Η Εκπομπή Βαβυλωνία της 8ης
Ιουνίου (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-19:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Η εκπομπή Βαβυλωνία της 8/6/2018 στο ραδιόφωνο του The Press
Project.
Ο Στέφανος Μπατσής και ο Νίκος Ιωάννου συζητούν για το φετινό
B-Fest και την τρέχουσα επικαιρότητα για την ονομασία της
Μακεδονίας. Ακόμη, για το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στις
εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και τις προκλήσεις των
κινημάτων της ενέργειας, αλλά κι ένα σχόλιο για το Ρουβίκωνα.

Το Kaboom στη ραδιοφωνική
Βαβυλωνία | Εκπομπή Βαβυλωνία
(audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-19:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Ο Στέφανος Μπατσής συνομιλεί με την ομάδα του πολιτικού
περιοδικού Kaboom. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο σύγχρονο
τουρισμό, τη σχέση του έντυπου και διαδικτυακού λόγου αλλά και
πάνω στα όσα ενδιαφέροντα οργανώνει και υλοποιεί το Kaboom.
Tracklist: Another Dyke – eixes alla muala
Princess Chelsea – Cigarette Duet

Λένα Πλάτωνος – Έρωτες το καλοκαίρι
Nalyssa Green – Κοκτέιλ

Για
το
διάλογο
Καστοριάδη
|
Βαβυλωνία (audio)

ΡικέρΕκπομπή

Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Ο Νίκος Ιωάννου συζητά με τον Αλέξανδρο Σχισμένο, συντάκτη της
«Βαβυλωνίας» και δρ. Φιλοσοφίας και με τον Σωτήρη Σιαμανδούρα,
δρ. Πολιτικής Θεωρίας και μεταφραστή του βιβλίου «Πολ Ρικέρ –
Κορνήλιος Καστοριάδης: Διάλογος για την ιστορία και το
κοινωνικό φαντασιακό», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Έρμα.
Μια ραδιοφωνική συζήτηση σήμερα πάνω σε μία ραδιοφωνική
συζήτηση των δύο μεγάλων φιλοσόφων πριν από 33 χρόνια.

Για την πτώση του Αφρίν και
τη Ροζάβα | Εκπομπή Βαβυλωνία
(audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.

Ο Στέφανος Μπατσής συζητά με τον Κώστα Σαββόπουλο, πολιτικό
επιστήμονα και μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στο Αφρίν.
Η πτώση του Αφρίν ύστερα από τη στρατιωτική επιχείρηση της
Τουρκίας, ο εκτοπισμός χιλιάδων Κούρδων και η προσφυγική
πορεία που αγγίζει τη Θεσσαλονίκη.
Ακόμη, γιατί οφείλουμε να σταθούμε και να εμβαθύνουμε στο
πείραμα ελευθερίας και δημοκρατίας της Ροζάβα αλλά και πώς
προσλαμβάνει η δύση τη νέα πραγματικότητα που έχει αναδυθεί
στη Συρία.
Tracklist: New Order – Crystal
The Beta Band – Dry the Rain
Κωνσταντίνος Β. – Μιράντα
Υπενθυμίζεται ότι η «Βαβυλωνία» άλλαξε ώρα και θα μας ακούτε
live κάθε Παρασκευή 6-7 το απόγευμα.

Για τα δύο χρόνια City Plaza
| Εκπομπή Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Ο Στέφανος Μπατσής συζητά με την Όλγα Λαφαζάνη και τον Ηλία
Χρονόπουλο για τα δύο χρόνια ζωής του Χώρου Στέγασης Προσφύγων
«City Plaza».
Η συζήτηση επικεντρώνεται στην πορεία του εγχειρήματος τα δύο
αυτά χρόνια, εντάσσοντάς το στο συνολικό πλαίσιο του
προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος.

Tracklist: Green Day – Basket Case
Avril Lavigne – Skater Boy
Blink-182 – I Miss you
Nofx – Leave it alone
Υπενθυμίζεται ότι η «Βαβυλωνία» άλλαξε ώρα και θα μας ακούτε
live κάθε Παρασκευή 6-7 το απόγευμα.

Η Αποτυχία του Ελληνικού
Πολιτικού
Συστήματος
|
Εκπομπή Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Ο Νίκος Ιωάννου συζητά με τον συγγραφέα Γιώργο Οικονόμου για
το πρόσφατο βιβλίο του “Η Αποτυχία του Ελληνικού Πολιτικού
Συστήματος – Πλαίσιο για μια νέα πολιτική δράση” (εκδ.
Εξάρχεια).
Η συζήτηση για το βιβλίο τοποθετείται μέσα στο σημερινό
πλαίσιο της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, του νέου κόμματος Βαρουφάκη. Απέναντι σε όλα αυτά που
δίνουν την εικόνα αδιεξόδου, η πρόταση δεν είναι άλλη από την
νέα πολιτική, μια δημοκρατική πολιτική, η πρόταση της Άμεσης
Δημοκρατίας.

Για την Ηριάννα και τον
Περικλή | Εκπομπή Βαβυλωνία
(audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Εν όψει του Εφετείου της Ηριάννας και του Περικλή, το οποίο
έχει προσδιοριστεί για τις 21 Μαρτίου, συζητήσαμε, με τη
συμμετοχή μελών της Συνέλευσης για την Απελευθέρωση της
Ηριάννας και του Περικλή, για το χρονικό μιας ακόμη σκευωρίας
κράτους και αντιτρομοκρατικής.
Τον Ιούνιο του 2017 η Ηριάννα και ο Περικλής καταδικάζονται σε
13 χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και χωρίς να
τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Για τη στοιχειοθέτηση
της κατηγορίας αξιοποιούνται αμφίβολα μίγματα DNA που δεν ήταν
αρκετά ούτε για επανεξέταση, ποινικοποιούνται φιλικές και
προσωπικές σχέσεις των κατηγορούμενων, ενώ μάρτυρες πολύ
βολικά εξαφανίζονται και μια εκδρομή στην «αναρχική» Βαρκελώνη
θεωρείται επιβαρυντικό στοιχείο.
Στο μικρόφωνο: Στέφανος Μπατσής, Γιώργος Καραθανάσης
Tracklist:
Belle and Sebastian – The Boy with the Arab Strap
Camera Obscura – French Navy
Silver Jews – Train across the sea
Opal – Supernova
Morphine – Cure for Pain
Υπενθυμίζεται ότι η «Βαβυλωνία» άλλαξε ώρα και θα μας ακούτε
live κάθε Παρασκευή 6-7 το απόγευμα.

Για
τη
Δίκη
της
Αντιφασιστικής Μοτοπορείας |
Εκπομπή Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 18:00-17:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Στην εκπομπή της Βαβυλωνίας, την Παρασκευή 9/3, συζητήσαμε με
τον Γ.Μ. (συλληφθέντα) για την επερχόμενη δίκη των 21
αντιφασιστών, κάναμε μια αναδρομή στους πρώτους μήνες της
διακυβέρνησης Σαμαρά και τονίσαμε το ρόλο και την ανάγκη ενός
κοινωνικού αντιφασιστικού κινήματος σήμερα και πάντα.
Στις 30/9/2012, στο πλαίσιο των αντιφασιστικών παρεμβάσεων της
περιόδου, πραγματοποιείται μαζική αντιφασιστική μοτοπορεία
στις γειτονιές των Πατησίων. Η κινητοποίηση αυτή δεν έμελλε να
ολοκληρωθεί ποτέ, καθώς χτυπήθηκε βάναυσα από την περιβόητη
ομάδα Δέλτα. Ακολουθούν συλλήψεις και βασανισμοί στα
κρατητήρια της ΓΑΔΑ μέσα σε κλίμα τρομοκράτησης και
συμπόρευσης πολιτικής ηγεσίας, ΕΛΑΣ και Χρυσής Αυγής.
Δένδιας, Μπαλτάκος, Σαμαράς, μηνύσεις στον Guardian, Επιτροπές
Κατοίκων, Δίας, Δέλτα, εκκενώσεις ιστορικών καταλήψεων,
επιθέσεις σε μετανάστες και αντιφασίστες. Λέξεις ενός
πρόσφατου παρελθόντος που δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Μετά από σχεδόν 6 χρόνια, το δικαστήριο των 21 συλληφθέντων
της μοτοπορείας ξεκινά στις 12/3, στο Μικτό Ορκωτό της Αθήνας.
Υπενθυμίζεται ότι η «Βαβυλωνία» άλλαξε ώρα και θα μας ακούτε
live κάθε Παρασκευή 6-7 το απόγευμα.
Στο μικρόφωνο: Στέφανος Μπατσής, Γιάννης Ζέρης

Tracklist:
Sonic Youth – Superstar
Veronica Falls – Teenage
Slowdive – Sugar for the Pill
Jesus and Mary Chain – Sometimes always
The Hit Parade – You Didn’t Love me Them

Η «Φαβέλα» στην Εκπομπή της
Βαβυλωνίας (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 15:00-16:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Η Φαβέλα στη Βαβυλωνία, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη
αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά. Στη ραδιοφωνική εκπομπή
της Βαβυλωνίας την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο The Press Project ο
Νίκος Ιωάννου και ο Γιάννης Ζέρης συζητήσαμε με την Ελευθερία
Τομπατζόγλου και τον Χρήστο από την συνέλευση της Φαβέλας για
τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν από τη Χρυσή Αυγή την
περασμένη Κυριακή, 25/2/2018.
Μιλήσαμε για τη σπουδαία κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα
του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου στο Μικρολίμανο του Πειραιά,
που μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας μάς πρόσφερε ένα πυκνό
πολιτικό χρόνο, τόσο που να μας φαίνεται ότι ήταν από πάντα
εκεί, στη Ναυάρχου Βότση.

Οι Lost Bodies στην Εκπομπή
Βαβυλωνία (audio)
Εκπομπή ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ.
Κάθε Παρασκευή 15:00-16:00 στο Ραδιόφωνο του The PressProject.
Οι Lost Bodies στη Βαβυλωνία
Στην εκπομπή της Βαβυλωνίας την Παρασκευή 16/2, φιλοξενήσαμε
τον μουσικό Θάνο Κόη των Lost Bodies σε μια συζήτηση για το
παρελθόν και το παρόν του συγκροτήματος, το χιούμορ στη
μουσική, το εγχώριο underground, τα δημοτικά και τη Βραζιλία.
Οι συνθήκες που γέννησαν το συγκρότημα θρύλο του αθηναϊκού
underground, η ρετροφιλία και τα 80s.
Όλα αυτά και πολλά περισσότερα σε μια συζήτηση που κατεδαφίζει
δεδομένα και βεβαιότητες.
Στο μικρόφωνο: Στέφανος Μπατσής και Λίνα Θεοδώρου
Tracklist: Lost Bodies – Ο φθόνος των εχθρών του
The Modern Lovers – Astral Plane
Serge Gainsbourg & Brigitte Bardot – Bonnie and Clyde
Belle and Sebastian – Piazza, New York Catcher
The Feelies – Original Love

