
Το ΒΑΒ2016 με τα μάτια των Βιβλίων Ανομίασ 

Σο Βαλκανικό Αναρχικό Φεςτιβάλ Βιβλίου (Balkan Anarchist Bookfair) γεννιζται ςαν ιδζα το 

2003 ςτθ Λιουμπλιάνα τθσ λοβενίασ. Σο φεςτιβάλ, με τισ ανάλογεσ διακοπζσ, κα ταξιδζψει 

ςε διάφορεσ βαλκανικζσ πόλεισ. Από ελλθνικισ ςκοπιάσ, άοκνεσ υπιρξαν οι προςπάκειεσ 

ςυντροφιςςϊν/ων από Θεςςαλονίκθ για τθν οργάνωςθ βαλκανικϊν δικτφων, με 

αποτζλεςμα το ΒΑΒ του 2009 να φιλοξενθκεί ςτθ Νφφθ του Θερμαϊκοφ. Μζςω αυτϊν των 

δικτφων δθμιουργικθκαν οι πρϊτεσ επαφζσ μεταξφ ςυντρόφων/ιςςων από τα Γιάννινα με 

αντίςτοιχουσ/εσ από τα Βαλκάνια. Ήδθ από το 2012 υπιρξαν επιςκζψεισ και ανταλλαγζσ 

εκδθλϊςεων, κυρίωσ με πόλεισ τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ. Από τισ 23 ζωσ τισ 25 Ιοφνθ 

2016 διοργανϊκθκε ςτα Γιάννινα το 10ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεςτιβάλ Βιβλίου. 

Το υπόςτρωμα 

Η δθμιουργία τθσ ομάδασ διακίνθςθσ εντφπων Βιβλία Ανομίασ (Νοζμβρθσ 2013) και –

κυριότερα- θ δθμιουργία του ελευκεριακοφ εργαςτθρίου F451 (Φλεβάρθσ 2015), με τθν 

επακόλουκθ ςτζγαςθ των δραςτθριοτιτων του Κινθματικοφ Αρχείου Ιωαννίνων και των 

Βιβλίων Ανομίασ, ςυνετζλεςαν ςτθ διάδοςθ τθσ κουλτοφρασ του βιβλίου. Αξίηει να τονιςτεί 

ότι το 2015 υπιρξαν 4 εκδόςεισ ςτθν πόλθ μασ που προιλκαν από αυτοοργανωμζνεσ 

προςπάκειεσ1. Διάφορεσ ομάδεσ ανζπτυξαν δράςεισ και εκδθλϊςεισ προςανατολιςμζνεσ 

προσ τθ βαλκανικι, ενϊ και το πολυπολιτιςμικό παρελκόν τθσ πόλθσ ςυνειςζφερε ςτο να 

καταςτεί θ ιδζα τθσ διεκδίκθςθσ του ΒΑΒ2016 ωσ ελκυςτικι. Επιπλζον κεωριςαμε ότι το 

BAB μπορεί να επιδράςει κετικά προσ το χϊρο τθσ πόλθσ (π.χ. διάνοιξθ νζων προοπτικϊν, 

δθμιουργία ςχζςεων ι ενίςχυςθ τθσ κουλτοφρασ του διεκνιςμοφ), αλλά και θ πόλθ κετικά 

προσ το κεςμό του φεςτιβάλ. Οι κινθματικζσ υποδομζσ των Ιωαννίνων (π.χ. για ςτζγαςθ των 

ςυμμετεχόντων ι για τεχνικι κάλυψθ των εκδθλϊςεων) είναι ςε τζτοιο βακμό 

ανεπτυγμζνεσ που μποροφν να αποτελζςουν και πθγι ζμπνευςθσ για τουσ Βαλκάνιουσ 

ςυντρόφουσ/ιςςεσ. 

