Γενικής απεργία 6ης Απριλίου
–
Ιωάννινα
(Ενημέρωση
–
Photos )
Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου, ημέρα γενικής απεργίας,
αφισοκολλήσαμε τις προσόψεις της ΔΕΗ και της Εφορίας με την
αφίσα ενάντια στην ακρίβεια που τυπώσαμε τον Οκτώβριο του
2021.
Το πρωί συμμετείχαμε ως Χειρονομία Αντιεξουσιαστική Κίνηση
στην μαζικότατη απεργιακή συγκέντρωση με πανό που έγραφε “Η
φτώχεια δεν έχει καλοπέραση πουθενά/Παγκόσμιος αντικρατικός
αντικαπιταλιστικός αγώνας ενάντια σε κρίσεις και πολέμους”,
ενώ μετά το τέλος της πορείας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση,
την οποία στηρίξαμε, έξω από την Pizza Fan από τη Συνέλευση
Βάσης Εργαζομένων Διανομέων Ιωαννίνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την απόλυση διανομέα.
Μοιράσαμε, τόσο την μπροσούρα που διακινούμε από τον περασμένο
Οκτώβριο, όσο και κείμενο που συμπεριλαμβάνει τις νέες
εξελίξεις στο μέτωπο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία,
καθώς και την ενεργειακή και κάθε άλλη κρίση που παράγουν τα
κράτη και το κεφάλαιο.
Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε την ημέρα της απεργίας
όπως και η μπροσούρα της Χειρονομίας για την ακρίβεια.
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ
Μετά το πέρασμα και του φετινού χειμώνα και τις τελευταίες
διεθνείς εξελίξεις, είναι πλέον ορατό ότι οδεύουμε κοινωνικά
από την μία κρίση στην άλλη.
Έχουμε την οικονομική κρίση του 2008, όπου η περίφημη ελεύθερη
αγορά επιβιώνει χάριν στην κρατική παρέμβαση. Η πολιτική της
λιτότητας, όπου κράτος και τεχνοκράτες ειδήμονες παρουσιάζουν
σαν μονόδρομο, στοχεύει στην απορρόφηση της ζημίας από την
κοινωνική βάση. Το κόστος ζωής ανεβαίνει, οι άνθρωποι
φτωχοποιούνται, ενώ για πολλούς η καθημερινή επιβίωση
μετατρέπεται σε μόνιμο άγχος. Στην συνέχεια, έχουμε την
πανδημική κρίση, αποτέλεσμα του εξαντλητικού ρυθμού παραγωγής

και κατανάλωσης εμπορευμάτων. Στην διάρκεια αυτής, κράτος και
ειδικοί, μετατρέπουν την υγειονομική προστασία, σε όχημα για
την περαιτέρω οικονομική και ψυχολογική εξαθλίωση της
κοινωνίας. Η ενεργειακή κρίση που ακολουθεί, μας αναγκάζει μια
ακόμα φορά να πληρώσουμε τα σπασμένα, με τετραπλάσιους
λογαριασμούς ρεύματος και τις τιμές των καυσίμων στα ύψη.
Παράλληλα, η λεηλασία του φυσικού πλούτου για χάρη της αέναης
κερδοφορίας, δομικό στοιχείο του καπιταλισμού, παρουσιάζεται
εδώ και δεκαετίες ως οικολογική κρίση. Σε αυτή την ήδη ζοφερή
πραγματικότητα για όλους μας, έρχεται να προστεθεί η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, που παρουσιάζεται πάλι με όρους
κρίσης. Όπως και σε κάθε πόλεμο, έτσι και τώρα, οι νεκροί, η
φτώχεια, η εξαθλίωση αλλά και το εθνικιστικό δηλητήριο που
αφήνει πίσω του, πέφτουν πάλι στις πλάτες της κοινωνικής
βάσης. Άλλωστε, τα συμφέροντα πίσω από την σύγκρουση αυτή, δεν
αφορούν τους ανθρώπους που σκοτώνουν και σκοτώνονται, αλλά
αυτά των κρατών, των ολιγαρχών και της ίδιας της
καπιταλιστικής αναπαραγωγής.
Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις κρίσεις είναι τα όρια
που συναντά ο ίδιος ο καπιταλισμός. Η κυριαρχία του κέρδους σε
βάρος φύσης και κοινωνίας αποτελεί την πραγματική κρίση. Τα
κράτη παρά την ρητορική τους, δεν δείχνουν καμία πρόθεση υπέρ
του λαού, απεναντίας, ξοδεύουν υπέρογκα ποσά στον πολεμικό και
κατασταλτικό του εξοπλισμό. Έτσι, παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ
των συμφερόντων του κεφαλαίου, ενώ η λογική των συνεχών
κρίσεων, ενισχύει την εικόνα του κράτους-προστάτη που κάνει
ότι καλύτερο μπορεί, κόντρα στις συμφορές που μας βρήκαν.
Οι αλλεπάλληλες αυτές κρίσεις, διαμορφώνουν μια δυσβάσταχτη
ζωή για τα άτομα και τις κοινωνίες. Η φτωχοποίηση και η
εξαθλίωση του πληθυσμού συνεχίζονται, ενώ η ανεργία και η
επισφαλής εργασία κυριαρχούν. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις
τους, δηλαδή την δυσκολία για επιβίωση και εξασφάλιση των
βασικών, όπως ένα ζεστό σπίτι τον χειμώνα και μια άνετη
πρόσβαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διαμορφώνουν και
ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτόν της συνεχούς ανασφάλειας για το
μέλλον, του φόβου, των έκτακτων αναγκών και της

κανονικοποίησης του αυταρχισμού και του πολεμικού λόγου.
Άλλωστε, πολλά από εμάς, από όσο θυμούνται τον εαυτό τους,
βρίσκονται στην δίνη μιας κρίσης και απαιτείται να κάνουν
θυσίες. Έτσι, νιώθουμε ότι οι εξελίξεις μας ξεπερνούν, η άποψη
μας δεν είναι αρκετά εξειδικευμένη και ωθούμαστε στην ατομική
και συλλογική αδράνεια.
Στην παρούσα συνθήκη, η εκτίναξη των τιμών σε βασικά αγαθά, η
ενεργειακή φτώχεια και τα χρηματιστήρια ενέργειας, η άνοδος
στα ενοίκια και τα κτηματομεσιτικά funds, η πολεμική φρίκη που
εκτυλίσσεται δίπλα μας και όλα αυτά μετά από δύο χρόνια
πανδημίας, καθιστούν τις συλλογικές αντιστάσεις ενάντια στην
περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής μας επιτακτικές. Από την
γειτονική Αλβανία, μέχρι την μακρινή Χιλή ο αγώνας οφείλει να
είναι παγκόσμιος, αντι κρατικός και αντικαπιταλιστικός.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
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ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ Ιστορίες 1980-2000
ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ
Ιστορίες 1980-2000.
Συνομότες, παρανομία,

γιάφκες,

όπλα,

γλυκές

συμμορίες,

ληστείες, βόμβες, ευτράπελα.
Γκύζη, Ριφιφί, Καλογρέζα, Λατάκεια, Mαυρικίου, Υπόθεση Δύτης,
τρόπος καθημερινής ζωής.
Κάθε μέρα ώρες ατέλειωτες σε μιά ένταση της έντασης σε ένα
ατέλειωτο Rock.
Πάμε παιδιά!
Τα κάναμε όλα λέμε εμείς, τα θέλουμε όλα λέει ο Νάννι.
Ένα τσιγάρο δρόμος.
Ένας Κόσμος ένα ενιαίο Σύμπαν που όλο διαστέλονταν και όλο
αόρατο γινόταν.
Ατίθασο προς όλους, άγριο στο ποιόν του.
Και η Αναρχία σε μια διαρκή αμηχανία.
Πάντως με αυτά και με αυτά ότι θεμελιώθηκε το 80 – ο τρόπος,
το ήθος, οι ταυτότητες – εξακολουθούν στις ίδιες διαδρομές να
αναπαράγονται μέσα απο τα big-bag κάθε δεκαετίας.
Και η καλή και η κακή Αναρχία.
Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για την κακή.
Η καλή είναι για άλλα παιδιά αν και όλοι βρίσκονται στο ίδιο
ηλιακό σύστημα.

Ναι, «έβραζε» εκείνη την περίοδο η νεολαία αλλά και αρκετοί
πιο
μεγάλοι σε ηλικία.
Μια διαρκής αναζήτηση νοήματος της ζωής.
Οι πιο «ανήσυχοι και ζωηροί» πλήρωσαν βαρύ τίμημα.
Οι κομμουνιστές, είχαν φτιάξει ένοπλες οργανώσεις. Πλήρωσαν
και
πληρώνουν κάποιοι ακόμα.
Οι αναρχικοί: Ένοπλα, φυλακίσεις, συμπλοκές, νεκροί,
αυτοκτονίες.
Για τους ροκάδες, τους πάνκηδες και όλο εκείνο το κομμάτι της
νεολαίας: πρέζα, ναρκωτικά, ψυχιατρεία, αυτοκτονίες.
Οι μηχανόβιοι -μιλάω με σιγουριά για το Περιστέρι- περνούσαν
στις
δύο τη νύχτα κάθετα τη Θηβών κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Καβάλας,
με τα γκάζια τσίτα… «αβλεπί». Ό,τι κάτσει.

Είχαν σκοτωθεί πέντε-έξι. Συνέχιζαν οι υπόλοιποι.
Όλοι ήταν με έναν τρόπο στους δρόμους.
Η αναζήτηση νοήματος της ζωής, περνούσε όμως πολλές φορές από
τον θάνατο.
Και το ερώτημα παραμένει, για όποιους θέλουν να ζήσουν:
Πώς παίζεται μια ζωή και γιατί;
ΑΛΟΝΖΑΝΦΑΝ…
Αλονζανφάν
Σχημα: 15 Χ 22 – Σελίδες: 200 – Τιμή: 9 ευρώ – ΙSBN
978-618-85485-0-3
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Κάθε μέρα ώρες ατέλειωτες σε μιά ένταση της έντασης σε ένα
ατέλειωτο Rock.
Πάμε παιδιά!
Τα κάναμε όλα λέμε εμείς, τα θέλουμε όλα λέει ο Νάννι.
Ένα τσιγάρο δρόμος.
Ένας Κόσμος ένα ενιαίο Σύμπαν που όλο διαστέλονταν και όλο
αόρατο γινόταν.
Ατίθασο προς όλους, άγριο στο ποιόν του.
Και η Αναρχία σε μια διαρκή αμηχανία.
Πάντως με αυτά και με αυτά ότι θεμελιώθηκε το 80 – ο τρόπος,
το ήθος, οι ταυτότητες – εξακολουθούν στις ίδιες διαδρομές να
αναπαράγονται μέσα απο τα big-bag κάθε δεκαετίας.
Και η καλή και η κακή Αναρχία.
Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για την κακή.
Η καλή είναι για άλλα παιδιά αν και όλοι βρίσκονται στο ίδιο
ηλιακό σύστημα.
Περιεχόμενα
1. Κάτι σαν πρόλογος

2. Εμένα οι φίλοι μου
3. Τσάρκα στην Ραφήνα και όλα ήταν φίνα
4. Η βόμβα στην κούτα από γάλα νουνού
5. Μια περίεργη βραδυνή επίσκεψη
6. Καλογρέζα
7. Το μεγάλο κόλπο
8. Υψηλού επιπέδου συνάντηση στη Ρώμη
9. Υπόθεση δύτης
10. Πώς να κάνετε μια ληστεία τράπεζας
11. Απόψε κάνεις μπαμ στην…Μαυρικίου 12
12. Η συμμορία του… ενός
13. Παλαιοκώστα το είχαμε σκεφθεί κι εμείς αλλά
14. Ερωτευμένος αναρχικός
15. Παιδια να οργανωθούμε
16. Κύριε πρόεδρε, δεν είναι αυτό που νομίζετε
17. Σε αγαπάω, με ακούς;
18. Κάψιμο εφημερίδας Εξόρμησης του ΠΑΣΟΚ
19. Τζοάννα. Η κυρία και ο μούτσος
20. Παράνομος με ντεσεβό
21. Το βαπόρι απ΄την Τουρκία, πήγε όπλα στη Συρία
22. Γιάφκες
23. Εν αρχή είναι οι… Προβοκάτορες
24. Γιώργος Διαλυνάς
25. Συνέδριο ένωση αναρχικών
26. Ένα φιλί από τη Μελίνα Μερκούρη
27. Επίσκεψη σε υπουργό του Παλιού Ορθόδοξου Πασόκ
28. Ο στενος συνεργατης του Καστοριάδη γράφει χάρντ κορ
29. ερωτικά κείμενα στον… Καζανόβα
30. Πρώτη συνέλευση εκδιδόμενων γυναικών, πούστηδων,
λεσβιών, τραβεστί στο θέατρο Ακροπόλ
31. Όταν το περιπολικό την κάνει για… πούλο
32. Σε αυτό το γάμο που ήρθαμε, καλέ σήμερα
33. H πιο ασφαλής γιάφκα είναι το γραφείο ενός… υπουργού
34. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι μια ιδέα
35. Συμβαίνει και…στα καλύτερα σπίτια
36. Οι μαφιόζοι στις φυλακές Κορυδαλλού
37. O γίγαντας Στέλιος Καζαντζίδης

38. Σύλληψη για απόπειρα …απαλλοτρίωσης αυτοκίνητου
39. Προμήθεια πυρομαχικών από…μεγαλομαφιόζο
40. Ήμαστε όλοι γύφτοι
41. Υπόθεση Μινιόν
42. Γιάννης Γαλανόπουλος [Καπεταν Ανέστης]
43. Όχι με όπλα για μια κλοπή γραφομηχανής παιδιά ε;
44. Κάποιες σκέψεις
45. Ο πυρετός στην αναρχία
Κάτι σαν επίλογος

A Coffee with Kristin Ross:
On the continuations of May
’68 (pdf)
A Coffee with Kristin Ross: On the continuations of May ‘68,
Political journal Babylonia, Athens, June 2019.
The brochure of Babylonia “A Coffee with Kristin Ross: On the
continuations of May ‘68” is now available for download in
English. It contains the dialogue between Babylonia’s
editorial team and Ross, during B-Fest 7 2018, on democracy,
social movements, social change, what remains alive from May
‘68 and much more. Originally published in Greek in December
2018.
We met Kristin Ross in the morning of 27 May 2018 for a Sunday
coffee at the historic center of Athens. The previous night
she had given her keynote speech entitled “May ’68 & its
continuation”, at the international antiauthoritarian festival
B-Fest 7. Her talk raised our interest in the questions and
cracks that were opened worldwide by the May events, and thus
we decided on the following day to recreate the space and time

for the continuation of this exchange.
During our dialogue with Kristin Ross, which is being
presented below, we speak about the continuations of May ’68
and the future of real democracy. She detects the pieces of
what remains alive from the ’68 beyond the official constructs
of memory and commemorations. Which are the invisible aspects
of the period and when they become socially visible? Which is
the democratic thread that can connect the Paris Commune of
1871, May ’68 and the contemporary movements like zad and the
squares? How could all of them be situated in the criticism
towards the bureaucratic fragmentation of everyday life, with
the aim of emancipation? These are some of the questions we
explored together with Ross.
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Κίτρινα Γιλέκα – Συλλογή
κειμένων
(Περιεχόμενα
&
Σημεία Διάθεσης)
Κίτρινα Γιλέκα – Συλλογή κειμένων, εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα,
Απρίλιος 2019, σελ. 96, ISBN 978-618-84114-1-8.
Συγγράφουν: Ζακ Ρανσιέρ, Αντόνιο Νέγκρι, Lundimatin, Serge
Quadruppani, Beyond Europe, Μιχάλης Λιανός, Αλέξανδρος
Σχισμένος, Στέφανος Μπατσής, 1η Συνέλευση των Συνελεύσεων.
Επιλογή κειμένων: Νίκος Ιωάννου, Ιωάννα-Μαρία Μαραβελίδη,
Στέφανος Μπατσής, Αλέξανδρος Σχισμένος, Γιάβορ Ταρίνσκι
Μεταφράσεις: Χρήστος Καραγιαννάκης, Στέφανος Μπατσής,

Αναστάσης Ταραντίλης, Νίκος Χριστόπουλος
Επιμέλεια: Ιωάννα-Μαρία Μαραβελίδη
Σχεδιασμός: Αδελφός Κουφίωνας
Τα σημεία διάθεσης
ανανεώνεται).

