2η Ευρωμεσογειακή Συνάντηση
“Η Οικονομία των Εργαζομένων”
Στις 28, 29 και 30 Οκτώβρη ανακτημένες επιχειρήσεις,
συνεργατικές και αλληλέγγυα κινήματα από την Τουρκία, την
Ελλάδα, τη Βοσνία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Γαλλία, την
Ισπανία, την Πολωνία, την Αγγλία και την Ιταλία συναντιόμαστε
στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για
το παρόν που χτίζουμε και το μέλλον που ονειρευόμαστε.
Ένα παρόν αντίστασης, ένα μέλλον χωρίς υποταγή και
εκμετάλλευση.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ .
Από την Αργεντινή μέχρι την Τουρκία αλλά και το Κομπάνι, παρά
τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές, τα κατειλημμένα
εργοστάσια και οι συνεργατικές επιχειρήσεις αποτελούν πράξη
αντίστασης απέναντι στην απαξίωση της εργατικής δύναμης και
την καταστροφή των παραγωγικών δομών, απάντηση στην ανεργία
και την περιθωριοποίηση· ταυτόχρονα, αποτελούν πρόταση για την
οικοδόμηση μιας διαφορετικής οικονομίας, εναλλακτικής στην
οικονομία του καπιταλισμού: της οικονομίας των εργαζόμενων.
Είναι μία μορφή αγώνα βασισμένη στην αυτοδιαχείριση και
στοχεύει στην υπεράσπιση των συμφερόντων όσων ζουν από την
εργασία τους. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν
ανακτημένα εργοστάσια, συγκεκριμένες κοοπερατίβες εργασίας,
κοινωνικά ιατρεία, μορφές συνεργατικής οικονομίας και άλλες
μορφές αγώνα για την αυτοοργάνωση στην εργασία και την
αυτοδιαχείριση της οικονομίας.
Τα ζωντανά κινήματα που συσπειρώνονται γύρω από τα εγχειρήματα
αυτά αμφισβητούν την κυριαρχία του «αόρατου χεριού» της αγοράς
και θέτουν με τρόπο σαφή τα ερωτήματα: τι παράγουμε, πώς το
παράγουμε και για ποιόν το παράγουμε. Μέσα από συμμετοχικές
και οριζόντιες διαδικασίες, ολόκληρη η κοινωνία μπορεί να
γίνει συμμέτοχος στην οργάνωση της παραγωγής και της διανομής

του παραγόμενου από την ίδια πλούτου. Έτσι η άμεση δημοκρατία,
ο εργατικός/κοινωνικός έλεγχος και η αυτοδιαχείριση παύουν να
είναι αφηρημένες έννοιες, και γίνονται εργαλεία ανάκτησης της
αξιοπρέπειας, διατήρησης των μέσων διαβίωσης αλλά και
δημιουργίας διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων.

Βιβλιοπαρουσίαση: Το
της Εθνικής Πολιτικής

Τέλος

Οι Εκδόσεις Εξάρχεια και ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Nosotros
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των Αλέξανδρου
Σχισμένου και Νίκου Ιωάννου με τίτλο “Το τέλος της εθνικής
πολιτικής”.
Τετάρτη 12/10, στις 20:00.
Οι μεταλλαγές του μυθικά “διαχρονικού”, όμως ιστορικά
πρόσφατου, έθνους-κράτους αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο
που το παρατηρούμε ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Το έθνος-κράτος από προνομιακός φρουρός και εταίρος των
καπιταλιστικών επιχειρήσεων μετατράπηκε σε κράτος-επιχείρηση
το ίδιο, καθώς η νεοφιλελεύθερη επέλαση αντικατέστησε τις
ισχνές πολιτικές αναδιανομής του κράτους-πρόνοιας με τις
ισχυρές πολιτικές εκποίησης των κοινών αγαθών, δηλαδή του
δημόσιου χώρου, και την εμπορευματοποίηση του βίου και της
εργασίας, δηλαδή του δημόσιου χρόνου.
Το έθνος-κράτος μετατράπηκε σε μια προβληματική επιχείρηση, η
οποία είναι ανίκανη να αποσπάσει την κοινωνική νομιμοποίηση,
καθώς η στενή εξάρτησή του από την παγκόσμια καπιταλιστική
οικονομία και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ισοδυναμεί
με την πρακτική άρνηση του φαντασιακού του υποβάθρου, δηλαδή
της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας, διαλύοντας κάθε
δυνατότητα εθνικής πολιτικής.
Για τις κοινωνικές δυνάμεις αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να
περάσουν από την υπεράσπιση της μη ιδιωτικοποίησης των κοινών
αγαθών και της παραμονής τους υπό κρατική διαχείριση στην
επαναοικειοποίηση των κοινών αγαθών. Δηλαδή, στη δημιουργία
ενός ελεύθερου και κοινωνικού δημόσιου χώρου και χρόνου, μέσα

