Film – Documentary “AMAYA”Κάποιες
ιστορίες
δεν
ειπώθηκαν ποτέ (Video)
Περίληψη: Αντί παρουσίασης της «AMAYA», του δεύτερου κατά
σειρά βιβλίου του αυτοοργανωμένου εγχειρήματος «Σκέψεις
Αδέσποτες», επιλέξαμε ένα μυθιστόρημα να γίνει η αφορμή να
ειπωθούν οι πραγματικές ιστορίες τριών ξεχωριστών ανθρώπων. Η
προσφυγιά, η μετανάστευση, ο ρατσισμός, σ’ ένα σύστημα που
δυσχεραίνει όλο και περισσότερο τη ζωή των κυνηγημένων αυτού
του κόσμου.
Ανεξάρτητη, αντιεμπορική και αυτοοργανωμένη παραγωγή (2021)
Διάρκεια: 42′ λεπτά Επιμέλεια Παραγωγής: Λευτέρης Ιωάννου
(lefteris.io) Συμμετέχουν: Negar Sabuhi, Παραδείσα Καρίμη,
Patrice Bertin, Αγάθη Χαραλάμπους, Αντιγόνη Θρασυβούλου,
Πάμπος Σοφοκλέους.
Σελίδα εγχειρήματος: https://www.facebook.com/adespotes
Το βιβλίο διατίθεται με ελεύθερη συνεισφορά στη Λεμεσό στο
Καφενείο Le Chat, Σουβενίρ, Sarajevo και χέρι με χέρι στην
Κύπρο ή ταχυδρομικώς οπουδήποτε στον κόσμο. Επίσης, διατίθεται
στις Ακυβέρνητες Πολιτείες στη Θεσσαλονίκη (ΑMAYA –
shorturl.at/nrBJ1 // Σκέψεις Αδέσποτες shorturl.at/eqrMZ).
Μουσική: Sigel – Munknörr (https://youtu.be/8qycliAwUOE)
Παράξενος – Έχεις νιώσει ποτέ σου μετανάστης

Το περιοδικό Βαβυλωνία συζητά
για τον πόλεμο στην Ουκρανία
(Video)
Εκδήλωση – συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία που έλαβε
χώρα στις 10/3/2022.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν

:

Δημήτρης Σταματόπουλος (Καθ. Βαλκ. Ιστορίας, ΠΑΜΑΚ)
Γιώργος Λιερός (Συγγραφέας)
Νίκος Χαραλαμπόπουλος
Γρηγόρης Τσιλιμαντός (Αντιεξουσιαστική Κίνηση)
Σωτήρης Ρούσος (Αν. Καθ. Πολ. Επ. & Διεθν. Σχέσεων, Παν/μιο
Πελοπ)
Βασίλης Γεωργακάκης (Βαβυλωνία)

Συνέντευξη με τον Πάνο Βλάχο
για την παράσταση “Ο τυχαίος
θάνατος
ενός
αναρχικού”

(Video)
Η Βαβυλωνία πήρε συνέντευξη από τον Πάνο Βλάχο, πρωταγωνιστή
της παράστασης «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού». Ο Γιώργος
Μπακάλης και ο Γιώργος Καραθανάσης συνομίλησαν με τον ηθοποιό
για την αστυνομική βία και την κρατική θανατοπολιτική, όπως
αυτή ασκείται στην περίπτωση του Πινέλι, του Σαμπάνη, του Ζακ.
Στέκονται για λίγο στο ρόλο του γελωτοποιού ως φορέα κριτικής
στην εξουσία. Ένα γελωτοποιό που στη συγκεκριμένη παράσταση
δεν εξαντλείται σ’ αυτή την κριτική, αλλά αναγγέλλει και τους
νέους όρους της κριτικής αυτής, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά
αφηγήματα, με αναφορές στο Μάρκος και τους Ζαπατίστας. Δεν
είναι όμως μόνο αυτό. Πρόκειται για ένα θεατρικό που παρόλο
που παίζεται εδώ και τόσες δεκαετίες και είναι γραμμένο σε μια
άλλη εποχή, η τωρινή διασκευή του καταφέρνει να ενσωματώσει
μια κριτική και σε ένα άλλο πλέγμα εξουσιών πέραν του διπόλου
μπάτσος-αναρχικός. Βλέπουμε αναφορές σ’ ένα σύνολο
επικαιροποιημένων ζητημάτων όπως η πατριαρχία, η τοξική
αρρενωπότητα και ο σεξισμός, πεδία που δε συνηθίζεται να
θίγονται.
Προβληματίζονται αμφότεροι για το ποιος μπορεί να είναι ο
σκοπός ενός τόσο κλασικού έργου στις μέρες μας, αλλά και η
προτεραιότητα της τέχνης συνολικότερα. Αναρωτιούνται δηλαδή
για το αν η ανάδειξη ενός γεγονότος καθαυτό, η ορατότητα για
παράδειγμα της οποιασδήποτε κρατικής αυθαιρεσίας ή αν στην
εποχή της διάχυσης της πληροφορίας σκοπός του έργου τέχνης
είναι περισσότερο να μας δώσει την έμπνευση να αναμετρηθούμε
επιτέλους με τέτοιες παθογένειες.
Την πετυχημένη παράσταση σκηνοθετεί ο Γιάννης Κακλέας, ενώ το
θίασο συμπληρώνουν ο Θοδωρής Σκυφτούλης, ο Φοίβος Ριμένας, η
Ιφιγένεια Αστεριάδη, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος
ενώ ζωντανά επί σκηνής παίζει κιθάρα ο Βάιος Πράπα

