
Λευκός Εφιαλτηςτίτλος

υπότιτλος

Moebiusσυγγραφέας

αθήναχώρα

antifa scriptaεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Το κόμικ του Moebius “Cauchemar Blanc” πρωτοδημοσιευθηκε το 1974 στο
περιοδικό “L echo des Savanes, #8. Αφορμή ήταν η λογοκρισία που υπέστη μια
ταινία με θέμα τις ρατιστικές επιθέσεις απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του γαλλικού
υπουργείου εσωτερικών.
Τυπώθηκε σε 800 αντίτυπα

περιεχόμενα

Αφορμή για το κομικ ήταν η λογοκρισία που υπέστη μια ταινία με θέμα τις
ρατιστικές επιθέσεις απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του γαλλικού υπουργείου
εσωτερικών.

περιγραφή

τέχνες, κομικκατηγορία

ΛΟΓ031κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής



Ο Νίτσε για αρχάριουςτίτλος

υπότιτλος

Sautet Marc - Boussignac Patrickσυγγραφέας

χώρα

Επιλογήεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

έκδοση. σελ. 1-194. σε εικονογραφημέναπεριγραφή

κομικκατηγορία

ΛΟΓ060κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Το σκυλί των Μπασκερβιλτίτλος

Ένα graphic novel με τον Σέρλοκ Χολμς
υπότιτλος

Σερ Αρθουρ Κοναν Ντοϋλ   - Εικονογράφηση:  Ι.Ν.ΤΖ. Κάλπαρντσυγγραφέας

χώρα

Ερμειαςεκδότης

Κυριακάτικη ελευθεροτυπία α' εκδότης

χρονολογία

2006α' χρονολογία

περιεχόμενα

"Τι σημαίνουν όλα αυτά, Χολμς;"
"Πρόκειται για φόνο, Γουότσον..."
Ένα στραπατσαρισμένο μπαστούνι, μια χαμένη μπότα, ένα ξεχασμένο
οικογενειακό πορτρέτο,
ένας δραπέτης κατάδικος και η προαιώνια κατάρα ενός
Σκύλου-φαντάσματος...Ο διάσημος
ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς θα χρειαστεί όλες του τις δυνάμεις "στοιχειώδους"
εξαγωγής
συμπερασμάτων, καθώς και την ανεκτίμητη βοήθεια του αφοσιωμένου φίλου
του, δόκτορα
Γουότσον, για να λύσει το τρομακτικό μυστήριο της πιο φημισμένης υπόθεσής
τους...

περιγραφή

τέχνες, Κόμικ - Χιούμορκατηγορία

ΛΟΓ153κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



blues peopleτίτλος

η περίπτωση του Charley Patton
υπότιτλος

Robert Crumb ”Patton”συγγραφέας

αθήναχώρα

Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

η παρούσα έκδοση κυκλοφόρησε στην αθήνα, τον μάρτιο του 2014, με αφορμή
την προβολή του ντοκυμαντέρ “Chicago Blues” του Harley Cokliss στη Λέσχη
Κατασκόπων του 21ου αιώνα, στην κατάληψη της Φυλής και Φερών.
Το κόμικ του Robert Crumb ”Patton” , εκδόθηκε πρώτη φορά, τον αυγουστο του
2004, στο περιοδικό Βαβελ, τεύχος Νο 225

περιεχόμενα

περιγραφή

κόμικκατηγορία

ΛΟΓ169κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



The Adventures of Tintin: Breaking Freeτίτλος

υπότιτλος

J. Danielsσυγγραφέας

αγγλίαχώρα

Attack International εκδότης

α' εκδότης

1999 χρονολογία

1989α' χρονολογία

περιεχόμενα

http://libcom.org/files/tintinrevolution_1.pdf
The Adventures of Tintin: Breaking Free is an anarchist parody of the popular
Tintin series of comics. An exercise in de'tournement, the book was written
under the pseudonym "J. Daniels" and published by Attack International in April
of 1988[1] and then republished in 1999. It has recently been re-printed by
anarchist publishers Freedom Press which includes for the first time Tintin’s
earlier adventures during the Wapping dispute as told in The Scum, a 1986
pamphlet which was produced in solidarity with the printworkers.

The story features a number of characters based on those from the original
series by Herge', notably Tintin himself and Captain Haddock (referred to only
as 'the Captain' and depicted here as being Tintin's uncle), but not the original
themes or plot. Snowy is featured on the cover - being especially visible on the
first edition's cover - but not in the narrative. The story tracks Tintin's
development from a disaffected, shoplifting youth to a revolutionary leader.[2]

περιγραφή

τέχνες, Ξενόγλωσσο Κόμικκατηγορία

ΛΟΓ217κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Show Business: Το μεγάλο Φινάλε τίτλος

υπότιτλος

Αρκάςσυγγραφέας

χώρα

Γράμματαεκδότης

α' εκδότης

1991χρονολογία

1987α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, κόμικ, χιούμορκατηγορία