από το πρόταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Εκδήλωση
–
συζήτηση:
Διατλαντική συμφωνία CETA

Η

Την Τετάρτη 5/10 και ώρα 20.00, ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος
Nosotros διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση
ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ CETA (Ε.Ε – Καναδάς)

με

θέμα

τη

και εισηγητές τους :
Κώστα Φωτεινάκη (Πρωτοβουλία STOP TTIP CETA TISA)
Μπρούμα Αντώνη (Περιοδικό Βαβυλωνία)
και καλεί άτομα & συλλογικότητες σε ανοιχτή συζήτηση και
συμμετοχή, για την άμεση ανάληψη δράσεων.
Η CETA, η TTIP και η TISA είναι οι διατλαντικές συμφωνίες που
παραδίδουν έδαφος και υπέδαφος στις πολυεθνικές για
κερδοσκοπία χωρίς όρια και χωρίς προφύλαξη, καταργώντας όλα τα
εμπόδια ελέγχου με δραματικές επιπτώσεις στην παραγωγή και
ασφάλεια των τροφίμων, στο περιβάλλον, σε δικαιώματα.

Εκδήλωση:
Η
Απάτη
της
“Δίκαιης Ανάπτυξης” και το
Πρόταγμα
της
Κοινωνικής
Οικολογίας
Τετάρτη, 14/9, 20:00, στον Ελεύθερο
Κοινωνικό
Χώρο
Nosotros
(Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Dimitri Roussopoulos (TRISE: Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνικής
Οικολογίας)
Πάνος Πετρίδης (Πανεπιστήμιο Alpen, Βιέννη)
Yavor Tarinski (Περιοδικό Βαβυλωνία)
Με την υιοθέτηση της “δίκαιης ανάπτυξης” ως κεντρικού
πολιτικού της στόχου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ γίνεται ο
κύριος πολιτικός μοχλός του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης
της εγχώριας καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η αριστερή απάτη ότι
η πίτα πρέπει να μεγαλώσει, για να μοιραστεί πιο δίκαια,
αποκρύπτει ότι η καπιταλιστική μεγέθυνση αναγκαστικά
συνεπάγεται την καταστροφή κοινωνιών και φύσης. Οι οικολογικές
προεκτάσεις της καπιταλιστικής κρίσης καθιστούν την ανάγκη
μετάβασης σε κοινωνίες ίσης ελευθερίας σε συμφιλίωση με τη
φύση πιο πιεστική από ποτέ. Απέναντι στην απάτη της “δίκαιης
ανάπτυξης” αντιπαρατάσσουμε το πρόταγμα της κοινωνικής
οικολογίας, ανοίγοντας τον διάλογο για τις πρακτικές διεξόδους

από την κρίση σε αντικαπιταλιστικό, δημοκρατικό και οικολογικό
προσανατολισμό.
————–
For years now society has been locked into thought dominated
by growth economics. Both the right and the left, have used
them as one of their main slogans, as a promise for better
days to come, while in practice they served as a paravan for
extractivist policies and economic centralization. The outcome
of the years of continuous economic growth is deepening crises
on social, as well as on ecological level. The environmental
cataclysms and growing social unrest suggest that something’s
got to change. Should we continue ahead, by just wrapping the
same policies that got us here in first place, in more radical
and ‘socially friendlier’ narrative, or we can imagine a
different approach, one that goes beyond economistic dogmas
and exploitation, and towards democratic participation and
ecological sustainability? It is clear what the choice of the
ruling elites is. The crucial question now is ‘where to’ for
those ‘below’.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
TRISE – Transnational Institute of Social Ecology , trise.org
Περιοδικό Βαβυλωνία , babylonia.mashup.gr

Προφεστιβαλική συναυλία με
τους LOS FASTIDIOS για το BFEST 5
Προφεστιβαλική συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για το B-FEST 5
On the road to B-FEST…
Οι LOS FASTIDIOS live στην Αθήνα: Antifa Hooligans
Μαζί τους οι:
The Vagabonds 77
Against All Odds
31.03.2016 – 21:00 – AN club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια
Διοργάνωση: Προφεστιβαλική εκδήλωση για το Διεθνές
Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ του Περιοδικού Βαβυλωνία B-FEST
Το διεθνές αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ της Βαβυλωνίας “B-Fest”
επιστρέφει με καλεσμένους διεθνούς φήμης ομιλητές και
καλλιτέχνες!!
Το φετινό B-Fest περιλαμβάνει ομιλίες, workshops, συναυλίες,
προβολές σινεμά, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.
B-FEST 5: Αθήνα, 27-28-29 Μαΐου 2016 (αναμένετε σύντομα
περισσότερες πληροφορίες)
Event: https://www.facebook.com/events/1255293011164728/

Ημερίδα για το έμφυλο ζήτημα
+ Party για το B-Fest 5
Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις B-Fest 5
Ημερίδα για το έμφυλο ζήτημα
Παρασκευή 11/03/16
18:00 – Προβολή & Συζήτηση της ταινίας “Thelma & Louise”
20:00 – Δωρεάν σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας
23:00 – Party μασκέ !!!

Διοργάνωση: Διεθνές αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ της Βαβυλωνίας
“B-FEST”

B-FEST 5: Ανοιχτή Συνέλευση
Φέτος ευελπιστούμε να διοργανώσουμε το πιο σημαντικό εγχώριο
πολιτικό φεστιβάλ, πιστοί στις παραδόσεις του παρελθόντος.
Η διοργάνωση για το B-FEST 5 ξεκινά και είστε όλοι καλεσμένοι,
αν επιθυμείτε να συνδιαμορφώσετε και να βοηθήσετε.
Τετάρτη 25/11
Nosotros.
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Φέτος ευελπιστούμε να διοργανώσουμε το πιο σημαντικό εγχώριο
πολιτικό φεστιβάλ, πιστοί στις παραδόσεις του παρελθόντος.
Η διοργάνωση για το B-FEST 5 ξεκινά και είστε όλοι καλεσμένοι,

αν επιθυμείτε να συνδιαμορφώσετε και να βοηθήσετε.

Ομιλία Max Haiven: “Τα Κοινά

της Εκδίκησης”-14/11/15

“Τα Κοινά της Εκδίκησης : Ξαναχτίζοντας και Παίρνοντας Πίσω
τον Κοινό μας Πλούτο”
Ομιλητής: Max Haiven (Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Nova Scotia,
Καναδάς)
Χρόνος: Σάββατο, 14/11, ώρα 19:00
Τόπος: Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Νοσότρος (Θεμιστοκλέους 66,
Εξάρχεια)
Διοργάνωση: Περιοδικό Βαβυλωνία
Σε όλο τον κόσμο, τα κοινά είναι και πάλι σε άνθηση:
καθημερινοί άνθρωποι παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους και
δημιουργούν οριζόντιες, λαϊκές και δημοκρατικές δομές και
χώρους αναπαραγωγής της ζωής, του πλούτου και της ευτυχίας έξω
και ενάντια στην εξουσία της αγοράς και του κράτους. Ωστόσο, ο
παγκόσμιος
χρηματιστικοποιημένος
καπιταλισμός
είναι ισχυρότερος από ποτέ και αυτό φαίνεται πιο απίθανο από
ποτέ ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την αυτοκρατορία του χρέους,
της λιτότητας και της οικολογικής καταστροφής, που έχει

δημιουργήσει.
Πολλοί από εμάς γιόρτασαν τις θετικές, δημιουργικές και
παραγωγικές πτυχές των κοινών. Αλλά μήπως είναι καιρός να
δούμε τα κοινά στο γενικότερο πλαίσιο, ως κοινά της εκδίκησης
για την ανάκτηση του πλούτου και το μέλλοντος που μας έχουν
κλέψει;
maxhaiven.com

Cocktail Party οικονομικής
ενίσχυσης της Βαβυλωνίας –
26/06/15
Παρασκευή 26/06/15
Οικονομική ενίσχυση για το Περιοδικό Βαβυλωνία στην ταράτσα
του Nosotros!
Με DJ set και δροσερά cocktail!

