
1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«τα αναρχικά βιβλία είναι όπλα 

ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό»
παράφραση συνθήματος από την Ισπανική Επανάσταση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

29
19.00 

21.00 

Παρουσίαση του 2ου τεύχους της πολιτικής επιθεώρησης 

«Κοινωνικός Αναρχισμός» από τις συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ

Παρουσιάση άρθρων από τον Κοινωνικό Αναρχισμό γύρω 

απο το ζήτημα της οργάνωσης του αναρχικού κινήματος 

ΜΑΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΕΣΠΕΡΟΣ (ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

«Ζούμε στην εποχή των δολοφόνων και είμαστε αναγκασμένοι να θέσουμε κάποια κατεπείγοντα 

ερωτήματα: Ποια είναι η πραγματική φύση του φασισμού; Ποιο το ιστορικό του στίγμα; Ποια 

σχέση τον συνδέει ευθύγραμμα με τον φασισμό; Ποιες οι φιλοσοφικές του καταβολές; Ποιοι οι 

μηχανισμοί που τον γεννούν; Κατάφερε ποτέ πραγματικά να συνεπάρει την εργατική ταξη; Ποιες 

ψυχολογικές, υλικές κι αισθητικές χειρονομίες τον εκφράζουν; Ποια μπορεί να είναι σήμερα μια 

στρατηγική αφανισμού του τέρατος; Πώς πρέπει να οργανωθούμε απέναντι στο νέο 

ολοκληρωτισμό;»

Το ερώτημα «οργάνωση» ή «μη οργάνωση» δεν έχει υπαρξει ποτέ ως θέμα διένεξης ανάμεσα 

στους σοβαρούς αναρχικούς, παρά μόνο ίσως ανάμεσα σε εκείνους τους μοναχικούς ατομικιστές, 

των οποίων η ιδεολογία έχει τις ρίζες της περισσότερο σε μια εκδοχή του κλασικού 

φιλελευθερισμού παρά στην αναρχία.[...] Το πραγματικό ερώτημα αφορά στο είδος της 

οργάνωσης.

                                                                                                                M. Bookchin



30ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΗ

20:00

21:00

22.30

Παρουσίαση του βιβλίου “Louise Michel: Σας 

γράφω από τη νύχτα μου» από τη +τεχνία-

Με αφορμή τα 143 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα (Μάρτιος-Μάιος 1871),θα 

πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου “σας γράφω από τη νύχτα μου”, που 

περιλαμβάνει γράμματα της Louise Michel, λίγο πριν και μετά την Παρισινή Κομμούνα.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει προβολή slides (κάποια γενικά ιστορικά στοιχεία και 

αποσπάσματα από τα γράμματα της Louise Michel), μία επισκόπηση της Παρισινής 

Κομμούνας, τη συμμετοχή ελλήνων εξεγερμένων σε αυτό το επαναστατικό κοινωνικό 

εγχείρημα κατάργησης της εξουσίας και της εκμετάλλευσης που αντιμετώπισε την 

αιματηρή στρατιωτική καταστολή και αναφορές στη συγκεκριμένη μετάφραση 

(μεθοδολογία, δυσκολίες, επιλογή) και τα χαρακτηριστικά της έκδοσης.

Προβολή της υποτιτλισμένης ταινίας Louise Michel, 

la rebelle και ιστορική έκθεση υλικού γύρω από την 

Παρισινή Κομμούνα

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά τους σε υλικό τους συντρόφους από την 

κατάληψη σινιάλο στο αιγάλεω και τη συντρόφισσα Β. από το τμήμα γαλλικών του 

κατειλημμένου κοινωνικού κέντρου Κ*Βοξ στα Εξάρχεια

Ρεμπέτικο Γλέντι
για την οικονομική ενίσχυση του φεστιβάλ, για την επανοικειοποίηση των 

δημοσίων χώρων μακριά από λογικές κέρδους, εμπορεύματος και 

διαμεσολάβησης

19:00 Παρουσίαση του εγχειριδίου εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας σε μεταναστες και πρόσφυγες από την ομάδα 

για την αυτομόρφωση της κατάληψης Σινιάλο



31 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΗ

18:00

20:00

22.00

Παρουσίαση του βιβλίου «Χρέος, τα πρώτα 5 χιλιάδες 

χρόνια» από τις εκδόσεις στάσει εκπίπτοντες

Αν το «χρέος», με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυριαρχεί στην καθημερινότητα, η 

συζήτηση περί χρέους δεν έχει σταματήσει για τουλάχιστον 5.000 χρόνια. Η ένταξη 

του φαινομένου στον ανθρωπολογικό πυρήνα και η προσπάθεια κατανόησής του 

μέσω της μελέτης των αρχέγονων πιστωτικών διευθετήσεων, οδήγησε τον Ντέιβιντ 

Γκρέιμπερ στην ιχνηλασία και τη σαρωτική ιστορική αφήγηση των ποικίλων μορφών 

χρέους, τον αντιπραγματισμό, τις ανταλλαγές, την προέλευση του χρήματος και της 

πίστωσης, των δανείων και των πιστωτικών καρτών.

