Το
πρόγραμμα
της
Αντιρατσιστικής Γιορτής – 25
Σεπτέμβρη πλατεία Πρωτομαγιάς
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συναυλία, από τις 9:30 µ.µ.
ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC – Thrax Punks (Βαΐτσης
Χαρακοπίδης – γκάιντα και καβάλ, Γιώργος Σταυρίδης – νταούλι
και λύρα, Πάνος Γκίνης – ηλεκτρικό μπασο/κίθαρο, Μάρκος
Κουτσιανάς)
Kadinelia (Θανάσης Ζήκας και Εύη Σεϊτανίδου)
Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης με την μπάντα του (Εύρος Βοσκαρίδης:
Βιολί, Σπύρος Βρυώνης: Ηλεκτρική κιθάρα, Διονύσης Μακρής:
Ηλεκτρικό κοντραμπάσο, Γιάννης Ριζόπουλος: Τύμπανα, Γιάννης
Ταβουλάρης: Ήχος)
Madde Vandal (Ορέστης Γαργουλάκης : Φλάουτο, φλογέρα, γκάιντα
– Αλέξανδρος Ορφανός : Τρομπέτα, κλαρίνο, ιρλανδικό μπουζούκι,
κιθάρα – Ηλιάνα Πασπάλα : Τραγούδι, κρουστά – Στέλιος
Χρυσανθόπουλος : Τραγούδι, βιολί, κιθάρα)

Συζήτηση, από τις 7 μ.μ.
«Ο αγώνας των προσφύγων και προσφυγισσών για ζωή κι ελευθερία,
ο κόσμος της αλληλεγγύης και οι αντιστάσεις στην Ευρώπη –
Φρούριο και στην Ελλάδα – Φυλακή»
Στην συζήτηση παρεμβαίνουν:
Parwana Amiri, προσφύγισσα από το camp της Ριτσώνας
Ανάπηρος πρόσφυγας/ανάπηρη προσφύγισσα & μέλος της Κίνησης
Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή»
Ιάσονας Αποστολόπουλος, εθελοντής διασώστης
Τάκης Γιαννόπουλος, Anti Nazi Zone
Κούρδος πρόσφυγας, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν
Γιώργος Μανιάτης, StopPushbacks – Καμπάνια ενάντια στις
επαναπροωθήσεις
Ντίνα Ρέππα, ΣΥντονισμός για το ΠΡΟσφυγικό ΜΕταναστευτικό

Εσγκί Τσακίρ, δικηγόρος, Τουρκάλα πολιτική προσφύγισσα
Άγγελος Σαμπάνης, Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων «Σπάρτακος»
Συντονίζει ο Πάνος Κοσμάς, Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό»

Χώρος Προβολών
10:00 μ.μ.: «Γεια σου φίλε», (28’) Ντοκιμαντέρ του Νίκου
Αναγνωστόπουλου. Προλογίζει ο σκηνοθέτης.
10:30 μ.μ.: Ταινία Animation “ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ” μελών του ΚΕΘΕΑ
Νόστος
10:40 μ.μ.: Προβολή Ντοκιμαντέρ σχετικού με την αναπηρία
Στον χώρο της Γιορτής θα συνυπάρχουν:
Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας
µε τη συµµμετοχή γνωστών Ελλήνων σκιτσογράφων.
Ανάμεσά τους οι Δηµήτρης Γεωργοπάλης, Μιχάλης Κουντούρης,
Πάνος Μαραγκός, Μαρία Τζαµπούρα, Βαγγέλης Χερουβείµ, Soloup.

Έκθεση Φωτογραφίας
µε τη συµµμετοχή γνωστών Ελλήνων φωτογράφων.
Μεταξύ τους οι Δημήτρης Καπάνταης, Μάριος Λώλος, Τατιάνα
Μπόλαρη,
Νίκος Χριστοφάκης
Διεθνής κουζίνα
Mε γεύσεις από Αφγανιστάν, Βενεζουέλα, Κουρδιστάν,
Μπανγκλαντές, Νιγηρία, Τουρκία

Παιδότοπος
Ο παιδότοπος θα λειτουργεί από τις 6 µ.µ. έως τις 10 µ.µ. από
παιδαγωγούς και εμψυχωτές.
18:00 – 19:00 : Ζωγραφική και Παιχνίδια Δράσης.
19:00 – 20:00: Αφήγηση Λαϊκών Παραμυθιών για μικρούς και
μεγάλους.
20:00 – 21:00 : Αφηγούμαστε την ιστορία του Έλμερ του
Ελέφαντα. Μια ιστορία για τη διαφορετικότητα. Φτιάχνουμε
πολύχρωμους ελέφαντες.
21:00 – 22:00 : Θεατρικό Παιχνίδι.
Από τις 21:00 έως τις 22:00 Live Stencil από την ομάδα

Political Stencil
Στην πλατεία Πρωτομαγιάς 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 διεξαγωγής του φεστιβάλ θα είναι φιλικός και
προσβάσιμος σε ανάπηρες-ους-α σε συνεργασία με την Κίνηση
Αναπήρων Καλλιτεχνών και την Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων
«Μηδενική Ανοχή».
Θα τηρηθούν μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.
Είσοδος ενίσχυσης: 5 Ευρώ.
Είσοδος ελεύθερη για άνεργες και ανέργους (ντόπιους-ες,
προσφυγ(ισσ)ες και μετανάστ(ρι)ες, ανάπηρες-ους-α, lgbtqi
άτομα).
Πληροφορίες: www.kar.org.gr – τηλ.: 6974486368

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Αντιρατσιστική Γιορτή 2021
Το Σάββατο 25 Σεπτέμβρη, στην Πλατεία Πρωτομαγιάς στην Αθήνα,
θα γίνει η Αντιρατσιστική Γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου
Μεταναστών και της Κίνησης “Απελάστε το Ρατσισμό”. Με
συναυλίες, πάνελ συζήτησης, κινηματογράφο, εκθέσεις
φωτογραφίας, σκίτσου και βιβλίου, δρώμενα, παιδότοπο και
διεθνή κουζίνα. Μετά από απουσία ενός χρόνου εξ’ αιτίας της
πανδημίας, η Αντιρατσιστική Γιορτή επιστρέφει με anti-covid
διάθεση και φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά ένα μεγάλο τόπο
συνάντησης της συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και της αντίστασης.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες
που την χρονιά που πέρασε, ήταν περισσότερο από όλη την
υπόλοιπη κοινωνία στο μάτι του κυκλώνα: Με δραματικό εγκλεισμό
τους στα στρατόπεδα με πρόσχημα την πανδημία. Τεστ με το
σταγονόμετρο περισσότερο από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Με
σχεδόν μηδενικά ποσοστά εμβολιασμού μέχρι και σήμερα. Με
χιλιάδες ανθρώπους να επαναπροωθούνται παράνομα στο Αιγαίο και
στον Έβρο, να φυλακίζονται για μήνες στα hot spot της ντροπής,
με τις ευλογίες και τη συνενοχή της ΕΕ. Με εξώσεις
αναγνωρισμένων προσφύγων από τα διαμερίσματα και από τα

στρατόπεδα της ενδοχώρας. Δηλώνουμε αλληλέγγυοι και
αλληλέγγυες με τους μετανάστες και τις μετανάστριες που
αντιμετωπίζονται προκαταβολικά ως “λαθραίοι” ενώ 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. Ένα χρόνο μετα την
καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή»,
απαντάμε με ενότητα και αγώνα στην ακροδεξιά και την φασιστική
απειλή. Αντιστεκόμαστε στον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλεία και
τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της Ελλάδας. Σε όλα αυτά
αντιτάσσουμε την φιλία και την αλληλεγγύη των λαών. Τέλος,
στην Αντιρατσιστική Γιορτή, αγωνίστριες και αγωνιστές ενάντια
στη έμφυλη καταπίεση, και lgbtqi άτομα αναζητούμε τους τρόπους
και ανιχνεύουμε τους συμμάχους στον αγώνα για κοινωνική
ισοτιμία. Απαιτούμε δικαιοσύνη στα θύματα των βιασμών και των
γυναικοκτονιών, αγωνιζόμαστε για την ανατροπή σεξιστικών νόμων
και θεσμών. Διεκδικούμε ένα κοινωνικό κράτος 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.
Στις 25 Σεπτέμβρη λοιπόν, σας περιμένουμε στην Πλατεία
Πρωτομαγιάς στην Αντιρατσιστική Γιορτή μας με διάθεση
αλληλεγγύης και αντίστασης. Σε ένα πανηγύρι ιδεών και
πολιτισμού. Ένα φεστιβάλ απελευθέρωσης και ελεύθερης έκφρασης
όπου επιχειρούμε την αρμονική συνύπαρξη ήχων, χρωμάτων και
γεύσεων. Για έναν κόσμο που να χωράει πολλούς κόσμους.

