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Εισαγωγή στη σύγχρονη γενετικήτίτλος

υπότιτλος

Αλαχιώτης Σταμάτης. καθηγητής πανεπιστημίου Πατρών
συγγραφέας

σελ. 1-694. β έκδοσηστοιχεία

Ελλάδαχώρα

εκδότης

α' εκδότης

1989χρονολογία

α' χρονολογία

1. Εισαγωγή
-Γενικά
-Ένα σύντομο οδοιπορικό
2. Κυτταρική και χρωμοσωματική δομή
-∆ομή και οργάνωση του κυττάρου
-∆ομή χρωμοσωμάτων - Γενικά χαρακτηριστικά
                                            Στους φάγους
                                            Στα βακτήρια
                                            Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
-Η μοριακή αρχιτεκτονική των χρωμοσωμάτων
                  Η χρωματίνη
                  Τα νουκλεοσώματα
                  Τα ψυκτροειδή και πολυταινικά χρωμοσώματα
3. Κυτταρικός κύκλος και πυρηνοδιαίρεση
-Οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου
-Η μίτωση
-Η μείωση ή αναγωγική πυρηνοδιαίρεση
-Η γενετική σπουδαιότητα της μείωσης
4 Μεντελισμός

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, γενετικήκατηγορία

Α031κωδικός

στο ράφιθέση

ανατοπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ιδεολογία, Σώμα, Νέα ευγονικήτίτλος

υπότιτλος

πολτική ομάδα ΣΑΧ
συγγραφέας

η 15σέλιδη μπροσούρα τυπώθηκε σε 700 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

πολτική ομάδα ΣΑΧεκδότης

α' εκδότης

ιούνης 2009χρονολογία

α' χρονολογία

-ΤΟ “ΣΩΜΑ” ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ  (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΙΣΤΟΡΙΑ
  1.Στο βασίλειο της ιδεολογίας
  2.Απο την ελέω θεού εξουσία στο “θεο-καπιταλισμό”
  3.Πες μου τις “χημικές σου διαδικασίες”, να σου πώ ποιος είσαι...
  4.Τα “προβλήματα” των αφεντικών χρειάζονται λύσεις

-λίγα λόγια για τα κινήματα των δεκαετιών 60-70
-το τέλος του κοινωνικού κράτους
-απο την βιολογία στην κοινωνιοβιολογία

-Η ΝΕΑ ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η “ΠΑΛΙΑ” ΕΡΓΑΣΙΑ
  1.Η κοινωνία πέθανε. Ζήτω η βιολογία
  2.Μάχη με την “φύση” ή μαχη με την εργασία;
  3. ∆ιαρκής πρόγνωση

-critical art ensemble: το δεύτερο κύμα της ευγονικής
-βιοπολιτική

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, θεωρία, κινήματα, επιστήμη, υγεία, γενετικήκατηγορία

Σ049κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

στέκι τει (2)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Απο την ορμονική αντισύλληψη στην καταστολή της περιόδου;τίτλος

νεες τεχνολογίες του σώματος για τη νέα χιλιετία
υπότιτλος

No Woman’s Land και συντρόφισσες
συγγραφέας

μπροσούρα απο την εκδήλωση που έγινε στην αθηνα τον ιούνη του 2009 στοιχεία

αθήναχώρα

No Woman’s Land και συντρόφισσεςεκδότης

α' εκδότης

ιούνης 2009χρονολογία

α' χρονολογία

- αφηγήσεις για τη γυναικεία περίοδο: απο την οικονομια των χυμών στην
καθιέρωση της βιολογικής διαφοράς, και απο κει στη συγκρότηση του
ορμονικού σώματος
- η ορμονική αντισύλληψη
- τεχνολογία (ή ιδεολογία) για τη νέα χιλιετία: η καταστολή της περιόδου

περιεχόμενα

συντομη ιστορία της ιατρικοποίησης της έμμηνης  ρύσης, με αφορμή το
αντισυλληπτικό χάπι νέας γενιάς που αναστελλει επ’ αόριστον την περίοδο
των γυναικών

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, επιστήμη, γενετικήκατηγορία

Ν029κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπο)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Περί κενών δαιμονίωντίτλος

υπότιτλος

Ομάδα αυτομόρφωσης ενάντια στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίας
συγγραφέας

στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

Ομάδα αυτομόρφωσης ενάντια στη βιοτεχνολογία της κυριαρχίαςεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

-∆αρβίνος και δαρβινισμός
-Κοινωνικός δαρβινισμός και Κροπότκιν
-Σημειώσεις περι παλαιάς και νέας ευγονικής
-Για τις βιοτεχνολογίες πατέντες
-∆ικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και γεωργικός τομέας
-Κοινωνική οικολογία
-Το βιοτεχνολογικό λόμπι και οι αντιστάσεις
-Η γενετική βόμβα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, γενετική, θεωρίακατηγορία

Ο011κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μισθοφορικοί στρατοί του 21ου αιώνατίτλος

υπότιτλος

Ανω Κατω Πατησίων
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Ανω Κατω Πατησίωνεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, γενετικήκατηγορία

Α083κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπα) θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η ζωή EN IN VITROτίτλος

μια πρώτη προσέγγιση στο ζήτημα της βιοτεχνολογίας
υπότιτλος

Αυτόνομες Παρεμβάσεις (plebe canaglia, lost sollidarios)
συγγραφέας

11σέλιδη μπροσούρα
http://koinostopos.espivblogs.net/files/2010/02/biotelikoweb.pdf

στοιχεία

γιάννενα, αθήναχώρα

Αυτόνομες Παρεμβάσεις (plebe canaglia, lost sollidarios)εκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, γενετική, οικολογίακατηγορία

Α082κωδικός

στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Σύγχρονες πολιτικής δίωξης και DNAτίτλος

μια διερευνηση του σύγχρονου κατασταλτικού παραδείγματος με αφορμή την υπόθεση του αναρχικού αγωνίστη Αρη
Σειρηνίδη

υπότιτλος

Ανωνυμου
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ανωνυμουεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, φυλακές, γενετικήκατηγορία

Α107κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπα) θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οτι θέλει ο πελάτηςτίτλος

η εκμετάλλευση των γυναικών στη νέα εγκληματική οικονομία των υπηρεσίων αναπαραγωγής
υπότιτλος

Μιγάδα/ ομάδα γυναικών ενάντια στις νέες πειθαρχήσεις
συγγραφέας

Σελίδες: 36
http://www.anarxeio.gr/contents/view/-ti-8elei-o-pelaths

στοιχεία

αθήναχώρα

Μιγάδα/ ομάδα γυναικών ενάντια στις νέες πειθαρχήσειςεκδότης

α' εκδότης

απρίλης 2011χρονολογία

α' χρονολογία

Εισαγωγή

Τεχνολογίες αναπαραγωγής και σχετικές υπηρεσίες

Σωματέμποροι με άσπρες μπλούζες

Αναπαραγωγικό εμπόριο

Μαθήματα παγκόσμιας γεωγραφίας

Κύπρος: γιατροί έτοιμοι για όλα

Ισπανία: ωάρια πάντα έτοιμα προς πώληση

Το παράδειγμα της Elite IVF: ο παγκόσμιος χάρτης του αναπαραγωγικού
εμπορίου στο τραπέζι του manager

Ελλάδα: μια κουράδα τόπος έχει αρκετό χώρο για μια πρώτης τάξης μπίζνα

περιεχόμενα

Η «Μιγάδα» είναι μια αυτόνομη ομάδα γυναικών από την Αθήνα, που ξεκίνησε
να λειτουργεί το 2009. Ασχολείται κυρίως με το ζήτημα της θέσης των
γυναικών μέσα στην σύγχρονη ∆υτική καπιταλιστική κοινωνία, αλλά κυρίως
των μη προνομιούχων γυναικών Έτσι και η παρακάτω μπροσούρα

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, γενετική, επιστήμη, κατηγορία

Μ154κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Σημειώσεις της Στέπαςτίτλος

Φασισμός και καθημερινή ζωή
υπότιτλος

∆ιαφοροι συγγραφείς: ∆ημήτρης Κωτσάκης, ∆εσποινιάδης, Φιλιππίδης,
Μπίκας, Sava Devuric, Καλαϊτζίδου, Biotech Watch, Larsen, Millner, Friends of
Gongchao, Νικολαϊδης, Αντιφασιστική πρωτοβουλία Γκύζη, Συλλογική κουζίνα
της Τετάρτης,

συγγραφέας

σελίδες: 157 τευχος #3 στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

εκδόσεις των ξένωνεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2013χρονολογία

α' χρονολογία

- ∆ημήτρης Κωτσάκης: Σημειώσεις για τον φασισμό
- Κώστας ∆εσποινιάδης: Και πάλι για το παράδειγμα Wstawac
- Χρήστος Φιλιππίδης: Etat de siege- Εγχειρίδιο χρήσης του δημόσιου
χώρου
- Παναγιώτης Μπίκας: Φασισμός και κουλτούρα- ενα παράδειγμα απάντησης
- Sava Devuric: Ο οργανωμένος φασισμός στη Σερβία- απο τις απαρχές του
ως σήμερα
- Ξενια Καλαϊτζίδου: Οι τίγρεις της Βεγγάλης/  η ομορφιά μας
-Χωρίς Χαρτιά: ιστορίες μεταναστών (πρίν απο την κριση)
- Biotech Watch: Gene Heil!... απο τον πρώιμο βιοφασισμό προς ένα νέο
γενετικό ολοκληρωτισμό
- Ernie Larsen, Millner,: Φασιστικοί αλγόριθμοι αμαζονιακού τύπου
- Friends of Gongchao: Ενάντια στο φετίχ της αντιπροσώπευσης - ταξικοί
αγώνες στην Κίνα
- Νίκος Νικολαϊδης: Ο δρόμος προς τη δουλειά/  Μαγικές εικόνες
- Αντιφασιστική πρωτοβουλία Γκύζη, Συλλογική κουζίνα της Τετάρτης:
Ναζισμός και σεξουλαικότητα- το παραδειγμα των ομοφιλόφυλλων και των
ρόζ σπιτιών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
- Για την Ελένη Μάνος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

φασισμός, γενετική, επιστήμη,  μετανάστεςκατηγορία

∆030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς


