Ομιλία Redneck Revolt στο BFest:
Αντιφασισμός
&
Οπλοκατοχή
στις
Η.Π.Α.
(Βίντεο)
Η εκδήλωση με μέλος των Redneck Revolt έλαβε χώρα στο B-FEST
7, την Παρασκευή 25/05/18 με τίτλο «Αντιφασισμός & Οπλοκατοχή
στις Η.Π.Α.». Παρακάτω το βίντεο της ομιλίας και της συζήτησης
που ακολούθησε:
Εισηγήσεις: Μέλος των Redneck Revolt, Κώστας Σαββόπουλος (περ.
Βαβυλωνία)
Μετάφραση: Αλέξανδρος Σχισμένος
Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος
Οι Redneck Revolt δημιουργήθηκαν το 2016 με έντονη δράση στον
Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους αποτελείται από ένα δίκτυο
αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών ομάδων για την αυτοάμυνα των
τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α. και τα μέλη τους προέρχονται
από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών καταβολών.
Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση ενάντια σε όλα τα
καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας έμφαση σε θέματα
αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι
διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.

Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
Συνέντευξη Redneck Revolt στη Βαβυλωνία:
Κοινωνικός Αντιφασισμός στις Η.Π.Α.
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Interview with Redneck Revolt: Arms Possession & Social Antifascism in U.S.A.
www.redneckrevolt.org

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
μέρος)

B-FEST

7

(2ο

Το B-FEST ολοκληρώθηκε για ακόμη μία χρονιά με επιτυχία!
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλες και όλους για τη συμμετοχή τους,
τη βοήθεια και τη συμβολή τους στη διοργάνωσή του. Αυτές τις
μέρες δημοσιεύουμε ολόκληρο το οπτικοακουστικό υλικό του
φεστιβάλ, φωτογραφίες, βίντεοσκοπήσεις ομιλιών και συναυλιών,
εισηγήσεις ομιλητών. Παρακάτω ακολουθεί το δεύτερο μέρος του
φωτογραφικού μας άλμπουμ:

Ομιλία Kristin Ross στο B-

Fest: Ο Μάης του ‘68
Συνέχειά του (Βίντεο)
Η ομιλία της Kristin Ross
του ‘68 & η Συνέχειά του:
Μαϊου 2018.
Kristin Ross (παν/μιο Νέας
Αλέξανδρος Σχισμένος (περ.

&

η

στο B-Fest 7 στην εκδήλωση ‘Ο Μάης
Πού Πηγαίνει η Δημοκρατία;’ στις 26
Υόρκης)
Βαβυλωνία)

Video by omniatv, Αντώνης Δημόπουλος

Kristin Ross: καθηγήτρια συγκριτικής γραμματολογίας στο
Παν/μιο 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 την Παρισινή Κομμούνα και
τον Μάη του ’68. 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.
Στο B-FEST μίλησε για το μέλλον της δημοκρατίας και για αυτό
που μένει ζωντανό από τον Μάη του 1968, πέρα από τις μνήμες
και τις επετείους: “Ο Μάης του ’68 δεν έχει, κατά τη γνώμη
μου, κανένα ενδιαφέρον παραμόνο εάν μπορεί να σχηματοποιήσει
το υπάρχον και να ρίξει φως στην τρέχουσα κατάσταση. Αν δεν το
κάνει αυτό, τότε θα έχουμε δίκιο να τον στείλουμε στον κάδο
των αχρήστων”.
Στα ελληνικά κυκλοφορεί το συλλογικό έργο “Πού Πηγαίνει η
Δημοκρατία;” (εκδ. Πατάκη, 2013), στο οποίο γίνεται διάλογος
μεταξύ της ίδιας και σημαντικών πολιτικών στοχαστών όπως ο

Ρανσιέρ, ο Αγκάμπεν, ο Μπαντιού και ο Ζίζεκ.
Συνέντευξη στη Βαβυλωνία: Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις
Επετείους και τις Μνήμες

Debbie Bookchin: Η Υπόσχεση
της Άμεσης Δημοκρατίας & το
Παράδειγμα
των
Κούρδων
(Βίντεο)
Η ομιλία της Debbie Bookchin στο B-Fest 7 στην εκδήλωση “Η
Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & Το Παράδειγμα των Κούρδων”
έλαβε χώρα στις 27 Μαϊου 2018. Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι
Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης) και ο Yavor Tarinski
(TRISE, περ. Βαβυλωνία).
(Μετάφραση: Κώστας Σαββόπουλος, Υποτιτλισμός: Τάσος Αβούρης)

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σας έστω και
απομακρυσμένα και λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί
αυτοπροσώπως. Ενημερώθηκα ιδιαιτέρως ότι συγκεντρώνεστε στην
Αθήνα την κοιτίδα της δημοκρατίας στη Δύση και κάνετε κάτι που
η καπιταλιστική κοινωνία βρίσκει αυξανόμενα απειλητικό: να
συναντιέστε πρόσωπο με πρόσωπο για να συζητήσετε, να
διαφωνήσετε, να γιορτάσετε, να βιώσετε τη μουσική και τις
τέχνες και να ανταλλάξετε ιδέες. Προεικονίζετε, για να
χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που γίνεται δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια, μια ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία και το
γεγονός ότι αυτό συνιστά τέτοια απειλή λέει κάτι πολύ

σημαντικό για την κατεύθυνση που θέλει να μας πάει ο
καπιταλισμός.
Ο πατέρας μου, το ‘φόβητρο της κοινωνίας’, Murray Bookchin
ήταν πολύ ανήσυχος με αυτό που έλεγε “μορφές ελευθερίας” – ο
τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να προσδώσουν έκφραση
στις μοναδικές πανανθρώπινες ικανότητές τους να είναι
δημιουργικοί και ηθικοί και ουσιαστικά τροφοδότες του φυσικού
κόσμου. Πέρασε 60 χρόνια σκεπτόμενος για το πώς θα εξαλείψει
την κυριαρχία και πως θα δημιουργήσουμε μια οικολογική και
απελευθερωμένη κοινωνία.
Μια από τις κεντρικές ιδέες, που ήταν πρωτοπόρος τον 20ο
αιώνα, ήταν ότι η καταπίεση δεν περιορίζεται μόνο στην
οικονομική εκμετάλευση σημαντικό, όπως αυτό το ζήτημα
συνεχίζει να είναι. Ἐδωσε έμφαση στο ότι μια πιο ριζική αλλαγή
πρέπει να λάβει χώρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να εκφράσουν
αληθινά την ελευθερία τους. Πρέπει να καταργήσουμε κάθε μορφή
κυριαρχίας με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία και τον
σεξουαλικό προσανατολισμό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα
και η ιδέα της κυρίαρχης φύσης που μας έχει αφήσει μια
κληρονομιά οικολογικής καταστροφής πηγάζει από την πραγματική
κυριαρχία του ενός πάνω στον άλλο.
Ἀρα πρέπει να υπερβούμε τις προκλήσεις ενάντια στον
καπιταλισμό. Πρέπει να προκαλέσουμε όλα τα είδη της κυριαρχίας
και της ιεραρχίας καταρχάς για να εξαλείψουμε τη σκληρή στάση
που έχουμε απέναντι στη φύση, αλλά επίσης γιατί μόνο με αυτόν
τον τρόπο θα δημιουργήσουμε κοινωνίες που είναι πραγματικά
δημοκρατικές και ελευθεριακές. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει
να αντιμετωπίσουμε την εξουσία του έθνους-κράτους, γιατί αυτά
τα είδη καταπίεσης της ψυχοκοινωνικής εξουσίας βασισμένης στην
κοινωνική θέση έχουν επιβληθεί από το κράτος.
Τα κράτη θεσμοθετούν τα συστήματα κυριαρχίας και επιβάλλουν
καταναγκαστικά συστήματα διακυβέρνησης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε
την τεράστια δύναμη του έθνους-κράτους; Άνθρωποι σε όλη την
υφήλιο απαντούν στην ερώτηση αυτή αποφασιστικά με οριζόντια

οργάνωση, δημιουργούν κοινότητες και κοινωνικά κέντρα,
συνεργάζονται και εκδημοκρατίζουν χώρους εργασίας και σιγά
σιγά, χρησιμοποιώντας την συνδιασμένη ισχύ όλων αυτών των
δραστηριοτήτων του κοινωνικού κινήματος για να αρχίσουν να
παίρνουν πολιτική δύναμη σε τοπικό επίπεδο στους δήμους,
δημιουργούν νέους πολιτικούς θεσμούς, δημοτικές συνελεύσεις
μπορούν να δώσουν πίσω τη δύναμη της λήψης αποφάσεων στους
ανθρώπους της περιοχής.
Ο πατέρας μου έγραφε για τη δύναμη αυτού που αποκαλούσε
‘Ελευθεριακός Δημοτικισμός‘ ή ‘Κομμουναλισμός‘ για πολλές
δεκαετίες και σε πολλά βιβλία και άρθρα, συμπεριλαμβανομένης
και μιας σειράς δοκιμίων που είμαι πολύ χαρούμενη να βλέπω ότι
μόλις βγήκαν στα ελληνικά στο βιβλίο ‘Η Επόμενη Επανάσταση –
Λαϊκές Συνελεύσεις και η προοπτική της Άμεσης Δημοκρατίας’.
Σε αυτή τη δουλειά του περιγράφει πως η πολιτική του
ελευθεριακού δημοτικισμού είναι η καλύτερη ελπίδα μας για
θεμελιώδη και μεταμορφωτική κοινωνία. Επικρίνει τις αποτυχίες
των προηγούμενων κινημάτων τόσο των αναρχικών όσο και των
σοσιαλιστικών. Έτσι, από αυτά τα δοκίμια και από το βιβλίο του
“Η Οικολογία της Ελευθερίας” μπορείτε να αποκτήσετε ένα πολύ
πιο ολοκληρωμένο επιχείρημα σχετικά με το γιατί η
δημοτική/κομμουναλιστική πολιτική είναι μια καλή ιδέα από
οτιδήποτε μπορώ να πω σε λίγα λεπτά.
Αλλά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα λίγα λεπτά μου για να
υπογραμμίσω γιατί πιστεύω ότι αυτό το κίνημα είναι τόσο πολύ
σημαντικό και γιατί όλοι αναρχικοί, σοσιαλιστές, φεμινίστριες,
περιβαλλοντολόγοι, ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ και όποιος ενδιαφέρεται
για το μέλλον του πλανήτη και τη σημαντικότητα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων θα πρέπει να ενταχθεί στη νέα αυτή δημοτική
(κομμουναλιστική) πολιτική και να διαδραματίσει έναν κεντρικό
ρόλο στη διαμόρφωσή της, έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τις
πιθανότητες επιτυχίας και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να
αφομοιωθεί.
Παρά τις αντίθετες απόψεις ανθρώπων όπως ο Σλάβοϊ Ζιζέκ η

ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι η κατάληψη της
κρατικής εξουσίας δεν αποτελεί συνταγή δημοκρατίας. Ξανά και
ξανά, τα πολιτικά κινήματα που έχουν αντισταθεί στα αυταρχικά
καθεστώτα έχουν γίνει τα ίδια καταναγκαστικές απρόσκοπτες
γραφειοκρατίες τη στιγμή που ανέλαβαν την κρατική εξουσία,
μειώνοντας αυτούς που τις στήριξαν σε μια απρόσωπη μάζα που,
αν είναι τυχεροί, δίνουν μια στάμπα επικύρωσης μερικές φορές
σε αποφάσεις που έγιναν μακριά από αυτούς.
Ωστόσο, εκείνοι που απέρριψαν εξ ολοκλήρου ή απέφυγαν να
δουλέψουν
σε
πολιτικούς
θεσμούς
βρέθηκαν
επίσης
περιθωριοποιημένοι. Η επιμονή των αναρχικών να παραμείνουν
έξω από τις αίθουσες εξουσίας δημιούργησε μια αποτελεσματική
πολιτική αντίστασης αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο
από το να αντισταθούμε.
μετασχηματισμού.
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Η δημοτική/κομμουναλιστική πολιτική γεφυρώνει αυτούς τους δύο
πόλους, τον μαρξιστικό και τον αναρχικό, με έναν τρίτο τρόπο:
Απορρίπτει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία υπέρ της άμεσης
δημοκρατίας. Αξιοποιεί τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια των
κοινωνικών κινημάτων δίνοντάς τους μια πολιτική φωνή, δίνοντας
στους ανθρώπους στα κινήματα δύναμη στην αρένα των πολιτών.
Μετατρέπει κάθε γειτονιά σε δημόσιο φόρουμ όπου οι άνθρωποι
μπορούν να συγκεντρωθούν σε κοινοτικές συνελεύσεις για να
συναντηθούν, να μιλήσουν, να αποφασίσουν και να εφαρμόσουν τις
αποφάσεις που γι’αυτούς έχουν μεγαλύτερη σημασία στις
γειτονιές τους και στις πόλεις τους. Και καθώς ο δήμος
μεγαλώνει, μπορεί όλο και περισσότερο να αμφισβητήσει και να
πάρει την εξουσία μακριά από το έθνος-κράτος.
Όταν δημιουργούμε οργανισμούς σε τοπικό επίπεδο, όπου οι απλοί
άνθρωποι μετατρέπονται σε πολιτικούς δρώντες στην καθημερινή
ζωή, αντισταθμίζουμε όχι μόνο τη εξουσία του έθνους κράτους,
αλλά και μετατρέπουμε τους εαυτούς μας από παθητικά όργανα
του καπιταλισμού σε ελεύθερους πολίτες. Δημιουργούμε
κοινότητα, αναγνωρίζουμε τους συμπολίτες μας όχι από τους

τίτλους εργασίας τους αλλά από τους γείτονές μας, ως ανθρώπους
που έχουν κοινό ενδιαφέρον να διατηρήσουν τις κοινότητές μας
πράσινες βιώσιμες και υγιείς. Αναθεωρούμε την πόλη, τον
δημοτικό χώρο και το όργανο της δημοκρατίας – τη λαϊκή
συνέλευση – ως τον τόπο όπου βρίσκουμε την εκπλήρωση και την
αίσθηση του κοινού σκοπού.
Ο κομμουναλισμός εξυμνεί τη δύναμη των τοπικών συνελεύσεων να
μεταμορφώνουν και με τη σειρά τους να μεταμορφώνονται από μια
όλο και περισσότερο διαφωτισμένη ιδιότητα του πολίτη. Και
νομίζω ότι αυτή η διαλεκτική, μεταξύ του ατόμου και της
συνέλευσης είναι πολύ σημαντική διότι σήμερα είναι σαφές ότι
υπάρχουν πολλοί τόποι όπου σε αυτή την ιδιότητα του πολίτη δεν
δίνεται αρκετός χώρος και όπου ο φόβος και οι φοβίες είναι
ισχυρές.
Πρέπει μόνο να δούμε την αυξανόμενη παλίρροια του εθνικισμού
που σαρώνει πολλές χώρες στην Ευρώπη ή την εκλογική περιφέρεια
που εξέλεξε τον Donald Trump ως πρόεδρο των Η.Π.Α. για να
φανεί ότι αυτό είναι αλήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η εκπαίδευση είναι τόσο σημαντική σε ατομικό και
κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να συναντιόμαστε με τους
συντρόφους μας σε ομάδες μελέτης και να διαβάζουμε την
πολιτική θεωρία και την ιστορία, εκπαιδεύοντας τον εαυτό μας,
κοιτάζοντας το παρελθόν για να βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα
επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Και πρέπει να
εκπαιδεύουμε τους γείτονές μας συζητώντας συγκεκριμένα
ζητήματα της κοινότητας ως μέρος μιας λεπτομερούς πλατφόρμας,
βασισμένης στις αρχές μιας οικολογικής και ηθικής οικονομίας
και μιας δέσμευσης για ατομική και συλλογική ελευθερία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να εξετάσουμε τη
δημοτική πολιτική ως μακροπρόθεσμο έργο.
Ένα τέτοιο πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει
βραχυπρόθεσμους στόχους όπως η παύση των κατασχέσεων
ενυπόθηκων δανείων, η ανάκτηση δημόσιων χώρων, η εφαρμογή
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
και
η
δημιουργία

ομοσπονδιών/συνεταιρισμών που ανήκουν σε εργαζόμενους, όπως
π.χ. αυτές που αναπτύσσονται από τον Συναιτερισμό Jackson, στο
Τζάκσον του Μισισίπι, στον αμερικανικό νότο. Πρέπει όμως να
περιλαμβάνει και μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η επέκταση των
περιβαλλοντικών και συνεργατικών οικονομικών εγχειρημάτων σε
μια ολοένα και πιο οικολογική και ηθική οικονομία και η
δημιουργία συνομοσπονδιών που θα επιτρέψουν στους δήμους να
συνεργαστούν για την αντιμετώπιση ευρύτερων περιφερειακών και
ακόμη και παγκόσμιων ζητημάτων χωρίς την ανάγκη κεντρικής
κρατικής εξουσίας.
Και τελικά, αυτό σημαίνει την επιλογή υποψηφίων για δημοτικό
αξίωμα. Αλλά για να αποφύγουμε τις παγίδες των παραδοσιακών
πολιτικών κομμάτων, πρέπει να επιμείνουμε ότι οι υποψήφιοί μας
δεν είναι αντιπρόσωποι, αλλά μάλλον απεσταλμένοι εκπρόσωποι
για τις συνελεύσεις των οποίων τις απόψεις εκφράζουν. Το
νικητήριο αξίωμα να μην δίνει δικαίωμα στον υποψήφιο να
λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις. Αλλά να ψηφίζονται σε μια
πλατφόρμα που να δημιουργείται από τη συνέλευση, να δίνουν
μέρος των μισθών τους στη συνέλευση, να τηρούν τον κώδικα
δεοντολογίας που συντάσσεται από τη συνέλευση, να είναι
απολύτως διαφανείς και να ανταποκρίνονται στη συνέλευση. Και
εν τέλει να μπορούν να ανακληθούν από τη συνέλευση εάν δεν
τηρούν τις επιθυμίες της. Έτσι, η εξουσία συγκατοικεί με τη
συνέλευση, τον λαό, την κοινότητα, και όχι το άτομο που
εδράζει στο δημοτικό γραφείο της πόλης.
Είναι λοιπόν η ώρα να ανακτήσουμε τον όρο «πολιτική» για να
εννοήσουμε τη δραστηριότητα της αυτοκυριαρχίας που
αναλαμβάνουμε όταν συναντιόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο για να
πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τις ανησυχίες μας και τις
κοινότητές μας. Ο κομμουναλισμός απαιτεί να αποκαταστήσουμε
την ιδέα της πολιτικής στις θεμελιώδεις της προελεύσεις, αυτό
που ο Αριστοτέλης
θεωρούσε την υψηλότερη έκκληση των
ανθρώπων: να αλληλεπιδρούμε στην πόλις ως ελεύθεροι πολίτες
για να χαρτογραφήσουμε το κοινό μας πεπρωμένο. Μαζί
διαμορφώνουμε την ιδανική κοινωνία μας, σε μια διαδικασία που

μας απελευθερώνει για να εκφράσουμε την αρετή του πολίτη που
μας έχει στερηθεί τόσο πολύ καιρό.
Εάν φαίνεται σαν ένα απόμακρο όνειρο, είναι σημαντικό να
θυμόμαστε ότι αυτό το ιδεώδες της αρετής του πολίτη
αντικατοπτρίζεται σε μερικές από τις πιο μεταμορφωτικές και
επαναστατικές στιγμές της ιστορίας, όταν πολίτες συναντήθηκαν
δημιούργησαν δημοκρατίες και πήραν την εξουσία στα χέρια τους,
από την Παρισινή Κομμούνα του 1871, στις αναρχικές κολλεκτίβες
της επαναστατικής Ισπανίας μέχρι τις τοπικές συνελεύσεις της
Νέας Αγγλίας. Αυτοί οι θεσμοί λαϊκής εξουσίας, αυτό που η
Hannah Arendt αποκαλούσε ‘τον χαμένο θησαυρό της επαναστατικής
παράδοσης’, θα πρέπει να γίνει το θεμέλιο του ακτιβισμού μας.
Πιο πρόσφατα έχει εκφραστεί στις κοινότητες των Ζαπατίστας
στην Τσιάπας του Μεξικού και στο σχέδιο δημοκρατικής
συνομοσπονδίας στην επικράτεια γνωστή ως Ροζάβα, στη βόρεια
Συρία η οποία έχει περίπου το μισό του μεγέθους της Ελλάδας.
Στη Ροζάβα, πιο γνωστή ως Δημοκρατική Ομοσπονδία της Βόρειας
Συρίας, οι Κούρδοι δημιούργησαν ένα πολιτικό σύστημα λαϊκών
συνελεύσεων από τα κάτω το οποίο κατοχυρώνει τις αξίες της μηιεραρχίας, της απελευθέρωσης των γυναικών, της εθνοτικής
πολυφωνίας, της θρησκευτικής ανοχής και της άμεσης δημοκρατίας
και σημαντικότερα της οικολογικής διαχείρισης.
Τα 96 άρθρα του κοινωνικού συμβολαίου της Ροζάβα εγγυώνται σε
όλες τις εθνοτικές κοινότητες το δικαίωμα να διδάσκουν και να
διδάσκονται στη γλώσσα τους. Κατήργησαν τη θανατική ποινή και
υποχρεώνουν τους κοινοτικούς οργανισμούς να εργαστούν για την
εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου. Απαιτούν ότι οι γυναίκες
θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40% κάθε εκλογικού σώματος
και συμμετέχουν ως συvδιαμορφωτές σε όλα τα επίπεδα της
δημόσιας διοίκησης. Εξασφαλίζουν στη νεολαία το δικαίωμα να
συμμετέχει ενεργά στη δημόσια και πολιτική ζωή και
σημαντικότερα προωθούν μια φιλοσοφία οικολογικής διαχείρισης
που καθοδηγεί όλες τις αποφάσεις για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό, την οικονομία και τη γεωργία.

Το πιο σημαντικό, όπως είμαι βέβαιη ότι πολλοί από εσάς
γνωρίζετε, είναι ότι η περιοχή της Ροζάβα διέπεται από ένα
αποκεντρωμένο πολιτικό σύστημα στο οποίο κάθε μέλος της
κοινότητας έχει ισότιμο λόγο στις λαϊκές συνελεύσεις που
ασχολούνται με τα θέματα της γειτονιάς και των πόλεων. Έτσι, η
ροή της εξουσίας εξέρχεται προς τα πάνω, από το επίπεδο των
κοινοτήτων γειτονιάς, όπου συναντιούνται Κούρδοι, Γιεζίντι,
Τουρκμενιστάνοι, Συριοι, πρώην Άραβες και κάθε μέλος της
κοινότητας, στα περιφερειακά συμβούλια, έπειτα στα συμβούλια
πόλης και εν τέλει ολόκληρων περιοχών.
Είναι ένα παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας, με την πραγματική
έννοια του όρου, και η βαθιά ανθρώπινη απήχησή της
αποδεικνύεται από την έντονη δέσμευση που βλέπουμε στους
άνδρες και τις γυναίκες μαχητές της Ροζάβα για να την
υπερασπιστούν.
Και μέχρι που ο Τούρκος δικτάτορας Ερντογάν διέλυσε τις
κουρδικές πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας πριν από δύο
χρόνια, υπήρχε ένα παρόμοιο σύστημα και εκεί. Τώρα ο Ερντογάν
που έχει αποθρασυνθεί, έχοντας καταλάβει το κατά κύριο λόγο
κουρδικό καντόνι του Αφρίν στη Συρία απειλεί άλλες Κουρδικές
περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Και νομίζω ότι αυτός είναι
ένας τεράστιος κίνδυνος που απειλεί να καταπνίξει ένα από τα
πιο σημαντικά και οραματικά πολιτικά κινήματα από την Ισπανία
του ’36.
Μπαίνω λοιπόν σε τόση λεπτομέρεια για να κάνω έκκληση προς
τους ανθρώπους εδώ να εμπλακούν περισσότερο στην υποστήριξη
της Ροζάβα. Οι συντριπτικές δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού
έχουν καταβάλλει πολλούς από εμάς όσον αφορά την αντιμετώπιση
καθημερινών εγχώριων ζητημάτων. Αλλά η άνοδος του φασισμού και
των ανησυχητικών τάσεων του σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί να
δείξουμε αλληλεγγύη στους ανθρώπους που αγωνίζονται ενάντια σ’
αυτές τις δυνάμεις και επιδιώκουν έναν τόσο νέο τρόπο
πολιτικής που είναι τόσο αυθεντικός που ουσιαστικά
επανεφευρίσκουν την έννοια της πολιτικής. Και το γεγονός ότι
οι γυναίκες διαδραματίζουν έναν τόσο πρωταρχικό ρόλο σε αυτό