ανακοινώνονται

παρακάτω

(η

λίστα

Τι είναι τα Κίτρινα Γιλέκα; Δεν μπορούμε εμείς, ως συντακτική
της Βαβυλωνίας να μιλήσουμε εκ μέρους κάποιου κινήματος ενόσω
ακόμη κινείται. Ούτε, βέβαια, μπορούμε να το αγνοήσουμε και να
μην μιλήσουμε γι’ αυτό. Χρειάζεται να αναστοχαστούμε αυτά τα
κινήματα, να δούμε ποια είναι η σύνδεσή τους και η σημασία
τους για εμάς. Σκοπός του παρόντος τόμου είναι να θέσει τη
βάση αυτού του αναστοχασμού σε έναν διάλογο με τα κείμενα των
ανθρώπων που ζουν αυτό το κίνημα, που μετέχουν σε αυτό, που
βιώνουν τη συλλογική πράξη που το αναδημιουργεί σε κάθε βήμα.
Οι εξεγέρσεις του 21ου αιώνα δεν δίνουν απαντήσεις, αντίθετα
φέρνουν στο φως τα πραγματικά ερωτήματα. Παρακολουθούμε τα
Κίτρινα Γιλέκα όχι σαν θεατές ενός αγώνα από την κερκίδα, αλλά
ως ενεργοί συνένοχοι στην προσπάθεια της κοινωνίας να
απεγκλωβιστεί από το κράτος και το κεφάλαιο, να σπάσει τα
δεσμά της. Συζητώντας για τα Κίτρινα Γιλέκα συζητάμε για το
παρόν και το μέλλον μας. Και πριν μιλήσουμε, αυτή τη φορά,
είναι σωστό πρώτα να ακούσουμε.
“Θεωρούμε συνήθως ότι αυτό για το οποίο αξίζει να
επαναστατήσουμε είναι η ξεκαθαρή αδικία, το να μην μπορείς να
ζήσεις μια «κανονική ζωή». Μα αυτό για το οποίο αξίζει,
εξίσου, να επαναστατήσουμε είναι η ίδια η κανονικότητα, ο
τρόπος με τον οποίο πληρώνουμε τη «χαρά» και την «ευκαιρία» να
ζήσουμε μια κανονική ζωή.”
Lundimatin
“Περισσότερο από κάθε άλλο κίνημα τα τελευταία χρόνια, το
κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων είναι η δράση των ανθρώπων που
κανονικά δεν κινητοποιούνται: ούτε αντιπρόσωποι συγκεκριμένων
κοινωνικών τάξεων ούτε ομάδες γνωστές που παραδοσιακά

αγωνίζονται.”
Ζακ Ρανσιέρ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Κίτρινα Γιλέκα & το Τέλος του Παραδοσιακού
Αλέξανδρος Σχισμένος
Τα Kίτρινα Γιλέκα θριαμβεύουν; Τι συμβαίνει στη Γαλλία;
Beyond Europe
Μπορεί η Μεσαία Τάξη να είναι Επαναστατική;
Lundimatin
Η Γαλλική Εξέγερση
Αντόνιο Νέγκρι
Η Εμπειριακή Πολιτική & τα Κίτρινα Γιλέκα ως «Λαός»
Συνέντευξη με τον Κοινωνιολόγο Μιχάλη Λιανό
Οι Αρετές του μη Εξηγήσιμου – Σχετικά με τα Κίτρινα Γιλέκα
Ζακ Ρανσιέρ
Τα Κίτρινα Γιλέκα & η Ανάγκη να πάρουμε πάλι τον Χρόνο μας
Serge Quadruppani
Η Κριστίν Ρος στο Roundabout του Κομερσύ
Στέφανος Μπατσής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κάλεσμα της 1ης Συνέλευσης των Συνελεύσεων στο Κομερσύ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3), Εκδόσεις Έρμα
(Ζωοδόχου Πηγής 68), Πρωτοπορία (Γραβιάς 3-5), Εναλλακτικό
(Θεμιστοκλέους 37), Ναυτίλος (Χαρ. Τρικούπη 28), Οι Εκδόσεις
των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου 30), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου

(Ζαλόγγου 9), Βιβλιοπωλείο ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22),
Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101), Επί Λέξει (Ακαδημίας 32 &
Λυκαβηττού), Λοκομοτίβα cafe bar βιβλιοπωλείο (Μπόταση 7 και
Σολωμού), Στέγη Bibliotheque (Θεμιστοκλέους 76), ΠολυχώροςΒιβλιοπωλείο “Κομμούνα” (Ιουλιανού 67, Βικτώρια), Little Tree
Books (Καβαλλότι 2, Ακρόπολη), Μωβ Σκίουρος (Πλ. Αγίου
Γεωργίου Καρύτση 3), Φωταγωγός (Κολοκοτρώνη 59Β, Στοά
Κουρτάκη), Το Λεξικοπωλείο (Στασινού 13, Παγκράτι),
Βιβλιοπωλείο “Αμόνι” (Ανταίου 2 & Δεινοχάρους 1, Πλατεία
Μερκούρη – Άνω Πετράλωνα), Βιβλιοπωλείο “Λεμόνι” (Ηρακλειδών
22, Θησείο), Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Νομικής, ΕΚΧ Nosotros
(Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ (Θεμιστοκλέους και
Αραχώβης), Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα (Ζωοδόχου Πηγής
και Ισαύρων), Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης (Άλσος Αγίου
Δημητρίου)
Πειραιάς: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Φαβέλα (Ναυάρχου Βότση
11, Μικρολίμανο)
Θεσσαλονίκη: Μικρόπολις (Βενιζέλου & Β.Ηρακλείου 18), ΕΚΧ
Σχολείο (Βασιλέως Γεωργίου & Μπιζανίου), Πρωτοπορία (Λ. Νίκης
3), Ακυβέρνητες Πολιτείες (Αλ. Σβώλου 28), Το Κεντρί (Δ.
Γούναρη 22)
Γιάννενα: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Αλιμούρα (Τσιριγώτη 14,
εντός στοάς Σκόρδου), Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης (Πυρσινέλλα 11)
Πάτρα: Πρωτοπορία (Γεροκωστοπούλου 31-33)
Αγρίνιο: ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ – Μοσχονά Αλεξάνδρα (Αναστασιάδη Αβραάμ
2)
Γρεβενά: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστου “Το Ασυναγώνιστον” (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 4)
Κοζάνη: Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο (Ρήγα Φεραίου 10)
Κομοτηνή: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Adelante (Κούλογλου 18)
Κρήτη:
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Οι Δρόμοι του Νέστορ Μαχνό |
1ος Τόμος (pdf-κατέβασμα)
Οι Δρόμοι του Νέστορ Μαχνό | 1ος Τόμος, Μπιελάς Β. – Μπιελάς
Α., εκδόσεις Βαβυλωνία, Οκτώβριος 2007 (α’ έκδοση: Ουκρανία
1992), σελ. 367. Μετάφραση: Ζήσης Παπαδάκης, Επιμέλεια
κειμένου: Φανή Τσιουμπέκου, Γιώργος Παπαδόπουλος / 2η
ηλεκτρονική έκδοση, Απρίλιος 2019, Επιμέλεια: Ιωάννα-Μαρία
Μαραβελίδη
Έπειτα από πολύμηνη επεξεργασία, βρισκόμαστε πλέον στην
ευχάριστη θέση να διαθέσουμε σε ελεύθερο pdf τον πρώτο και
εξαντλημένο τόμο του “Οι Δρόμοι του Νέστορ Μαχνό”. Τα γεγονότα
που παρατίθενται στο σύγγραμμα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους
άγνωστα στο ελληνικό κοινό, αφορούν την ιστορική περίοδο του
Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου κατά τα έτη 1917-1921 και
διαδραματίστηκαν στην περιοχή δράσης των μαχνοβιτών στη Νότιο
Ουκρανία.
Θα τολμούσαμε να πούμε πως έχουμε μπροστά μας μία μεγαλειώδη,
αφού συνέβη εν μέσω σκληρής λογοκρισίας, συλλογή τεκμηρίων και
μαρτυριών των όσων συνέβησαν τότε στην αριστερή ακτή της
Ουκρανίας. Ο τόμος αυτός αποτελεί μια πολυετή προσπάθεια και
έρευνα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας από τον Α.
Μπιελάς στη μνήμη του δολοφονημένου μαχνοβίτη πατέρα του,
Βίκτορ Μπιελάς, που βασανίστηκε και εκτελέστηκε από τη Γκε-ΠεΟύ (προάγγελος της διαβόητης Κα-Γκε-Μπέ) το 1938, όπως και οι
περισσότεροι πρωταγωνιστές των γεγονότων… Δυστυχώς δεν στάθηκε
δυνατόν να συναντηθούμε με τον Α. Μπιελάς, καθώς απεβίωσε το
1994, δυο χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου του στην
Ουκρανία.
Το

γλαφυρό

και

αποκαλυπτικό

ύφος

των

περιγραφών,

που

βρίσκονται μέσα στο βιβλίο, αποτυπώνουν με εξαιρετική
λεπτομέρεια τα γεγονότα της περιόδου, τις διεργασίες των
επαναστατημένων αγροτών και εργαζομένων, την ένοπλη αντίσταση
του ουκρανικού λαού, των αναρχικών και της Μαχνοβτσίνας. Έτσι,
μπορούμε να διαβάσουμε από τα πρακτικά των συνεδρίων του
Γκουλάι Πόλε και τους λόγους του Νέστορ Μαχνό ως τα διατάγματα
και τις μυστικές διαταγές του Τρότσκι για την κύρυξή τους
εκτός νόμου. Με εξίσου μεγάλη λεπτομέρεια καταγράφεται και το
στρατιωτικό σκέλος της υπόθεσης.
Στα 80 χρόνια της Σοβιετικής Εξουσίας και προπαγάνδας, η
λέξη «μαχνοβτσίνα» έγινε συνώνυμη του ληστοσυμμορίτη, του
αντισημίτη και του εγκληματία. Η επιλογή μας να εκδώσουμε στα
ελληνικά αυτό το έργο, έγκειται στο γεγονός ότι το πρωτότυπο
αποτελεί
μια
προσπάθεια
ιστορικής
ανάλυσης
και
επαναπροσδιορισμού των πεπραγμένων εκείνης της περιόδου. Το
σύγγραμμα αυτό, με τις αναφορές του σε μεγάλο όγκο επίσημων
εγγράφων, επιστολών και προσωπικών μαρτυριών ανθρώπων που
συμμετείχαν στα γεγονότα, προσφέρεται ελεύθερα με την ελπίδα
να φανεί χρήσιμο στους ιστορικούς αλλά και τους επαναστάτες
του μέλλοντος.
Παρακάτω διατίθεται ολόκληρος ο 1ος τόμος για ονλάιν διάβασμα,
κατέβασμα ή εκτύπωση:
(Κάντε refresh σε περίπτωση που δεν σας εμφανιστεί ολόκληρο το
περιεχόμενο με την πρώτη φορά)

Download (PDF, 5.83MB)
«Δεν πρόκειται για μακρινό παρελθόν, είναι η ιστορία μας. Και
εάν ο ερευνητής- συγγραφέας εισήγαγε μέσα της ψήγματα
αλήθειας, τότε μάλλον φαίνεται ότι δεν πέρασαν άδικα χρόνια
σκληρού κόπου για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας»
Α. Μπιελάς
«…Επί τριακόσια χρόνια υπήρχε η δυναστεία των Ρομανόφ,
τριακόσια χρόνια τυραννίας, κατά τα οποία το σκυλί είχε

μεγαλύτερη αξία από άνθρωπο. Κι όλα αυτά νομιμοποιήθηκαν από
τα καθάρματα. Τριακόσια χρόνια κρατούσαμε μέσα μας την οργή,
εκατομμύρια αγωνιστών δώσανε τη ζωή τους για ένα φωτεινό
μέλλον, το ιερό μίσος, μίσος μέχρι το θάνατο προς τη σκλαβιά
και την καταπίεση, επαναστατικό πάθος, απεριόριστη πίστη στις
δημιουργικές δυνάμεις των μαζών· αυτή είναι η κινητήρια
δύναμη που δεν πρέπει να μας αφήνει σε ησυχία. Η πρόθεσή μας
είναι να προετοιμάσουμε τις μάζες για την πλατιά λαϊκή
εξέγερση και να κάνουμε την επανάσταση, όχι στη θέση του
λαού, αλλά μαζί με το λαό…»
Μαρούσια Νικηφόροβα (ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ, 1ος ΤΟΜΟΣ)
Άμεσα διαθέσιμος ο 2ος τόμος στα παρακάτω σημεία: ΕΚΧ Nosotros
(Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ (Θεμιστοκλέους και
Αραχώβης), Βιβλιοπωλείο ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα),
Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3)