ΛΟΓ226κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Λουκυ Λουκτίτλος

Η θεραπεία των Ντάλτον Νο4
υπότιτλος

Dargaudσυγγραφέας

αθήναχώρα

Μαμουθκομξεκδότης

α' εκδότης

1989χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, κόμικ, χιούμορκατηγορία

ΛΟΓ228κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Λουκυ Λουκτίτλος

Μαμα Ντάλτον Νο7
υπότιτλος

Dargaudσυγγραφέας

αθήναχώρα

Μαμουθκομξεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

τέχνες, κόμικ, χιούμορκατηγορία

ΛΟΓ229κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Οι Ανεπιθύμητοιτίτλος

υπότιτλος

Τζόε Σάκκοσυγγραφέας

αθήναχώρα

Antifa Barricadaεκδότης

α' εκδότης

Μαιος 2012χρονολογία

2011α' χρονολογία

περιεχόμενα

πολιτικό κόμικ για τους μετανάστες και την κρατική διαχείριση τουςπεριγραφή

κομικκατηγορία

ΛΟΓ230κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στεκι τει (1)διαχειριστής



Η άλλη επταετία τίτλος

γελοιογραφίες του γιαννη ιωάννου απο το 1974 έως το 1981
υπότιτλος

Ιωάννου Γιάννηςσυγγραφέας

αθηναχώρα

πολυτυποεκδότης

α' εκδότης

1981χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

κόμικκατηγορία

ΛΟΓ232κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Οι Πόρτεςτίτλος

υπότιτλος

Νταλμαβίβα Μάριοσυγγραφέας

αθήναχώρα

επανοικειοποίησηεκδότης

βαβελα' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

κομικκατηγορία

ΛΟΓ234κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Billie Holidayτίτλος

υπότιτλος

Jose munoz, Carlos Sampayoσυγγραφέας

αθήναχώρα

Σανγκάηεκδότης

α' εκδότης

καλοκαίρι 2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Η Billie Holiday των Jose munoz και Carlos Sampayo κυλάει σαν noir μελωδια
θα συμπληρωθει

περιγραφή

κόμικκατηγορία

ΛΟΓ245κωδικός

στο ραφι ( 2 αντίτυπο )θέση

στεκι τει (1), ανατόπια (1)διαχειριστής



Ταξίδι στην ιστορία των ιών της υπακοήςτίτλος

μια μουσικθεατρική παράσταση σε comic
υπότιτλος

θεατρικός κύκλος Ανάπλουςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

Αναπλουςεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες: 36 περιεχόμενα

Αυτό εδώ το κόμικ που κρατάς στα χέρια σου είναι η εικονογραφημένη
απόδοση του κειμένου μιας μουσικοθεατρικής παράστασης. Μιας παράστασης
που άρχισε να χτίζεται από το μηδέν το φθινόπωρο του 2005 και
ολοκληρώθηκε μετά από δύο χρόνια συλλογικής δουλειάς σε μια σειρά από
επίπεδα: κείμενο, στίχοι, ερμηνεία, μουσική, κίνηση, σκηνοθεσία, σκηνογραφία.
Από το 2007 μέχρι το 2009 το “Ταξίδι στην Ιστορία των Ιών της Υπακοής”
παρουσιάστηκε στην κατάληψη της Λέλας Καραγιάννη, στην κατάληψη
Ματσάγγου στον Βόλο, στην κατάληψη Villa Amalias, στη Χώρα της Νάκου με
πρόσκληση της Αυτόνομης Πρωτοβουλίας Νάξου, στην κατάληψη ∆έλτα στη
Θεσσαολονίκη, στην κατάληψη Αντιβίωση στα Γιάννενα,σ το
αυτοδιαχειριζόμενο Πάρκο Κύπρου και Πατησίων, στην κατάληψη
Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο.

Προχωρήσαμε σε αυτήν εδώ την έκδοση θέλοντας να πάμε κόντρα στην
εφήμερη και άϋλη φύση της θεατρικής δράσης, αφήνοντας ένα αποτύπωμα της
προσπάθειάς μας να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία, με την πεποήθηση ότι το
ταξίδι αξίζει να συνεχιστεί και με άλλους τρόπους. Με την ίδια λογική η έκδοση

δ ύ ό έ d έ ύδ ά ά

περιγραφή

κομικ, φανζινκατηγορία

ΛΟΓ272κωδικός

στο ράφι(1 αντίτυπο)θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Πισχαζόν -τεύχος 2τίτλος

ιστορίες του μυαλού και της πόλης
υπότιτλος

θεατρικός κύκλος Ανάπλουςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

πισχαζόνεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

κομικ, ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ273κωδικός

στο ραφι (1 αντίτυπο)θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Ο Παρίαςτίτλος

υπότιτλος

Λέανδροςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Βαβέλεκδότης

1999α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  63περιεχόμενα

∆εν έχω πατρίδα, δεν έχω πίστη,
δεν έχω λαό, δεν έχω σπίτι, δεν έχω μέλλον.
Είμαι ο αθώος.

