ﻣﻠﻮدی و رﯾﺘﻢ آزادی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

 Welcome to Europeﮐﻨﺴﺮت ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﯾﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

و اﻣﺮوز در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ از ﯾﮏ

ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪاوم  ،ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺎط داغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭗ ﻣﻮرﯾﺎ،
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﺮدم و ﺷﮑﺴﺘﻦ اراده اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
آزاداﻧﻪ  -اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ10 .

(Lesvos) ،در ﻟﺰووس

 Noborder ‘09ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﻤﺮار و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات
.ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻢ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ

ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻫﺎ در ﻣﻮرﯾﺎ و اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﻮﻧﺎن در

ﺳﮑﻮت ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد
را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺴﺴﺘﻦ اﯾﻦ

.ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ

ﺟﻤﻌﻪ .27.09.19 -

زﻣﺎن :ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  /۲۰:۰۰ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺘﯿﻠﯿﻨﯽ
)ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد(

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ،ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره زﻧﺪان ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻟﺴﻮس
.و ﺳﺎﻣﻮس و در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺷﻨﺒﻪ .28.09.19 -

 Panagioudaزﻣﺎن / ۱۶:۰۰ :ﻣﮑﺎن :ﭘﺎرﭼﻪ زﯾﺘﻮن

"ﻣﻠﻮدی و رﯾﺘﻢ آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ"

ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ )ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ آزاد ﺑﺮای ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﻮدی ﻫﺎ و رﯾﺘﻢ ﻫﺎ ی -
:musikarama ، no tunes ،rennovatio kashef feat.ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(  ،ازآن ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻟﺴﻮس و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه boza tracks-
از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ﻼً در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻫﻤﻘﻄﺎران ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ .29.09.19 -

زﻣﺎن ۱۲:۰۰ :ﻇﻬﺮ  /ﻣﮑﺎن :ﺛﺮﻣﯽ  ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺑﻨﺪر

ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد از ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎن :در ﺛﺮﻣﯽ  6ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی
اروﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻫﺎ دو ﺑﺎر آن را از ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﻌﺎﻻن ،ﻣﺎ ﯾﺎدﺑﻮدی از ﮐﺸﺘﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎن )(hot spot systemﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﻮن داغ
.ﯾﺎد ﺷﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

