Δελτίο Τύπου
Θέμα: Συνέντευξη Τύπου του Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας - Πειραιά για την
Ευρωπαϊκή Αντιφασιστική Συνάντηση την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ ώρα 11.30π.μ. στην ΕΣΗΕΑ
(3ος όροφος)
Στις 11, 12 και 13 Απρίλη οι αντιστάσεις συναντιούνται στην Αθήνα σε ένα κλίμα γιορτινής
ατμόσφαιρας, με πολιτικές εκδηλώσεις, συναυλίες και συζητήσεις με αντιφασιστικές
συλλογικότητες, δικτυώσεις και συνελεύσεις από 19 - μέχρι στιγμής - χώρες της Ευρώπης.
Συζητάμε, ανταλλάζουμε εμπειρίες και οργανώνουμε τη δράση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δίνουμε ένα ηχηρό μήνυμα συντονισμένου αγώνα εναντίον του φασισμού, του ρατσισμού και του
σεξισμού.
Το τριήμερο αποτελεί την κορύφωση του μήνα αντιφασιστικής δράσης (21 Μάρτη – 21 Απρίλη),
στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις και εκδηλώσεις σε γειτονιές,
κοινωνικούς χώρους και σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Στα πλαίσια αυτά ο Αντιφασιστικός συντονισμός επιτροπών-συλλογικοτήτων-πρωτοβουλιών
Αθήνας-Πειραιά καλεί σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 2 Μαρτίου ώρα 11.30π.μ στην ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20 - 3ος όροφος).
Στην συνέντευξη τύπου θα παραβρεθούν και θα μιλήσουν οι:
•
•
•
•
•
•
•

Νίκος Γιαννόπουλος (Δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα) – για τη διακήρυξη του
τριημέρου
Γιώργος Λυγουριώτης (Antinazi zone) – για τις προτάσεις δράσης, την κεντρική εκδήλωση του
Σαββάτου και το πολιτιστικό πρόγραμμα του τριημέρου
Νικόλας Γανιάρης (Νέοι-ες ΣΥΡΙΖΑ) - για το πρόγραμμα του τριημέρου και τις διεθνείς
συμμετοχές
Μαριέττα Σιμεγιάτου (Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας) – για τα εργαστήρια που αφορούν το
κράτος έκτακτης ανάγκης και τις αντιστάσεις στην Ευρώπη
Ελευθερία Κουμάντου (δημοσιογράφος του Αθήνα 9.84) – για τη συζήτηση: εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ και η δημιουργία του παρατηρητηρίου κατά του φασισμού και του ρατσισμού στα ΜΜΕ
Νίκος Μάλλιαρης (παλαίμαχος ποδοσφαιριστής) – για τη συζήτηση: Κόκκινη Κάρτα στο
φασισμό και στο ρατσισμό
Mc Yinka (μουσικός) – για τις συναυλίες που θα γίνουν και το ζήτημα της ιθαγένειας για τα
παιδιά 2ης γενιάς

Συντονίζει η Αγγελική Βαλσαμάκη (Στέκι Μεταναστών)
Αντιφασιστικός συντονισμός επιτροπών-συλλογικοτήτων-πρωτοβουλιών Αθήνας-Πειραιά
http://antifasistikossyntonismos.blogspot.gr
http://antifa-month.blogspot.gr/

Επικοινωνία: antifasistikos.syntonismos@gmail.com
τηλ 6976436302 – 210 3813928 – 210 3306286

