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Με το κλείσιμο του 2018, κατά το οποίο συμπληρώθηκε μισός
αιώνας από το ξέσπασμα του Μάη του ’68, έχουμε τη χαρά να
μοιραστούμε με όλους-ες τη νέα μας έκδοση, η οποία
περιλαμβάνει τη συζήτηση των συντακτών της ‘Β’ με την
Αμερικανίδα θεωρητικό Κριστίν Ρος καθώς και την ομιλία της
στο B- Fest 7.
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(Από τον πρόλογο)
Βρεθήκαμε με την Κριστίν Ρος το πρωί της 27ης Μαΐου 2018 για
έναν κυριακάτικο καφέ στο Παγκράτι και έναν περίπατο στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Το προηγούμενο βράδυ είχε
πραγματοποιηθεί η κεντρική της ομιλία στη Σχολή Καλών Τεχνών,
στα πλαίσια του B-FEST 7, με θέμα «Ο Μάης του ’68 & η Συνέχειά
του: Πού Πηγαίνει η Δημοκρατία;». Εκεί αναζωπυρώθηκε το
ενδιαφέρον μας γύρω από τα ερωτήματα και τις ρωγμές που
προκάλεσε ο Μάης παγκοσμίως κι έτσι αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε εκ νέου τον χώρο και τον χρόνο για τη συνέχεια
του διαλόγου μας…
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας με την Κριστίν Ρος, η οποία
παρουσιάζεται απομαγνητοφωνημένη στην παρούσα έκδοση, μιλήσαμε
για τις συνέχειες του Μάη και το μέλλον μιας πραγματικής
δημοκρατίας. Η ίδια ανιχνεύει τα κομμάτια αυτού που μένει
ζωντανό από το ’68 πέρα από τις επίσημες κατασκευές της μνήμης

και τις επετείους. Ποιες είναι οι αόρατες πτυχές της περιόδου
και πότε αυτές γίνονται κοινωνικά ορατές; Ποιο είναι το
δημοκρατικό νήμα που μπορεί να συνδέσει την Παρισινή Κομμούνα
του 1871 με τον Μάη και τα σύγχρονα κινήματα όπως η zad και οι
Πλατείες; Πώς μπορούν όλα αυτά να βρουν μια θέση στην κριτική
του γραφειοκρατικού θρυμματισμού της καθημερινότητάς μας, με
στόχο μια χειραφετημένη ζωή;
Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που εμψύχωσαν τον διάλογό
μας. Ελπίζουμε οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες, διαβάζοντας
αυτό το μικρό βιβλίο, να βρουν μερικές απαντήσεις, που όμως
όχι μόνο δεν θα κλείνουν οριστικά τα παραπάνω ζητήματα, αλλά
επιπλέον θα βοηθούν ώστε αυτά να τίθενται ξανά και ξανά, στη
σκέψη και στην πράξη, υπό ένα νέο κάθε φορά φως.
Η Κριστίν Ρος είναι Αμερικανίδα καθηγήτρια συγκριτικής
γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, επηρεασμένη
σε μεγάλο βαθμό από τη Γαλλική Φιλοσοφική Σχολή. Ερευνά εδώ
και δεκαετίες την επαναστατική ιστορία και θεωρία με κύριο
ενδιαφέρον τις γαλλικές αστικές εξεγέρσεις, όπως η Παρισινή
Κομμούνα και ο Μάης του ’68. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων,
μεταξύ των οποίων τα Communal Luxury: The Political Imaginary
of the Paris Commune, May ’68 and Its Afterlives και The
Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune, που
την έκαναν ευρέως γνωστή στα σύγχρονα κινήματα και στον χώρο
της ριζοσπαστικής σκέψης.
Συνέντευξη Kristin Ross: Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις Επετείους
και τις Μνήμες
Βιβλιοκριτικές:
– Στην ΕφΣυν: Η Κριστίν Ρος για τον Μάη του ’68 και τα
Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα, Γιώργος Περτσάς
– Στο Marginalia: Κριστίν Ρος: Από το ’68 ως τα Κίτρινα
Γιλέκα, Χρήστος Καραγιαννάκης
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3), Εκδόσεις Έρμα

(Ζωοδόχου Πηγής 68), Πρωτοπορία (Γραβιάς 3-5), Εναλλακτικό
(Θεμιστοκλέους 37), Ναυτίλος (Χαρ. Τρικούπη 28), Οι Εκδόσεις
των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου 30), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(Ζαλόγγου 9), Βιβλιοπωλείο ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22),
Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101), Επί Λέξει (Ακαδημίας 32 &
Λυκαβηττού), Λοκομοτίβα cafe bar βιβλιοπωλείο (Μπόταση 7 και
Σολωμού), Στέγη Bibliotheque (Θεμιστοκλέους 76), ΠολυχώροςΒιβλιοπωλείο “Κομμούνα” (Ιουλιανού 67, Βικτώρια), Little Tree
Books (Καβαλλότι 2, Ακρόπολη), Το Λεξικοπωλείο (Στασινού 13,
Παγκράτι), Βιβλιοπωλείο “Αμόνι” (Ανταίου 2 & Δεινοχάρους 1,
Πλατεία Μερκούρη – Άνω Πετράλωνα), Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο
Νομικής, ΕΚΧ Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ
(Θεμιστοκλέους και Αραχώβης), Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα
(Ζωοδόχου Πηγής και Ισαύρων), Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης
(Άλσος Αγίου Δημητρίου)
Πειραιάς: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Φαβέλα (Ναυάρχου Βότση
11, Μικρολίμανο)
Θεσσαλονίκη:
Μικρόπολις
(Βενιζέλου
&
Β.Ηρακλείου
18), Πρωτοπορία (Λ. Νίκης 3), Ακυβέρνητες Πολιτείες (Αλ.
Σβώλου 28), Το Κεντρί (Δ. Γούναρη 22)
Γιάννενα: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Αλιμούρα (Τσιριγώτη 14,
εντός στοάς Σκόρδου), Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης (Πυρσινέλλα 11)
Πάτρα: Πρωτοπορία (Γεροκωστοπούλου 31-33)
Αγρίνιο: ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ – Μοσχονά Αλεξάνδρα (Αναστασιάδη Αβραάμ
2)
Γρεβενά: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστου “Το Ασυναγώνιστον” (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 4)
Κοζάνη: Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο (Ρήγα Φεραίου 10)
Κομοτηνή: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Adelante (Κούλογλου 18)
Κρήτη: Ομάδα βιβλίου/αρχείου “Κιτάπι” στην
Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο (Θεοτοκοπούλου 18)

Κατάληψη

