
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΑΓΩΝΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΠΑΡ 16 - ΚΥΡ 25 ΙΟΥΛΗ 2021

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7   
  ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗ  



  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7   
  ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗ  

Ο εξορυκτισμός και οι μέγα-εξορύξεις δεν εξυπηρέτησαν ποτέ 
την ισότιμη ανθρώπινη ευημερία ούτε και ικανοποιούν 
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, αλλά καλλιέργησαν και 

καλλιεργούν την αδηφάγο ανθρώπινη απληστία, τον 
τυχοδιωκτισμό, την κερδοσκοπία και την αυτοδικαίωση των 

κυρίαρχων. Στο διαχρονικό διακαή πόθο του “εξορύξτε τα όλα” 
των πολυεθνικών μεταλλευτικών εταιρειών που σκεπάζει την 

περιοχή μας, εμείς αντιπροτάσουμε το κλείσιμο των 
μεταλλείων, τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής από 

μεταλλευτική ζώνη και την περιβαλλοντική αποκατάστασή της.



ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7
18:00
- Νέα επενδυτική συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός. Νέα 
περιβαλλοντικά και εργασιακά ήθη κι έθιμα.
 Επιτροπή αγώνα Μεγάλης Παναγίας

- Έμφυλες σχέσεις και δικαιοσύνη στις κοινότητες των 
Ζαπατίστας.
 Paliacate Zapatista

- Παρουσίαση του βιβλίου: Η διαδικασία της απελευθέρωσης της 
μητέρας γης του λαού Νάσα.

Προβολή ντοκιμαντέρ για την αντίσταση των ιθαγενών Νάσα στην 
Κολομβία: Sangre y Tierra.

Paka Paka live



ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7
18:00    
- Η αυτοοργάνωση και οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι ως 
απάντηση στον καιρό της πανδημίας και της καταστολής.
 Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Ομάδα Ψυχικής Υγείας,
 Απάλευτος, Cop Watch

Μουσικές επιλογές από τον Siraistak



  ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7    

Ρεμπέτικη βραδιά με τους μέθεξις                                            

  ΤΡΙΤΗ 20/7



Ρεμπέτικη βραδιά με τους μέθεξις                                            

  ΤΡΙΤΗ 20/7   ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7    

Ξεναγήσεις, δράσεις, προβολές για αγώνες και αντιστάσεις



  ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7    

Ξεναγήσεις, δράσεις, προβολές για αγώνες και αντιστάσεις



ΠΕΜΠΤΗ 22/7    
18:00
- Τεχνοεπιστήμες, Υγεία και Περιβάλλον στη μετα - κορωναϊό εποχή.
 Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7
18:00    
- ΔΕΗ: Ένα ατέλειωτο νεκροταφείο εργατ(ρι)ών για τα κέρδη, τις 
επενδύσεις και την καπιταλιστική ανάπτυξη.
 Κατάληψη Terra Incognita

Music at the beech .

With DJs :

Dest
&
Megali Panagia DJs Resistance



ΣΑBΒΑΤΟ 24/7    
18:00
- Βιομηχανική Δραστηριότητα και Ατμοσφαιρική Ρύπανση:
 Πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος (Καβάλα)
- Παραγωγή για τις ανάγκες της κοινωνίας. Μπορούμε να παράγουμε με 
όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα;
 Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ.

 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ PARANAUE

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ELEVEN
 hip hop live
 Trite Pate band live
 Jazz n Blues χωρίς σύνορα και φραγμούς



ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7    
11:00
- Γεωπολιτική των φυσικών πόρων και κοινωνικές αντιστάσεις
 Διδακτορική Διατριβή

 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΗΜΕΡΑΣ
Οι Τσιριτσάντσουλες παρουσιάζουν:
 ΣΑΚΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΤΣΕΤΤΙ
Μια θεατρική παράσταση βασισμένη σε κείμενα των Αλαίν Γκιγιάρ, 
Τζον Ντος Πάσος, Νικόλα Σάκκο και Μπαρτολομαίο Βαντσέττι.
 Πατριώτες της Μάνας Γης




