
Πρόγραμμα 20ού Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Παρασκευή 23/6 

Πολιτικές συζητήσεις – εργαστήρια (ξεκινούν στις 7μμ) 

 

 Οι μετανάστες στους εργατικούς αγώνες ενάντια στον Μνημονιακό μεσαίωνα. Αντίσταση 

στην ποινικοποίηση των εργατικών κινητοποιήσεων 

Ομιλητές/τριες: μετανάστες εργαζόμενοι ΒΙΟΜΕ, εργαζόμενος από το Δ.Σ. του ΣΜΕΘ, εργαζόμενος 

delivery από την ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στον Επισιτισμό     

Διοργάνωση: Σωματείο Εργαζομένων Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ) - Σωματείο 

Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης (Σ.Μ.Ε.Θ) - ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στον Επισιτισμό 

 Η υγεία σε κρίση και πρόσφυγες: 

- Η υγεία σε κρίση και πρόσφυγες 

- Φτιάχνοντας την ψυχιατρική μου διαθήκη, δικαίωμα στην ελεύθερη βούληση 

Ομιλητές/τριες: μέλος της ΕΝΙΘ, μέλος του ΚΑΙ, μέλος του παρατηρητηρίου για την ψυχική υγεία 

Διοργάνωση: Παρατηρητήριο για τη ψυχική υγεία, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης,  ΕΝΙΘ 

 Η δίκη της χρυσής αυγής και η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη 

Ομιλητές/τριες: Θανάσης Καμπαγιάννης - Δικηγόρος πολιτικής αγωγής, Φύλλια Πολίτη (ΚΕΕΡΦΑ), 

Αλεξάνδρα Πολιτάκη - πολιτική επιστήμονας-ακτιβίστρια 

Διοργάνωση: Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή 

 Ισλαμοφοβία, ιμπεριαλισμός και αντιρατσιστική πάλη σήμερα 
Ομιλητές/τριες: Γιώργος Τσιάκαλος - επίτιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Λίλλης - μέλος της 

Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό, Θόδωρος Καραγιαννίδης - καθηγητής σε πρόσφυγες 

Διοργάνωση: Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό », παιδαγωγοί της αλληλεγγύης 

 Ο πόλεμος και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην πόρτα μας!  

Το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ, οι πολυεθνικές στις ΑΟΖ, ο αντιδραστικός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-

Αιγύπτου-Ισραήλ 

Ομιλητές/τριες: Παύλος Αντωνόπουλος - μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Τάσος Σαπουνάς -  μέλος του ΚΚΕ-μλ 

Διοργάνωση: ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ-μλ, Παλαιστινιακός σύνδεσμος 

+ακολουθεί προβολή κι ενημέρωση για τον Ινδό επαναστάτη GN Saibaba 

 Οι επιπτώσεις από την εξόρυξη χρυσού σε Θεσσαλονίκη και βόρεια Ελλάδα  
Ομιλητές/τριες: Στέλιος Νικητόπουλος - δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Μαρία Καδόγλου - παρατηρητήριο 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

Διοργάνωση: SOS Χαλκιδική 

 Οι βασικοί άξονες του πρώτου τόμου της ιστορίας της σεξουαλικότητας του Foucault  

εργαστήριο 

Διοργάνωση: Sylvia Rivera 

 

 

 

Θεατρικές-Χορευτικές Παραστάσεις 

 

 Θέατρο Δρόμου  
από τη θεατρική Ομάδα SoloKryo – 8μμ στην παραλία  

 Πορεία σε βραζιλιάνικους ρυθμούς 
από τους Paranaue – 8.30μμ με εκκίνηση στις ομπρέλες της Νέας Παραλίας 

 Τα Πάθη του Χριστού 



(Μία Βυζαντινή τραγωδία με τον τρόπο του Ευριπίδη για τα Πάθη του θεανθρώπου και το θρήνο της 

Θεοτόκου) 

θεατρική παράσταση από την ομάδα Supermarket  – 8.15μμ  

 Χορευτικό δρώμενο 

από τη ΖΩΗ- Γυναίκες από την Αλβανία – 9.15μμ  

 Τι Πήρανε Μαζί Τους 

παράσταση απ' τη Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία – 9.30μμ  

 