-Μόνο όσοι δεν έχουν είναι αθώοι.
-Μόνο οι παρίες δεν έχουν τίποτα.

Ο Παρίας γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει.
Ο Παρίας δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο.
Είναι άκληρος, μόνος, άσχημος, τρελλός,
παιδί, ηλίθιος, αδερφή, γυναίκα,
πρεζάκιας, ζητιάνος, σκυλί αδέσποτο,
ο τελευταίος των τελευταίων,
ο πιο κάτω κι απ τους κάτω...

περιγραφή

κομικκατηγορία

ΛΟΓ328κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Περιοδικό Εβδομη Τέχνη (εκδοση κόμικς)τίτλος

υπότιτλος

Έβδομη Τέχνη / Περιοδική έκδοση κόμικς και επιστημονικής φαντασίαςσυγγραφέας

αθήναχώρα

τεύχη: #276, #279, #280, #281, #282, #286, #287εκδότης

α' εκδότης

2005, 2006χρονολογία

α' χρονολογία

τεύχη: #276, #279, #280, #281, #282, #286, #287περιεχόμενα

περιγραφή

κομικκατηγορία

ΛΟΓ336κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Το τελευταίο γέλιο θα είναι δικό μας τίτλος

αφιέρωμα στη σάτιρα & το χιούμορ
υπότιτλος

05/ Παρασκευαστήριο Παπουτσάδικο (Κατάληψη)/ χαιδάρισυγγραφέας

αθήναχώρα

Παρασκευαστήριο Παπουτσάδικο (Κατάληψη)εκδότης

α' εκδότης

Ιούλης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

-λίγα λόγια
-είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε
-δεν είν’ ελευθερία
-είναι μόνο μια..
-...μπασταρδοκρατία!
-φεξε μου και γλίστρησα!
-ποιος φταίει;
-αρκετα!
-υπαρξιακό

περιεχόμενα

15σέλιδη μπροσούρα που εκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, για τις
ανάγκες της εκδήλωσης  “Το τελευταίο γέλιο θα είναι δικό μας”, ενα αφιέρωμα
στη σάτιρα & το χιούμορ, που έγινε στην Κατάληψη Παπουτσάδικο στις
13/7/2012 στα πλαίσια του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ.

http://papoutsadiko.espivblogs.net/files/2012/09/%CE%A0%CE%91%CE%A1%
CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A3%CE%A4%
CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F-05-%CE%A4%CE%BF-%CF%84%CE%B
5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B
3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%
AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE
%BC%CE%B1%CF%82.pdf

περιγραφή

τεχνες, κομικκατηγορία

ΛΟΓ339κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Το κεφάλαιοτίτλος

υπότιτλος

Καρλ Μαρξσυγγραφέας

αθήναχώρα

ΚΨΜεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

διασκευή: Γιουσούκε Μορούο
μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς
εικονογράφηση: Γιουσούκε Μορούο
398 σελ.

περιεχόμενα

Ξέρεις από τί γίνεται το χρήμα που χρησιμοποιούμε;
Γνωρίζεις τους μηχανισμούς του καπιταλισμού;

Πίστευες ότι "Το Κεφάλαιο" του Μαρξ ήταν τόσο δύσκολο οσο και τα... κινέζικα;
Ε, λοιπόν, ορίστε η διασκευή αυτού του κλασικού έργου σε γιαπωνέζικο manga.
Με βάση μια ιστορία απλή -ένας μικροτυροκόμος δημιουργεί το εργοστάσιό του-
το κόμικς περιγράφει τί είναι ο καπιταλισμός.

Αυτό το βιβλίο-manga χωρίζεται σε δύο μέρη, απολύτως συμπληρωματικά -το
πρώτο πραγματεύεται το χρήμα και το δεύτερο τους μηχανισμούς του
κεφαλαίου- είναι ένα έξυπνο, διασκεδαστικό και απαιτητικό κάλεσμα να
ανακαλύψουμε το σπουδαιότερο έργο του Μαρξ.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση ξεκινάει στην Ευρώπη
αλλάζοντας εκ βάθρων τις αντιλήψεις και τους τρόπους κατανάλωσης και ζωής
των ανθρώπων. Η μαζική παραγωγή είναι, εφεξής, δυνατή, αλλά οι ανισότητες
που απορρέουν από τις νέες οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές ανοίγουν ένα

ά ά Α ό έ ά λ ί ί

περιγραφή

κόμικκατηγορία

ΛΟΓ346κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Χίλιες Κυριακές Αρκάςτίτλος

υπότιτλος

Αρκάςσυγγραφέας

αθήναχώρα

κυριακάτικη ελευθεροτυπίαεκδότης

α' εκδότης

1991- 2010χρονολογία

α' χρονολογία

ειδική έκδοση της κυριακάτικης ελευθεροτυπίας
Κυκλοφορεί μαζί με την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία ένα άλμπουμ του Αρκά με
100 σελίδες που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με το περιοδικό Έψιλον.

περιεχόμενα

περιγραφή

κόμικκατηγορία

ΛΟΓ347κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής


