
Κόντρα στην απαγόρευση και το θεσµικό ρατσισµό… 
Το 12ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί 

στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ (ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ) 6-8 Ιουλίου 
 

Με µια πρωτοφανή απόφαση το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών απαγόρευσε στο Συντονιστικό Μεταναστευτικών και Αντιρατσιστικών 
Οργανώσεων την τέλεση του 12ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ στο χώρο της 
Πανεπιστηµιούπολης στα Ιλίσια. Το Πρυτανικό Συµβούλιο επιχειρεί να 
δικαιολογήσει αυτή την απόφαση προβάλλοντας φόβους για δήθεν πρόκληση 
επεισοδίων, ενδεχόµενη ενόχληση των φοιτητών, καθώς και για… κίνδυνο 
πυρκαγιάς στο πανεπιστηµιακό άλσος. 
Το Συντονιστικό Μεταναστευτικών  και Αντιρατσιστικών Οργανώσεων 
καταγγέλλει την απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου ως µνηµείο θεσµικού 
ρατσισµού. Οι δικαιολογίες που προβάλλονται το µόνο στόχο που έχουν είναι 
να συγκαλύψουν τους πραγµατικούς λόγους της απόφασης. Και αυτό γιατί: 

1. Στα δώδεκα χρόνια που διοργανώνεται το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ 
ποτέ δεν έχουν σηµειωθεί πράξεις βίας. Και πώς θα µπορούσε να ήταν 
αλλιώς σε µια γιορτή συναδέλφωσης και αλληλεγγύης; Πραγµατικά 
προκαλεί οργή το γεγονός ότι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι (και µάλιστα 
µε θέσεις ευθύνης στο πανεπιστήµιο) υιοθετούν το ρατσιστικό 
στερεότυπο που συνδέει αυτόµατα τους µετανάστες µε παραβατικές 
πράξεις βίας. Για πρώτη φορά θεσµικά όργανα υιοθετούν ανοιχτά το 
λόγο της Άκρας ∆εξιάς και των λαϊκίστικων ΜΜΕ. 

2. Στον ίδιο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης οργανώνεται εδώ και πολλά 
χρόνια το Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Γιατί οι Πρυτανικές Αρχές δεν 
ενοχλούνται από αυτό το Φεστιβάλ; Μήπως τελικά αυτό που ενοχλεί 
είναι η ορατή  παρουσία όσων πρέπει να παραµένουν στο σκοτάδι των 
µητροπόλεων; 

3. Τα περί πυρκαγιάς τα αντιπαρερχόµαστε γιατί στερούνται σοβαρότητας 
και ρίχνουν το επίπεδο του δηµόσιου διαλόγου. 

Είναι προφανές ότι οι δικαιολογίες που προβάλλει το Πρυτανικό Συµβούλιο 
είναι προφάσεις εν αµαρτίαις. Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί η στενή 
συνεργασία Πρυτανείας και Αστυνοµίας αφού η πρώτη υιοθέτησε ασµένως 
την πρόταση της δεύτερης για διοργάνωση του Φεστιβάλ στον Ιππόδροµο 
(µάλλον για να αποδοθεί και ο οφειλόµενος φόρος τιµής στην αντιρατσιστική 
προσφορά της 21ης Απριλίου).  
 Έχοντας επίγνωση των οργανωτικών αναγκών του Φεστιβάλ και (κυρίως) 
έχοντας την πολιτική ευθύνη για την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων χωρίς 
χαρτιά ή µε επισφαλές καθεστώς νοµιµότητας, αποφασίσαµε τη διοργάνωση 
του 12ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ στην Πλατεία Πρωτοµαγιάς (Πεδίο 
του Άρεως). Η απόφαση αυτή  ούτε απλή ούτε εύκολη είναι. Η δύναµη, 
όµως, του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ δεν στηρίζεται σε κάποιον θηριώδη 
µηχανισµό, αλλά στην ανιδιοτελή συµµετοχή και προσφορά των χιλιάδων 



ανθρώπων που το έχουν αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτούς τους 
ανθρώπους απευθυνόµαστε και πάλι για να στηρίξουν το εγχείρηµα στην πιο 
δύσκολη στιγµή του. Η παρουσία στην Πλατεία Πρωτοµαγιάς δεν σηµαίνει 
µόνο συµµετοχή σε µια γιορτή αλληλεγγύης που έχει γίνει αναπόσπαστο 
κοµµάτι της πόλης της Αθήνας. Είναι και έµπρακτη στάση αντίστασης στον 
θεσµικό ρατσισµό και τη φαλκίδευση θεµελιωδών πολιτικών δικαιωµάτων.  
 

Αθήνα 28/6/07 
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