Ένας Καφές με την Κριστίν
Ρος, για τις Συνέχειες του
Μάη του ’68 (Σημεία διάθεσης)
Ένας καφές με την Κριστίν Ρος, για τις συνέχειες του Μάη του
’68, εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018, σελ. 75. ISBN
978-618-84114-0-1
Με το κλείσιμο του 2018, κατά το οποίο συμπληρώθηκε μισός
αιώνας από το ξέσπασμα του Μάη του ’68, έχουμε τη χαρά να
μοιραστούμε με όλους-ες τη νέα μας έκδοση, η οποία
περιλαμβάνει τη συζήτηση των συντακτών της ‘Β’ με την
Αμερικανίδα θεωρητικό Κριστίν Ρος καθώς και την ομιλία της
στο B- Fest 7.

Τα σημεία διάθεσης
ανανεώνεται).

ανακοινώνονται

παρακάτω

(η

λίστα

(Από τον πρόλογο)
Βρεθήκαμε με την Κριστίν Ρος το πρωί της 27ης Μαΐου 2018 για
έναν κυριακάτικο καφέ στο Παγκράτι και έναν περίπατο στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Το προηγούμενο βράδυ είχε
πραγματοποιηθεί η κεντρική της ομιλία στη Σχολή Καλών Τεχνών,
στα πλαίσια του B-FEST 7, με θέμα «Ο Μάης του ’68 & η Συνέχειά
του: Πού Πηγαίνει η Δημοκρατία;». Εκεί αναζωπυρώθηκε το
ενδιαφέρον μας γύρω από τα ερωτήματα και τις ρωγμές που
προκάλεσε ο Μάης παγκοσμίως κι έτσι αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε εκ νέου τον χώρο και τον χρόνο για τη συνέχεια
του διαλόγου μας…
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας με την Κριστίν Ρος, η οποία
παρουσιάζεται απομαγνητοφωνημένη στην παρούσα έκδοση, μιλήσαμε
για τις συνέχειες του Μάη και το μέλλον μιας πραγματικής
δημοκρατίας. Η ίδια ανιχνεύει τα κομμάτια αυτού που μένει
ζωντανό από το ’68 πέρα από τις επίσημες κατασκευές της μνήμης
και τις επετείους. Ποιες είναι οι αόρατες πτυχές της περιόδου
και πότε αυτές γίνονται κοινωνικά ορατές; Ποιο είναι το
δημοκρατικό νήμα που μπορεί να συνδέσει την Παρισινή Κομμούνα
του 1871 με τον Μάη και τα σύγχρονα κινήματα όπως η zad και οι
Πλατείες; Πώς μπορούν όλα αυτά να βρουν μια θέση στην κριτική
του γραφειοκρατικού θρυμματισμού της καθημερινότητάς μας, με
στόχο μια χειραφετημένη ζωή;
Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που εμψύχωσαν τον διάλογό
μας. Ελπίζουμε οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες, διαβάζοντας
αυτό το μικρό βιβλίο, να βρουν μερικές απαντήσεις, που όμως
όχι μόνο δεν θα κλείνουν οριστικά τα παραπάνω ζητήματα, αλλά
επιπλέον θα βοηθούν ώστε αυτά να τίθενται ξανά και ξανά, στη
σκέψη και στην πράξη, υπό ένα νέο κάθε φορά φως.
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. Είναι 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.
Συνέντευξη Kristin Ross: Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις Επετείους
και τις Μνήμες
Βιβλιοκριτικές:
– Στην ΕφΣυν: Η Κριστίν Ρος για τον Μάη του ’68 και τα
Σύγχρονα Κοινωνικά Κινήματα, Γιώργος Περτσάς
– Στο Marginalia: Κριστίν Ρος: Από το ’68 ως τα Κίτρινα
Γιλέκα, Χρήστος Καραγιαννάκης
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3), Εκδόσεις Έρμα
(Ζωοδόχου Πηγής 68), Πρωτοπορία (Γραβιάς 3-5), Εναλλακτικό
(Θεμιστοκλέους 37), Ναυτίλος (Χαρ. Τρικούπη 28), Οι Εκδόσεις
των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου 30), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(Ζαλόγγου 9), Βιβλιοπωλείο ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22),
Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101), Επί Λέξει (Ακαδημίας 32 &
Λυκαβηττού), Λοκομοτίβα cafe bar βιβλιοπωλείο (Μπόταση 7 και
Σολωμού), Στέγη Bibliotheque (Θεμιστοκλέους 76), ΠολυχώροςΒιβλιοπωλείο “Κομμούνα” (Ιουλιανού 67, Βικτώρια), Little Tree
Books (Καβαλλότι 2, Ακρόπολη), Το Λεξικοπωλείο (Στασινού 13,
Παγκράτι), Βιβλιοπωλείο “Αμόνι” (Ανταίου 2 & Δεινοχάρους 1,
Πλατεία Μερκούρη – Άνω Πετράλωνα), Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο
Νομικής, ΕΚΧ Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ
(Θεμιστοκλέους και Αραχώβης), Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα
(Ζωοδόχου Πηγής και Ισαύρων), Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης
(Άλσος Αγίου Δημητρίου)

