8o
Αντιρατσιστικό
–
Αντιφασιστικό
Φεστιβάλ
Καλαμάτας
Το Σάββατο και την Κυριακή 19-20 Οκτωβρίου, η Αντιφασιστική
Κίνηση Καλαμάτας διοργανώνει το 8ο Αντιρατσιστικό –
Αντιφασιστικό Φεστιβάλ και η Βαβυλωνία θα είναι εκεί.
Ακολουθεί το πρόγραμμα και το κάλεσμα του φεστιβάλ:
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Περίβολος Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία)
Σάββατο 19 Οκτωβρίου
19:00 Εκδήλωση – συζήτηση : Η δίκη της Χρυσής Αυγής – η
επόμενη μέρα του φασισμού στην Ελλάδα
Μιλάνε οι :
Θανάσης Καμπαγιάννης (δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
ΧΑ)
‘Ύποπτο μούσι (δημοσιογράφος – OmniaTV)
21:00 Μουσικοθεατρικό δρώμενο από την ομάδα “Λυκοτσαρδά”:
Ακολουθεί συναυλία με τους:
Coverdose
Accents
+ΠΑΡΤΥ
Κυριακή 20 Οκτωβρίου
19:00 Θεατρική παράσταση “Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα”
(Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα) από την Αυτοσχέδια Σκηνή
20:30 Εκδήλωση – συζήτηση:
Καταστολή σε Καιρούς ‘Δημοκρατίας’: Η Περίπτωση των Εξαρχείων

Συζητάνε μέλη από τις συλλογικότητες:
ΚΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ομάδα Αναρχικών Μεταναστών Εξαρχείων
Περιοδικό ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
Ακολουθεί μουσική “παρεμβολή” από τους:
Γουόκι Τόκι!
Ελένη Χρηστίδου
Πάνος Ταντής
Παναγιώτης Βιώνης
Είσοδος ελεύθερη
Στο χώρο θα υπάρχουν βιβλιοπωλείο, συλλογικά εγχειρήματα και
περίπτερα ενημέρωσης
Επειδή:
• Ενώ η δίκη της Χρυσής Αυγής τελειώνει, τα στελέχη και τα
μέλη της ενσωματώνονται στα δεξιά κόμματα, καταλαμβάνοντας
συχνά σημαντικές, θεσμικές θέσεις.
• Τα ΜΑΤ, οι ΔΙΑΣ και η ΟΠΚΕ λυμαίνονται τα αστικά κέντρα. Με
απρόκλητες επιθέσεις, παρενόχληση πολιτών και συνεχή
επιδεικτική παρουσία, δημιουργούν ένα κλίμα αστυνομοκρατίας
που ονομάζουν «έννομη τάξη».
• Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών εκδιώκονται κακήν κακώς
από κατειλημμένους χώρους, όπου είχαν ήδη μια αξιοπρεπή ζωή με
τα παιδιά τους να πηγαίνουν σχολείο, για να στιβαχτούν σε
«ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας» ή «κλειστά κέντρα κράτησης»:
σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη μέση του πουθενά χωρίς
βασικές υποδομές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
• Οι γυναικοκτονίες γίνονται καθημερινότητα, η ομοφοβία
κανονικότητα, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία προαπαιτούμενο
πρόσληψης, ο συνδικαλισμός καταργείται στην πράξη.
• Ο χαφιεδισμός ασκείται πλέον από «αξιοσέβαστα» μέλη του
κοινοβουλίου και επικηρύσσονται κεφάλια διαδηλωτών, όπως οι

παράνομοι στην Άγρια Δύση.
Μ’ απλά λόγια, επειδή ο φασισμός είναι ακόμη εδώ.
ΤΟ ΛΕΜΕ ΚΑΘΑΡΑ
ΕΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ, ΑΠ’ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ, ΑΠ’ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ

