Σύγχρονα Κινήματα & Στιγμές
Εξέγερσης:
Μάιος
‘68,
Δεκέμβρης ’08, ZAD | B-Fest
(Βίντεο)
“Σύγχρονα Κινήματα & Στιγμές Εξέγερσης: Μάιος ‘68, Δεκέμβρης
’08, ZAD”. Παρακάτω ολόκληρο το βίντεο της ομιλίας και της
συζήτησης που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του BFEST 7.
Εισηγήσεις:
Μέλος των Lundimatin (Γαλλία)
Φιλήμονας Πατσάκης (περ. Έρμα)
Στο B-FEST, 50 χρόνια ακριβώς μετά τον Μάη του ’68 και λίγες
μόνο εβδομάδες μετά την κρατική καταστολή που υπέστη στη
Γαλλία η αυτόνομη-ελεύθερη περιοχή της ZAD, η οποία μετράει κι
αυτή μισόν αιώνα ζωής, μέλος των Lundimatin μας μίλησε για τις
δυνατότητες και τις προοπτικές των σύγχρονων κινημάτων.
Η Lundimatin είναι μία ομάδα με έδρα το Παρίσι, η οποία
εκδίδει το ομώνυμο περιοδικό της κάθε πρωί Δευτέρας από τον
Δεκέμβριο του 2014 έως σήμερα. Με εκατοντάδες δημοσιεύσεις και
άρθρα, εκδόσεις βιβλίων και πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέψεις
στο σάιτ τους η Lundimatin κατέχει τη θέση της στον χώρο της
Γαλλικής διανόησης και της ανατρεπτικής σκέψης. Ενώ θεωρείται
από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως η πολιτιστική και θεωρητική
συνέχεια των ιδεών της “Αόρατης επιτροπής” (Invisible
Committee) και των Tiqqun, η συντακτική της ομάδα συνεχίζει
εντούτοις να ποικίλλει στις θέσεις που εκφράζει αλλά και στα
ζητήματα που θέτει.
Οι φιλοσοφικές τους αναλύσεις ασχολούνται με κρίσιμα σύγχρονα
ζητήματα όπως η κατάσταση εξαίρεσης σε Γαλλία και Ευρώπη και
όπως τα κοινωνικά κινήματα και οι αστικές εξεγέρσεις, που

στοχεύουν στον μετασχηματισμό της καθημερινής ζωής και στη
δυνατότητα μιας ριζικής αλλαγής του συστήματος.

Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το
Κίνημα Make Amazon Pay! | BFest (Βίντεο)
“Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το Κίνημα Make Amazon Pay!”.
Παρακάτω ολόκληρο το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης που
έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Εισηγήσεις:
Christian Krähling (εργαζόμενος της Άμαζον)
John Malamatinas (ακτιβιστής)
Γρηγόρης Τσιλιμαντός (περ. Βαβυλωνία)
Οι εργαζόμενοι από την Amazon στη Γερμανία, συμμετέχουν στην
εκστρατεία Make Amazon Pay!. Στο B-FEST μίλησαν για τον αγώνα
τους και τη νέα εποχή συνδικαλισμού που αναδύεται μέσα σε ένα
περιβάλλον αυτοματοποίησης και ελέγχου, με την υπόσχεση του
“έξυπνου” μέλλοντος.
Ήδη από το 2014, μάχονται χιλιάδες εργαζόμενοι της Amazon. Η
εταιρεία εφοδιασμού και υψηλής τεχνολογίας έχει επεκτείνει
ταχύτατα το δίκτυό της. Τα κέντρα εκτέλεσης των παραγγελιών
είναι οι πραγματικοί βιομηχανικοί χώροι του σημερινού
καπιταλισμού. Χιλιάδες άνθρωποι εκτελούν καθημερινά μία
εξαντλητική και μονότονη εργασία ενώ ό,τι κάνουν ηχογραφείται
και αναφέρεται στους ανωτέρους τους. Από αυτό το είδος
εργασίας κερδίζουν, τουλάχιστον, όλοι όσοι έχουν υποκύψει στον
εθισμό παραγγελιών μέσω του διαδικτύου ή όσοι εξαρτώνται από
το σύστημα παράδοσης πακέτων. Οι απεργίες των εργαζομένων στην
Amazon έχουν προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο με τους εργάτες να
επικοινωνούν μέσω του Amworkers, μια προσπάθεια διεθνούς
δικτύωσης των εργαζομένων από τα κάτω.
H Make Amazon Pay! έκανε την πρώτη της εμφάνιση τον Νοέμβριο
του 2017 με μια εβδομάδα δράσης ενάντια στο Black Firday. Η
εκστρατεία θέλει να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για τις

εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και τις επιρροές της σε
κάθε μέρος της ζώης και εργασίας, ενάντια στα σχέδια του Τζεφ
Μπέζος και των φίλων του από το Silicon Valley.
Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο του John Malamatinas
Επιτήρηση, Αποθήκευση & «Έξυπνο» Μέλλον: Η Περίπτωση της
Amazon.

Παρουσίαση του Ελευθεριακού
Νηπιαγωγείου
«Το
Μικρό
Δέντρο» | B-Fest (Βίντεο)
Ελευθεριακή Παιδεία: Παρουσίαση του Ελευθεριακού Νηπιαγωγείου
«Το Μικρό Δέντρο».
Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου
2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Εισηγήσεις: Μέλη από τη συνέλευση δασκάλων και τη συνέλευση
γονέων του Μικρού Δέντρου.

“Το “Μικρό Δέντρο που θα γινει δάσος”, είναι ένα
αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε με

σκοπό να προάγει την ελευθερία και τη βιωματική μάθηση.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014 και το
“δάσος” του βρίσκεται στην περιοχή Κρυονερίου της Θεσσαλονίκης
Οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι μια ομάδα παιδιών, γονέων
και παιδαγωγών. Το αρχικό «σμίξιμο» των γονέων και των
παιδαγωγών αυτών προέκυψε από την ανάγκη και την επιθυμία τους
για μια αλλιώτικη εκπαίδευση.
Μια εκπαίδευση που ξεκινάει από το σεβασμό στην ατομικότητα
του κάθε παιδιού, στους προσωπικούς του ρυθμούς και τις
ανάγκες του. Θεωρούμε βασικό να συντροφεύουμε τα παιδιά με
ενσυναίσθηση, ειλικρίνεια και αποδοχή στην ανακάλυψη της
γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους.
Την εκπαίδευση αυτή αφ’ ενός παλεύουμε να την πραγματώσουμε
στο εδώ και τώρα, μέσω της λειτουργίας του Μικρού Δέντρου. Αφ’
ετέρου είναι για μας εξίσου σημαντικό να αγωνιστούμε ώστε να
ανοίξει δημόσια το θέμα της εναλλακτικής εκπαίδευσης στην
Ελλάδα.”

Forensic Architecture & Eyal
Weizman
στο
B-FEST
|
Η
Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
Πόλεις, Βία & Εντοπισμός
(Βίντεο)
Η Forensic Architecture και ο ιδρυτής της Eyal Weizman
βρέθηκαν μεταξύ των ομιλητών της Βαβυλωνίας τον περασμένο Μάιο
στο B-FEST 7, όπου και παρουσίασαν συγκεκριμένα ευρήματα και
αποτελέσματα των ερευνών τους. Οι ίδιοι έγιναν ευρέως γνωστοί
στο ελληνικό κοινό προσφάτως έπειτα από τη μελέτη και την

παρουσίαση της τεχνικής τους έκθεσης για το χρονικό της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.
Παρακάτω δημοσιεύεται το πλήρες βίντεο της ομιλίας τους που
διεξήχθει στις 26/05 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στα
πλαίσια του B-FEST με θέμα: “Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου:
Πόλεις, Βία & Εντοπισμός” με ομιλητές τους:
Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)
Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)
Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)

Η Forensic Architecture είναι μία ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα,
η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία της αρχιτεκτονικής για να
εντοπίσει στον χώρο κρατικά εγκλήματα. Χρησιμοποιώντας
σύγχρονες τεχνολογίες επιτήρησης και εντοπισμού, χαρτογράφησης
και ανάλυσης του χώρου «αντιστρεφει» το βλέμμα και τη χρήση
τους, από εργαλεία κρατικής βίας σε αποδείξεις των κρατικών,
πολιτικών, περιβαλλοντικών εγκλημάτων και παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποδείξεις αυτές παρουσιάζονται στη
δημόσια σφαίρα σε πολιτικά και νομικά φόρα ενώ
χρησιμοποιούνται συχνά από δικαστήρια, διεθνείς οργανισμούς
και οργανωσεις υπεράσπισης ανθρ. Δικ/των.
Ο Eyal Weizman είναι Ισραηλινός βραβευμένος αρχιτέκτονας,
καθηγητής Χωρικού & Οπτικού Πολιτισμού, διευθυντής του
Ερευνητικού Κέντρου Αρχιτεκτονικής στο Goldsmiths, παν/μιο του
Λονδίνου. Ιδρυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Forensic
Architecture. Συγγραφέας πολλών βιβλίων με κύριο ενδιαφέρον
την αρχιτεκτονική ως πολιτική παρέμβαση και τον ρόλο της
πειθαρχίας στο σύγχρονο αστικό πεδίο πολέμου. Ιδρυτικό μέλος
της ομάδας Decolonizing Architecture Art Residency στη Δυτική
Όχθη της Παλαιστίνης.

Μεταξύ των βιβλίων του Eyal Weizman βρίσκεται το πρόσφατο
Forensic Architecture: Violence at the Threshold of
Detectability (2017) καθώς και τα Hollow Land: Israel’s
Architecture of Occupation, The Conflict Shoreline:
Colonialism as Climate Change, Mengele’s Skull. Στα ελληνικά
κυκλοφορεί το Μέσα από τοίχους, εκδ.Τοποβόρος (2011).

Fake News: «Imprimatur και
Ιεροί Λογοκριτές» | B-FEST 7
(Βίντεο)
«Imprimatur και Ιεροί Λογοκριτές» | Γιατί τα Μέσα που
δημιουργούν τα fake news κηρύσσουν σταυροφορίες εναντίον τους;
Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης που έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου
2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Εισηγήσεις:
Μαρίνα Μεϊντάνη (Ασύνταχτος Τύπος)
Λουκάς Σταμέλλος (omniatv)
Γιώργος Παπαχριστοδούλου (περ. Βαβυλωνία)
+ προβολή βίντεο, γραφικών & ντοκουμέντων

Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα |
B-FEST 7 (Βίντεο)
“Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα”. Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης
που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη αστικών κινημάτων από του
Φιλοπάππου ως τα ρέματα της Αττικής.
Εισήγηση:
Νίκος Ιωάννου (περ. Βαβυλωνία)

Πετρέλαια,
Εξορύξεις,
Φράγματα: Ενέργεια για Τι &
για
Ποιον;
|
B-FEST
7
(Βίντεο)
“Πετρέλαια, Εξορύξεις, Φράγματα: Ενέργεια για Τι & για
Ποιον;”. Παρακάτω το βίντεο της εκδήλωσης και της συζήτησης
που έλαβε χώρα στις 26 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν κινήματα για την ενέργεια και το
νερό.
Εισηγήσεις:
Βασίλης Καραπάνος (Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις
Εξορύξεις Πετρελαίου)
Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο «Μεσοχώρα-Αχελώος SOS)
Στέφανος Μπατσής (περ. Βαβυλωνία)
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Πολιτικός Λόγος & Ποδόσφαιρο:
Το
Πείραμα
της
Αυτοδιαχείρισης | B-FEST 7
(Βίντεο)
Πολιτικός

Λόγος

&

Ποδόσφαιρο:

Το

Πείραμα

της

Αυτοδιαχείρισης. Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της
συζήτησης που έλαβε χώρα στις 25 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του BFEST 7.
Εισηγητές:
Μάκης Διόγος (αθλητικός δημοσιογράφος)
Πάνος Παπαγεωργίου (περ. Βαβυλωνία)

Στη συζήτηση συμμετέχουν μέλη αυτοοργανωμένων ομάδων αλλά και
απλοί φίλαθλοι.
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Είναι ο Φεμινισμός το Κίνημα
της
Εποχής;
|
B-FEST
7
(Βίντεο)
Συζήτηση για την Ατζέντα που Διαμορφώνουν το #metoo & τα
Κινήματα Πολιτικοποιήσης της Έμφυλης Βίας: «Είναι ο Φεμινισμός
το Κίνημα της Εποχής;». Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της
συζήτησης που έλαβε χώρα στις 25 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του BFEST 7.

Εισηγήσεις:
Λίνα Θεοδώρου (ομάδα Κιουρί@)
Parvus Princeps (ακτιβιστής)
Ελιάνα Καναβέλη (διδάκτωρ κοινωνιολογίας, περ. Βαβυλωνία)
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Άμεση
Δημοκρατία
&
το
Παράδειγμα
των
Κούρδων
(Βίντεο της εκδήλωσης στο BFEST)
“Η Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & το Παράδειγμα των
Κούρδων”. Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης
που έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018 στα πλαίσια του B-FEST 7.
Ομιλητές:
Debbie Bookchin (Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας – με
τηλεδιάσκεψη)
Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης)
Yavor Tarinski (TRISE, περ. Βαβυλωνία)
Μεταφραστής: Θοδωρής Καρυώτης
Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας της Debbie Bookchin
βρίσκεται ΕΔΩ
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

