
 
5ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Ορέβεδας 

Γιορτή ενότετας και αλλελεγγύες 

 
Με ηεξάζηηα επηηπρία νινθιεξώζεθε ην 5ν Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι Πξέβεδαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε κεγάιε πξνζέιεπζε θόζκνπ θπξίσο λέσλ αλζξώπσλ θαη κεηαλαζηώλ. 
 

Ζ ζπδήηεζε κε ζπληνληζηή ηνλ Θαλάζε Αικπάληε δηθεγόξν, άξρηζε κε ηνλ Βαζίιε 

Παπαζηεξγίνπ λνκηθό, ν νπνίνο εζηίαζε ζηελ θαηάθνξε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ από πιεπξάο ηεο πνιηηείαο, ζηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ 

κεηαλαζηώλ ζηα θνιαζηήξηα αλά ηελ Διιάδα, ζηελ ηεξάζηηα ηαιαηπσξία ησλ κεηαλαζηώλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία απόθηεζεο λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ θαη ζηελ εθηξσκαηηθή ζηξαηεγηθή 

θαηαζηνιήο ηνπ πιαηζίνπ «Ξέληνο Γίαο». 

 
ηε ζπλέρεηα ν πύξνο Μαξθέηνο Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ΑΠΘ έθαλε κηα 

ζύληνκε ηζηνξηθή αλάιπζε γηα ηελ άλνδν θαη ηελ πηώζε ηνπ θαζηζκνύ. Σόληζε ηελ 
αλαγθαηόηεηα ηεο ελόηεηαο όισλ ησλ πξννδεπηηθώλ αξηζηεξώλ θαη αληηεμνπζηαζηηθώλ 

ξεπκάησλ ηεο θνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε γλσζηή ζπκκνξία πνπ επηδεηά 
αίκα. Άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηα αζηηθά ΜΜΔ ηα νπνία ζε ζπληεηαγκέλε ππεξεζία 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ πνιίηε εμππεξεηώληαο ην ζάπην πνιηηηθό ζύζηεκα πνπ ζπλερίδεη λα 

επλνεί εθείλνπο (ηξάπεδεο θιπ) πνπ, ελ κέζσ θξίζεο,  αθαηκκάζζνπλ ηνλ εξγαδόκελν, 
θαιιηεξγώληαο εκθπιηαθό θιίκα. 

 
Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο όισλ ήηαλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηώλ. Σόζν ηα 

κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Θνηλόηεηαο όζν θαη ηα κέιε ηεο Παθηζηαληθήο Θνηλόηεηαο πήξαλ ην 

ιόγν θαη θαηήγγεηιαλ ηα έληνλα πεξηζηαηηθά βίαο από πιεπξάο ηεο θαζηζηηθήο ζπκκνξίαο όζν 
θαη ηελ αζηπλνκηθή απζαηξεζία ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο. 

 
Σν 5ν Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι Πξέβεδαο ήηαλ ην θαιύηεξν ζε ζεηξά πέληε εηώλ πνπ έρνπκε 

δηνξγαλώζεη! Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ήηαλ ηα δύν κνπζηθά 
ζπγθξνηήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ αθηινθεξδώο, από ηνλ Βόιν ην 'ΣHE ART OF JOY PROJECT' ν 

θαληαζηηθόο Νηθόιαο Γθαιηνύξεο, κνπζηθόο, αιιά θαη απνιπκέλνο από ηελ Χαιπβνπξγία 

Βόινπ θαη από ηα Γηάλλελα νη 'MINI & THE MOOCHERS', νη αμηαγάπεηνη θαη γεκάηνη θέθη 
θνηηεηέο: Φώηεο Νηνβόιεο, Νίθνο Βαηαιάρνο, Οξέζηεο Επξίλεο, Θαηεξίλα Πηπηιή θαη 

Θόδσξαο Σζίπαο. 
 

Αθνύ δνθηκάζακε εδέζκαηα από πνιιέο ρώξεο θαη θνπιηνύξεο, Παθηζηάλ, Ηλδία, ελεγάιε, 

Παιαηζηίλε (θάπνηα από ηα πξντόληα πξνζέθεξαλ ην Παθηζηαληθό παληνπσιείν ηνπ Afzall 
Ahmed, ηα θνηόπνπια Ναππάθηνπ Θνληνρξήζηνο θαη ην θξενπσιείν ηνπ Γηώξγνπ άλε θαη 

ηνπο επραξηζηνύκε πνιύ!), ρνξέςακε θαη μεθαληώζακε όινη καδί, ελσκέλνη θαη ραξνύκελνη! 
 

Δκείο, ε Αληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία Πξέβεδαο επηζπκνύκε θαη ζα παιέςνπκε κε θάζε ηξόπν, 
γηα κηα θνηλσλία πνπ ζα ηε δηέπνπλ νη όξνη ηεο εηξεληθήο ζπλύπαξμεο, κηα θνηλσλία πνπ 

ηαπηίδεηαη κε ηελ επγέλεηα, ηελ αηζζεηηθή θαη ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΗΑ! Γη απηό θαινύκε ηνπο 

ζπκπνιίηεο καο λα πςώζνπκε αζπίδα ελόηεηαο, αιιειεγγύεο θαη ζπλαδέιθσζεο ελάληηα ζην 
θιίκα απνπξνζαλαηνιηζκνύ θαη δηαίξεζεο ησλ πιεηηόκελσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

 
ΑΡ ΛΗΜ ΕΟΘΠΕΨΞΣΛΕ ΚΞΘΟΞΜ ΞΣΕ ΡΞΣΡ ΟΞΚΘΘΙΞΣΡ ΩΜ ΛΜΗΛΞΜΘΩΜ 
ΞΣΕ ΡΞΣΡ ΕΓΙΚΗΛΑΘΕΡ ΗΡ ΑΙΠΞΔΕΝΘΑΡ ΜΑ ΔΘΑΑΠΑΝΞΣΜ ΘΡ ΘΡΞΠΠΞΟΘΕΡ 
ΗΡ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΖΩΗΡ ΡΗΜ ΟΞΚΗ ΛΑΡ! 