Το Video της συνέντευξης ΕΔΩ

Η εκδίκηση των καλών παιδιών!
| video
Ο Στάθης Σταμουλακάτος (Μαχαιροβγάλτης, Στέλλα Κοιμήσου) και ο
Δημήτρης Καπετανάκος (Ροτβάιλερ, Τζάσμιν) συμμετέχουν στην
καινιούργια και πολυαναμενόμενη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη
“Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς”.
Βρεθήκαμε, λοιπόν, ένα απόγευμα του Γενάρη στο Θέατρο Επί
Κολωνό -το οποίο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία- και
καταλήξαμε να συζητήσουμε για όλα εκτός από αυτή!

Αφιέρωμα της Βαβυλωνίας στην
Εξέγερση
του
Δεκέμβρη
–
Ντοκυμαντέρ
10 κι 1 χρόνια μετά επιλέξαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για το
Δεκέμβριο του 2008, γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα είναι επίκαιρος
και σημείο αναφοράς για όλα όσα ακολούθησαν και για τα όσα
συμβαίνουν στο παρόν.
Η περίοδος λιτότητας που εγκαινιάστηκε αμέσως μετά τον
Δεκέμβρη του 2008 συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα
αυξημένα μέτρα καταστολής, η υπαναχώρηση σε κοινωνικά ζητήματα

και δικαιώματα, ο ρατσισμός, ο μισανθρωπισμός, η σπουδαιότητα
και η αναγκαιότητα της αλληλεγγύης αλλά και η ρήξη με την
προσπάθεια βίαιης επιβολής μιας κρατικής κανονικότητας που
συνεπάγεται υπακοή είναι μόνο από εκείνα που συμβαίνουν και
μας θυμίζουν όλα αυτά που προμήνυσε ο Δεκέμβρης του 2008.
Επιπλέον, ο δολοφόνος του Γρηγοροπουλου είναι πλέον ελεύθερος
κάνοντας σαφές ότι η εξουσία ξέρει να προστατεύει τα «δικά της
παιδιά» και να αποκεφαλίζει «τα ξένα».
Οι καιροί αλλάζουν αλλά τα ερωτήματα που τέθηκαν τότε
εξακολουθούν να παραμένουν επίκαιρα και να καλούν εκ νέου σε
δράση, αντίσταση και αλληλεγγύη.
Η Βαβυλωνία, 10 και 1 χρόνια μετά επιλέγει να παρουσιάσει ένα
αφιέρωμα που αποτελείται από ένα μίνι ντοκιμαντέρ, ένα μωσαϊκό
αφηγήσεων ανθρώπων το οποίο διερευνά την επικαιρότητα του
Δεκέμβρη και μια σειρά κειμένων για αυτά που βιώθηκαν τότε και
επηρέασαν με ένα τρόπο βαθύ και αμετάκλητο τους Δεκέμβρηδες
που ακολούθησαν και ακολουθούν.

Κίτρινα
Γιλέκα
&
Άμεση
Δημοκρατία
ως
πολίτευμα:
Ομιλίες 2ης μέρας του 2ήμερου
“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.
Οι μαγνητοσκοπήσεις των συζητήσεων της 1ης ημέρας βρίσκονται
ΕΔΩ.
Παρακάτω ακολουθούν οι μαγνητοσκοπήσεις της 2ης ημέρας:
Εκδήλωση «Τα Κίτρινα Γιλέκα & η Εμπειριακή Πολιτική» με
εισηγητές τους Μιχάλη Λιανό (κοινωνιολόγος, παν/μιο της
Ρουέν), Αντώνη Μπρούμα και Χρήστο Καραγιαννάκη. Συζητήσαμε για
τη γαλλική εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων και την αξία της
εμπειριακής/ βιωματικής πολιτικής. Ο Μιχάλης Λιανός παρουσίασε
μεταξύ άλλων τα συμπεράσματα της εντυπωσιακής έρευνάς του, η
οποία μετρά 900 συνεντεύξεις από ανθρώπους στη Γαλλία που
αυτοπροσδιορίζονται ως Κίτρινα Γιλέκα. Το κίνημα που ξέσπασε
αρχικά από την επιβολή άδικων, οριζόντιων μέτρων στον φόρο
καυσίμων κατέδειξε τη λανθασμένη ιδεολογία της ενοχής που
προτείνει ατομικές λύσεις στην οικολογία. Σύνθημα των Κ.Γ.
αποτελεί το “Τα προβλήματα που αφορούν το τέλος του μήνα και
το τέλος του κόσμου είναι μέρος του ίδιου αγώνα”. Μέσα από
αυτό το κίνημα βλέπουμε πώς αρχικά απολίτικοι ή συντηρητικοί
άνθρωποι ριζοσπαστικοποιούνται μέσα από τη σύνθεση και τις
οριζόντιες διαδικασίες διαβούλευσης. Οι όποιες προσπάθειες για
επιστροφή στην παραδοσιακή πολιτική με τη δημιουργία κομμάτων
των Κ.Γ. και επίσημων εκπροσώπων τους απέτυχαν παταγωδώς. Τα
Κ.Γ. συνεχίζουν τη δράση τους έχοντας μια ευρεία και
διαγενεακή κοινωνική στήριξη.

Εκδήλωση «Η Άμεση Δημοκρατία ως Πολίτευμα» με εισηγητές τους
Γιάβορ Ταρίνσκι, Αλέξανδρο Σχισμένο και Νίκο Ιωάννου. Σε αυτή
την εκδήλωση παρουσιάστηκαν κάποιες βασικές αρχές και αξίες
του προτάγματος της άμεσης δημοκρατίας μέσα και από ιστορικά
παραδείγματα. Συζητήθηκε ο καίριος ρόλος της αυτοθέσμισης και
η διαδικασία της κλήρωσης έναντι των εκλογών, καθώς και η

σημασία του αυτοπεριορισμού μέσα σε μία ελεύθερη κοινωνία.
Συζητήθηκαν θέματα κλίμακας, νέων τεχνολογιών αλλά και πιθανών
δικλίδων ασφαλείας για τη διασφάλιση της ύπαρξης ενός
αμεσοδημοκρατικού μοντέλου οργάνωσης. Τέλος, παρουσιάστηκε η
σημερινή σύγχυση που δημιουργείται μέσα σε πολλά οριζόντια και
αυτοοργανωμένα εγχειρήματα μεταξύ ελευθερίας και ανομίας, της
έλλειψης δηλαδή κανόνων και θεσμών.

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.

Οι Συνέχειες του Μάη: Από το
‘68 ως τα Κίτρινα Γιλέκα
(Βίντεο)
Εκδήλωση – συζήτηση με αφορμή τη νέα έκδοση της Βαβυλωνίας
“Ένας Καφές με την Κριστίν Ρος για τις συνέχειες του Μάη του
‘68” που έλαβε χώρα στις 07/02/2019 στο Little Tree Books &
Coffee στο Κουκάκι.
Εισηγητές: Yavor Tarinski (Agora International), Γιάννης
Κτενάς (Περιοδικό
Βαβυλωνία)

Kaboom),

Στέφανος

Μπατσής

(Περιοδικό

Το νέο αυτό βιβλίο περιλαμβάνει τη συζήτηση των συντακτών της
‘Β’ με την Αμερικανίδα θεωρητικό Κριστίν Ρος καθώς και την
ομιλία της στο B- Fest. Οι μελέτες της ίδιας αποκτούν νέα
επικαιρότητα με τα γεγονότα των ημερών, το κίνημα των Κίτρινων
Γιλέκων στη Γαλλία.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης και της συζήτησης βρεθήκε η

ανάδειξη ενός “άλλου” Μάη και τα κομμάτια αυτού που μένει
ζωντανό από το ’68, πέρα από τις επίσημες κατασκευές της
μνήμης και τις επετείους. Ποιο είναι το δημοκρατικό νήμα που
μπορεί να συνδέσει την Παρισινή Κομμούνα του 1871 και την
Κομμούνα της Ναντ με τα σύγχρονα κινήματα όπως η Ζad και τα
Κίτρινα Γιλέκα; Ποια είναι η αξία των αγώνων υπεράσπισης, πώς
και πότε γίνεται ορατή η διάρκειά τους; Αυτά είναι κάποια από
τα ερωτήματα που εμψύχωσαν τον διάλογό μας.

Δυο λόγια για την Κριστίν Ρος:
Η Κριστίν Ρος είναι Αμερικανίδα καθηγήτρια συγκριτικής
γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο της 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 η Παρισινή
Κομμούνα και ο Μάης του ’68. Τα βιβλία της “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” την έκαναν ευρέως γνωστή στα σύγχρονα
κινήματα και στον χώρο της ριζοσπαστικής σκέψης.

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.

