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Προβολές Μετασχηματισμών (2014)
Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας με θέμα την
οικονομική κρίση. Παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας δέκα χρόνια
μετά το τέλος της κρίσης. Στόχος δεν είναι η πρόβλεψη του
μέλλοντος αλλά η προβολή μιας πραγματικότητας σε ένα αστικό
κέντρο που διαρκώς μεταλλάσσεται.
Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας
αρχιτεκτονικής σχολής.

Κορνήλιος
Καστοριάδης
(συνέντευξη,1984) | Cornelius
Castoriadis – (Interview,
1984)
Συνέντευξη του Κορνήλιου Καστοριάδη στην ΕΤ1, για την εκπομπή
“Παρασκήνιο”, 1984. Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τη ζωή και το
έργο του φιλοσόφου, καθώς και το πέρασμά του απ΄τον μαρξισμό
στο πρόταγμα της αυτονομίας.
Interview with Cornelius Castoriadis for the Greek television
network ET1, for the show “Paraskinio,” 1984 (with Englishlanguage subtitles). This documentary describes the life and
the work of Cornelius Castoriadis and his turning from Marxism
to the ideas of autonomy.

Ένας
άλλος
(ντοκιμαντέρ 2013)

κόσμος

Στον αντίποδα του εικονικού “success story” της ανεργίας, της
καταστολής και του φόβου, μια άλλη πραγματικότητα είναι
υπαρκτή, ένας άλλος κόσμος αλληλεγγύης, συνεργασίας και
μοιράσματος. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έχουν πάρει
τη κατάσταση στα χέρια τους και οικοδομούν ένα άλλο κόσμο εδώ
και τώρα, πέρα από τη κρίση και τον καπιταλισμό, με
δημιουργία, φαντασία και μεράκι. Γίνε μέρος της λύσης, σπείρε
και εσύ το σπόρο της αλλαγής… Ένας άλλος κόσμος είναι
υπαρκτός…
Το ντοκιμαντέρ “Ένας άλλος κόσμος” γυρίστηκε με αφορμή το 1ο
Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας
που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο Ελληνικό από μια
ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και υποστηρίχθηκε από
δεκάδες συλλογικότητες. Επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή
μερικών από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται με τη
μετάβαση σε ένα άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα από τον
καπιταλισμό και την κρίση, μέσα από συνεντεύξεις και επί τόπου
επισκέψεις. Επίσης αποτελεί μια συνέχεια παρουσίασης και
ενδυνάμωσης αυτού του “άλλου κόσμου” που ξεκίνησε με τη
μετάφραση στα ελληνικά και τη προβολή του ντοκιμαντέρ “Φόρος
τιμής στην Καταλονία ΙΙ” σε όλη την Ελλάδα, αλλά και με την
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης “Ένας άλλος
κόσμος”.
www.enasalloskosmos-community.net
Documentary “Another World” about the grassroots initiatives
in Greece that form another world right here right now, away
from the crisis and capitalism (Greek narration, English
subtitles in captions).

Ομιλία της Ναόμι Κλάιν B-FEST
4
Ναόμι Κλάιν : “Η Ελλάδα ζει Το δόγμα του Σοκ”.
Η ομιλία της Ναόμι Κλάιν που έγινε στις 25 Μάη 2013, κατά την
διάρκεια του φεστιβάλ B-Fest:
Θεματική: Δομές Δράσης ενάντια στον καπιταλισμό: “Η προοπτική
της Αυτοδιαχείρισης”
Εκδήλωση – συζήτηση με την συγγραφέα Naomi Klein, εργαζόμενους
από το αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ και τον Κ.
Χαριτάκη (Εργατική εφημερίδα Δράση)
Στο τέλος της ομιλίας ακούγεται κόσμος από το ακροατήριο να
φωνάζει το σύνθημα: «Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, πόλεμος
στον πόλεμο των αφεντικών».
Κατά την διάρκεια της ομιλίας γίνεται μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα από διερμηνέα και ακούγεται στο βίντεο.

Ολόκληρη η ομιλία εδώ:

Το πρόταγμα της αυτονομίας
στη σκέψη του Καστοριάδη
(συζήτηση στο Νοσοτρος)
Το πρόταγμα της αυτονομίας στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη
– Μια κριτική Ματιά
Ομιλητές:
Νίκος Κατσιαούνης (Περιοδικό Βαβυλωνία)
Αλέξανδρος Σχισμένος (Περιοδικό Βαβυλωνία)
Γιώργος Οικονόμου (Συγγραφέας – Διδάκτωρ Φιλοσοφίας)
Μέρος 1ο:

Μέρος 2ο:

Η συζήτηση έλαβε χώρα στο Nosotros στις 16 Απριλίου 2013.

Ομιλία John Holloway B-FEST 3
1ο μέρος:

2ο μέρος:

3ο μέρος:

Richard Stallman at B-FEST 2:
Copyrights against community
(video)
The speech of Richard Stallman was held in Athens at B-FEST 2,
on 28/5/10.
Title: “Copyrights against community”
Η ομιλία του Ρίτσαρντ Στάλμαν στην Αθήνα στο B-FEST 2, στις
28/5/10.
Τίτλος: «Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Ομιλητής: ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΤΑΛΜΑΝ
Εισηγητές: Αντώνης Μπρούμας & Δημήτρης Δασκαρόλης

Ομιλία του Robin Hahnel BFEST 2
“Κρίση: Διέξοδος ή ανατροπή;”
Ομιλητές: Robin Hahnel και Κώστας Χαριτάκης

Ομιλία του David Graeber BFEST 2
Ο ανθρωπολόγος και αναρχικός David Graeber μιλάει στο φεστιβάλ
της Βαβυλωνίας, Αθήνα 2010:

Ομιλία του Michael Hardt και
του Φώτη Τερζάκη B-FEST 2
Στίς 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του πολιτικού προγράμματος του
φεστιβάλ της εφημερίδας Βαβυλωνία, διεξήχθη η συζήτηση
“Αυτοκρατορία και παγκόσμιος εμφύλιος πόλεμος”, βασισμένη πάνω
στις ιδέες του βιβλίου Αυτοκρατορία των Antonio Negri και
Michael Hardt.
Ομιλητές στη συζήτηση ήταν ο ένας εκ των δύο συγγραφέων,
Michael Hardt, καλεσμένος του b-fest, o Φώτης Τερζάκης και ο
Harry Halpin.
Εισηγητές για τη Βαβυλωνία: Νίκος Κατσιαούνης & Σπύρος
Τζουανόπουλος
Μέρος 1ο:

Μέρος 2ο:

