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Εντροπία Τεύχος 5

Εντροπία Τεύχος 5
Ιστορικό Σημείωμα
Το πέμπτο τεύχος του περιοδικού Εντροπία εκδόθηκε τον Φεβράρη του 2015.
Ως κύριο αφιέρωμα έχει το δεύτερο φεστιβάλ “Φύλα και Εξουσία”, που
πραγματοποιήθηκε τον Οχτώρη-Νιόβρη του 2014, και φιλοξενεί στην πρώτη
του ενότητα μια σειρά από κείμενα που προέκυψαν μέσα από το εν λόγω
φεστιβάλ. Σημαντικό μέρος του τεύχους ασχολείται και με την Πρωτοβουλία
για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών (Reclaim The Sea) και τον αγώνα
ενάντια στις μεθοδεύσεις ενάντια στα Κοινά που αναδείχτηκαν στα τέλη του
2014.
Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε μια φωτογραφία από την έκθεση
“Διόρθωση” της φωτογράφου-ακτιβίστριας τρανς δικαιωμάτων Πάολας
Ρεβενιώτη ως νύξη για την αστυνομική καταστολή που αντιμετώπισε η
έκθεση του έργου της στην Λευκωσία τον Νιόβρη του 2014.

Κείμενο εξωφύλλου και πρόλογος
ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ Φύλα, εξουσία, πατριαρχία, μιλιταρισμός, σεξουαλικότητα, αρρενωπότητα,
κυνήγι, υποταγή, σεξισμός, ομοφοβία, καταπίεση, τέχνη και όχι μόνο αναμειγνύονται μέσα από
συζητήσεις, παρουσιάσεις, προβολές, μουσικό-θεατρικά performances στην 2η χρονιά του
φεστιβάλ Φύλα και Εξουσία που διοργανώθηκε από την Συσπείρωση Ατάκτων.

Στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 2ο φεστιβάλ Φύλα και Εξουσία. Το
φεστιβάλ ήταν πετυχημένο τόσο απο πλευράς προσέλευσης όσο και απο πλευράς περιεχομένου. Σε
αυτό το μικρό αφιέρωμα φιλοξενούμε κάποιες απο τις απόψεις του φεστιβάλ.

Περιεχόμενα
Στα περιεχόμενα του τεύχους (σελίδα 3) εκ παραδρομής αναφέρονται κείμενα που δεν υπάρχουν στο
τεύχος (σελίδες 51 και 53). Τέσσερα κείμενα δημοσιεύτηκαν στα αγγλικά (μαρκάρονται με (en)), όσα
έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά περιλαμβάνονται στην λίστα πιο κάτω μετά το πρωτότυπο
(μαρκάρονται με (ελ)).
Φύλα και Εξουσία
(en) A sick throat (Lev Atikoğlu)
Το κυνήγι μέσα από τη διάσταση της αρρενωπότητας, του σεξισμού και της πατριαρχίας
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(Κλείτος Παπαστυλιανού)
Ηγεμονική μιλιταριστική αρρενωπότητα, οπλοκατοχή και έμφυλη βία (Κύπρος Σάββα)
Αναρχία, (αναρχο)φεμινισμός, BDSM τζιαι μάγισσες, ή μια κουίαρ,αναρχοφεμινίστρια,
μαζοχίστρια/υποτακτική μάγισσα διεκδικεί χώρο ύπαρξης τζιαι απαντά σε διάφορες αξιώσεις
που ακούει συχνά (Εκάτη)
Ο Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδας(ΑΚΟΕ): Έμφυλες αντιστάσεις στην
Μεταπολιτευτική Ελλάδα (Χρίστος Μάης)
Απόψεις
Ελίτ εν Κύπρω Διαφθορά και κυκλοφορία (Aneipwtos)
Είμαι ένας αναρχο-geek. Ένας αναρχικός και ένας geek, μεταξύ άλλων (froodoo)
Ένας ολοκληρωτικός τρόπος να μοντάρουν τα νούμερα και να μας κάνουν να σφαζόμαστε για
μια δουλειά (Στέλιος)
(en) Anti-militarism and the hypocrisy of the Greek Cypriot Left / (ελ) Ο Αντιμιλιταρισμός και η
υποκρισία της ελληνοκυπριακής Αριστεράς (meidei)
Για την επαναδιεκδίκηση της πορνογραφίας (Έλενα Τορναρίτη)
Δράσεις - Κοινά
Σύνοδος Αόρατων Επιθυμιών (Σύνοδος Αόρατων Επιθυμιών)
Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα (Πρωτοβουλία για
τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών)
Το Υπουργείο Εσωτερικών ένα «αναπτυξιακό» προωθεί καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, με
πρόσχημα το «δημόσιο συμφέρον» και την οικονομική κρίση (Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των
Φυσικών Ακτών)
Όχι στην Κοινωνικοποίηση της Ζημιάς και την Ιδιωτικοποίηση του Κέρδους: Κάτω τα Χέρια Από
τα Κοινά – Τα Δάση, οι Παραλίες, οι Ακτές και η Θάλασσα Δεν Είναι Προς Πώληση!
(Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών)
Beyond Europe
(en) Solidarity statement to the ZADs in France for us, for Remi, for everyone (Beyond Europe)
(en) Face the players, ﬁght the game Let´s crash the Opening-Party of the ECB (Beyond Europe)
Τέχνες και Λόγος
Περί Τέχνης και Πολιτικής στην Κοινωνία του Θεάματος (Εύη Καλυβά)
Εντροπία (Περιοδικό), Συσπείρωση Ατάκτων (Ομάδα), Παρουσιάσεις Τευχών, Δεκαετία 2010-2019,
Λευκωσία, Έμφυλο Ζήτημα, Κοινά και Αποανάπτυξη
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