 

Παιδότοπος (ξεκινά στις 7μμ) 

 Τι; & Ε; 

Εργαστήριο τσίρκου: παιχνίδι, face painting, μπαλονοκατασκευές  

 

 

Συναυλίες (ξεκινούν στις 10μμ) 

Ανατολική Σκηνή: Γιώργος Μιχαήλ – Δημήτρης Βαβλιάρας, Παντελής Σπύρου – Ελένη 

Δελημπέη, Mess Στον Τεκέ, Βουκολική Διαταραχή 

Δυτική Σκηνή: Sailing Tomatoes, Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή, Vodka Rag, The Correys 

 

 

Σάββατο 24/6 

Πολιτικές συζητήσεις – εργαστήρια (ξεκινούν στις 7μμ) 

 

 Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το μεταναστευτικό & το προσφυγικό , συμφωνία Ε.Ε. – 

Τουρκίας και πολιτική συγκυρία  

Ομιλητές/τριες: Απόστολος Φωτιάδης – δημοσιογράφος, Φώτης Μπενλισόι - νομικός και μέλος του 

BASLANGIÇ (Toυρκία), Κώστας Τορπουζίδης - μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, μέλος της Αντιρατσιστικής 

Πρωτοβουλίας 

Διοργάνωση: Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης,  ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο 

Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή 

 Η νεολαία σε δύο βάρκες, ανεργία και επισφάλεια. Τα σχέδια τους να ναυαγήσουν στους 

αγώνες μας 

Ομιλητές/τριες: Λήδα Δώδου - Δίκτυο Ανέργων κι Επισφαλώς Εργαζομένων, Φένια Ρίζου – Λάντζα, 

Δήμητρα Βαρνάβα - Ταξική πορεία 

Διοργάνωση: Δίκτυο Ανέργων κι Επισφαλώς Εργαζομένων, Λάντζα, Ταξική πορεία 

 Ξεπούλημα κοινωνικών αγαθών, οικονομικού και βιομηχανικού ιστού της πόλης 

Ομιλητές/τριες: Μέλη των σωματείων της ΕΛΒΟ, της ΕΥΑΘ και του ΟΛΘ 

Διοργάνωση: "Πρωτοβουλία για την ενότητα της ΕΛΒΟ", Σωματείο ΕΥΑΘ, σωματεία ΟΛΘ 

 Ελεύθεροι χώροι και παράκτιο μέτωπο, ιστορίες υφαρπαγής του δημόσιου χώρου 
Ομιλητές/τριες: Μπάμπης Νανακούδης - Κίνηση πολιτών Χορτιάτης, Πέτρος Κακούρος - Πρωτοβουλία 

για την υπεράσπιση του στρατοπέδου Παύλου Mελά, Γιάννης Γρηγοριάδης - Συντονιστής 

Διοργάνωση: Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του στρατοπέδου Παύλου Μελά, Κίνηση πολιτών 

Χορτιάτης 

 Ευρωζώνη –ΕΕ : Η πρόταση της αριστεράς 



Ομιλητές/τριες: Γιάννης Τόλιος - διδάκτορας οικονομικών, μέλος της πολιτικής γραμματείας της 

Λαϊκής Ενότητα, Άγγελος Φουρνότζης - μέλος ΟΚΔΕ, Δραγανίγος Αντώνης - ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Διοργάνωση: ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ, ΟΚΔΕ 

 Ο θάνατος της σοσιαλδημοκρατίας 

Ομιλητές/τριες: άτομα, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς 

Διοργάνωση: Πλατύπους 

 

 

 

Θεατρικές-Χορευτικές Παραστάσεις 

 

 Χοροί από τη Γεωργία 

από το σύλλογο «Κολχίς» – 8μμ  

 «Αν θυμάμαι καλά έτσι συνέβησαν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε» 

(Η ιστορία ενός ανθρώπου που φορούσε ένα περίεργο καπέλο. Η ιστορία ενός ανθρώπου που έπρεπε 

οπωσδήποτε να φοράει αυτό το περίεργο καπέλο. Ή η ιστορία ενός ανθρώπου που σε καμία 

περίπτωση δεν έπρεπε να φοράει αυτό το περίεργο καπέλο. Η ιστορία όπως την φαντάστηκε ο 

καθένας να συμβαίνει. Κι όταν φαντάζεται κανείς να συμβαίνει μια ιστορία, κανένα τέλος δεν είναι το 

σωστό.) 

θεατρική παράσταση από το εφηβικό εργαστήριο «Ο μυθομανής Τσάρλι» του θεάτρου εΦ  – 8.30μμ  

 

 

Παιδότοπος (ξεκινά στις 7μμ) 

 Capoeira για παιδιά  

JACOBINA ARTE  DO JO GO (συντονιστής professor Malanda Σταμάτης Κράββαρης) 

 «Μαζί φτιάχνουμε μια ιστορία» 

Μίνα Γκρέκα εκπαιδευτικός εμψυχώτρια εργαστηρίων δημιουργικής γραφής για παιδιά 

 

Συναυλίες (ξεκινούν στις 10μμ) 

Ανατολική Σκηνή: Νατάσα Χρηστίδου-Αποστολος Δημητρακοπολος, Interrail, Μέθωδος των 

3 και γλέντι με τη Βάσω Βασιλειάδου 

Δυτική Σκηνή: Ψύλλοι Στα Άχυρα, Balguns, 63 High, Koza Mostra 

 

 

 

Κυριακή 25/6 

Πολιτικές συζητήσεις – εργαστήρια (ξεκινούν στις 7μμ) 

 

 Έφηβοι στο περιθώριο: συζητώντας για την εκπαίδευση των αποκλεισμένων- πρακτικές & 

προοπτικές 



Ομιλητές/τριες: Θοδωρής Καραγιαννίδης - συντονιστής ΔΥΕΠ, Σοφία Στεφανίδου – εκπαιδευτικός, 

μέλος των Παρεμβάσεων Δ.Ε, Έλενα Πατήλα – ψυχολόγος, υπεύθυνη προγραμμάτων  

Διοργάνωση: Ομάδα μαθημάτων Εκτός Τάξης, Σχολείο αλληλεγγύης Οδυσσέας, Σύλλογος Εθελοντών 

Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός, Γ' ΕΛΜΕ 

 Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός και έκφραση φύλου : Οικονομική κρίση, διακρίσεις 

και διεκδικήσεις 

- Η κρίση, οι μνημονιακές πολιτικές και οι συνέπειες τους στις ζωές των γυναικών 

- Διακρίσεις στην εργασία βάση φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και έκφρασης 

φύλου 

- Οι αγώνες και τα κινήματα των γυναικών στη Ελλάδα και των κόσμο  

Ομιλητές/τριες: Ματίνα Πετρίδου - Radical Pride, Βούλα Τάκη -  Χώρος αλληλεγγύης γυναικών- 

πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στο χρέος, Κατερίνα Κλείτσα – μέλος του Ξεκινήματος  

Διοργάνωση: Χώρος αλληλεγγύης γυναικών- πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στο χρέος και στα μέρα 

λιτότητας, Radical Pride 

 Το δικαίωμα στη στέγαση και το κίνημα κατά των πλειστηριασμών 

Ομιλητές/τριες: Ζήσης Κλεισιάρης - μέλος του συντονισμού συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, μέλος της 

Επιτροπής δράσης δυτικών συνοικιών 

Διοργάνωση: Συντονισμός συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών, Επιτροπή δράσης  δυτικών 

συνοικιών 

 Η παγκόσμια κρίση και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Ποιά εναλλακτική για το εργατικό 

κίνημα και την αριστερά στην Ελλάδα 
Ομιλητές/τριες: Τουλιάτος Χρήστος - περιοδικό Εκτός Γραμμής , Δημοσθένης Παπαδάτος -

RedNotebook , Ηρακλής Χριστοφορίδης - εκδόσεις Εργατική Πάλη 

Διοργάνωση: Δικτύωση ριζοσπαστικής αριστεράς, Δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, 

Ανασύνθεση-ΟΝΡΑ, ΟΚΔΕ, ΑΡΑΝ 

 Βιβλιοπαρουσίαση: «Φυλακή, Κυβερνολογική. Δύο κείμενα»,  Michel Foucault 

Ομιλητές/τριες: Δημήτρης Κόρος – μεταφραστής, Μάριος Εμμανουηλίδης -Συγγραφέας, Γιώργος 

Στεφανίδης -επιμελητής 

Διοργάνωση: Ακυβέρνητες Πολιτείες - συνεργατικό βιβλιοπωλείο 

 Η πολιτική σημασία των ιστοριών ζωής  

Ομιλητές/τριες: Τασούλα Βερβενιώτη – ιστορικός, Μαρούλα Μποντίλα - φιλόλογος (Κοινωνικό 

Εργαστήρι), Τάνια Βοσνιάδου - ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια (Κοινωνικό Εργαστήρι), Νίκος 

Κωνσταντίνου - πωλητής περιοδικού Σχεδία,  τη συζήτηση συντονίζει το μέλος του Εργαστηρίου Ελένη 

Χοντολίδου 

Διοργάνωση: Κοινωνικό Εργαστήρι 

 

 

 

 

 

Θεατρικές-Χορευτικές Παραστάσεις 

 

 Μουσική Πορεία 

με την Μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου – 8μμ  

 A la Calle – Flamenco  Στο Δρόμο 

(To Studio Flamenco Pellizco φέρνει το flamenco στους δρόμους της Θεσσαλονίκης! Τραγούδι, κιθάρα 

και χορός γίνονται ένα σε μια μεγάλη γιορτή δρόμου και μας ταξιδεύουν στα σοκάκια της Ανδαλουσίας 

με την ζωντάνια και την εκρηκτικότητα που χαρακτηρίζουν την ιδιαίτερη αυτή τέχνη.) 

από το Studio Flamenco Pellizco  – 8.15μμ  

 Στην Πορεία 

(Έχω αργήσει. Βιάζομαι. Είναι κλειστοί οι δρόμοι. Κι αν δεν ήταν; Έχει πορεία σήμερα. Αν δεν ήταν 

σήμερα;  



Ένα αγόρι. Ένα κορίτσι. Μια τυχαία συνάντηση. Ένα όνειρο που πραγματοποιείται. Κι αν δεν 

βρίσκονταν ποτέ; 

Όταν η ομορφιά, συναντά την ασχήμια. Όταν το καλό, μπλέκεται με το κακό. Το όνειρο με την 

πραγματικότητα. Κι αν όλα ήταν αλλιώς; Πόσο ξεκάθαρα μπορείς να απαντήσεις; Πόσο εύκολο είναι να 

βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά; Άλλωστε στην πορεία, όλα αλλάζουν. Κι όσα πίστευες για δεδομένα, 

μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να ανατραπούν. Αρκούν τρία μοναδικά λεπτά και μια ερώτηση. 

29 ηθοποιοί, εξερευνούν όλα αυτά που μπορούν να συμβούν στην πορεία και σε καλούν να ζήσετε 

μαζί την ιστορία αυτή. 3.2.1.Τολμάς;) 

από τη Θεατρική Ομάδα Πολυτεχνείου – 8.30μμ  

 

 

 

Παιδότοπος (ξεκινά στις 7μμ) 

 «Χάσαμε τα χρώματα...Και πάμε να τα βρούμε» 

θεατρικό παιχνίδι από τη θεατρική ομάδα SoloKryo 

 «Του Τέντζερη καμώματα» 

παιδική μουσικοθεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα "ΝΤΟΥέΝΤΕ Θέατρο & Τέχνη" 

Συναυλίες (ξεκινούν στις 10μμ) 

Ανατολική Σκηνή: Stringless, Αργατεία, Τριζάληδες, Νηστικό Γλέντι με Μυστική Ορχήστρα 

(Αλέξανδρος Ριζόπουλος και κομπανία) 

Δυτική Σκηνή: Deep In The Top, Lostre Community, Balkan Riddims, SKG Dub Alliance 

 

Εκθέσεις 

 ΜΟΝΑΞΙΑ,  από την ομάδα JPEG 

 Now You See Me, SOFTEX  

πρόσφυγες από το camp της SOFTEX εκφράζονται και αποτυπώνουν τις δυσκολίες 

της καθημερινότητας τους 

 

 

 


