
[κινηματογραφικές βραδιές]

στην Πηγάδα,
περιοχή Αγίου Νικολάου

(στο τέλος της Βαφειαδάκη)

κάθε Κυριακή στις 19:00

στο Ανοιχτό 3ο

Κοινωνικά κινήματα



22/3Zapatistas - They and Us
collective -  ||  διάρκεια 25‘

29/3The Munduruku Indians
Nayana Fernandez ||  duration 25‘

The Brazilian government is planning to build a vast number 
of big dams on the rivers around the Amazon Rainforest, destroying 
biodiversity and disrupting the way of life of thousands of
Amerindians and local populations. Now that the work is well 
under way on the huge Belo Monte dam, on the Xingu river, 
the government is pushing ahead with its next big project -
a series of dams on the Tapajós river. But 12,000 Munduruku 
Indians, long feared as warriors, live here and are fighting back.

Μoments of the struggle of the Zapatistas in 2012 as in 2014 : 
on  December 21, 2012 , the building of autonomous education 
, health , communication , and collective tasks such as telling 
rioters indigenous community La Realidad and Oventik , the day 
to remember the murder of " teacher " Galeano by paramilitar-
ies . 
How " they", the rulers , destroy and " we" , the Zapatistas are 
building .

15/3El forat de la vergonya
Falconetti Penya ||  διάρκεια 92 ‘

Σε μία ιστορική γειτονιά της Βαρκελώνης, της Ribera, το 
2000-2003 κατεδαφίστηκαν αρκετά κτίρια από την εταιρία 
PROCIVESA με σκοπό να κατασκευαστεί ένα πάρκινγκ και 
κατοικίες για φοιτητές. Οι κάτοικοι έδωσαν  στην περιοχή 
το όνομα “η τρύπα της ντροπής”  λόγο του κενού που 
δημιουργήθηκε σε εκείνα τα τετράγωνα. Με αυτό το 
όνομα, ήθελαν να καταγγείλουν την επί τούτου 
υποβάθμιση της γειτονιάς τους από πολλαπλούς 
παράγοντες όπως ή εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου 
από τις δημόσιες αρχές, τα ατελείωτα έργα που 
δημιουργούσαν μια αφόρητη 
καθημερινότητα, την 
έλλειψη δικαιώματος 
επαναστέγασης για 
όσους έχασαν τα 
σπίτια τους από 
την 
κατεδάφιση.

[αγγλικοί υπότιτλοι]

Ο Πολ, ο Μικ και η παρέα τους εργάζονται εδώ και χρόνια 
στη συντήρηση των βρετανικών σιδηροδρόμων. Ωσπου, 
το 1995, με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων οι 
συνθήκες εργασίας αλλάζουν, ορισμένοι εργάτες 
αναγκάζονται να αποχωρήσουν παίρνοντας μικρή 
αποζημίωση, ενώ όσοι δέχονται να παραμείνουν 
αφήνονται σχεδόν απροστάτευτοι, το σωματείο χάνει την 
ισχύ του, οι κανόνες ασφαλείας τηρούνται ολοένα και 
λιγότερο, ενώ προσλαμβάνονται ανειδίκευτοι εργάτες και 

οι δουλειές γίνονται πρόχειρα. 
Ολα για χάρη ενός 

μεγαλύτερου 
κέρδους.

8/3 The navigators
Κεν Λόουτς ||  διάρκεια  92’



Σημαντικές στιγμές του αγώνα των Ζαπατίστας από το 
2012 ως το 2014: τη σιωπηλή πορεία στις 21 Δεκεμβρίου 
2012, την οικοδόμηση της αυτόνομης εκπαίδευσης, της 
υγείας, της επικοινωνίας και τις συλλογικές εργασίες όπως 
την αφηγούνται εξεγερμένοι ιθαγενείς της κοινότητας Λα 
Ρεαλιδάδ και Οβεντίκ, τη μέρα μνήμης για τη δολοφονία 
του "δασκάλου" Γκαλεάνο από παραστρατιωτικούς. Μ' ένα 
λόγο, πώς "αυτοί", οι εξουσιαστές, καταστρέφουν και 
"εμείς", οι Ζαπατίστας, οικοδομούμε. 

