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Τον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.

...ïéëïäïíñîôá÷ ôèî áììèìåççàè ëáé ôèî áîôÝóôáóè 
åîÀîôéá óôèî Ûòèíè øñòá ôïù ëáðéôáìéóíïà... 

Η δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess
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Τον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.
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Η δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess



στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ελευθεριακό 

φεστιβάλ βιβλίου 

θεσσαλονίκης

ôòÝôè

éïàîè
6 -12 íí

18
19

20

ôåôÀòôè

ðÛíðôèστο πάρκο  
της Ροτόντας

ôòÝôè

éïàîè
6 -12 íí

18

19
20

ôåôÀòôè

ðÛíðôè

2ï åìåùõåòéáëÞ æåóôéâÀì âéâìÝïù õåóóáìïîÝëè÷
3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

Τ
ον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.

...ïéëïäïíñîôá÷ ôèî áììèìåççàè ëáé ôèî áîôÝóôáóè 
åîÀîôéá óôèî Ûòèíè øñòá ôïù ëáðéôáìéóíïà... 

Η 
δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess



στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ελευθεριακό 

φεστιβάλ βιβλίου 

θεσσαλονίκης

ôòÝôè

éïàîè
6 -12 íí

18
19

20

ôåôÀòôè

ðÛíðôèστο πάρκο  
της Ροτόντας

ôòÝôè

éïàîè
6 -12 íí

18

19
20

ôåôÀòôè

ðÛíðôè

2ï åìåùõåòéáëÞ æåóôéâÀì âéâìÝïù õåóóáìïîÝëè÷
3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

Τ
ον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.

...ïéëïäïíñîôá÷ ôèî áììèìåççàè ëáé ôèî áîôÝóôáóè 
åîÀîôéá óôèî Ûòèíè øñòá ôïù ëáðéôáìéóíïà... 

Η 
δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess



στο πάρκο  
της Ροτόντας
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φεστιβάλ βιβλίου 

θεσσαλονίκης

ôòÝôè
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της Ροτόντας

ôòÝôè

éïàîè
6 -12 íí

18

19
20

ôåôÀòôè

ðÛíðôè

2ï åìåùõåòéáëÞ æåóôéâÀì âéâìÝïù õåóóáìïîÝëè÷
3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

Τ
ον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.

...ïéëïäïíñîôá÷ ôèî áììèìåççàè ëáé ôèî áîôÝóôáóè 
åîÀîôéá óôèî Ûòèíè øñòá ôïù ëáðéôáìéóíïà... 

Η 
δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess



στο πάρκο  
της Ροτόντας
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ðÛíðôè στο πάρκο  
της Ροτόντας
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éïàîè
6 -12 íí

18

19
20
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ðÛíðôè

2ï åìåùõåòéáëÞ æåóôéâÀì âéâìÝïù õåóóáìïîÝëè÷
3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

Τον Μάιο του 2009 εκδοτικές συλλογικότητες, άτομα και ομάδες, 
συμμετείχαμε στη διοργάνωση του 4ου βαλκανικού αναρχικού 

φεστιβάλ βιβλίου, στην πλατεία της Ροτόντας. Διαπιστώνοντας τόσο 
τη χρησιμότητα μιας περιοδικής διοργάνωσης για την προώθηση των 
ελευθεριακών εκδόσεων και ιδεών όσο και την ανάγκη για διάλογο 
σε χώρο δημόσιo, προσβάσιμο στον καθένα/μιά, τον Ιούνιο του 2010 
οργανώσαμε στον ίδιο χώρο το 1ο ελευθεριακό φεστιβάλ βιβλίου Θεσ-
σαλονίκης. Με καθυστέρηση 2 χρόνων (για λόγους ανεξάρτητους της 
θέλησής μας), διοργανώνουμε φέτος το 2ο ελευθεριακό φεστιβάλ βι-
βλίου της Θεσσαλονίκης.
 Το κεντρικό θέμα του βαλκανικού φεστιβάλ ήταν «από τα βαλκάνια 
της εκμετάλλευσης και του εθνικισμού στα βαλκάνια της αλληλεγγύης 
και των αγώνων», ενώ το κεντρικό θέμα του 1ου ελευθεριακού φεστι-
βάλ βιβλίου ήταν «ΚΡΙΣΗ: αφορμή για λεηλασία και μέθοδος διακυ-
βέρνησης ή αφετηρία ολικής ρήξης και κοινωνικής αυτοθέσμισης;». 
 Φέτος το φεστιβάλ είναι τριήμερο και περιλαμβάνει βιβλιοπαρου-
σιάσεις και συζητήσεις για την κρίση, τα κοινά, τις νέες καπιταλι-
στικές περιφράξεις, τον αντιφασισμό ως πρώτη προτεραιότητα του 
κοινωνικού κινήματος αλλά και τον φασισμό ως συστατικό της κα-
θημερινής ζωής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δημιουργούμε έναν 
χώρο προσωρινά ελεύθερο από το κράτος και την αγορά, ένα χώρο 
συνάντησης, συζήτησης και κριτικής, από τον οποίο δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει η λογοτεχνία και η μουσική. 
 Η έκθεση βιβλίων ξεκινά στις 6.00 μμ. Και οι τρεις ημέρες θα κλεί-
σουν με μουσικά σχήματα στο πνεύμα της επανοικειοποίησης των δη-
μόσιων χώρων ως τόπων συνάντησης, αντίστασης και δημιουργίας.
 Αυτονόητο είναι ότι προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκθέτοντας 
το έντυπο υλικό τους άτομα και συλλογικότητες που κρίνουν ως σημα-
ντική τη σταθερή διοργάνωση ενός ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου.

...ïéëïäïíñîôá÷ ôèî áììèìåççàè ëáé ôèî áîôÝóôáóè 
åîÀîôéá óôèî Ûòèíè øñòá ôïù ëáðéôáìéóíïà... 

Η δημιουργία του ελευθεριακού φεστιβάλ βιβλίου της Θεσσαλονίκης 
είχε ως αφετηρία τη διοργάνωση στην πλατεία της Ροτόντας του 

4ου βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου, τον Μάιο του 2009. Τον 
Μάιο του 2013 πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας το 7ο 
βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου, με συμμετοχή συντροφισσών και 
συντρόφων από τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Επαναβεβαιώνουμε την αδερφοσύνη μας με τις συντρόφισσες 
και τους συντρόφους από τις βαλκανικές χώρες που επί 2,5 δεκαετίες βι-
ώνουν την καπιταλιστική επίθεση –είτε την αποκαλούν «μετάβαση» είτε 
«κρίση», ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου τους αν-
θρώπους χώρισαν ο πόλεμος και οι εθνικισμοί. Στα Βαλκάνια και παντού 
μπορούν να τους ενώσουν η αντίσταση και η αλληλεγγύη. Παραθέτουμε 
τις τελευταίες παραγράφους της κοινής διακήρυξης της γενικής συνέλευ-
σης του βαλκανικού αναρχικού φεστιβάλ βιβλίου στη Λουμπλιάνα: 

 «Είμαστε αλληλέγγυοι με όλες/ους τις/τους καταπιεσμένες/ους που 
αγωνίζονται για την απελευθέρωση. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τους 
αγώνες ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική και στη Βουλγα-
ρία και τη Ρουμανία, την αυτοδιαχείριση στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ 
στη Θεσσαλονίκη, τις πρόσφατες ταραχές [ενάντια στο ΔΝΤ] στη Σλο-
βενία. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε όλες 
και όλοι μαζί ενάντια στην καταστολή που υφίστανται αυτά τα κινήματα.
 Το βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου είναι ένα στέρεο βήμα για να 
επιτεθούμε στον εθνικισμό, να αναπτύξουμε τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
και να δημιουργήσουμε νέα σχέδια και εγχειρήματα (...) κάτω από ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες και σε μια περιοχή που την έχει ρημάξει ο πόλεμος, 
προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κόσμο και να βάλουμε τα θεμέλια 
για την έξοδο από το καπιταλιστικό σύστημα, από το κράτος και από όλες 
τις εξουσιαστικές σχέσεις – προς τη χειραφέτηση και την ελευθερία.»

Λουμπλιάνα, 26 Μάη 2013

 ελευθεριακό 
φεστιβάλ βιβλίου 
θεσσαλονίκης

№

3ï æåóôéâÀì åìåùõåòéáëñî åëäÞóåöî óôè ÄïôÞîôá

 ôòÝôè 18 éïàîè-
6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το  Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)
8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»
 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷
óùîáùìÝá antifa hip-hop
  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-
7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo, 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

 ðÛíðôè 20 éïàîè-
âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 
  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  

την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess

στο πάρκο  
της Ροτόντας

 ôòÝôè 18 éïàîè-

6íí âéâìéïðáòïùóÝáóè «Η ψυχική υγεία σε συνθήκες κρίσης»
 (μια έκδοση από το Αυτόνομο Στέκι - Αθήνα)

  «...Σε συνθήκες κρίσης οι ζωές μας, εμάς των από κάτω, υποτι-
μώνται παράλληλα φυσικά με την υποτίμηση της εργατικής μας 
δύναμης. Όσοι και όσες περισσεύουμε από τις δυνατότητες της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης ή όσοι και όσες πρέπει να «φτηνύ-
νουμε», ώστε να είναι συμφέρουσα η αξιοποίησή μας μέσα στην 
σχέση του κεφαλαίου, θα απαξιωθούμε σε όλα τα επίπεδα τόσο 
μέσα στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, όσο και στο επίπεδο 
της κοινωνικής αναπαραγωγής της εργατικής μας δύναμης».

8íí óùúÜôèóè «Κοινά - περιφράξεις - κρίσεις»

 *  Massimo de Angelis
 *  ¢èíÜôòè÷ ºöôóÀëè÷

  «...Τι απαιτείται για να αλλάξουμε τον κόσμο; Κάτι εντελώς δια-
φορετικό από την πολιτική εκπροσώπηση που γεννιέται από έναν 
αγώνα (...) [πρέπει] να μπορούμε να δούμε τι βρίσκεται “εκτός” 
του κεφαλαίου ενώ συγχρόνως ζούμε μέσα σε αυτό, να πιστεύ-
ουμε στις δυνάμεις μας που θα δώσουν ζωή στα κοινά χωρίς να 
τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι έχουμε υπερβεί τον ταξικό πόλεμο, 
να αναγνωρίζουμε την τάξη ως ένα κατακερματισμένο πεδίο υπο-
κειμενικοτήτων και αντιλήψεων και παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλες τις 
απειλές των περιφράξεων και της αφομοίωσης από το κεφάλαιο, 
να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των κοινών».

óùîáùìÝá antifa hip-hop

  *  Αλλοιωμένες μορφές (Κιλκίς)
  *  Renovatio (Μπεράτι-Λάρισα)

 ôåôÀòôè 19 éïàîè-

7íí ðáòïùóéÀóåé÷ - óùúÜôèóè

 *    «Η κανονικότητα του ναζιστικού φαινομένου – Ο φασισμός  
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (εκδόσεις Δοκιμή)

 * «Arditi del Popolo 1921-1923» (εκδόσεις Ευτοπία)
 *   «Φασισμός και καθημερινή ζωή» σημειώσεις της στέπας νο 3 

(εκδόσεις των ξένων)

  «...Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής 
αντίστοιχης με της τότε Ιταλίας [του μεσοπολέμου], που η άνοδος 
του ντόπιου φασισμού είναι καταφανώς μια “προληπτική αντεπανά-
σταση” αντίστοιχη με της τότε Ιταλίας ή και της Ισπανίας του ’36, 
τα κυρίαρχα κομμάτια της κοινοβουλευτικής –και όχι μόνο– αριστε-
ράς ακολουθούν μια πολιτική στρουθοκαμηλισμού, αντίστοιχη με τα 
τότε σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας».

  «...Ο φασισμός δεν είναι  κόμμα, δεν είναι πολιτική τάση, δεν είναι 
μια παραίσθηση βίας που θολώνει το κρύσταλλο της δημοκρατίας 
και χαμηλώνει τη λάμψη του διαφωτισμού (...) Είναι το δήθεν άκρο 
που βγαίνει από τα σπλάχνα του κτήνους. Οι φασιστικές αξίες (η 
περιφρόνηση στον αδύναμο, η υποταγή στον δυνατό και οι διάφορες 
εκφάνσεις των κοινωνικών αυτών παθολογιών):

– διαποτίζουν την καθημερινότητα της αστικής δημοκρατίας,
–  είναι απαραίτητες για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την άλλη όψη 

της, την καπιταλιστική λεηλασία, 
–  στερεώνονται στην ευγονική πολιτική και την αντιμετώπιση του 

πληθυσμού ως «βιομάζας» - ως σωμάτων που είναι, παράγουν και 
αναπαράγουν εμπορεύματα, που μπορούν να εξοντωθούν, να διαμε-
λισθούν, να διαιρεθούν, να ανακυκλωθούν, να τηλερυθμιστούν, να 
γίνουν αόρατα».

óùîáùìÝá *  Γκολέμα Γκλάβα

  ðÛíðôè 20 éïàîè-

âéâìéïðáòïùóéÀóåé÷

6 íí  Οι συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ παρουσιάζουν  
την πολιτική επιθεώρηση «Κοινωνικός Αναρχισμός»

  «...Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ολοένα και διευρύνεται ενώ  
ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι ο όρος με τον οποίο μπορεί 
να περιγραφεί η εποχή μας. Οι συνθήκες διαβίωσης της εργατικής 
τάξης βυθίζονται και ταυτόχρονα μορφές καταπίεσης βγαλμένες 
από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας του καπιταλισμού έχουν 
εδραιωθεί κι επεκτείνονται σε ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια 
προλεταρίων τόσο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες όσο 
και στο παρανομοποιημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, τους 
μετανάστες».

8 íí Ç°îáòøÝá ëáé ìïçïôåøîÝáÈ 

  Οι εκδόσεις Πανοπτικόν παρουσιάζουν  
την ποιητική συλλογή “Κλέφτικο” του Γ. Πρεβεδουράκη

   καλό μου θήραμα,
   πές μου, σε παρακαλώ

  τι ’ναι προτιμότερο από τα δυο;

  να σε κυνηγάνε 
  ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

  ή να σε κυνηγάνε
  ενώ επιτρέπεται;

óùîáùìÝá *  next patient
   *  regressverbot
   *  underwater chess


