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.

Συνέντευξη Γιάννη Γιουλούντα
(Πρώτο Μέρος)
Την συνέντευξη επιμελήθηκαν η Μαριλένα Ευσταθιάδη και ο
Αναστάσης Ταραντίλης
Πρν λίγες ημέρες, βρέθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων ο Γιάννης
Γιουλούντας. Ο Γιάννης, σύντροφος και αγωνιστής στις τάξεις
πλειάδας κοινωνικών κινημάτων στην Γαλλία, όπου και κατοικεί
μόνιμα, συχνά-πυκνά επισκέπτεται την Ελλάδα, οργανώνοντας
μεταξύ άλλων τα “καραβάνια αλληλεγγύης”, τα οποία τόσο
τράβηξαν την προσοχή – για όλους τους λάθους λόγους – των
εγχώριων ΜΜΕ. Συγγραφέας, ποιητής και ντοκιμαντερίστας,
βρέθηκε στην Ήπειρο, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός νέου
ντοκιμαντέρ, με τίτλο “Να μη φοβόμαστε τα ερείπια“, και
περιηγήθηκε τα βουνά της περιοχής για να συνομιλήσει με τους
ανθρώπους των κινημάτων κατά των εξορύξεων υδρογονανθράκων.
Τις ημέρες που έμεινε στην πόλη επισκέφθηκε τον Ελεύθερο
Κοινωνικό Χώρο “Αλιμούρα” και συζήτησε με μέλη της συντακτικής
ομάδας της Βαβυλωνίας. Σήμερα δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος
αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
Βαβυλωνία: Γιάννη, τι είναι αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με
το πολιτικό ντοκιμαντέρ;
Γιάννης Γιουλούντας: Ξεκίνησα να κάνω ταινίες γιατί πολύ απλά,
δεν αρκούσε να βγάζω φωτογραφίες και να γράφω κείμενα για να
αναδείξω μια κατάσταση με τον τρόπο που ήθελα. Τόσο στο
εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, μέσα στα κινήματα, έλειπε η
άμεση επαφή, ένας τρόπος για να μιλάνε τα κινήματα κατευθείαν.
Οπότε, άρχισα να παίρνω συνεντεύξεις με βίντεο και μετά από
πολλές συζητήσεις και πολλή σκέψη, αποφάσισα να γυρίσω το
κουμπί της κάμερας, όπως δηλώνω και στην αρχή του “Να μη

ζήσουμε σα δούλοι”. Από τότε και μετά προσπαθήσαμε μέσα στις
ταινίες – όχι μόνο εγώ, αλλά και η συλλογικότητα με την οποία
φτιάχνουμε τις ταινίες – να χρησιμοποιούμε και τα βίντεο, αλλά
και αποσπάσματα από βιβλία. Εγώ έρχομαι από τον κόσμο του
βιβλίου. Έχω γράψει μερικά βιβλία και συμμετέχω σε μια
ελευθεριακή έκδοση στη Γαλλία, “Les éditions libertaires”.
Επίσης, από παλιά γράφω στίχους. Πολλά τραγούδια που παίζουν
στις ταινίες τα έχω γράψει εγώ. Δεν υπάρχει επανάσταση χωρίς
μουσική. Όλα τα επαναστατικά φαινόμενα έχουν συνοδευτεί από
τραγούδια. Γι’ αυτό κι εμείς παίρνουμε τα μισά τραγούδια
έτοιμα και τα υπόλοιπα τα δημιουργούμε μόνοι μας. Ήταν μεγάλη
μου χαρά να συνδυάσω τα πράγματα που με ενδιαφέρουν κι αυτά
που ξέρω να κάνω και μαζί με τη συλλογικότητά μου να
προσφέρουμε μια “είσοδο” στο κίνημα. Σε κάποιους το συναίσθημα
θα ξυπνήσει μέσα από ένα τραγούδι, σε άλλους από την εικόνα,
σε άλλους μια συνέντευξη, μια σκέψη ή κάποιο συγκεκριμένο
παράδειγμα και σε άλλους από τα αποσπάσματα των βιβλίων (πχ.
Καζατζάκης, Καστοριάδης κλπ). Η εικόνα είναι πολύ σημαντική,
γιατί δίνει τροφή για σκέψη. Έχουμε δει πολλές φορές στο
ίντερντετ κόσμο να χρησιμοποιεί πλάνα από τις ταινίες μας,
μόνο από τα κομμάτια με τα αποσπάσματα/ τα αποφθέγματα.
Φαίνεται λίγο σα να είναι ένα μπάλωμα από διάφορα πράγματα και
μπορούμε να κάνουμε την κριτική ότι πηγαίνουμε πολύ γρήγορα
από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά εμείς προσπαθούμε να ανοίγουμε
παράθυρα, να δημιουργούμε μια πρόσβαση στο κίνημα. Επίσης,
προσπαθούμε να μιλήσουμε στη νέα γενιά, δηλαδή, σε ανθρώπους
που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δε βλέπουν ακόμα
τις λύσεις που προτείνουμε εμείς μέσα στο αντιεξουσιαστικό
κίνημα.
Β: Μας είπες ότι οι ταινίες σου είναι ένας τρόπος για να
συνδεθεί το κίνημα στην Ελλάδα με το κίνημα στο εξωτερικό,
κάτι που κατάφερε και το κομβόι αλληλεγγύης ως ένα βαθμό. Ποιο
ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτή τη δράση;
Γ.Γ:Από την πρώτη στιγμή που συμμετείχα στο κίνημα στην
Ελλάδα, στον αντιεξουσιαστικό χώρο γενικά, προσπάθησα να

συνδέσω την αντιπληροφόρηση με την αλληλεγγύη. Για εμένα αυτά
τα δύο λειτουργούν μαζί. Ίσως όχι πάντα, αλλά συχνά. Οπότε από
το Δεκέμβρη του ’08 που ήμουν στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που
έκανα στο εξωτερικό ήταν, όχι μόνο να ενημερώσω για όσα
σύμβαιναν, αλλά και να μαζέψω υπογραφές στήριξης για τους
πολιτικούς κρατούμενους, που αυξήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα στην
Ελλάδα. Το 2011 έβγαλα ένα βιβλίο με τίτλο “Paroles des murs
athéniens” (Λόγια στους αθηναϊκούς τοίχους), για τα γκράφιτι
στην Αθήνα. Τα έσοδα από το βιβλίο πήγαν σχεδόν όλα για
αλληλεγγύη στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Nosotros, στα
Εξάρχεια, γιατί είχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Ήταν η
πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε τη δημιουργία για να βοηθήσουμε
άμεσα, με αλληλεγγύη, τις δομές μας. Μετά, έγραψα κι ένα
δεύτερο βιβλίο, το “Exarcheia la noire” με τον ίδιο τρόπο. Και
τα δυο βιβλία βγήκαν από τις εκδόσεις “Editions Libertaires”.
Το 2013, με την ταινία “Να μη ζήσουμε σα δούλοι”, στην αρχή
ήταν όλα δωρεάν: οι προβολές, οι συζητήσεις… Αλλά μετά, λόγω
της μεγάλης απήχησης, δε χωρούσε ο κόσμος στους χώρους και τις
καταλήψεις μας στη Γαλλία. Οπότε ξεκινήσαμε τις προβολές μέσα
σε κινηματογράφους που χωρούσαν μέχρι και 300 άτομα. Βάζαμε
όσο χαμηλότερη τιμή μπορούσαμε και μας έμενε ένα ελάχιστο
κέρδος. Με αυτά τα λεφτά αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τις δομές
που φαίνονται μέσα στην ταινία. Από τη ΒΙΟ.ΜΕ, για παράδειγμα,
αγοράσαμε σαπούνια. Βοηθήσαμε την κοινωνική κουζίνα “Άλλος
άνθρωπος”, πάλι το Nosotros, το ΒΟΞ, αλλά και την ΑΔΥΕ
(Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων). Μέσα στο “Να μη
ζήσουμε σα δούλοι” φαίνεται πώς βοηθήσαμε στην αρχή την ΑΔΥΕ,
από το χτίσιμο. Δεν ήταν πάντα πολλά τα λεφτά, αλλά
προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε αρκετές δομές. Στην αρχή στηρίζαμε
καμιά δεκαριά και φτάσαμε μέχρι τις τριάντα δομές το χρόνο.
Έτσι κάναμε και με τη δεύτερη και με την τρίτη ταινία, έτσι θα
κάνουμε και με την τέταρτη.
Το κομβόι δημιουργήθηκε χάρη στη δύναμη που είχαν οι ταινίες.
Δηλαδή, είχαμε κάποια χρήματα από τις ταινίες και κάναμε
πολλές γνωριμίες χάρη σε αυτές. Είχαμε δημιουργήσει σχεδόν ένα
ρεύμα, ένα κίνημα αλληλεγγύης μέσα στη Γαλλία. Ήδη ξέραμε

κόσμο αλλά πολλοί άνθρωποι ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να
βοηθήσουν. Οπότε, με τη σκέψη του Elisée Reclus “Travaillons à
nous rendre inutiles” (Ας δουλέψουμε για να γίνουμε άχρηστοι).
Σε αυτό το πνεύμα είπαμε σε 50-60 άτομα να έρθουν μαζί μας στο
κομβόι για να έρθουν σε άμεση επαφή με το κίνημα στην Ελλάδα.
Πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Κρήτη, πήγαμε Αθήνα κι έτσι
δημιουργήσαμε επαφές πέρα από το θεωρητικό και πέρα από τις
ταινίες. Μέσα στο κομβόι το 70% των χρημάτων που φέρνουμε στις
δομές βγαίνουν από τις ταινίες. Όμως, τα υπόλοιπα τα μαζεύουν
οι σύντροφοι, για παράδειγμα από συναυλίες που κάνουν
σύντροφοι. Τα μαζεύουμε αυτά τα χρήματα και όταν είμαστε όλοι
μαζί, συνήθως μέσα στο πλοίο, συζητάμε πού πήγαν τα λεφτά την
προηγούμενη φορά και πού θέλουμε να τα διαθέσουμε. Όμως
υπάρχει και κόσμος ο οποίος δε θέλει να δίνει χρήματα,
προτιμάει ας πούμε να δίνει γάλατα για τα παιδιά, πάνες κλπ
γιατί μπορεί να είναι δύσπιστος. Κάνουμε, λοιπόν, μια λίστα με
ό,τι ανάγκες υπάρχουν στις δομές (Νοταρά, Δομή προσφύγων στο
Μικρόπολις, ΑΔΥΕ κλπ) και την κυκλοφορούμε πολύ στη Γαλλία.
Μαζεύουμε τα πιο χρήσιμα από όσα μας φέρνουν -γιατί, πολλές
φορές μας φέρνουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά
που ζητάμε- και τα οργανώνουμε. Γιατί για εμάς η αναρχία είναι
το αντίθετο από το χάος και η αλληλεγγύη δεν είναι
φιλανθρωπία. Οπότε δε φέρνουμε τα σκουπίδια μας και ό,τι δε
θέλουμε. Οργανώνουμε τα προϊόντα σε μια σειρά, μέσα σε κουτιά
και κατά είδος και τα φέρνουμε στις δομές με τρόπο που να τις
βοηθάμε. Πριν το πρώτο μεγάλο κομβόι μαζευόμασταν λίγα αμάξια,
χωρίς φορτηγάκια και πηγαίναμε κατευθείαν στις δομές χωρίς να
κάνουμε θόρυβο. Το πρώτο μεγάλο κομβόι, το Μάρτιο του ’17,
ήρθαμε με 27 φορτηγάκια -24 από τη Γαλλία, ένα από το Βέλγιο,
ένα από την Ελβετία κι ένα από την Ισπανία. Από τότε άρχισε να
γίνεται πολύ γνωστό και άρχισαν να το παίζουν στις ειδήσεις,
όπως δείχνει το “Έρωτας και Επανάσταση”. Υπήρξε μεγάλη
παραπληροφόρηση, έλεγαν ότι είχαμε καλάσνικοφ, ότι φέρναμε
φαγητό μόνο για τους πρόσφυγες και όχι για τους Έλληνες. Όλα
αυτά ήταν ψέματα και το ήξεραν αυτοί που το έλεγαν ότι είναι
ψέματα. Η αστυνομία πήρε τις πινακίδες μας για να μας πιέσει
και να μας σταματήσει την επόμενη φορά. Η επόμενη φορά που

ήρθαμε ήταν το Νοέμβριο του ’17. Έτσι ξεκίνησε, λοιπόν, η
δράση με τα κομβόι. Δεν τελείωσε, απλά αυτή τη στιγμή έχουμε
βάλει μια παύλα, λόγω της κατάστασης στην Αθήνα και γενικά
στην Ελλάδα με τη δεξιά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν
τα πράγματα και θα συνεχίσουμε την αλληλεγγύη. Εμείς, στο
κομβόι αλληλεγγύης, αυτό που βάζουμε σε πρώτη σειρά
προτεραιότητας είναι η πολιτική αλληλεγγύη. Δεν είμαστε εδώ
γιατί είμαστε πιο πλούσιοι από τους Έλληνες και τους
πρόσφυγες. Δεν είμαστε εδώ για την οικονομική και την υλική
αλληλεγγύη, αλλά για την πολιτική αλληλεγγύη. Τα υπόλοιπα
είναι το αποτέλεσμα αυτής. Και ίσως μια μέρα να χρειαστεί να
γίνει και το αντίθετο, μπορεί να το χρειαστούμε στη Γαλλία
περισσότερο. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε με τους συντρόφους μας να
οργανώσουμε και επιστροφή προς τη Γαλλία με Έλληνες κι έχει
γίνει σε κάποιες περιπτώσεις με άτομα της Νοταρά, της ΑΚ, του
ΒΟΞ, του Perseus 999. Προσπαθούμε, λοιπόν, να φτιάξουμε την
επαφή κι από την αντίστροφη πλευρά.
Β: Σε μερικές μέρες, τη 17 Νοέμβρη, κλείνει ένας χρόνος από τα
Κίτρινα Γιλέκα. Πιστεύεις πως αυτό το κίνημα υπάρχει ακόμα;
Ποια είναι η εκτίμησή σου για τη φετινή συγκέντρωση;
Γ.Γ: Η 17 Νοέμβρη είναι μια σημαντική μέρα στην Ελλάδα, αλλά
και στη Γαλλία τώρα πια, αφού ξεκίνησε το κίνημα των Κίτρινων
Γιλέκων στις 17 Νοέμβρη του 2018. Πρέπει να πω πρώτα απ’ όλα
ότι, στην αρχή, ήμασταν πολύ δύσπιστοι μέσα στο
αντιεξουσιαστικό και το αντιφασιστικό κίνημα γενικά, γιατί
αφενός, σκοπός αρχικά ήταν μόνο να παλέψουν ενάντια στην
αύξηση των τιμών στα καύσιμα και αφετέρου, μέσα σε αυτό το
λαϊκό κίνημα υπήρχε πολύς κόσμος από την ακροδεξιά, μέχρι και
βασιλικοί. Κάποιες φορές υπήρξαμε και πολύ δύσπιστοι απέναντί
τους και περιμέναμε να δούμε τι έκρυβε μέσα του, τι βάθος
μπορούσαμε να βρούμε. Και τελικά εκπλαγήκαμε. Δεν το
περιμέναμε τόσο έντονο. Μέσα σε μια βδομάδα έγινε ακόμα πιο
έντονο και μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη έγινε χαμός. Έχουμε
εικόνες απίστευτες από εκείνες τις μέρες, τις οποίες είχαμε να
δούμε στη Γαλλία, τόσο στο Παρίσι όσο και αλλού, από το Μάιο

του ’68. Οπότε, το αντιφαστιστικό κίνημα αποφάσισε να μπει
μέσα στο κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων και να το καθαρίσει, όσο
μπορούσε, από φασίστες. Αυτό με την άδεια και τη βοήθεια από
πολλούς ανθρώπους από τα Κίτρινα Γιλέκα που μας κατάλαβαν και
που ενοχλούνταν πολύ από την παραπληροφόρηση των μέσων, τα
οποία διέδιδαν ότι τα Κίτρινα Γιλέκα είναι μόνο ακροδεξιοί.
Δεν ήταν ψέμα ότι υπήρχαν πολλοί ακροδεξιοί ανάμεσά τους, αλλά
η εικόνα που παρουσιάζανε ήταν μια καρικατούρα. Αυτοί οι
άνθρωποι, λοιπόν, συμφώνησαν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η
δουλειά, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Έπρεπε, ενώ
ήμασταν μέσα στο κίνημα, να αφήσουμε τους φασίστες απ’ έξω,
χωρίς όμως να κάνουμε χαμό. Δεν μπορούμε, όμως, να πούμε ότι
έχουμε διώξει τους φασίστες από αυτό το κίνημα. Φασίστες δεν
είναι μόνο όσοι φαίνονται. Υπάρχει και το κοινωνικό φαντασιακό
του φασισμού. Εννοώ ότι υπάρχει πολύς κόσμος μέσα στα Κίτρινα
Γιλέκα που, μάλλον, έχει ψηφίσει Λεπέν, μάλλον είναι
φαλλοκράτες, μάλλον είναι ρατσιστές και είναι ακόμα μέσα σε
αυτό το κίνημα. Όμως, η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν
σχεδόν καθόλου οι αρχηγοί των γνωστών φασιστικών ομάδων. Εκτός
από κάποια σημεία στη Γαλλία όπου είναι πολύ δυνατοί, πιο
δυνατοί από το αντιφασιστικό κίνημα. Στα περισσότερα μέρη
όμως, έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε την εικόνα των Κίτρινων
Γιλέκων.
Μέσα στα Κίτρινα Γιλέκα οι αριστεροί, οι ακροαριστεροί και οι
αντιεξουσιαστές, προσπαθούν να μη μιλάνε μόνο για τα καύσιμα.
Μιλήσαμε για την ομοφοβία, το ρατσισμό, μέχρι και για την
οικολογία. Μιλήσαμε και για τον ταξικό πόλεμο. Σε αυτό το
κίνημα υπάρχουν άνθρωποι από τη μεσαία τάξη, οι οποίοι έχουν
δικά τους μαγαζιά, όμως έχουν “πέσει” από την τάξη τους. Στη
Γαλλία
υπάρχει
γι’
αυτούς
ο
όρος
“declassé”
(~υποβιβασμένος/ξεπεσμένος). Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι, για
παράδειγμα κάποιος που έχει ένα μαγαζί, αλλά δεν μπορεί να τα
βγάλει πέρα. Οι “declassés”, λοιπόν, τείνουν να πηγαίνουν αργά
ή γρήγορα προς την ακροδεξιά. Μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε
και προλάβαμε αυτές τις ομάδες να τις κρατήσουμε μαζί μας σε
μεγάλο βαθμό. Καταφέραμε να τους κάνουμε να καταλάβουν, τώρα

που έχουν πέσει στη δικιά μας τάξη, από πού έρχεται το
πρόβλημα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει το 1% κατά του 99%.
Δεν πιστεύουμε, όπως στηρίζει ο Γκρέμπερ, ότι είμαστε στο 99%.
Γιατί μέσα στο 99% υπάρχουν μπάτσοι, φασίστες, υπάρχει μια
μεσαία τάξη που συνεργάζεται εύκολα με τα αφεντικά κι έχει μια
καλή ποιότητα ζωής. Αυτοί που παλεύουμε για έναν άλλο κόσμο
δεν είμαστε και τόσο πολλοί. Αυτό είναι μύθος. Μπορεί να
αποτελούμε μια πλειοψηφία αυτοί που το θέλουμε, αλλά σίγουρα
δεν είμαστε το 99%.
Για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, θέλαμε μέσα στην άνοιξη του
2019 να γίνουν πιο πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι δίπλα στους
οποίους παλεύουμε. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε δομές
“λαϊκής εκπαίδευσης”, κάναμε προβολές. Για παράδειγμα, το
σύνθημα “Να μη ζήσουμε σα δούλοι” το έχουν χρησιμοποιήσει τα
Κίτρινα Γιλέκα 2-3 φορές σαν κάλεσμα. Και το “Αγωνίζομαι, άρα
υπάρχω” το έχουν χρησιμοποιήσει σα σύνθημα και τώρα, στις 17
Νοέμβρη θα γίνουν προβολές των ταινιών μας.
Πέρα από αυτά, οι εκλογές της άνοιξης έχουν δημιουργήσει
διάσπαση μέσα στο κίνημα. Εκείνη την περίοδο το κίνημα έχασε
την έντασή του. Οι εκλογές είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του
κοινωνικού κινήματος. Γι’ αυτό κάθε φορά που φοβάται η
εξουσία, καλεί εκλογές. Γι’ αυτό ο Ντε Γκωλ το Μάιο του ’68 τι
έκανε; Κάλεσε εκλογές μέσα σε 3 βδομάδες. Έτσι ο κόσμος άρχισε
να ασχολείται με αυτό και να μπλέκει σε εσωτερικούς τσακωμούς
και το κίνημα αποδυναμώθηκε. Το ίδιο έγινε και με το Ρωμανό το
Δεκέμβριο του ’14. Ο Σαμαράς θα μπορούσε να μείνει στην
κυβέρνηση άλλα δύο χρόνια σχεδόν, αλλά τελικά κάλεσε εκλογές
και “ηρέμησε τα πνεύματα”. Τουλάχιστον έτσι το έζησα εγώ εδώ
στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε και στη Γαλλία. Υπήρχε μια αφίσα με
κάτι πρόβατα που έλεγε “Επιστροφή στην κανονικότητα”. Η
εξουσία χρησιμοποίησε τις εκλογές για να σπάσει το κίνημα,
μετά ήρθε το καλοκαίρι και τώρα περιμένουμε να δούμε μέχρι που
μπορεί να φτάσει το κίνημα και πόση ένταση μπορεί να έχει.
Έχουμε ένα ραντεβού 16 Νοέμβρη, που πέφτει Σάββατο για τα
“γενέθλια” και ένα στις 5 Δεκέμβρη που είναι η Γενική Απεργία

στη Γαλλία.
Το επόμενο μέρος της συζήτησης θα δημοσιευθεί αύριο.

Αγωνίζομαι Αρα Υπάρχω (Je
lutte
donc
je
suis)
–
Ολόκληρη η ταινία
Mετά από το Να μην ζήσουμε σαν δούλοι, η νέα ταινία του Γιάννη
Γιουλούντα : ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ (Je lutte donc je suis).
“Η ταινία επικεντρώνεται στην πραγματικότητα των αντιστάσεων
στην Ελλάδα και την Ισπανία της κρίσης και της ελπίδας….
Με γυρίσματα και στα Χανιά και το Αποπηγάδι, αλλά και στο
Ηράκλειο, στο Κοινωνικό Ιατρείο Ηρακλείου και την κατάληψη
Ευαγγελισμού αλλά και με αναφορές στο κίνημα κατά των ΒΑΠΕ και
σε ανθρώπους που έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους να
διαφυλάξουν τα τοπικά είδη σπόρων, η ταινία απασχολείται με
τις πολλές μορφές αντίστασης σε μία κατάσταση ειδική, που
είναι τα μνημόνια, αλλά και γενικότερη που είναι η φύση της
καταπίεσης εντός του καπιταλιστικού μοντέλου ανάπτυξης.”

ΤΑΙΝΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

“Είναι όμορφη η Γαλλία” –
Διάλυση
του
καταυλισμού
προσφύγων στο Καλαί (Βίντεο)
Βίντεο του κινηματογραφιστή Stéphane Trouille για τη διάλυση
της νότιας ζώνης του καταυλισμού μεταναστών και προσφύγων στο
Καλαί της Γαλλίας (της λεγόμενης “Ζούγκλας” του Καλαί) που
συνέβη τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Stéphane Trouille είναι Γάλλος ακτιβιστής, κατά της
παγκοσμιοποίησης, ανεξάρτητος κινηματογραφιστής και βρέθηκε
μεταξύ των φετινών ομιλητών του B-FEST. Αποφάσισε να συμβάλλει
στον αγώνα με την κάμερά του για μία κοινωνία με αλληλεγγύη
ενάντια σε κάθε κυριαρχία. Μέρος της δουλειάς του βρίσκεται
εδώ.

Προβολές
Μετασχηματισμών
(ντοκιμαντέρ 2014)
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).