 

Η προεργαςία 

Σθν πρωτοβουλία για τθ διοργάνωςθ του ΒΑΒ τθν αναλαμβάνουμε ωσ Βιβλία Ανομίασ, 

απευκφνοντασ κάλεςμα τον Οκτϊβρθ του 2015 ςε πολιτικζσ, κοινωνικζσ και 

ςυνδικαλιςτικζσ ςυλλογικότθτεσ που εγγράφονται ςαφϊσ ςτο ρεφμα τθσ αυτοοργάνωςθσ. 

το κάλεςμα ανταποκρίκθκαν 11 ςυλλογικότθτεσ, ενϊ αποφαςίςτθκε πωσ τθν ευκφνθ του 

ΒΑΒ κα φζρει θ διοργανωτικι ςυνζλευςθ αποτελοφμενθ από τισ ομάδεσ2. Από τα μζςα 

                                                            
1 Abolish Restaurants από το Κινθματικό Αρχείο Ιωαννίνων, The Fixer από τθν ομάδα Ενάντια ςτθ 
Λικθ, Ημερολόγιο 2015 με αναφορά ςε ιςτορικά-πολιτικά ςτοιχεία τθσ πόλθσ μασ από τον 
Αυτοδιαχειριηόμενο Κοινωνικό Χϊρο Ιωαννίνων, ςυλλογι διθγθμάτων Ο Αγαλμάνκρωποσ από το 
ςφντροφο Ν.Χρθςτίδθ. 

2 Kατάλθψθ Αντιβίωςθ, Kατάλθψθ Acta et Verba, Αυτόνομο Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Eφθμερίδα 
δρόμου Άπατρισ (Ο Ιωαννίνων), Oμάδα διακίνθςθσ εντφπων Βιβλία Ανομίασ, Κινθματικό Αρχείο 
Ιωαννίνων, Ενάντια ςτθ Λικθ, Ελευκεριακι υνδικαλιςτικι Ζνωςθ (Ιωαννίνων), Ab Initio, Ανοιχτι 
υνζλευςθ Αντιεξουςιαςτϊν/τριων Φοιτθτϊν/τριων Ιωαννίνων, Aκλθτικό ςωματείο Απείκαρχοσ. 



Γενάρθ, οπότε και κατοχυρϊκθκε θ υποψθφιότθτα τθσ πόλθσ μασ, ζωσ και το ΒΑΒ 

πραγματοποιιςαμε πολλζσ ςυνελεφςεισ για τθν επίλυςθ πολιτικϊν και πρακτικϊν κεμάτων 

που αφοροφςαν ςτα διοργανωτικά, τθ ςτζγαςθ και ςίτιςθ, τθ κεματολογία των 

εκδθλϊςεων, τα οικονομικά κλπ, άλλοτε με ολομζλειεσ, αλλά κυρίωσ με τθν αποςτολι 

εκπροςϊπων.  Νιϊκουμε τθν ανάγκθ να ομολογιςουμε πωσ το κλίμα υπιρξε μεταξφ μασ 

κετικό, με τθν ανάλογθ ςυναίνεςθ και  ςυντροφικότθτα, πράγμα που δεν επζτρεψε ςτισ 

δεδομζνεσ διαφορετικζσ μασ κζςεισ να τορπιλίςουν το ίδιο το φεςτιβάλ. Αναδείχτθκε μια 

κουλτοφρα αλλθλο-υποχωριςεων, με ταυτόχρονο ςεβαςμό τθσ διαφορετικότθτασ κάκε 

ςυλλογικότθτασ, που αντιλαμβάνεται τθν κριςιμότθτα τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ για τθν 

ευόδωςθ ενόσ τόςο ςθμαντικοφ ςκοποφ. Φυςικά και δε κα μποροφςαμε να αποφφγουμε 

τθν πακογζνεια του χϊρου: υπιρξαν ςυνελεφςεισ με μικρι ςυμμετοχι και άλλεσ που δε 

γίνανε κακόλου. 

Τα καλά 

Θελιςαμε θ όλθ διοργάνωςθ να γίνει ςε ανοιχτό και δθμόςιο χϊρο, επιδιϊξαμε τθν 

ορατότθτα ωσ αναπόςπαςτο κοινωνικό κομμάτι τθσ πόλθσ. Επιλζξαμε το πάρκο Άλςοσ, που 

από τθ μια διζκετε αμφικζατρο και αφετζρου βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ από το F451 

και 3 καταλιψεισ. Επικυμία των διοργανωτϊν ιταν να μθν πζςει το βάροσ των εκδθλϊςεων 

ςτθν ελλθνικι κινθματικι ςκθνι και να αναδείξουμε περιςςότερο ςυλλογικζσ παρά 

ατομικζσ κζςεισ/μαρτυρίεσ/εμπειρίεσ αγϊνα. Επίςθσ ξεκακαρίςαμε εξ αρχισ πωσ κζλουμε 

να αποφφγουμε να κυριαρχιςει το πολιτιςτικό κομμάτι εισ βάροσ του πολιτικοφ. Επιπλζον 

αποφαςίςαμε να ςυνοδεφςουμε το φεςτιβάλ με μία διεκνιςτικι διαδιλωςθ που κα 

προτάςςει τουσ κοινοφσ αγϊνεσ ςε όλα τα Βαλκάνια. Νομίηουμε πωσ πετφχαμε αυτοφσ τουσ 

ςτόχουσ και με το παραπάνω. Τπιρξαν ςυμμετοχζσ από Μακεδονία, Κόςοβο, ερβία, 

Κροατία, λοβενία, Ρωςία 3  και δϊςαμε χϊρο να εκφραςτοφν ςυλλογικότθτεσ που 

αντιμετωπίηουν μια πιο δφςκολθ κοινωνικι πραγματικότθτα ςε ςχζςθ με τθν ελλθνικι. 

Κατά τθν άποψθ μασ οι 2 πιο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ του ΒΑΒ αφοροφν ςτθν παρουςίαςθ τθσ 

1θσ διαβαλκανικισ αναρχικισ επικεϊρθςθσ ANTIPOLITIKA και τθσ 1θσ αλβανόφωνθσ 

αναρχοςυνδικαλιςτικισ ςυλλογικότθτασ GASP από τθν Πρίςτινα. Αν και φεςτιβάλ βιβλίου, 

το ΒΑΒ είκιςται να αποτελεί ςυνάντθςθ αγωνιηόμενων από τα Βαλκάνια, οπότε και οι 

βιβλιοπαρουςιάςεισ δεν αποτελοφν το ςφνολο του προγράμματοσ. Κάτι τζτοιο ςυνζβθ και 

με τθν περίπτωςθ μασ, φροντίηοντασ όμωσ να εντάξουμε 2 ςτο πρόγραμμά μασ. υνολικά 

πραγματοποιικθκαν 10 εκδθλϊςεισ (με παράλλθλθ μετάφραςθ ςτα αγγλικά), μία 

διαδιλωςθ, μία κεατρικι παράςταςθ από τισ Σςιριτςάντηουλεσ , ζνα live με τουσ Renovatio 

και μικρζσ παράλλθλεσ προβολζσ/εκκζςεισ. Η διοργανωτικι ςυνζλευςθ μερίμνθςε για τθ 

φιλοξενία και τθ ςίτιςθ των ςυμμετεχόντων. υςτάκθκε υποομάδα φιλοξενίασ που 

κατζνειμε κόςμο ςε καταλιψεισ και ςπίτια, ενϊ υπιρξαν ςφντροφοι/ιςςεσ που ςε 

                                                                                                                                                                          
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο Αυτοδιαχειριηόμενοσ Κοινωνικόσ Χϊροσ διλωςε εξ’ αρχισ τθν υποςτιριξθ 
του με τθν παροχι των υποδομϊν του, χωρίσ όμωσ να ςυμμετζχει ςτισ διοργανωτικζσ ςυνελεφςεισ. 
Αντίςτοιχα, οι καταλιψεισ ςτζγθσ αχίνθ 3 και Brooklyn προςζφεραν φιλοξενία.   