το πρόγραμμα το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό.
Είναι ένα κίνημα που όλοι όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους
φεμινιστές πρέπει να υποστηρίζουν με όλη τη δύναμη και τη
δέσμευση που διαθέτουν επειδή αποτελεί ένα μεγάλο παράδειγμα
μετατόπισης της ίδιας της φύσης της πολιτικής. Πρέπει να
ζητήσουμε μποϋκοτάζ στις πωλήσεις Τούρκικων όπλων και να
ασκήσουμε πιέσεις στους εκπροσώπους μας να κάνουν το ίδιο
επιμένοντας σε μποϋκοτάζ στον τουρισμό τους, επιμένοντας ότι
οι χώρες μας και οι αρχηγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί να
σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων στη Τουρκία και τις
μελλοντικές πωλήσεις πρέπει να επιμείνουμε στην κλήση και
εκπροσώπηση των Κούρδων της Ροζάβα σε τυχόν ειρηνευτικές
διαπραγματεύσεις στη Συρία ζητώντας την απελευθέρωση του
φυλακισμένου ηγέτη των Κούρδων Abdullah Öcalan και την
επανάληψη ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της τουρκικής
κυβέρνησης και των Κούρδων στην Τουρκία.
Είναι αδύνατο να τονίσουμε πόσο σημαντική ιστορικά είναι αυτή
η στιγμή, αυτό το κίνημα είναι στη Ροζάβα. Σίγουρα δεν έχουμε
τόσες πολλές επαναστατικές στιγμές τόσο μεγάλες όσο και
συγκροτημένες, όπως αυτή, και δεν μας ‘παίρνει’ να την
αφήσουμε να συντριβεί.
Κάθε μήνα υπάρχουν ολοένα και πιο τρομερά νέα σχετικά με το
πώς ο καπιταλισμός καταστρέφει τη Γη. Πρόσφατα υπάρχουν
αναφορές ότι τα ρεύματα των ωκεανών απειλούνται με τρόπους
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα σημείο ανατροπής στο
οποίο η μη αναστρέψιμη θέρμανση θα οδηγήσει σε εξαιρετικά
ψυχρά καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, απερήμωση σε μέρη της
Αφρικής και πλημμύρες στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, θα ήθελαν να
αποκλείσουν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Καμία γενιά δεν
πρέπει να αναγκάζεται να φέρει το βάρος που έχει επιφέρει η
γενιά μου στη δική σας. Το βάρος της κυριολεκτικής διάσωσης
του πλανήτη. Αλλά αυτό είναι το βάρος που έχει πέσει σε σας

και με φέρνει πίσω στην αρχή των παρατηρήσεών μου. Το να
διασώσουμε τον πλανήτη και να δημιουργήσουμε νέες πολιτικές
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα δεν πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε
απλώς ως μια ακόμη αγγαρεία, πρέπει να είναι μια πράξη
εορτασμού μια πράξη επανεφεύρεσης της κοινής αίσθησης της
κοινότητας της δύναμης της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας
βοήθειας που μας στερήθηκε για πάρα πολύ καιρό.
Καθώς γιορτάζετε την αξιοσημείωτη δημιουργικότητα που
εμφανίζεται στη μουσική, την τέχνη και τις ιδέες που
συζητήθηκαν κατά τις ημέρες αυτού του φεστιβάλ, σας παρακαλώ
να
προωθήσετε αυτή την ιδέα στις πολιτικές σας
δραστηριότητες τις επόμενες εβδομάδες και μήνες να το πάρετε
στις γειτονιές και τις πόλεις σας δημιουργώντας ένα
ριζοσπαστικό δημοτικό κίνημα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των
ακτιβιστών σε μέρη όπως η Βαρκελώνη, η Μπολόνια και το Τζάκσον
του Μισισιπή και αυξανόμενα σε άλλες πόλεις της υφηλίου, όπου
ακόμη και εκεί και παντού, ακόμα και στην κοιλιά του κτήνους
οι πολίτες ανακαλύπτουν νέους τρόπους να ενδυναμώσουν τον
εαυτό τους σε τοπικό επίπεδο και να καλλιεργήσουν προγράμματα
και υποψηφίους που θα φέρουν αυτές τις ιδέες προς τα εμπρός.
Αυτή είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να σώσουμε τον πλανήτη αλλά
να σώσουμε την ανθρωπότητα μας. Σας στέλνω όλες τις καλύτερες
ευχές και αλληλεγγύη σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.
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Προχτές ολοκληρώθηκε με επιτυχία το B-FEST 7! Ευχαριστούμε από
καρδιάς όλες και όλους για τη συμμετοχή τους, τη βοήθεια και

τη συμβολή τους στη διοργάνωσή του. Τις επόμενες ώρες θα
δημοσιευτεί ολόκληρο το οπτικοακουστικό υλικό του φεστιβάλ,
φωτογραφίες, βίντεοσκοπήσεις ομιλιών και συναυλιών, εισηγήσεις
ομιλητών. Παρακάτω δημοσιεύουμε ένα πρώτο μέρος του
φωτογραφικού μας άλμπουμ:

B-FEST 7 Reclaim the Future |
Δελτίο Τύπου & Radio Spot
B-FEST 7 | RECLAIM THE FUTURE
Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ του Περιοδικού Βαβυλωνία
25-26-27 Μαΐου 2018, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256,
Αθήνα
Πενήντα χρόνια από τον Μάη του ’68, το B-FEST, το διεθνές
αυτοοργανωμένο και αυτοχρηματοδούμενο φεστιβάλ του πολιτικού
περιοδικού ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ, αναζητεί τα σύγχρονα νοήματα μιας
εξέγερσης που έθεσε σε ριζική αμφισβήτηση την καταναλωτική
κανονικότητα, διανοίγοντας ρήγματα προς το σήμερα των
παγκόσμιων κοινοτήτων της αυτοκυβέρνησης, της άμεσης
δημοκρατίας, της κοινωνικής οικολογίας.
«Reclaim the future» είναι το φετινό σύνθημα του φεστιβάλ, στο
οποίο μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν η Αμερικανίδα θεωρητικός
Kristin Ross (πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης), η δημοσιογράφος και
συγγραφέας Debbie Bookchin, ο αρχιτέκτονας Eyal Weizman
(πανεπιστήμιο του Λονδίνου), ο Christian Krähling (εργαζόμενος
της Amazon), μέλος των Redneck Revolt από τις Η.Π.Α., μέλος
της Γαλλικής ομάδας LundiMatin καθώς και άνθρωποι από την
Κινηματογραφική Κομμούνα της Ροζάβα. Τέλος, κινήματα που
υπερασπίζονται τα κοινά αγαθά από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
ενώ πλούσιο είναι, όπως κάθε χρόνο, το πολιτιστικό πρόγραμμα

με συναυλίες, προβολές, θέατρο, εκθέσεις.
Στο ψευδές δίλημμα «ελευθερία ή ισότητα», το οποίο μοιράζονται
εξίσου Δεξιά και Αριστερά, εμείς απαντάμε: «ελευθερία με
ισονομία και ισότητα εν τη ποικιλία, συνθλίβοντας τη σύγχρονη
αποπνικτική γραφειοκρατία της οικονομίας».
Απέναντι στην επιθετική επιστροφή της ατζέντας της «ανάπτυξης»
που λεηλατεί ανθρώπους, τόπους, μνήμες, πολιτισμούς, γη, νερό
και αέρα, το φετινό B-FEST επιδιώκει την ανάδειξη των
κοινωνικών αντιστάσεων και την επανανοηματοδότηση του δημόσιου
χώρου, ως χώρου ο οποίος αυτοθεσμίζεται με όρους άμεσης
δημοκρατίας και εκτοπίζει έμπρακτα την κρατική-κεφαλαιοκρατική
κυριαρχία. Όπως το βιώσαμε δέκα χρόνια πριν, στην εξέγερση του
Δεκέμβρη, όπως το βιώνουν όσοι και όσες συμμετέχουν σε
οριζόντιες αυτοοργανωμένες κοινότητες στον αστικό ιστό και την
ύπαιθρο, παγκόσμια και τοπικά.
Από το Αφρίν ως τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους και από τις
πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του αυτεξούσιου του σώματος
μέχρι τις κινήσεις για την υπέρβαση των εθνοκρατικών
διαχωρισμών, ένας κόσμος ελευθερίας και ισότητας ριζώνει.
Κόσμος υπαρκτός που αμφισβητεί το πρωτείο της οικονομίας ως
κεντρικής σημασίας για την αναπαραγωγή της ζωής. Κόσμος που
έμπρακτα πολεμά το τέρας του φασισμού, που επιχειρεί την
μονοπώληση του δημόσιου λόγου για να συμπληρώσει τη
θανατοπολιτική του Κράτους και των μηχανισμών εξουσίας. Κόσμος
των κοινών, ως μιας αντιεξουσιαστικής πρότασης πέρα από το
Κράτος και την Αγορά, ενάντια στη σύγχρονη μηχανοποίηση του
ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία, τον εταιρικό και ψηφιακό
έλεγχο.
Δημιουργώντας πεδία ελευθερίας που αναδύονται παγκόσμια και
φτιάχνουν το έδαφος για μια υπέρβαση της κρατικής και
εταιρικής διαχείρισης: πέρα από τη λογική της αστικής ερήμου
και την αντιμετώπιση του χώρου ως απέραντου οικοπέδου για
εξόρυξη κερδών, όπως το άνυδρο μέλλον που, αυθαίρετα,

σχεδιάζουν τα διεθνή και εγχώρια οικονομικά λόμπι, χωρίς να
υπολογίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες και τις συμβιωτικές
λειτουργίες της φύσης.
Η φαντασία έφτασε, όχι για να καταλάβει και να αναπαράγει τη
διαχωρισμένη εξουσία, μα για να δημιουργήσει στιγμές
ελευθερίας!
RECLAIM THE FUTURE!
————————————————–
Διεθνείς Συμμετοχές:
KRISTIN ROSS (Μάης ’68)
DEBBIE BOOKCHIN (δημοκρατικός συνομοσπονδισμός)
EYAL WEIZMAN (Forensic Architecture)
REDNECK REVOLT (αντιφασισμός στις Η.Π.Α.)
MAKE AMAZON PAY! (ο αγώνας των εργαζομένων)
LUNDIMATIN (σύγχρονα κινήματα)
ROJAVA FILM COMMUNE (πόλεμος & τέχνη)
Kινήματα από Ευρώπη, Αμερική & Μέση Ανατολή | Συνάντηση για
την Πόλη, την Ενέργεια και το Νερό
Αθλητισμός | Φεμινισμός & Κινήματα

|

Αυτοοργανωμένος

ΟΜΙΛΙΕΣ | ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | ΣΙΝΕΜΑ | ΘΕΑΤΡΟ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΚΟΜΙΞ |
WORKSHOPS | DJ SETS
Πρόγραμμα Ομιλιών-Συζητήσεων: ΕΔΩ
Πολιτιστικό Πρόγραμμα: ΕΔΩ
Δείτε αναλυτικά τις φετινές διεθνείς συμμετοχές: Διεθνείς
Συμμετοχές B-FEST 7
B-Fest 7 Radio Spot:
Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε
Productions.
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Στο μικρόφωνο o Θάνος Κόης (Lost Bodies).
Στο φλάυερ του προγράμματος του B-FEST αναγράφονται αναλυτικά
οι χώροι στους οποίους διεξάγονται οι διάφορες εκδηλώσεις:
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Διεθνείς Συμμετοχές B-FEST 7
| Participants B-FEST 7
Το Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ της Βαβυλωνίας, B-FEST,
επιστρέφει για έβδομη χρονιά με καλεσμένους διεθνούς φήμης
ομιλητές, καλλιτέχνες και ανθρώπους των κινημάτων.
B-FEST 7 | RECLAIM THE FUTURE
25-26-27 Μαΐου 2018, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256,
Αθήνα
Αστικές Εξεγέρσεις | Kινήματα από Ευρώπη, Αμερική & Μέση
Ανατολή | Συνάντηση για την Πόλη, την Ενέργεια και το Νερό |
Αυτοοργανωμένος Αθλητισμός | Φεμινισμός & Κινήματα |
Κοινωνικός Αντιφασισμός
ΟΜΙΛΙΕΣ | ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | ΣΙΝΕΜΑ | ΘΕΑΤΡΟ | ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ,
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΚΟΜΙΞ |
WORKSHOPS | DJ SETS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:Kristin Ross: καθηγήτρια συγκριτικής
γραμματολογίας στο Παν/μιο 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 την Παρισινή
Κομμούνα και τον Μάη του ’68. 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.
Στο B-FEST θα μιλήσει για το μέλλον της δημοκρατίας και για
αυτό που μένει ζωντανό από τον Μάη του 1968, πέρα από τις
μνήμες και τις επετείους: “Ο Μάης του ’68 δεν έχει, κατά τη
γνώμη μου, κανένα ενδιαφέρον παραμόνο εάν μπορεί να
σχηματοποιήσει το υπάρχον και να ρίξει φως στην τρέχουσα
κατάσταση. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα έχουμε δίκιο να τον
στείλουμε στον κάδο των αχρήστων”.
Στα ελληνικά κυκλοφορεί το συλλογικό έργο “Πού Πηγαίνει η
Δημοκρατία;” (εκδ. Πατάκη, 2013), στο οποίο γίνεται διάλογος
μεταξύ της ίδιας και σημαντικών πολιτικών στοχαστών όπως ο
Ρανσιέρ, ο Αγκάμπεν, ο Μπαντιού και ο Ζίζεκ.
Συνέντευξη στη Βαβυλωνία: Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις
Επετείους και τις ΜνήμεςΟι Redneck Revolt δημιουργήθηκαν το
2016 με έντονη δράση στον Αμερικάνικο Νότο. Το κίνημά τους
αποτελείται από ένα δίκτυο αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών
ομάδων για την αυτοάμυνα των τοπικών κοινοτήτων στις Η.Π.Α.
και τα μέλη τους προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και
κοινωνικών καταβολών. Μάχονται για την κοινωνική απελευθέρωση
ενάντια σε όλα τα καταπιεστικά συστήματα των καιρών, δίνοντας
έμφαση σε θέματα αντιρατσισμού και καταπίεσης των φτωχών και
εργαζομένων.
Στις πολιτείες της Αμερικής όπου επιτρέπεται η οπλοφορία οι
Redneck Revolt διεξάγουν ένοπλες διαδηλώσεις και
περιφρουρήσεις των δράσεων τους. Προτείνουν μία διαφορετική
οπτική της οπλοκατοχής και οπλοφορίας των πολιτών. Οι ίδιοι