Πειραιάς: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Φαβέλα (Ναυάρχου Βότση
11, Μικρολίμανο)
Θεσσαλονίκη:
Μικρόπολις
(Βενιζέλου
&
Β.Ηρακλείου
18), Πρωτοπορία (Λ. Νίκης 3), Ακυβέρνητες Πολιτείες (Αλ.
Σβώλου 28), Το Κεντρί (Δ. Γούναρη 22)
Γιάννενα: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Αλιμούρα (Τσιριγώτη 14,
εντός στοάς Σκόρδου), Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης (Πυρσινέλλα 11)
Πάτρα: Πρωτοπορία (Γεροκωστοπούλου 31-33)
Αγρίνιο: ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ – Μοσχονά Αλεξάνδρα (Αναστασιάδη Αβραάμ
2)
Γρεβενά: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστου “Το Ασυναγώνιστον” (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 4)
Κοζάνη: Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο (Ρήγα Φεραίου 10)
Κομοτηνή: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Adelante (Κούλογλου 18)
Κρήτη:
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Ο Καστοριάδης & Εμείς:
κείμενα & 1 συνέντευξη

7

Συλλογικός τόμος, Ο Καστοριάδης & εμείς: 7 κείμενα & 1
συνέντευξη, εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Μάιος 2018, σελ. 110.
Το πολιτικό περιοδικό Βαβυλωνία ανακήρυξε το 2017 «Έτος
Καστοριάδη», με μια σειρά εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια από τον
θάνατο του σπουδαίου φιλοσόφου. Στον νέο τόμο της Βαβυλωνίας
που κυκλοφορεί περιλαμβάνονται 7 από τις ομιλίες που
εκφωνήθηκαν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Στο επίμετρο δημοσιεύεται
η συνέντευξη του Καστοριάδη στην εφημερίδα Εκτός Νόμου το
1990.
Συγγράφουν: Γρηγόρης Τσιλιμαντός, Νίκος Ιωάννου, Γιάννης
Κτενάς, Αλέξανδρος Σχισμένος, Yavor Tarinski, Γιώργος Ν.
Οικονόμου, Κορνήλιος Καστοριάδης.
Σχεδιασμός-Σελιδοποίηση: Αδελφός Κουφίωνας
Ο Καστοριάδης διαμόρφωσε μια καινούργια, ανοιχτή πρόταση για
τον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας – όχι με κάποιο
μανιφέστο, αλλά μαθαίνοντάς μας να απελευθερωνόμαστε εμείς οι
ίδιοι, κάθε φορά που εγκλωβιζόμαστε στον εαυτό μας.
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Περιεχόμενα:
Αντί προλόγου
Γιώργος Ν. Οικονόμου
Κορνήλιος Καστοριάδης, προσωπική μαρτυρία
Γρηγόρης Τσιλιμαντός
Από το πρόταγμα της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας στον
Καστοριάδη και από τον Καστοριάδη σε εμάς

Νίκος Ιωάννου
Μετά τον Καστοριάδη, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου
Γιάννης Κτενάς
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3), Εκδόσεις Έρμα
(Ζωοδόχου Πηγής 68), Πρωτοπορία (Γραβιάς 3-5), Εναλλακτικό
(Θεμιστοκλέους 37), Ναυτίλος (Χαρ. Τρικούπη 28), Οι Εκδόσεις
των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου 30), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
(Ζαλόγγου 9), Βιβλιοπωλείο ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα),
Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101), Λοκομοτίβα cafe bar
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(Ιουλιανού 67, Βικτώρια), Συνεργατικό καφενείο Περιμπανού
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Ακρόπολη), Μωβ Σκίουρος (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 3),
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(Στασινού 13, Παγκράτι), Βιβλιοπωλείο “Αμόνι” (Ανταίου 2 &
Δεινοχάρους 1, Πλατεία Μερκούρη – Άνω Πετράλωνα), Βιβλιοπωλείο
“Λεμόνι” (Ηρακλειδών 22, Θησείο), ΕΚΧ Nosotros (Θεμιστοκλέους
66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ (Θεμιστοκλέους και Αραχώβης),
Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα (Ζ. Πηγής & Ισαύρων),
Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης (Άλσος Αγίου Δημητρίου)
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Γούναρη 22)
Γιάννενα: Ελεύθερος Κοινωνικός χώρος Αλιμούρα (Τσιριγώτη 14,
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Καστοριάδης:
Μικρά
Αποσπάσματα για την Αυτονομία
(pdf)
Κορνήλιος Καστοριάδης, Μικρά Αποσπάσματα για την Αυτονομία,
εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Απρίλιος 2017.
Η έκδοση για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Καστοριάδη
εξαντλήθηκε και πλέον έχουμε τη χαρά να τη μοιραζόμαστε
ηλεκτρονικά παρακάτω. Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη
συνεργασία και τη στήριξη.
Από τον πρόλογο της μπροσούρας:
“Το 2017 είναι η χρονιά που συμπληρώνονται είκοσι έτη από τον
θάνατο του σπουδαίου φιλοσόφου Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος
πέθανε στο Παρίσι στις 26 Δεκεμβρίου του 1997.
Όπως σημείωνε ο ίδιος, αναφερόμενος στη Χάνα Άρεντ, δεν
υπάρχει καλύτερος τρόπος για να τιμήσει κανείς έναν στοχαστή
από το να ασχοληθεί σοβαρά και ενεργά με το έργο του.
Είναι σαφές ότι η παρούσα μικρή ανθολόγηση δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τη συστηματική μελέτη ενός έργου πολυσχιδούς,
πρωτότυπου και βαθυστόχαστου.
Ελπίζουμε, όμως, ότι τα αποσπάσματα, τα οποία επιλέχθηκαν με
στόχο να δίνουν μια πρώτη, αλλά σαφή, ιδέα για το πώς
προσέγγιζε ο Καστοριάδης τη δημοκρατία και την ελευθερία,
μπορούν να λειτουργήσουν για τους αναγνώστες σαν μικρά
σπέρματα που προτρέπουν στην αναζήτηση της αυτονομίας,
κοινωνικής και ατομικής. Κι ακόμη, να ωθήσουν σε διεξοδικότερη
ενασχόληση με το έργο του φιλοσόφου, και στη συνέχεια σε

γόνιμο και κριτικό διάλογο μαζί του, ώστε να αναδειχθεί η
μεγάλη σημασία και επικαιρότητα της καστοριαδικής σκέψης.”

Download (PDF, 225KB)

Ανθολόγηση κειμένων του Καστοριάδη: Νίκος Ιωάννου, Γιάννης
Κτενάς, Αλέξανδρος Σχισμένος, Yavor Tarinski.
Σελιδοποίηση – Γραφιστική επιμέλεια: Αδελφός Κουφίωνας.

A
coffee
with
Jacques
Rancière
beneath
the
Acropolis (pdf)
A Coffee with Jacques Rancière beneath the Acropolis,
Political journal Babylonia, Athens, August 2017.
The brochure of Babylonia “A Coffee with Jacques Rancière
beneath the Acropolis” is now available for download in
English. It contains the dialogue between Babylonia’s
editorial team and Rancière, during B-Fest 6, 2017, on
democracy, social movements, social change, the rise of the
far-right and much more. Originally published in Greek in
August 2017.
We met Jacques Rancière on Saturday, May 27, 2017, at the
School of Fine Arts shortly before his speech at the B-Fest 6
International Anti-Authoritarian Festival, organized by
Babylonia Journal, with a central slogan “We are

ungovernable”. Rancière is among the most important European
philosophers alive and his work does not need further
introductions.
In the cloudy morning of Sunday 28 May, we sat beneath the
Acropolis to have a coffee with the big philosopher. The
transcript of our conversation reflects the vigor of thought
and the passion of a truly democratic thinker.

Download (PDF, 314KB)

Ένας Καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ
κάτω από την Ακρόπολη
Ένας Καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ κάτω από την Ακρόπολη, εκδόσεις
Βαβυλωνία, Αθήνα, Αύγουστος 2017, σελ. 46.
Η νέα μπροσούρα της Βαβυλωνίας Ένας καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ
κάτω από την Ακρόπολη περιλαμβάνει τη συζήτηση των συντακτών
της ‘Β’ με τον Ζακ Ρανσιέρ καθώς και την ομιλία του στο BFest.
Συναντήσαμε τον Ζακ Ρανσιέρ το Σάββατο της 27ης Μαΐου 2017 στη
Σχολή Καλών Τεχνών, λίγο πριν από την ομιλία του στο Διεθνές
Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ B-Fest 6, που διοργάνωσε το
περιοδικό Βαβυλωνία με κεντρικό σύνθημα «We are ungovernable».
Όπως γρήγορα καταλάβαμε, ο Ρανσιέρ, ίσως ο πιο σημαντικός εν
ζωή Ευρωπαίος φιλόσοφος, γνώριζε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το
σύνθημα. Το έργο του Ζακ Ρανσιέρ δεν χρειάζεται συστάσεις.

Αυτό που μας εντυπωσίασε βαθιά είναι η συνέπεια του ανθρώπου
προς τον φιλόσοφο, η συνέπεια της προσωπικότητας προς το έργο,
του βίου προς τις αξίες. Τις αξίες της ισότητας και της
ελευθερίας, που προϋποθέτουν η μία την άλλη και είναι
αδιαχώριστες στη βάση του προτάγματος της πραγματικής
δημοκρατίας. Ο Ρανσιέρ υπερασπίστηκε αυτές τις αξίες, τη
δημιουργία ενός άλλου κόσμου, ενάντια στον κόσμο της
χειραγώγησης και της εκμετάλλευσης, και μία άλλη Ιστορία, την
Ιστορία της χειραφέτησης.
Η Κυριακή 28 Μαΐου ήταν συννεφιασμένη, σαν να πήρε παριζιάνικο
ύφος, πάνω από την Ακρόπολη, ενώ πίναμε τον πρωινό μας καφέ
μαζί με τον Ζακ Ρανσιέρ αγναντεύοντας την αρχαία αγορά. Η
απομαγνητοφώνηση της συζήτησής μας που ακολουθεί αποδίδει την
ενάργεια της σκέψης, μα όχι το ζωντανό πάθος και την
αφοπλιστική απλότητα του Γάλλου φιλοσόφου, το πάθος και την
απλότητα ενός δημοκρατικού στοχαστή. (Από τον πρόλογο της
έκδοσης)
ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3), Πρωτοπορία
(Γραβιάς 3-5), Εναλλακτικό (Θεμιστοκλέους 37), Ναυτίλος (Χαρ.
Τρικούπη 28), Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου
30), Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου (Ζαλόγγου 9), Βιβλιοπωλείο
ΑΛΦΕΙΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα), Books Plus (Πανεπιστημίου
37), Έναστρον Βιβλιοκαφέ (Σόλωνος 101), Στέγη Bibliotheque
(Θεμιστοκλέους 76), Πολυχώρος-Βιβλιοπωλείο “Κομμούνα”
(Ιουλιανού 67, Βικτώρια), Επί Λέξει (Ακαδημίας 32 &
Λυκαβηττού), Το Λεξικοπωλείο (Στασινού 13, Παγκράτι),
Συνεργατικό καφενείο Περιμπανού (Χατζηδάκη 9, Άνω Πατήσια),
Βιβλιοπωλείο “Αμόνι” (Ανταίου 2 & Δεινοχάρους 1, Πλατεία
Μερκούρη – Άνω Πετράλωνα), Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο
Νομικής, ΕΚΧ Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια), Κ*ΒΟΞ
(Θεμιστοκλέους και Αραχώβης), Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πέρασμα
(Ζωοδόχου Πηγής και Ισαύρων), Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης
(Άλσος Αγίου Δημητρίου)
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εντός στοάς Σκόρδου), Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης (Πυρσινέλλα 11)
Πάτρα: Πρωτοπορία (Γεροκωστοπούλου 31-33)
Γρεβενά: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστου “Το Ασυναγώνιστον” (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 4)
Κοζάνη: Συνεταιριστικό Βιβλιοπωλείο (Ρήγα Φεραίου 10)
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