
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2

5ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Και αυτή τη χρονιά το 2

παρόν στο αντιρατσιστικό φεστιβ

χρονιά στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλο Τρικάλων

 

 

Ήταν µια ευκαιρία για τους µαθητές µας να

να ακουστεί έξω από τους τοίχους της φυλακής.

ένα θέµα που τους (µας) αφορά άµεσα: τον ρατσισµό

πλοκάµια του απλώνονται στις αντιλήψεις για τον Άλλο, τον 

διαφορετικό, εποµένως, και τον 

αποφυλακίζεται, είναι στιγµατισµένος 

ΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΙΚΑ

 

Και αυτή τη χρονιά το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων έδωσε ένα δυναµικό 

παρόν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της πόλης που γινόταν για 5

χρονιά στον χώρο του Μύλου Ματσόπουλο Τρικάλων. 

µια ευκαιρία για τους µαθητές µας να κάνουν την φωνή τους 

να ακουστεί έξω από τους τοίχους της φυλακής. Και µάλιστα, για 

ένα θέµα που τους (µας) αφορά άµεσα: τον ρατσισµό

απλώνονται στις αντιλήψεις για τον Άλλο, τον 

διαφορετικό, εποµένως, και τον κρατούµενο, που όταν 

ποφυλακίζεται, είναι στιγµατισµένος από τον εγκλεισµό

ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΔΕ Τρικάλων έδωσε ένα δυναµικό 

άλ της πόλης που γινόταν για 5η  

 

 

κάνουν την φωνή τους 

Και µάλιστα, για 

ένα θέµα που τους (µας) αφορά άµεσα: τον ρατσισµό -καθώς τα 

απλώνονται στις αντιλήψεις για τον Άλλο, τον 

κρατούµενο, που όταν 

ν εγκλεισµό… 



Οι λέξεις που βρήκαµε έγιναν συνθήµατα… πήραµε χρώµατα και τα 

γράψαµε στο χαρτί….

«Ρατσισµός είναι να µ

«Ο φασισµός έρχεται πρώτα για άλλους, µετά για όλους

«Ο 

«Όχι στον φόβο, όχι στον ρατσισµό

Οι λέξεις που βρήκαµε έγιναν συνθήµατα… πήραµε χρώµατα και τα 

γράψαµε στο χαρτί…. 

Ρατσισµός είναι να µισείς κάτι που τυχαία δεν είσαι»

Ο φασισµός έρχεται πρώτα για άλλους, µετά για όλους

Ο ρατσισµός είναι κατάρα» 

Όχι στον φόβο, όχι στον ρατσισµό» 

 

Οι λέξεις που βρήκαµε έγιναν συνθήµατα… πήραµε χρώµατα και τα 

ισείς κάτι που τυχαία δεν είσαι» 

Ο φασισµός έρχεται πρώτα για άλλους, µετά για όλους» 

 



Έξω, στον χώρο του φεστιβάλ, οι εκπαιδευτικοί κολλάµε τις 

ζωγραφιές σε έναν τοίχο… 

 

 

Κι ευχόµαστε, εικόνες και λέξεις, να βρουν κάποτε ένα 

αντίκρισµα σε µια πιο δίκαιη κοινωνία… 

 

 

Έξω, στον χώρο του φεστιβάλ, οι εκπαιδευτικοί κολλάµε τις 

ζωγραφιές σε έναν τοίχο…  

Κι ευχόµαστε, εικόνες και λέξεις, να βρουν κάποτε ένα 

αντίκρισµα σε µια πιο δίκαιη κοινωνία…  

Η Υποδιευθύντρια

Ιωάννα Γιαννακοπούλου
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Κι ευχόµαστε, εικόνες και λέξεις, να βρουν κάποτε ένα 

Η Υποδιευθύντρια 

Ιωάννα Γιαννακοπούλου 