διατηρούν πολλές λέσχες σκοποβολής όπου εκπαιδεύουν τα μέλη
τους στην ένοπλη αυτοάμυνα και στην αλληλοβοήθεια.
Οι πολιτικές ιδεολογίες τους είναι λιγότερο σημαντικές μπροστά
στις κοινές οργανωτικές τους αρχές και τη συλλογική εργασία.
Δημιουργούν τον απαραίτητο χώρο σε ανθρώπους που έχουν
πολιτικοποιηθεί προσφάτως και που συνειδητοποιούν την ανάγκη
για προστασία των κοινοτήτων τους από την αστυνομία και τους
ακροδεξιούς.
www.redneckrevolt.orgDebbie Bookchin: Αμερικανίδα βραβευμένη
δημοσιογράφος και συγγραφέας, κόρη του γνωστού Αμερικάνου
στοχαστή Murray Bookchin. Τα άρθρα και οι έρευνές της
δημοσιεύονται διεθνώς σε ιστότοπους και εφημερίδες όπως στο
The Atlantic, The Nation, The New York Times, HarperCollins
Best Science Writing και άλλα.
Η Bookchin συνεχίζει τη διάδοση των ιδεών του δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού και του πώς αυτός εφαρμόζεται από τους
Κούρδους στη Ροζάβα, συμμετέχοντας σε διεθνή φόρα και συνέδρια
με διαλέξεις και παρουσιάσεις. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στα
ελληνικά το βιβλίο “Η Επόμενη Επανάσταση: Λαϊκές συνελεύσεις
και η προοπτική της άμεσης δημοκρατίας” (εκδ. Ευτοπία, 2017)
στο οποίο η ίδια έκανε την ανθολόγηση για πρώτη φορά δοκιμίων
του πατέρα της για την ελευθερία και την άμεση δημοκρατία,
“προσφέροντας ένα ξεκάθαρο πολιτικό όραμα που μπορεί να μας
ωθήσει να προχωρήσουμε από τις διαδηλώσεις προς τον κοινωνικό
μετασχηματισμό”.
Διετέλεσε Γραμματέας Τύπου στον Bernie Sanders, μέλος του
κογκρέσου κατά την περίοδο 1991 εώς 1994.
Eyal Weizman: Ισραηλινός βραβευμένος αρχιτέκτονας, καθηγητής
Χωρικού & Οπτικού Πολιτισμού, διευθυντής του Ερευνητικού
Κέντρου Αρχιτεκτονικής στο Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου.
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.
Ιδρυτής της ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας Forensic
Architecture, 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 οργανώσεις ανθρ. δικ/των.
Στο B-FEST, μαζί με τους Χριστίνα Βαρβία και Στέφανο Λεβίδη
από το Forensic Architecture, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα
ευρήματα και αποτελέσματα των ερευνών τους.
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).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.
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, θα συνομιλήσουμε με μέλος
των Lundimatin για τις δυνατότητες και τις προοπτικές των
σύγχρονων κινημάτων.Μαζί μας στο B-Fest εργαζόμενοι από την
Amazon στη Γερμανία και στην Πολωνία, οι οποίοι συμμετέχουν
στο Amworkers και την εκστρατεία Make Amazon Pay!. Θα μιλήσουν
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.
Παράλληλα, διεξάγεται μία συζήτηση ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα
συνδικαλιστικής οργάνωσης. 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 info εδώ.Στις αρχές του 2017, ο Γερμανός
ακτιβιστής Sven Wegner βρέθηκε στο Mexmur -ένα
αμεσοδημοκρατικό κέντρο προσφύγων στο Βόρειο Ιράκ/Νότιο
Κουρδιστάν, από κοινού με μια μικρή ομάδα από το Διεθνιστικό
Κέντρο Δρέσδης και απεσταλμένους του συλλόγου Κούρδων φοιτητών
(YXK). Δύο εβδομάδες έμειναν στο Mexmur, ένα στρατόπεδο
προσφύγων, που λειτουργεί με τις αρχές του δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού, αποτελώντας μια “αμεσοδημοκρατική νήσο” στην
ευρύτερη περιοχή του τριγώνου των πόλεων Kirkuk-Mossul-Erbil.
Με αφετηρία αυτήν την εμπειρία ο ομιλητής θα προσπαθήσει να
σκιαγραφήσει τους πολιτικούς συσχετισμούς στο Βόρειο Ιράκ, την
προσφυγιά και την αυτοδιάθεση υπό συνθήκες πολέμου.
Περαιτέρω θα τεθούν υπό σύγκριση το πατριαρχικό/νεοφιλελεύθερο
σύστημα του Νότιου Κουρδιστάν (Βόρειου Ιράκ) και αυτό του
δημοκρατικού συνομοσπονδισμού του Δυτικού Κουρδιστάν (Βόρειας
Συρίας).Η Κινηματογραφική Κομμούνα της Ροζάβα (Rojava Film
Commune) αποτελεί το ομαδικό αποτέλεσμα καλλιτεχνών, ηθοποιών
και σκηνοθετών της περιοχής. Δείχνει την επιμονή και
αποφασιστικότητα των Κούρδων να φτιάξουν τέχνη εν μέσω
πολέμου, παλεύοντας για την ύπαρξή τους και την ελευθερία. Η
Κομμούνα-Ακαδημία παρέχει βοήθεια σε φίλους και συντελεστές
στον χώρο του σινεμά στη Ροζάβα, ώστε να παράγουν και
αναπαράγουν ταινίες και ντοκυμαντέρ.
Στο B-FEST θα προβληθεί η ταινία “Ιστορίες των Κατεστραμμένων
Πόλεων”, δικιάς τους παραγωγής. Επίσης, θα μιλήσει ο Önder
Çakar, σεναριογράφος της ταινίας και μέλος της ακαδημίας, ενώ
θα υπάρξει και ζωντανή τηλεδιάσκεψη από τη Ροζάβα με τον
σκηνοθέτη και άλλα μέλη της Κινηματογραφικής Ακαδημίας.
Σύνοψη ταινίας: Στα κουρδικά ονομάζεται Rojava, ή Δύση, ο
τόπος που δύει ο ήλιος του Κουρδιστάν. Στα βόρεια της Συρίας,
στο πεδίο μάχης του πιο βίαιου πολέμου… Είναι εδώ, στη Ροζάβα,
σε 3 κατεστραμμένες πόλεις, που 3 ξεχωριστές ιστορίες
αφηγούνται πώς ο άγριος πόλεμος καταστρέφει όχι μόνο τις
πόλεις, αλλά και τους ανθρώπους…

Οι άνθρωποι που ζουν εκεί μετέτρεψαν τις τραγωδίες τους σε
αποφασιστικότητα να αφήσουν μία καλύτερη Ροζάβα στις
μελλοντικές γενιές. Οι δημιουργοί επιχειρούν να εξερευνήσουν
τις παραλλήλους ανάμεσα στη φαντασία και τη ζωή με ιστορίες
ειπωμένες στην ειλικρινή γλώσσα των ανθρώπων που τις
έζησαν. Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε, στη
δική τους γλώσσα, από την Κινηματογραφική Κομμούνα της Ροζάβα,
που δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση.Reda Zine: Μαροκινός
σκηνοθέτης, ακτιβιστής, καθηγητής Οπτικ/κής Παραγωγής για
Ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κολέγιο The Spring Hill
της Μπολόνια. Σκηνοθέτης και παραγωγός του ντοκυμαντέρ The
Long Road to the Hall of Fame, το οποίο και θα παρουσιάσει και
θα προβάλει φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο B-Fest.
Καλλιτεχνικός διευθυντής του διεθνούς μουσικού project P2P It
Will be Wonderful, το οποίο κέρδισε το βραβείο του καλύτερου
#CC10 στην Κορέα το 2012. Σκηνοθέτησε 4 ντοκυμαντέρ για την
AMITIE (Awareness on Migration, Development and Human Rights).
Ο Reda Zine έχει αγωνισθεί ενάντια στη λογοκρισία στον Αραβικό
Κόσμο. Ο αγώνας του, που ξεκινά από τη δεκαετία του ’90, είναι
ένας από τους λόγους που μας έφερε κοντά, όταν τον Οκτώβρη του
2017 ήταν καλεσμένος σε εκδήλωση στον Ε.Κ.Χ. Nosotros μαζί με
τον ράπερ και ακτιβιστή Mouad Belrhouate (L7a9d). O Reda Zine
πρωτοστάτησε στο κίνημα για την αποφυλάκιση του Mouad, όταν
αυτός φυλακίστηκε, κατηγορούμενος για αντικαθεστωτική δράση
από το μοναρχικό καθεστώς του Μαρόκο.
Στο The Long Road to the Hall of Fame, παρουσιάζεται το ταξίδι
της ζωής του Tony King (a.k.a. Malik Farrakhan), ενός
Αφροαμερικάνου ακτιβιστή, επικεφαλής της ασφάλειας του
θρυλικού hip-hop συγκροτήματος Public Enemy. Από επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής των Buffalo Bills, δίπλα στον αδελφό του
Charles King, μέχρι τις εμφανίσεις του σε Blaxploitation
ταινίες, ως την επιλογή του να ασπαστεί το Έθνος του Ισλάμ,
όντας στο πλαίσιο των κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στις Η.Π.Α. και στον αγώνα για τη χειραφέτηση των
Aφροαμερικάνων. Οι αδερφοί King ήταν τα πρώτα αδέρφια στην

ιστορία του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, που έπαιξαν στην ίδια
ομάδα (1965), κατόρθωμα που τους χάρισε την είσοδο στο Hall of
Fame του NFL (National Football League).
To ντοκυμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο Παναφρικανικό φεστιβάλ
ταινιών στο Λος Άντζελες και κέρδισε το πρώτο βραβείο κριτών
στο φεστιβάλ Νύχτες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2015. Το soundtrack
υπογράφει ο Chuck D και οι Impossebulls.Έκθεση Σκίτσου:
“Durchs wilde Kurdistan” (Μέσα από το άγριο Κουρδιστάν) από
τους Ricaletto & Sven Wegner / Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης.
Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει σε ένα μυθιστόρημα του Karl
May. Ο ίδιος βέβαια δεν πρέπει να βρέθηκε ποτέ στο Κουρδιστάν.
Μία μικρή ομάδα από τη Δρέσδη όμως, συμπεριλαμβανομένου και
του σκιτσογράφου Ricaletto, έκανε όντως ένα ταξίδι στο Νότιο
Κουρδιστάν στις αρχές του 2017. Εκεί συναντήθηκαν με ανθρώπους
διαφορετικών πολιτικών καταβολών και ήρθαν σε επαφή με
εγχειρήματα και δομές.
Επικεντρώθηκαν

κυρίως

στο

κέντρο

προσφύγων

Mexmûr,

που

αυτοοργανώνεται “ριζοσπαστικά δημοκρατικά“, όπως διατυπώνεται
από το κούρδικο απελευθερωτικό κίνημα. Εκεί διαμένουν περίπου
15.000 άνθρωποι, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν τη
δεκαετία του 90’ λόγω των διώξεων του τουρκικού κράτους κατά
των Κούρδων. Τη βάση της λειτουργίας του κέντρου αποτελούν οι
αρχές του δημοκρατικού συνομοσπονδισμού.
Κατά την περιόδο του ταξιδιού, το ISIS είχε υπό τον έλεγχό του
τη Μοσούλη και κομμάτια του Ιράκ και της Συρίας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η αποστολή από τη Δρέσδη επισκέφτηκε το μέτωπο του
Kirkuk, αλλά και τα βουνά Qandil, που αποτελούν το σημείο
οπισθοχώρησης του PKK, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια εικόνα για
τη ζωή και τον αγώνα των ανταρτών. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε
ένα ταξιδιωτικό ρεπορτάζ με τη μορφη Graphik Novel, διάφορες
συνεντεύξεις/πορτρέτα και πολλά σκίτσα.
Την έκθεση φιλοξένησε και το μουσείο μοντέρνας τέχνης στη
Φρανκφούρτη. Αυτόν τον καιρό οι δημιουργοί της έκθεσης

