
extended open call: 
exarchia, m(p)atsokratia,* and 
resistances: fragments of an 
archive
Extended until 9 January 2023

* M(p)atsokratia: cop rule/macho rule (in Greek)

We invite you to send us your texts (academic, experiential, literary, poetic or any other style of 
writing you use), sketches, photographs, collages, stencils, slogans and/or any other visual 
material you have to create a small publication that will preserve the memory of this time of 
repression, but also of resistance in the neighbourhood of Exarchia. We invite people of the 
FLINTA spectrum (women, lesbians, intersex, non-binary, trans and agender) because being in 
public space has a different connotation for us. Also, police brutality and their banal sexism, 
misogyny, homophobia and transphobia are reflected in particular ways on our bodies. 

This will be an archive of fragments and feelings of the people who live, have fun, and are inspired 
from Exarchia, to be published by FAC press. A fragment that will shake up the patriarchal, 
essentialist time of History. Please send us your material (texts up to 2000 words in English or 
Greek) by 9 January 2023 to this email address: fragementsexarchia@gmail.com (yes, there is a 
typo in the address).

ΕΞΑΡΧΕΙΑ, Μ(Π)ΑΤΣΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ: ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Παράταση ανοικτού καλέσματος μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023 

Σας καλούμε να μας στείλετε τα κείμενα σας (ακαδημαϊκά, βιωματικά, λογοτεχνικά, 
ποιητικά ή οποιοδήποτε άλλο στυλ γραφής χρησιμοποιείται), τα σκίτσα, τις φωτογραφίες 
σας, κολάζ, στένσιλ, συνθήματα ή ότι άλλο οπτικό υλικό διατίθεται για να δημιουργηθεί 
μία μικρή έκδοση που θα διατηρεί τη μνήμη αυτής της εποχής της καταστολής αλλά και 
της αντίστασης στα Εξάρχεια. Καλούμε άτομα του φάσματος FLINTA (γυναίκες, λεσβίες, 
ίντερσεξ, μη δυαδικά, τρανς and άφυλα άτομα) γιατί ο δημόσιος χώρος και η αστυνομική 
βία φέρνει ένα άλλο βάρος αλλά και πρόσημο. Επίσης, η αστυνομική βία και ο 
καθημερινός σεξισμός, μισογυνισμός, ομοφοβία και τρανσφοβία αντανακλούν με 
συγκεκριμένους τρόπους στα σώματά μας.

Αυτό θα είναι ένα αρχείο συναισθημάτων των ατόμων που ζουν, διασκεδάζουν, διεκδικούν 
στα Εξάρχεια, το οποίο θα δημοσιευτεί από το FAC press. Ένα θραύσμα που θα αναταράξει 
το πατριαρχικό, ουσιοκρατικό χρόνο της Ιστορίας. Παρακαλούμε στείλτε το υλικό σας 
(κείμενα μέχρι 2000 λέξεις, στα ελληνικά ή στα αγγλικά) μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023 στο 
παρακάτω μέιλ: fragementsexarchia@gmail.com (ναι, όντως υπάρχει ένα λάθος στη 
διεύθυνση).
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