρά των συνόρων.

Stop στην ακροδεξιά και τον φασισμό
Άλλη μία κεντρική θεματική της Αντιρατσιστικής Γιορτής είναι ο
αγώνας ενάντια στην ακροδεξιά και τον φασισμό σε Ελλάδα και
Ευρώπη. Λίγο μετά την εκκίνηση της δίκης της ναζιστικής
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» σε δεύτερο βαθμό, απαντάμε με ενότητα
και αγώνα στη φασιστική απειλή, απαιτώντας να παραμείνουν στη
φυλακή οι εγκληματίες νεοναζί. Όμως, οι τέως κοινοβουλευτικοί
φασίστες και οι διασπάσεις τους στην Ελλάδα είναι μόνο η μία
πλευρά του κινδύνου. Την άλλη αποτελεί η ακροδεξιά απειλή που
συνεχίζει να αναπτύσσεται στην Ευρώπη, μέσω του Εθνικού
Μετώπου της Λεπέν ή των Αδελφών Ιταλών της μετα-φασίστριας
Μελόνι που επωφελούνται από την κυβερνητική φθορά
νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων λιτότητας. Αυτό που απουσιάζει
διεθνώς είναι η ορατότητα διεθνιστικών, αντιφασιστικών,
αντισυστημικών ιδεών και δυνάμεων. Τις δυνατότητες συντονισμού
και κοινής δράσης αυτών των δυνάμεων επιχειρούμε να
ανιχνεύσουμε στα πάνελ της 15ης Αντιρατσιστικής Γιορτής.
Ενάντια στον σεξισμό και την έμφυλη καταπίεση
Στην Αντιρατσιστική μας Γιορτή, αγωνίστριες και αγωνιστές
ενάντια στο σεξισμό, τη γυναικεία καταπίεση και
τα lgbtqi κινήματα συναντιόμαστε για να συζητήσουμε τους
τρόπους και να ανιχνεύσουμε συμμάχους στον αγώνα για κοινωνική
χειραφέτηση και ισοτιμία σε κάθε πεδίο της ζωής. Στον απόηχο
άδικων δικαστικών αποφάσεων όπως την υπόθεση της δολοφονίας
Κωστόπουλου, του ομαδικού βιασμού της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη
και της ατιμωρησίας Λιγνάδη, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε

και να απαντήσουμε στην κλιμάκωση της βίας κατά των γυναικών,
τις γυναικοκτονίες και τις ομοφοβικές δολοφονικές επιθέσεις,
την κάλυψη της έμφυλης βίας από νόμους και θεσμούς. Για
δικαιοσύνη στα θύματα των βιασμών και για για την ανατροπή των
σεξιστικών διατάξεων που βγάζουν λάδι τους θύτες και
στοχοποιούν τα θύματά τους. Για την πλήρη αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Για την
εξίσωση των γυναικών στους χώρους δουλειάς και για τη
διεκδίκηση ενός κοινωνικού κράτους που θα απελευθερώνει τις
εγκύους, τις μανάδες και τις εργαζόμενες γυναίκες από βάρη που
στα χρόνια της νεοφιλελεύθερης λιτότητας έχουν κάνει τη ζωή
τους απίστευτα δυσβάσταχτη.
Η καμπάνια
Με δεδομένο ένα πλούσιο πρόγραµµα συζητήσεων, καλλιτεχνικών
και πολιτιστικών δρώµενων, η προπαγάνδιση της 15ης
Αντιρατσιστικής Γιορτής βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Με
την προπώληση των εισιτηρίων ώστε να καλυφθούν τα έξοδα
προπαρασκευής της γιορτής, αφισοκολλήσεις και εξορµήσεις που
γίνονται σε γειτονιές της Αθήνας από τα µέλη της Κίνησης
«Απελάστε τον ρατσισµό» και του Κυριακάτικου Σχολείου
Μεταναστών, µοίρασµα φυλλαδίων σε συναυλιακά γεγονότα αυτής
της περιόδου, καθώς και την παρουσία της Κίνησης στις
κινητοποιήσεις για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Ζητάµε από τους φίλους και τις φίλες του Κυριακάτικου
Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισµό» να
συµβάλουν στην καλύτερη δυνατή προετοιµασία της
Αντιρατσιστικής Γιορτής και στην οργανωτική της πληρότητα. Και
βέβαια σας περιμένουμε όλες και όλους στον φιλόξενο χώρο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου για να να δώσουμε φωνή σε όσους/ες
δεν έχουν, να διεκδικήσουμε έναν κόσμο που να χωράει πολλούς
κόσμους, να κάνουμε pushback στον ρατσισμό!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της 15ης ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Σάββατο 24 Σεπτέμβρη
Συναυλία, από τις 9:00 µ.µ.
• Encardia
• Κρουστωδία – ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση»
• Αλέξανδρος Κτιστάκης με την μπάντα του
• Μάρθα Φριντζήλα και Kubara Project
Με Ενδογλωσσικούς Υπέρτιτλους για την απόδοση των στίχων και
των ζωντανών ακουστικών στοιχείων στα Ελληνικά για
Κ/κωφούς/ές, βαρήκοους/ες και όλους τους ανθρώπους.
Λαϊκή Σκηνή, από τις 9:30 μ.μ.
• Ανοιχτή Ορχήστρα
• Αφγανικός Χορός
• Ικαριώτικο γλέντι

με τους/τις: Νίκο Κόχυλα (βιολί), Πέτρο

Ράπτη (μπουζούκι – φωνή), Αγγελική Νταλιάνη (φωνή) και Αστέρη
Κωνσταντίνου (λαούτο, κιθάρα, φωνή).
Χώρος Συζητήσεων 1, στις 7 μ.μ.
Από την δολοφονία Κωστόπουλου ως τον «ανύπαρκτο» βιασμό της
Γεωργίας στην Θεσσαλονίκη και την ατιμωρησία Λιγνάδη: Τα
θύματα της έμφυλης βίας ζητούν δικαίωση – ο αγώνας ενάντια
στην έμφυλη καταπίεση συνεχίζεται.
Συντονισμός: Αθηνά Σκαμπά (Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό»)
Ομιλήτριες από τις συλλογικότητες: Κιουρί@, Μαχητικές και
Ελεύθερες (Ελένη Μήτσου),
Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων 50+
Άνω (Δήμητρα Κυρίλλου)
και Sabbat – Burn the Rich Not the Witch

Χαιρετίζουν/Παρεμβαίνουν:
Yasemin
Andan
(Κούρδισσα
προσφύγισσα)
και ανάπηρη ακτιβίστρια από την Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων
«Μηδενική Ανοχή»
Με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Χώρος Συζητήσεων 2, στις 8 μ.μ.
Πόλεμος στην Ουκρανία, ένταση στο Αιγαίο,
ενεργειακή και επισιτιστική κρίση: Υπάρχει διέξοδος;
Συντονισμός:
Ρατσισμό»)

Βαγγέλης

Λιγάσης

(Κίνηση

«Απελάστε

τον

Ομιλητές/τριες: Γιάννης Ελαφρός (ΝΑΡ), Πάνος Κοσμάς (Κόκκινο
Νήμα), Αντρέας Παγιάτσος (Ξεκίνημα), και ομιλητής/τρια από την
«Αναμέτρηση»
Παρεμβαίνει ο Νίκος Αργυρίου από το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
«Σπάρτακος»
Με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Προβολές, από τις 10:30 μ.μ.
1. «Ο Λόφος του Στρέφη ελεύθερος θα μείνει» (2021, 22′) ομάδα
Χελώνες.Στρέφη.doc
2. «Simple as Water» (2021, 97’), σκηνοθέτης: Megan Mylan
Με Ελληνικούς υπότιτλους βάσει διαλόγων.
Παιδότοπος, 6 μ.μ. – 10 μ.μ.
18.00-19.30 :
Δράσεις από την Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο», σε
συνεργασία με «Τα Θρανία της Άνοιξης» και την ΚΟΦΙΨΥ:
Ραδιόφωνο – Aλληλογραφία – Tυπογραφείο – Mικρά Bιβλία και
άλλες παιδαγωγικές δράσεις.

19:30 – 21:00 :
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από την Έλενα Σμολοκτού.
Οι
αφηγήσεις παραμυθιών θα αναμεταδίδονται από το Εργαστήρι
Ραδιοφώνου.
21:00 – 22:00 : Εργαστήρι Ραδιοφώνου και Παιχνίδια.

Κυριακή 25 Σεπτέμβρη

Hip Hop Συναυλία, από τις 9:00

µ.µ.

• Fer de lance
• People out east
• Χαρά
• ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ full band live
Λαϊκή Σκηνή, από τις 9:30 μ.μ.
• Κουρδικό χορευτικό συγκρότημα
από το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν
• SOURLOULOU street band
• Ρεμπέτικο γλέντι με το σχήμα «Ρεμπετί»
Χώρος Συζητήσεων 1, στις 7 μ.μ.
Ακροδεξιά και φασιστική απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Συντονισμός: Χριστίνα Ζιάκα (Antinazi Zone) και Στέλιος
Φαζάκης (Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό)
Ομιλητές/τριες: Ελευθερία Κουμάντου (δημοσιογράφος), Κώστας
Παπαδάκης (δικηγόρος), Κωνσταντίνος Πουλής (δημοσιογράφος)
Με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Χώρος Συζητήσεων 2, στις 8 μ.μ.
Από τον Έβρο και το Αιγαίο, ως τον Ελαιώνα και την Αμυγδαλέζα:
Pushback στον ρατσισμό.
Συντονισμός:

Θανάσης

Κούρκουλας

(Κίνηση

«Απελάστε

τον

Ρατσισμό»)
Ομιλητές/τριες: Ömer Calbay (Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν),
Παύλος Αντωνόπουλος (ΣΥΠΡΟΜΕ), Ιάσονας Αποστολόπουλος
(ακτιβιστής διασώστης), Ελένη Παπαδοπούλου
(Κοινωνική
Λειτουργός, πρώην εργαζόμενη στο camp Ελαιώνα) και
ομιλητής/τρια από το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων
και Μεταναστών.
Παρεμβαίνει η Νατάσα Σπανούδη, δασκάλα, από την Πρωτοβουλία
Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών
Με ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Προβολές, από τις 10:30 μ.μ.
1.«Ρόδα είναι και γυρίζει» (2020, 6’), του Βαγγέλη
Νάκη,σκηνοθεσία Κωσταντίνος Μόσχος – Σωκράτης Πάτσος
2. «Πως να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα», (2021, 26’), ΣενάριοΣκηνοθεσία: Γιάννης Μπλέτας
Με Ελληνικούς υπότιτλους βάσει διαλόγων.
3. «Προκλητικές Ζωές» (2017, Αυστραλία / ΗΠΑ / Ην. Βασίλειο,
85’), Σκηνοθεσία: Σάρα Μπάρτον
Υποτλισμός για λόγους προσβασιμότητας Closed Captioning (CC).
Παιδότοπος, 6 μ.μ. – 10 μ.μ.
18:00 – 18:30 : Παιχνίδι Μνήμης και Μυθοπλασίας.
18:30 – 19:30 : Σωματικό Θέατρο για Παιδιά από την Ομάδα Art
can Act.
19:30 – 21:00 : Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών από την Έλενα
Σμολοκτού.
21:00 – 22:00 : Ζωγραφική και Παιχνίδια.
Στον χώρο της Γιορτής θα συνυπάρχουν:
Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας µε τη συµµμετοχή γνωστών
σκιτσογράφων
Ανάμεσά τους οι Δήμητρα Αδαμοπούλου, Τάσος Αναστασίου,
Δημήτρης Γεωργοπάλης, Μιχάλης Κουντούρης, Κουραφέλκυθρα
(Αντώνης Βαβαγιάννης), Γιώργος Μικάλεφ, Πάνος Μαραγκός,
Σαρανταποζαρούσα, Βαγγέλης Χερουβείμ και Soloup (Αντώνης
Νικολόπουλος)
Έκθεση Φωτογραφίας µε τη συµµμετοχή γνωστών φωτογράφων
Μεταξύ τους οι Αργυρώ Αναστασίου, Νικόλας Γεωργίου, Μιχάλης
Καραγιάννης, Αλέξανδρος Κατσής, Μάριος Λώλος, Τατιάνα Μπόλαρη,

Ορέστης Παναγιώτου,
Λευτέρης Παρτσάλης, Βασίλης Ρεμπάπης,
Αναστασία Χαραμή, Aggelos Barai ( Άγγελος Μπαράϊ), Aristotel
Nikolli (Αριστότελ Νικόλλι)
Με κειμενική επεξήγηση εικόνων σε QR για τυφλούς/ές και
ανθρώπους με βλάβη στην όραση.
Διεθνής κουζίνα
Mε γεύσεις από Αίγυπτο, Αιθιοπία, Αφγανιστάν,
Κουρδιστάν, Μαρόκο, Μπανγκλαντές, Νιγηρία, Τουρκία
Διαθέσιμος κατάλογος μενού κουζίνας και μπαρ σε braille.
Eπίσης σε QR για τυφλούς/ές και ανθρώπους με βλάβη στην όραση.
Στο

Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο

θα

στηθούν

περίπτερα

µεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων, αντιρατσιστικών
και αντιφασιστικών κινήσεων, LGBTQI και γυναικείων οργανώσεων,
εργατικών σωματείων, εντύπων και διαδικτυακών ΜΜΕ, κινήσεων
δικαιωμάτων, θεραπευτικών κοινοτήτων, λαϊκών συνελεύσεων,
πρωτοβουλιών αντίστασης, τοπικών συλλογικοτήτων
και οργανώσεων νεολαίας.
Θα λειτουργήσουν βιβλιοπωλείo, ταβέρνα και µπαρ.
Ο χώρος θα είναι φιλικός και προσβάσιμος για ανάπηρες-ους-α,
σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών και την Ομάδα
Προσβασιμότητας του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών
Είσοδος ενίσχυσης: 5 Ευρώ την ημέρα, 8 Ευρώ το διήμερο.
Είσοδος ελεύθερη για άνεργες και ανέργους.
Πληροφορίες:
www.kar.org.gr

•

τηλ.: 6974486368