ετοιμάζουν να εκδώσουν ένα βιβλίο με θέμα το ταξίδι τους. Ο
Sven Wegner ετοιμάζει, επίσης, ένα ντοκιμαντέρ για τη
Ροζάβα.Πρόγραμμα Ομιλιών-Συζητήσεων ΕΔΩ
Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΕΔΩ
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΠAΡAΣKEYH 25
MAIN STAGE:
APNAKIA
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ+ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣIMAΝΗΣ (ΕΝΔΕΛΕΧΕΙΑ)
LOST BODIES
ΝΕW ZERO GOD
STRESS
THE TITΖ
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ STAGE:
DAVA DURI (έντεχνα, ρεμπέτικα)
MOUKLIOMOS (Gypsy jazz & Ηπειρώτικα από τον Παρακάλαμο)
DANCE STAGE (22:00):
DMOZ
DOHEN GR
DROSIS
MACKENZIE
NIKOS THANOS
ST.M.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26
MAIN STAGE:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ & FONΈS
PENNY DREADFUL
RADIO SOL
THEE HOLY STRANGERS
XENOFON RAZIS (Punkoustic StreetFolk Project)
HIP-HOP STAGE:
DTAEYS & VIRAL

MC YINKA & THE FUZICS
INFINIK & VOX POPULI
NEKPOI ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ
OBNOXIUS KAS & DJ BATTLECRY
ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ
ΦΟΥΛ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
DANCE STAGE (22:00):
DI.CAPA
DRUG4U B2B JOCODE
MR.M B2B SIMOS ARES
SANITER&THEREMIN
REGGAE/DUB STATION
IRIE ACTION SOUND SYSTEM
XΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
KYΡΙΑΚΗ 27
MAIN STAGE:
ΓIΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΣ & RUDY ROOTS
DIRTY FUSE
FUNDRACAR
ΤΟΧΙC RABBITS
TSIRI BAND
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ STAGE:
ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ «ΕΞΙ-ΠΕΝΤΕ»
*ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ στις 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ | B–FEST Cinema
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05
17:30 RADIANCE OF RESISTANCE (2016, Jesse Roberts, 59′,
Παλαιστίνη/ΗΠΑ).
18:30 Κινήματα Αντίστασης & η Έξοδος από τα Γκέτο της Αμερικής
στα 60ς-70ς: THE LONG ROAD TO THE HALL OF FAME: FROM TONY KING

TO MALIK FARRAKHAN (2015, Reda Zine, 66′, Ιταλία) + Συζήτηση
με τον σκηνοθέτη.
20:30 INVISIBLE (2015, Δημήτρης Αθανίτης, 84′) + Συζήτηση με
τον σκηνοθέτη.
22:30 Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ (2017, Ελίνα Ψύκου, 111′) + Συζήτηση
με την σκηνοθέτη.
00:50 Αφιέρωμα στον Τζίμη Πανούση: O ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
(1983, Νίκος Ζερβός, 87′) + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.
02:50 Αφιέρωμα Μάης ’68: ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (Mourir à
trente ans, 1982, Romain Goupil, 95′, Γαλλία).
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05
16:00-18:30 Μεσημεριανή Ζώνη: «Από 3 μέχρι 103 ετών» – ΧΑΪΝΤΙ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Arupusu no shôjo Haiji, 1974, Isako Takahata,
Ιαπωνία).
18:30 LUDLOW, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (2015,
Λεωνίδας Βαρδαρός,
σκηνοθέτη.

70′,

Ελλάδα/ΗΠΑ)

+

Συζήτηση

με

τον

20:00 ΜΗΔΕΙΑ…ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ (2014, Νίκος
Γραμματικός, 93′) + Συζήτηση με σκηνοθέτη και συντελεστές.
22:00 ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ (2018, Μάνος Παπαδάκης, 35′) + Συζήτηση με
σκηνοθέτη και συντελεστές.
23:10 ΣΤΗΝ R’ (2017, Kινηματογραφική Ομάδα «Στην R’», 93′) +
Συζήτηση με την Kινηματογραφική Ομάδα «Στην R’».
01:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ (2012,
Αντώνης Μποσκοΐτης, 67′) + Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.
02:40 Αφιέρωμα Μάης ’68: Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ (La Voie Lactée, 1969,
Luis Bunuel, 102′, Γαλλία).
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
16:00-18:10 Μεσημεριανή Ζώνη «Από 3 μέχρι 103 ετών» – ΧΑΪΝΤΙ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Arupusu no shôjo Haiji, 1974, Isako Takahata,
Ιαπωνία).
18:10 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1
PAPERS, PLEASE: THE SHORT FILM (2018, Nikita Ordynskiy, 11’,
Ρωσία), ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ (2017, Θάνος Κερμίτσης, 35’), THE INVISIBLE

HAND OF ADAM SMITH (2017, Slobodan Maksimović, 15′, Σλοβενία),
BRAZUCA (2017, Φαίδων Γκρέτσικος, 19’), 8 η ΗΠΕΙΡΟΣ (2017,
Γιώργος Ζώης, 11′).
19:45 H ΘΗΛΕΙΑ [Ilmik\The Noose] (2017, Θωμάς Σιδέρης, 104′) +
Συζήτηση με τον σκηνοθέτη.
22:00 LINES (2016, Βασίλης Μαζωμένος, 88′) + Συζήτηση με τον
σκηνοθέτη.
00:00 SYMPTOMA (2015, Άγγελος Φραντζής, 87′) + Συζήτηση με τον
σκηνοθέτη.
02:00 ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2
FELONY (2014, Θάνος Κερμίτσης, 5’), DRAG ME (2013, Νίκος
Κέλλης, 6’), ΙΛΙΣΣΟΣ – ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΨΕΜΑ
(2015, Σωτήρης Μπέκας, 30’), BIG RISK (1978, Mark Zenner, 17’,
Αυστραλία).
*Όλες οι προβολές αρχίζουν στην ώρα τους, είναι σε ποιότητα
εικόνας Full HD 1080p, ήχου Dolby Digital και έχουν και
αγγλικούς υπότιτλους (Αll Screenings with eng subtitles).

ΘΕΑΤΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05
21:00 «ΜΑΜΜΑ ΤΟΝΙ» των Φράνκα Ράμε και Ντάριο Φο από τη
θεατρική ομάδα Πείρα(γ)μα
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
21:00 «Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ» της Γιασμίνα Ρεζά από τη θεατρική
ομάδα Theatre de Votanique

ΧΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
18:30 Workshop Aργεντίνικου Τάνγκο
Ανήσυχων Τανγκέρων (χώρος θεατρου)

ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05

από

την

Πρωτοβουλια

18:30 Θεατρικό παιχνίδι.
19:30 «La Petite Marguerite»: εικαστική εγκατάσταση με
σαπουνόφουσκες από τη Βάσια Τσώτσου.
20:30 Magic Show: μαγικά κόλπα & παιχνίδι με τον Clown
Bambino.
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05
18:00 Εργαστήρι ζωγραφικής με άχρηστα υλικά από τη Σμολοκτού
Έλενα, παιδαγωγό, εμψυχώτρια.
19:00 Παράσταση «Το Μαγικό Τύμπανο» του Gianni Rodari, από την
ομάδα theatre de votanique.
20:00 Παράσταση «Ένας Δράκος στην Κάλτσα μου», με ζωντανή
μουσική από παραδοσιακά ακούσματα, εμπνευσμένη από το παραμύθι
του Jack Kent «Δεν υπάρχουν δράκοι», από την ομάδα
κουκλοθεάτρου Karabola Puppet Theatre.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
18:30 Εργαστήρι αφήγησης παραμυθιού και ζωγραφικής «Ένας
Δράκος και Μισός», από τη Χριστίνα Λιόγαρη, ηθοποιό,
εμψυχώτρια και την Έλενα Σμολοκτού, παιδαγωγό.
20:30 Παιχνίδια & Μπαλονοκατασκευές.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: «ΕΝΑΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΜΑΗΣ» (ΕΞΕΓΕΡΣΗ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΗΣ
‘68 – 10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ ’08), Γιώργος Μικάλεφ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: «ΑΠΟ-ΤΥΠΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ», Γιώργος Νικολαϊδης
ΣΚΙΤΣΟ: “DURCHS WILDE KURDISTAN” (ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΟ
ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ), Ricaletto & Sven Wegner / Διεθνιστικό Κέντρο
Δρέσδης.
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΟΜΙΞ-ΦΑΝΖΙΝ
Πρόγραμμα Ομιλιών-Συζητήσεων ΕΔΩ

B-FEST 7: Πρόγραμμα ΟμιλιώνΣυζητήσεων
|
B-FEST
7:
Programme of Discussions &
Speeches
(English below)
Το Διεθνές Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ της Βαβυλωνίας B-FEST
επιστρέφει με καλεσμένους διεθνούς φήμης ομιλητές, καλλιτέχνες
και ανθρώπους των κινημάτων.
B-FEST 7 | RECLAIM THE FUTURE
25-26-27 Μαΐου 2017, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πειραιώς 256,
Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05
18:00 Είναι ο Φεμινισμός το Κίνημα της Εποχής; Συζήτηση για
την Ατζέντα που Διαμορφώνουν το #metoo & τα Κινήματα
Πολιτικοποιήσης της Έμφυλης Βίας
Λίνα Θεοδώρου (ομάδα Κιουρί@)
Parvus Princeps (ακτιβιστής)
Ελιάνα Καναβέλη (διδάκτωρ κοινωνιολογίας, περ. Βαβυλωνία)
18:30 Πολιτικός Λόγος & Ποδόσφαιρο: Το Πείραμα της
Αυτοδιαχείρισης
Μάκης Διόγος (αθλητικός δημοσιογράφος)
Mέλος του Αδέσποτου Αθηνών (αυτοοργανωμένη ομάδα ποδοσφαίρου
σάλας)
19:00 Πόλεμος & Τέχνη | Ροζάβα: Ιστορίες των Κατεστραμμένων

Πόλεων
Mirko Turunc (Salonicasolidarity Afrin)
Önder Çakar (σεναριογράφος της ταινίας)
Ακολουθεί προβολή της ταινίας “Stories from Destroyed Cities”,
παραγωγή: Rovaja Film Commune + Ζωντανή τηλεδιάσκεψη από
Ροζάβα με μέλη της Κινηματογραφικής Ακαδημίας της Ροζάβα.
20:30 Redneck Revolt: Αντιφασισμός & Οπλοκατοχή στις Η.Π.Α.
Μέλος των Redneck Revolt
Κώστας Σαββόπουλος (περ. Βαβυλωνία)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05
18:00 Πετρέλαια, Εξορύξεις, Φράγματα: Ενέργεια για Τι & για
Ποιον;
Συμμετοχές από κινήματα για την ενέργεια και το νερό.
Μέλη από την Ανοιχτή Συνέλευση στα Γιάννενα ενάντια στις
Εξορύξεις Πετρελαίου
Τάσος Κεφαλάς (Δίκτυο «Μεσοχώρα-Αχελώος SOS)
Στέφανος Μπατσής (περ. Βαβυλωνία)
18:00 «Imprimatur και Ιεροί Λογοκριτές» | Γιατί τα Μέσα που
δημιουργούν τα fake news κηρύσσουν σταυροφορίες εναντίον τους;
Μαρίνα Μεϊντάνη (Ασύνταχτος Τύπος)
Λουκάς Σταμέλλος (omniatv)
Γιώργος Παπαχριστοδούλου (περ. Βαβυλωνία)
+ προβολή βίντεο, γραφικών & ντοκουμέντων
18:30 Αυτοματοποίηση, Έλεγχος & το Κίνημα Make Amazon Pay!
Christian Krähling (εργαζόμενος της Άμαζον)
John Malamatinas (ακτιβιστής)
Γρηγόρης Τσιλιμαντός (περ. Βαβυλωνία)
19:30 Η Αρχιτεκτονική του Πολέμου: Πόλεις, Βία & Εντοπισμός
Eyal Weizman (αρχιτέκτονας, Goldsmiths, παν/μιο του Λονδίνου)
Χριστίνα Βαρβία & Στέφανος Λεβίδης (Forensic Architecture)
Σπύρος Τζουανόπουλος (περ. Βαβυλωνία)
20:30 Ο Μάης του ‘68 & η Συνέχειά του: Πού Πηγαίνει η

Δημοκρατία;
Kristin Ross (παν/μιο Νέας Υόρκης)
Αλέξανδρος Σχισμένος (περ. Βαβυλωνία)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/05
18:00 Ελευθεριακή Παιδεία: Παρουσίαση του Ελευθεριακού
Νηπιαγωγείου «Το Μικρό Δέντρο»
Μέλη από τη συνέλευση δασκάλων και τη συνέλευση γονέων του
Μικρού Δέντρου.
18:00 Πόλη & Νέα Αστικά Κινήματα
Συμμετοχές αστικών κινημάτων από του Φιλοπάππου ως τα ρέματα
της Αττικής.
19:00 Σύγχρονα Κινήματα & Στιγμές Εξέγερσης: Μάιος ‘68,
Δεκέμβρης ’08, ZAD
Μέλος των Lundimatin (Γαλλία)
Φιλήμονας Πατσάκης (περ. Έρμα)
Πέτρος Τζιέρης (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)
20:00 Η Υπόσχεση της Άμεσης Δημοκρατίας & το Παράδειγμα των
Κούρδων
Debbie Bookchin (Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας – με
ζωντανή τηλεδιάσκεψη)
Sven Wegner (Διεθνιστικό Κέντρο Δρέσδης)
Yavor Tarinski (TRISE, περ. Βαβυλωνία)
—————————————————————–
B-FEST 7 | RECLAIM THE FUTURE
International Antiauthoritarian Festival of Babylonia Journal
25-26-27 May 2017, Athens School of Fine Arts, Greece
DISCUSSIONS | CONCERTS | CINEMA | THEATRE | BOOK & PHOTOGRAPHY
EXHIBITION | CHILDREN’S ACTIVITIES | COMIX | WORKSHOPS | DJ
SETS

Programme of Discussions and Speeches:
FRIDAY 25/05
18:00 Is Feminism the Movement of our Era? Discussion on the
agenda that is being created by #metoo and the movements for
politicization of gender violence
Lina Theodorou (Kiouri@)
Parvus Princeps (activist)
Eliana Kanaveli (PhD in sociology, Babylonia journal)
18:30 Politics & Football: The experiment of self-management
Makis Diogos (sports journalist)
Member of Adespotos Athinon (self-organized football team)
19:00 War & Art in Rojava: Stories of Destroyed Cities
Mirko Turunc (Salonicasolidarity Afrin)
Önder Çakar (Script writer of the movie)
It will follow projection of the movie “Stories from Destroyed
Cities”, produced by Rojava Film Commune + Livestream from
Rojava with members of the Rojava Film Commune
20:30 Redneck Revolt: Antifascism & Possession of Weapons in
U.S.A.
Member of Redneck Revolt
Kostas Savvopoulos (Babylonia journal)
SATURDAY 26/05
18:00 Oil, Extractions, Dams | Energy: why and for whom?
Participation of movements for energy and water
Members of the Open Assembly of Giannena against
extraction of oil
Tasos Kefalas (Network “Mesohora-Aheloos SOS”)
Stefanos Mpatsis (Babylonia journal)

the

18:00 “Imprimatur and the Holy Censors”: Why the media that
produce fake news preache crusades against them?
Marina Meidani (Asyntachtos Typos)

Loukas Stamellos (omniatv)
Giorgos Papachristodoulou (Babylonia journal)
+projection of videos, graphics & documents
18:30 Automatization, Control & the Movement Make Amazon Pay!
Christian Krähling (worker from Amazon)
John Malamatinas (activist)
Grigoris Tsilimantos (Babylonia journal)
19:30 Architecture of War: City, Violence & Detection
Eyal Weizman (architect, Goldsmiths, university of London)
Christina Varvia & Stefanos Levidis (Forensic Architecture)
Spiros Tzouanopoulos (Babylonia journal)
20:30 May ’68 and its Continuation: Where Democracy is
Heading?
Kristin Ross (New York University)
Alexandros Schismenos (Babylonia journal)
SUNDAY 27/05
18:00 Libertarian Education: Presentation of the Libertarian
Kindergarten “The Little Tree”
Members of the assemblies of teachers and parents of “The
Little Tree”
18:00 City & New Urban Movements
Participants from urban movements of Filopappou until the
streams of Attica
19:00 Contemporary Movements & Moments of Insurrection: May
’68, December ’08, ZAD
Member of Lundimatin (France)
Filimonas Patsakis (Erma journal)
Petros Tzieris (Antiauthoritarian Movement)
20:00 The Promise of Direct Democracy & the Kurdish Example
Debbie Bookchin (American journalist, writer – live
connection)

Sven Wegner (Internationalist Center Dresden)
Yavor Tarinski (TRISE, Babylonia journal)
——————————————————Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΕΔΩ

