Ομιλίες/ Εισηγήσεις 1ης μέρας
από το 2ήμερο “Ο Κόσμος
Ανάποδα” (Βίντεο)
Στο Διήμερο εκδηλώσεων της Βαβυλωνίας “Ο Κόσμος Ανάποδα”
(08-09/06/19, Νομική Αθηνών), με αφορμή τα 15 χρόνια
λειτουργίας της, έλαβαν χώρα 6 εκδηλώσεις-συζητήσεις με
επιλεγμένα ζητήμα, τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας έχουν
απασχολήσει κατά καιρούς.
Παρακάτω ακολουθούν οι μαγνητοσκοπήσεις των συζητήσεων της 1ης
ημέρας:
Εκδήλωση 1η «Η Σημασία των Ανεξάρτητων Εκδοτικών Εγχειρημάτων
Σήμερα» με ομιλήτες τους Κώστα Λεγάκη (Εκδόσεις των
Συναδέλφων), Παναγιώτη Καλαμαρά (Ελευθεριακή Κουλτούρα), Νίκο
Κατσιαούνη (Έρμα) και Αδελφό Κουφίωνα (Kaboom). Μέσα από τις
πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που ακούστηκαν μάθαμε για τις
σύγχρονες δυσκολίες και απαιτήσεις στον χώρο των εκδόσεων, τη
μοναχική δουλειά ενός εκδότη καθώς και τη μεγάλη και
αυξανόμενη προσφορά ριζοσπαστικών εκδόσεων τα τελευταία χρόνια
στην Ελλάδα. Επίσης, συζητήθηκε η συνολική και ολοκληρωμένη
πρόταση ενός βιβλίου εν συγκρίσει με το σύγχρονο διαδικτυακό
διάβασμα αλλά και η σημασία των ενσώματων δικτύων και της
λεγόμενης “πιάτσας” στον χώρο του βιβλίου.
Εκδήλωση 2η «Γιατί Κινδυνεύουν οι Ζαπατίστας;» με μέλη από τη
ΣΠΙΘΑ αλληλεγγύης στον αγώνα των Ζαπατίστας & των ιθαγενών
λαών. Η Ευγενία και ο Κώστας μας περιέγραψαν τα όσα
συνταρακτικά σχεδιάζονται στον νότο του Μεξικού, στις περιοχές
των Ζαπατίστας. Η “πρώτη φορά Αριστερά” του Μεξικού, η
κυβέρνηση του Ομπραδόρ, η οποία ψηφίστηκε από 30 εκατομύρρια
κόσμου, απειλεί άμεσα τα εδάφη και την ίδια την ύπαρξη των
αυτόνομων περιοχών των Ζαπατίστας, οι οποίοι αποτελούνται από
7 ιθαγενικούς λαούς, 5 καρακόλ και 37 κοινοτητες. Οι

Ζαπατίστας έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για το ενδεχόμενο
πολέμου, καθώς ένας πόλεμος χαμηλής έντασης διεξάγεται ήδη από
την αρχή της χρονιάς με δολοφονημένους Ζαπατίστας. Οι
λεπτομέρειες της κατάστασης που παρουσιάζονται στο παρακάτω
βίντεο είναι αποκαλυπτικές, συγκινούν αλλά και εξαγριώνουν
όσους και όσες εδώ και 15 χρόνια παίρνουμε δύναμη από το
φωτεινό και παγκόσμιο παράδειγμα των Ζαπατίστας. Η αλληλεγγύη
είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Εκδήλωση 3η «15 χρόνια Βαβυλωνία: Βλέποντας τον Κόσμο Ανάποδα»
με ομιλητές τους Φιλήμονα Πατσάκη, Γιώργο Παπαχριστοδούλου,
Νίκο Ιωάννου. Η εκδήλωση περιλάμβανε μία ιστορική αναδρομή σε
σημαντικές στιγμές, ανθρώπους και ημερομηνίες που καθόρισαν
την εξέλιξη του εγχειρήματος. Το ξεκίνημα, η εφημερίδα και η
ενασχόληση με τη δημοσιογραφία των από τα κάτω, το μετέπειτα
περιοδικό, οι εκδόσεις αλλά και η καθημερινή διαδικτυακή
ενασχόληση με την αντιπληροφόρηση και τον πολιτικό στοχασμό. Η
συζήτηση που κράτησε ως αργά αποτέλεσε μία ευκαιρία
αναστοχασμού αλλά και ψηλάφισης των προοπτικών και των στόχων
για αυτό που έρχεται.