 
3 Σο NoBorder2016 τθσ Θεςςαλονίκθσ και το 10θμερο Camping Αντίςταςθσ κι Αγϊνα ςτισ κουριζσ 
Χαλκιδικισ ζβαλαν αρκετοφσ ςυντρόφουσ/ιςςεσ ςε διλιμματα ςχετικά με τον καλοκαιρινό τουσ 
κινθματικό προοριςμό, με αποτζλεςμα –όπωσ και εμείσ- να μθν μπορζςουν να παρευρεκοφν και ςτα 
3.  



προςωπικι βάςθ κανόνιςαν για τθ φιλοξενία τουσ ςτθν πόλθ (ςυνολικά περίπου 100 

άτομα). Η κουηίνα ςτικθκε ςτο F451 για το μεςθμεριανό, ενϊ και ςτο Άλςοσ υπιρχε 

δυνατότθτα για απογευματινι, νυχτερινι και μεταμεςονφχτια ςίτιςθ. Επίςθσ όλεσ οι 

εκδθλϊςεισ καταγράφθκαν και αναμεταδόκθκαν από το Αυτόνομο Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 

Λόγω τθσ εναςχόλθςθσ και τθσ επόμενθσ εμπειρίασ που ζχουν τα Βιβλία Ανομίασ ςτθ 

διακίνθςθ εντφπων, θ διοργανωτικι ςυνζλευςθ αποφάςιςε να κζςει το βιβλιοπωλείο υπό 

τθν ευκφνθ των Β.Α. Σο βιβλιοπωλείο του ΒΑΒ είχε διακζςιμουσ 611 τίτλουσ4. Σαυτόχρονα, 

υπιρξε προτροπι προσ τα εκδοτικά εγχειριματα να παραςτοφν αυτοπροςϊπωσ για να 

διακινιςουν το υλικό τουσ. Μιασ και οι διοργανωτζσ δεν διατθροφν ςχζςεισ με όλα τισ 

εκδοτικζσ πρωτοβουλίεσ και με δεδομζνεσ τισ πολιτικζσ διαφωνίεσ ι/και πολεμικζσ μζςα 

ςτον α/α/α χϊρο, είχαμε αποφαςίςει να παράςχουμε υποδομζσ (τραπεηάκια/καρζκλεσ) και 

χϊρο ακόμα και ςε εγχειριματα με τα οποία κάποιοι από εμάσ διαφωνοφμε. Απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για να ςυμβεί αυτό κα ιταν να αναλάβει ο ενδιαφερόμενοσ/θ πλιρωσ τθν 

πολιτικι ευκφνθ τθσ διακίνθςθσ και ςίγουρα όχι υπό τθ ςκζπθ τθσ διοργανωτικισ 

ςυνζλευςθσ. Τπολογίηουμε ότι περίπου 650 τίτλοι ιταν διακζςιμοι ςτισ 3 μζρεσ του 

φεςτιβάλ. 

Τα κακά 

Όπωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό, μια τόςο μεγάλθ διοργάνωςθ δε κα μποροφςε να 

ςτερείται αρνθτικϊν πτυχϊν. Σο πρόγραμμα ιταν αρκετά βεβαρθμζνο με αποτζλεςμα να 

εξαντλθκοφν τόςο οι ςυμμετζχοντεσ όςο και οι διοργανωτζσ, πράγμα που αποτυπϊκθκε 

ςτθν απολογιςτικι ςυνζλευςθ τθσ Κυριακισ 26/06. Η παράλλθλθ μετάφραςθ ξεχείλωςε τθ 

διάρκεια των εκδθλϊςεων, ςτερϊντασ ταυτόχρονα χϊρο από το κομμάτι των 

ερωτιςεων/τοποκετιςεων (επιςθμαίνεται πωσ ςτα άλλα ΒΑΒ επιλζγεται θ χριςθ τθσ 

αγγλικισ). Σα μζλθ των διοργανωτριϊν ςυλλογικοτιτων, ζχοντασ να φζρουν εισ πζρασ το 

