
2nd Thessaloniki Sputnik Festival  

«Stand for Peace | Φτιάχνουμε τον κόςμο που θζλουμε να ηοφμε» 

2 Live Stages | Εκδθλώςεισ | BAZAAR | Εκθζςεισ 

Είςοδοσ Ελεφθερθ. Γιατί θεωροφμε ότι θ πρόςβαςθ ςτθν τζχνθ και τον πολιτιςμό είναι 

δικαίωμα! 

 

ΔΕΛΣΕ ΑΝΑΛΤΣΛΚΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

• ΠΑΡΑΚΕΤΘ 

 

17:30 | Εκδιλωςθ με κζμα: 

«Κεςςαλονίκθ, πόλθ Πολυπολιτιςμικι.Κεςςαλονίκθ, πόλθ Δθμοκρατίασ.» 

- Μιχάλθσ Μπαρτςίδθσ ( Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ Λνςτιτοφτου Νίκοσ Πουλατηάσ, 

Διδάςκων ςτο Ε.Α.Π. ) 

- Άκθσ ακιςλόγλου ( Δθμοςιογράφοσ, Ραδιοφωνικόσ Παραγωγόσ) 

 

Rebetiko Stage | 21:00 

Dimitris Mystakidis / Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ 

Παραδοςιακό γλζντι με Χάλκινα από τθ Μπάντα Σθσ Φλϊρινασ Σων Αδελφϊν Βαλκάνθ 

 

Sputnik Stage | 21:00 

Akis Baroutas 

The Banksters 

Blend Mishkin • Roots Evolution 

SKG's Dub Alliance 

 

• ΑΒΒΑΣΟ 

 

17:30 | Εκδιλωςθ με κζμα: 

«Σα ανοιχτά μζτωπα του πολζμου ςτθ Μζςθ Ανατολι. 

Σο διαρκζσ αίτθμα τθσ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ των λαϊν.» 

- τρατισ Αγγελισ (Δθμοςιογράφοσ – Αρχιςυντάκτθσ Διεκνϊν Εφθμ. ΑΤΓΘ, Πρϊθν 

Πολεμικόσ Ανταποκριτισ) 

- Νίκοσ Παραςκευόπουλοσ (κακθγθτισ Ποινικοφ Δικαίου ςτθ Νομικι χολι ΑΠΚ, Βουλευτισ 

ΤΡΛΗΑ) 

- Αναςτάςιοσ Κουράκθσ , Πρόεδροσ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ φιλίασ Ελλάδασ-

Παλαιςτίνθσ & Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ. 

 

Rebetiko Stage | 21:00 

ΛαϊκόΣροποΝ 

Γλζντι με τθ Βάςω Βαςιλειάδου 

 

Sputnik Stage | 21:00 

Ζναρξθ με αντιπολεμικι παράςταςθ χοροφ "Turbulences"  

PARANAUE & Dançauê 

https://www.facebook.com/DimitrisMystakidisOfficial/
https://www.facebook.com/valkanisbrothersband/
https://www.facebook.com/akisbaroutas/
https://www.facebook.com/thebankstersband/
https://www.facebook.com/BlendMishkin/
https://www.facebook.com/skgduballiance/
https://www.facebook.com/Laikotropon/
https://www.facebook.com/vasileiadouvaso/
https://www.facebook.com/blocoparanaue/
https://www.facebook.com/Dancaue/


Dynamind big band 

BAiLdSA 

KOZA MOSTRA 

 

• ΚΤΡΛΑΚΘ 

 

17:30 | Workshop με κζμα:  

«Δεν είμαι Μαρξιςτισ.»  

υηιτθςθ για τα 200 χρόνια από τθ γζννθςθ του Κάρλ Μάρξ. 

Ειςθγθτισ: - Αριςτείδθσ Μπαλτάσ 

 

18:00 | ιμουλτανζ *ΚΑΚΛ+ 

Ζνασ πρωτακλθτισ που δεν χάνει.  

Οι παρευριςκόμενοι, λοιπόν, κα ζχουν τθν ευκαιρία να παίξουν με τον πρωτακλθτι ωτιρθ 

Μαλικζντηο (FM) ςε ζνα ςιμουλτανζ παιχνίδι. 

Επίςθσ, ενθμερϊνουμε τουσ μικροφσ μασ φίλουσ ότι ςτο χϊρο κα υπάρχουν εκπαιδευτζσ 

για μικρά παιδιά! :) 

 

19:30 Stand Up Comedy με τουσ : Ira Katsouda - Ιρα Κατςοφδα & Ανδρζασ Παςπάτθσ - 

Andreas Paspatis 

 

Rebetiko Stage | 21:00 

Lizeta Kalimeri/Λιηζτα Καλθμζρθ 

Ποντιακό γλζντι με τισ Χριςτίνα Κυριακίδου & Athina Kiriakidou 

 

Sputnik Stage | 21:00 

Perle Music 

Γιϊργοσ Φωκάσ / George Fokas and the Folks 

The Speakeasies Swing Band 

Μαηί μασ και θ ομάδα Swing Academy. 

 

Σο «2o Thessaloniki Sputnik Festival » είναι γεγονόσ και ζρχεται ςτο πάρκο Ξαρχάκου ςτθ 

ΧΑΝΚ ςτισ 28-29-30 επτζμβρθ. 

Φζτοσ το Sputnik Festival, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Με τίτλο «Stand for Peace | 

Φτιάχνουμε τον κόςμο που κζλουμε να ηοφμε», δθμιουργοφμε ζνα φεςτιβάλ ειρινθσ.  

Θ κατάςταςθ ςτθ Μ.Ανατολι, τα επτά χρόνια πολζμου ςτθ υρία και οι περιςςότεροι από 

350.000 νεκροί κάνουν τθν ανάγκθ για ειρινθ κάτι παραπάνω από επιτακτικι. 

Δθμιουργοφμε λοιπόν ζνα φεςτιβάλ ειρινθσ αλλά και ςυνάντθςθσ διαφορετικϊν 

ανκρϊπων και πολιτιςμϊν, δίνοντασ αντιπολεμικό χαρακτιρα ςε κάκε πτυχι του φεςτιβάλ 

μασ. 

 

Μετά τθν πρϊτθ μασ πτιςθ και το «Σαξίδι για ζναν νζο κόςμο» που άφθςε το ςτίγμα του 

τθν περαςμζνθ χρονιά ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ χϊρασ, ιρκε θ ϊρα για μία ακόμα 

απογείωςθ. 

 

https://www.facebook.com/dynamindband/
https://www.facebook.com/Baildsa/
https://www.facebook.com/KozaMostraOfficial/
https://www.facebook.com/katsoudaira/
https://www.facebook.com/andreaspaspatis/
https://www.facebook.com/andreaspaspatis/
https://www.facebook.com/LizetaKalimeripage/
https://www.facebook.com/xristina.kiriakidou.5
https://www.facebook.com/athina.kiriakidou
https://www.facebook.com/Perle-Music-460546784388531/
https://www.facebook.com/GeorgeFokas.gr/
https://www.facebook.com/speakeasies/
https://www.facebook.com/swingacademy/


Σι είναι λοιπόν το ΠΟΤΣΝΛΚ: 

Σο ΠΟΤΣΝΛΚ, ωσ ομπρζλα πολιτιςμοφ, ξεκίνθςε τθ λειτουργία του περίπου πριν δφο 

χρόνια, με ςτόχο να αναδείξει ζνα διαφορετικό πολιτιςτικό μοντζλο, με άξονα τθν αρχι τθσ 

αλλθλεγγφθσ και με ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ ςυλλογικισ ηωισ και δράςθσ. Σο περιοδικό 

μασ ζχει πλζον εκδϊςει εννζα τακτικά και δφο κεματικά τεφχθ και ζχει φτάςει ςε κάκε 

γωνία τθσ χϊρασ, ςε πανεπιςτιμια και ςχολεία, ςε πλατείεσ και ςθμεία ςυνάντθςθσ νζων 

ανκρϊπων.  

 

τθν Κεςςαλονίκθ, θ ΕΣΕΡΟΣΟΠΛΑ ςυμμετζχοντασ ςε αυτι τθν ομπρζλα πολιτιςμοφ, 

διοργανϊνει με το ΠΟΤΣΝΛΚ ζνα ακόμα φεςτιβάλ. Θ Ετεροτοπία είναι ζνασ χϊροσ 

πολιτικισ, πολιτιςμοφ & αλλθλεγγφθσ που ζχει μετατραπεί ςε ςθμείο αναφοράσ για τθν 

πόλθ με πολυποίκιλεσ δράςεισ όπωσ Αλλθλζγγυα μακιματα (λυκείου, ξζνων γλωςςϊν & 

μουςικισ), προβολζσ, ςυλλογικζσ κουηίνεσ, καλάκι αλλθλεγγφθσ, χορευτικό & κεατρικό 

εργαςτιρι ενϊ ςτο χϊρο φιλοξενοφνται άτομα και ομάδεσ που αναηθτοφν ζνα πεδίο 

ελεφκερθσ δθμιουργίασ και ζκφραςθσ (καλλιτεχνικζσ εκκζςεισ, κεατρικζσ ομάδεσ κ.α.) 

 

υναυλίεσ και μουςικά αφιερϊματα, πολιτικζσ εκδθλϊςεισ, πολιτιςτικζσ εκκζςεισ, 

παραςτάςεισ, παιδότοποσ, βιβλιοπωλείο, κουηίνεσ και πολυάρικμεσ δράςεισ κα 

πλθμμυρίςουν για τρεισ θμζρεσ το πάρκο Ξαρχάκου, ςυμβάλλοντασ ςε μία όμορφθ γιορτι 

ειρινθσ. 

Από το Φεςτιβάλ μασ δεν κα λείπουν φυςικά οι μεταναςτευτικζσ και προςφυγικζσ 

κοινότθτεσ, οι LGBTQI+ οργανϊςεισ, οι δομζσ αλλθλεγγφθσ, τα εγχειριματα κοινωνικισ και 

αλλθλζγγυασ οικονομίασ, οι άνεργοι/εσ, οι επιςφαλϊσ εργαηόμενοι/εσ, αλλά και κάκε 

ςυλλογικότθτα που διεκδικεί τα δικαιϊματά τθσ. Κεντρικι μασ προτεραιότθτα αποτελεί να 

δϊςουμε χϊρο ςε νζουσ και νζεσ να δθμιουργιςουν, να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ και 

να προςφζρουν ςτουσ επιςκζπτεσ διόδουσ εναλλακτικισ ψυχαγωγίασ και προβλθματιςμοφ. 

 

Δίνουμε ραντεβοφ λοιπόν ςτο πάρκο Ξαρχάκου ςτισ 28-29-30 επτζμβρθ. 

 

Πρόςβαςθ ςτο χϊρο: 

Ο χϊροσ είναι εφκολα προςβάςιμοσ κακϊσ βρίςκεται διπλα ςτο Λευκό πφργο, ςτθ 

διαςταφρωςθ των οδϊν Σςιμιςκι, Αγγελάκθ. 