29/3The Munduruku Indians
Nayana Fernandez ||  διάρκεια 25‘

22/3 Zapatistas - Αυτοί και εμείς
συγκάτοικοι απ' όλο τον κόσμο 

Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει γεγονότα από  τον Αμαζόνιο και 
εξετάζει τη ζωή σε ένα χωριό των Munduruku, όπου 
εξασκούνται οι παραδοσιακές δεξιότητες και τα παιδιά 
ανατρέφονται με αξιοσημείωτη ελευθερία. Το 
ντοκιμαντέρ τεκμηριώνει την ανάπτυξη της αντίστασης, 
ακόμη και μεταξύ των γυναικών, μη παραδοσιακούς 
μαχητές, ορισμένες από τις οποίες αναδύονται ως guerrei-
ras (γυναίκες πολεμιστές).

εκδόσεις των ξένων  ||  διάρκεια 31‘

[αγγλικοί υπότιτλοι]



15/3El forat de la vergonya
Falconetti Penya ||  διάρκεια 92 ‘

Σε μία ιστορική γειτονιά της Βαρκελώνης, της Ribera, το 
2000-2003 κατεδαφίστηκαν αρκετά κτίρια από την εταιρία 
PROCIVESA με σκοπό να κατασκευαστεί ένα πάρκινγκ και 
κατοικίες για φοιτητές. Οι κάτοικοι έδωσαν  στην περιοχή 
το όνομα “η τρύπα της ντροπής”  λόγο του κενού που 
δημιουργήθηκε σε εκείνα τα τετράγωνα. Με αυτό το 
όνομα, ήθελαν να καταγγείλουν την επί τούτου 
υποβάθμιση της γειτονιάς τους από πολλαπλούς 
παράγοντες όπως ή εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου 
από τις δημόσιες αρχές, τα ατελείωτα έργα που 
δημιουργούσαν μια αφόρητη 
καθημερινότητα, την 
έλλειψη δικαιώματος 
επαναστέγασης για 
όσους έχασαν τα 
σπίτια τους από 
την 
κατεδάφιση.

8/3 The navigators

15/3 El forat de la vergonya
Falconetti Penya ||  duration 96 ‘

Ken Loach||duration 96‘

[αγγλικοί υπότιτλοι]

In a historic neighborhood of Barcelona,   Ribera, in 2000-2003 
demolished several buildings from the company PROCIVESA in 
order to construct a parking and residences for students. The 
residents gave the area the name of "the hole of shame" word of 
vacuum created in those squares. With this name, they wanted to 
terminate deliberately downgrade the neighborhood by multiple 
factors such as the abandonment of public space from the public 
authorities, endless projects created an unbearable routine, lack 
rehousing right for those who lost their homes by demolition.

Paul , Mick and their friends working for years in the mainte-
nance of British Rail . Till 1995, the privatization of the railways 
working conditions change , some workers are forced to leave by 
taking small compensation , while those who agree to remain 
left virtually defenseless , the club loses its power , safety 
standards are increasingly less respected and recruited unskilled 
workers and jobs are casual . All for the sake of a larger pro�t .

22/3Zapatistas - They and Us
collective -  ||  διάρκεια 25‘

29/3The Munduruku Indians
Nayana Fernandez ||  duration 25‘

The Brazilian government is planning to build a vast number 
of big dams on the rivers around the Amazon Rainforest, destroying 
biodiversity and disrupting the way of life of thousands of
Amerindians and local populations. Now that the work is well 
under way on the huge Belo Monte dam, on the Xingu river, 
the government is pushing ahead with its next big project -
a series of dams on the Tapajós river. But 12,000 Munduruku 
Indians, long feared as warriors, live here and are fighting back.

Μoments of the struggle of the Zapatistas in 2012 as in 2014 : 
on  December 21, 2012 , the building of autonomous education 
, health , communication , and collective tasks such as telling 
rioters indigenous community La Realidad and Oventik , the day 
to remember the murder of " teacher " Galeano by paramilitar-
ies . 
How " they", the rulers , destroy and " we" , the Zapatistas are 
building .



http://anoixtotrito.espivblogs.net/

[μάρτιος 2015]

Πρόγραμμα
Τετάρτη

Σάββατο

Κυριακή

Πέμπτη
12:00 δουλειές

19/3    21:00 καφενείο με θέμα το ρεύμα 

16:00 ανοιχτή συνέλευση
19:00 κινηματογραφική βραδιά

12:00 δουλειές
15:00 συλλογική κουζίνα