Παρουσίαση του βιβλίου «Αναρχοκομμουνισμός από τις 

εκδόσεις Κόκκινο Νήμα

Συλλογή κειμένων για την ιστορία του αναρχοκομμουνιστικού κινήματος

«Ανασύροντας στην επιφάνεια το παλιό αναρχοκομμουνιστικό κίνημα και τη θεωρία 

του, δεν παρουσιάζουμε μόνο ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο βαθιά ανθρώπινο και οικουμενικό 

έδωσε ο αναρχισμός στους δύο αιώνες της ιστορίας του, αλλά επιπλέον συνεχίζουμε, 

να μιλάμε για τον κομμουνισμό ως υπάρχον ιστορικό κίνημα. [...] H πρακτική ανάγκη 

για τον κομμουνισμό πηγάζει μέσα από τα αδιέξοδα της αντιφατικής καπιταλιστικής 

κοινωνικής σχέσης και τους πραγματικούς, καθημερινούς αγώνες του προλεταριάτου. 

H διερεύνηση της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος είναι διερεύνηση του 

ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να γίνουν κατανοητές οι υπάρχουσες 

κοινωνικές συγκρούσεις».

από τον πρόλογο της εκδοτικής ομάδας

Θεατρική Παράσταση «Ο Άσχημος» 
από τη θεατρική ομάδα Τότε Πότε



κινήματος, τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής Τα αναρχικά βιβλία είναι 
γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες κ.α.

όπλα ενάντια στο σύγχρονο 
Δημιουργούμε ένα χώρο ελεύθερο από το κράτος 

και το εμπόρευμα, ένα χώρο συνάντησης, ολοκληρωτισμό”
συζήτησης και κριτικής, όπου το όποιο αντίτιμο 

Λίγα λόγια για το αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου
υπάρχει για να εξυπηρετεί την οικονομική 

αυτοενίσχυση των διάφορων εγχειρημάτων που 
Η διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Αναρχικού 

συναποτελούν το φεστιβάλ.
Βιβλίου στην Πάτρα υπήρχε εδώ και αρκετό 

καιρό ως ιδέα συντρόφων και συντροφισσών που Από τις εκδηλώσεις δεν θα μπορούσε να λείπει η 
σήμερα συμμετέχουν στον αυτοδιαχειριζόμενο πολιτιστική δραστηριότητα σε μια λογική 
χώρο “επί τα πρόσω”. επανοικειοποίησης του δημόσιου χώρου και 

μετατροπής του σε τόπο συνάντησης, αντίστασης 
Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του και δημιουργίας. Έτσι, την Παρασκευή οι 
πλούτου των αναρχικών, αντιεξουσιαστικών εκδηλώσεις θα κλείσουν με μουσική, ενώ το βράδι 
και ελευθεριακών αντιλήψεων, η διάχυση των του Σαββάτου με την θεατρική παράσταση “ο 

αναρχικών προταγμάτων στην κοινωνία και άσχημος” από την ομάδα “Τότε Πότε”.

ειδικά στη νεολαία της πόλης σε μια περίοδο που 

Την Πέμπτη και την Παρακευή, η έκθεση η κρατική προπαγάνδα σε βάρος όσων 

αντιστέκονται αυτοοργανωμένα και από τα κάτω βιβλίου θα ξεκινά από τις 5 το απόγευμα ενώ το 

κυριαρχεί, ενώ ο ρατσισμός, ο κοινωνικός Σάββατο από τις 11 το πρωί. Παράλληλα, σε όλη 
κανιβαλισμός και ο εκφασισμός φαντάζουν ως οι τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει έκθεση 
μόνες επιλογές μιας κοινωνίας σε κρίση. αφίσα και φωτογραφίας από στιγμές του 

αναρχικού και ευρύτερου ριζοσπαστικού 
Παράλληλα, σε μια περίοδο που και στο εσωτερικό κινήματος καθώς και μόνιμη έκθεση με 
των κινημάτων αντίστασης διαμορφώνονται όροι ξενόγλωσσα κινηματικά βιβλία.
απαξίωσης για την πολιτική ζύμωση και εμβάθυνση, 

θεωρούμε πως η προώθηση της κουλτούρας της Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν 

αυτομόρφωσης, της πολιτικής και θεωρητικής θετικά στο κάλεσμα μας για τη διεξαγωγή ενός 

τέτοιου φεστιβάλ. Εκδοτικά εγχειρήματα, αναζήτησης, της διατήρησης της κοινωνικής 

πολιτιστικές ομάδες, αυτοδιαχειριζόμενους και ταξικής μνήμης απέναντι στην κουλτούρα του 
χώρους, καταλήψεις και πολιτικές συλλογικότητες.lifestyle αναρχισμού και της χουλιγκανοποίησης της 

πολιτικής, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές 
Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος “επί τα πρόσω” | στην κατεύθυνση της ευρύτερης ανασυγκρότησης 

Πατρέως 87 στις σκάλες του ριζοσπαστικού και επαναστατικού κινήματος.

epitaprosw.espivblogs.netΦέτος, στο 3ήμερο φεστιβάλ θα υπάρχουν 
anarchistbookfairpatras.wordpress.comβιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις 

και προβολές γύρω από την κρίση και το χρέος, το 

πρόταγμα του αναρχοκομμουνισμού, την ιστορία 

της Παρισινής Κομμούνας του 1871, το φασισμό, 

το ζήτημα της οργάνωσης του αναρχικού 
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