ςτιςιμο και τθ λειτουργία του φεςτιβάλ, δεν κατάφεραν από τθ μια να ςυμμετζχουν 

επαρκϊσ ςτισ ςυηθτιςεισ και από τθν άλλθ να προετοιμάςουν κεματικά stand με το υλικό 

και τθ δουλειά των ομάδων τουσ. Λίγοι ιταν οι εκδότεσ που ταξίδεψαν ωσ τα Γιάννινα, ενϊ 

ελάχιςτα ιταν τα ξενόγλωςςα βιβλία5. Η διαδιλωςθ δεν είχε τθν αναμενόμενθ ςυμμετοχι 

και παρόλο που ςκόρπιςε χιλιάδεσ τρικ ςε βαλκανικζσ γλϊςςεσ ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ, 

δε ςυνοδευόταν από ζνα κείμενο. Πολφ λίγεσ ςυλλογικότθτεσ/τάςεισ ςε πανελλαδικό 

επίπεδο  άδραξαν τθν ευκαιρία για να ςτιςουν κεματικό stand ϊςτε να παρουςιάςουν τθ 

δουλειά τουσ και να ςτιςουν διαβαλκανικζσ ςχζςεισ. Με αυτι τθν ζννοια το BAB δεν 

κατάφερε να γίνει ο τόποσ αποτφπωςθσ ολόκλθρου του πλοφτου του ελλαδικοφ κινιματοσ. 

Αν και δεν αφορά άμεςα ςτα τθσ διοργάνωςθσ, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε πωσ θ επιλογι 

τθσ τοπικισ ΑΚ να διοργανϊςει το 2ο Αντιεξουςιαςτικό Φεςτιβάλ τθσ ςτο ίδιο ς/κ με το ΒΑΒ 

υπιρξε τουλάχιςτον… άςτοχθ.   

                                                            
4 αν Βιβλία Ανομίασ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλα τα εκδοτικά εγχειριματα που μασ 
εμπιςτεφτθκαν και μασ διζκεςαν τα βιβλία τουσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Με δεδομζνθ τθν ενδθμικι 
αφερεγγυότθτα, από τθν οποία πολλά ζχουν υποςτεί οι κινθματικοί εκδότεσ, είμαςτε ςίγουροι/εσ 
πωσ ανταποκρικικαμε ςτο ζπακρο.  
5 Η προςπάκεια μασ να ζρκουμε ςε επαφι με τθν AK Press δεν είχε ανταπόκριςθ από τθν άλλθ 
πλευρά. 



Τα οικονομικά 

Σο οικονομικό ςκζλοσ τθσ διοργάνωςθσ, αν και αρκετά μεγάλο, τελικά υπερκαλφφκθκε. 

Σόςο με ςυνειςφορά χρθμάτων από ςυλλογικότθτεσ/άτομα του εξωτερικοφ και του 

εςωτερικοφ, όςο και με δράςεισ ςυλλογισ χρθμάτων από τθ διοργανωτικι ςυνζλευςθ και 

τισ ομάδεσ που τθν αποτελοφςαν μεμονωμζνα. Ο τελικόσ οικονομικόσ απολογιςμόσ ζδειξε 

ζνα αξιοςζβαςτο πλεόναςμα, πράγμα που, ςτθν απολογιςτικι ςυνζλευςθ, ςυλλογικά 

αποφαςίςαμε να αποδοκεί ςτο ΒΑΒ20176. 

Συμπεράςματα για το μέλλον 

Βάηουμε ζνα τεράςτιο κετικό πρόςθμο ςτθν όλθ διοργάνωςθ. Νομίηουμε ότι οι 

αντικειμενικοί ςτόχοι επετεφχκθςαν υπζρ του δζοντοσ. Ακοφςαμε και μάκαμε για νζα 

πράγματα και άλλεσ πραγματικότθτεσ, εμπνεφςαμε και εμπνευςτικαμε από τθ 

μεκοδολογία και τισ εμπειρίεσ των ςυντροφικϊν εγχειρθμάτων που ιρκαν από αλλοφ, 

εμβακφναμε τισ ιςτορικζσ μασ γνϊςεισ, ενθμερωκικαμε για τισ εξελίξεισ ςτθν επαναςτατικι 

κεωρία, διευρφναμε τουσ ορίηοντεσ μασ, εμβακφναμε τισ πολιτικζσ μασ επαφζσ και ςχζςεισ, 

διαρριξαμε τθν επιβαλλόμενθ εκνικι ομοιογζνεια, αναδείξαμε ζναν ζμπρακτο 

επαναςτατικό διεκνιςμό. Παρά τισ δυςκολίεσ προςαρμογισ ςε ζνα δευτεροβάκμιο 

οργανωτικό μοντζλο που ςυμμετζχουν μόνο ομάδεσ και παρά τθν πολυπλοκότθτα των 

κεμάτων που είχαμε να επιλφςουμε, αποδείχτθκε -εν τζλει- πωσ θ ςυλλογικι εργαςία προσ 

επίρρωςθ ςυλλογικϊν ςκοπϊν μπορεί να είναι επιτυχθμζνθ. Η επιτυχθμζνθ ςφμπραξθ 

τόςων διαφορετικϊν ανκρϊπων δε κα μποροφςε να ζχει ςυμβεί, εάν δεν υπιρχε ζνα κλίμα 

ςυνεργαςιϊν, ςεβαςμοφ και αλλθλοχποςτιριξθσ, που ζχει υφάνει ζνα πυκνό πλζγμα 

ςχζςεων ςτθν πόλθ μασ. Σο φεςτιβάλ τροφοδοτικθκε από το ςτακερό κοινωνικό 

προςανατολιςμό του γιαννιϊτικου α/α/α κινιματοσ, για αυτό και θ παρουςία μασ ςε ζνα 

δθμόςιο πάρκο, με τόςο προπαγανδιςτικό υλικό τισ μζρεσ πριν από αυτό και με μια 

διαδιλωςθ που κζλθςε να ςαρϊςει όλθ τθν πόλθ, αποτελεί μια φυςιολογικι εικόνα ενόσ 

γειωμζνου πολιτικοφ χϊρου. Η επιλογι να μειωκεί το πολιτιςτικό ςκζλοσ του φεςτιβάλ 

υπιρξε ςυνειδθτι και απζδωςε καρποφσ: είμαςτε αυτοί και αυτζσ που πνιγόμαςτε από τον 

ζντυπο λόγο, που ςυηθτάμε, που διαβάηουμε και γράφουμε βιβλία, ωσ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθ δθμιουργία ενόσ άλλου πιο όμορφου κόςμου, ωσ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν καταςτροφι αυτοφ του άδικου κόςμου ∙ δεν είμαςτε αυτό που τα 

media λζνε για εμάσ.   

Γνωρίηοντασ πωσ διακινδυνεφουμε να κζςουμε τον πιχθ ψθλά, γνωςτοποιοφμε τθν 

απόφαςθ μασ να διοργανϊςουμε το Ελευκεριακό Φεςτιβάλ Βιβλίου Ιωαννίνων, που ςε 

μικρότερθ ζκταςθ ςε ςχζςθ με το ΒΑΒ2016, κα κζλαμε να λαμβάνει χϊρα κάκε Άνοιξθ. 

Ευελπιςτοφμε πωσ θ ςυλλογικι ςοφία που αποκομίςαμε από τθ φετινι διοργάνωςθ, κα 

μασ απαλλάξει από όλα τα μικρά και μεγάλα λάκθ ςτα οποία υποπζςαμε.  

19/10/2016 

                                                            
6 Ζωσ τθν 1θ Νοζμβρθ κατατίκενται οι προτάςεισ για τθν πόλθ που κα φιλοξενιςει το ΒΑΒ2017. Ζωσ 
τθν 1θ Δεκζμβρθ κα λθφκεί θ απόφαςθ.  


