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Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973τίτλος

Κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες
υπότιτλος

Χρήστος Λάζος
συγγραφέας

500 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Γνώσηεκδότης

α' εκδότης

1987χρονολογία

 α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ 1ο: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821-1831
Κεφαλαιο 1ο: Οι Ιερολοχιτες φοιτητές του Αλ. Υψηλάντη
Κεφάλαιο 2ο: Η εξέγερση στο κεντρικό σχολείο

ΜΕΡΟΣ 2ο: Η ΧΡΥΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 1840-1861
Κεφάλαιο 3ο: Τα επεισόδια της 25ης μαρτίου 1841
Κεφάλαιο 4ο: Πέντε χρόνια φοιτητικών αναταραχών (1843-1848)
Κεφαλαιο 5ο: Τα “σκιαδικα” (10 μαιου 1859)
Κεφαλαιο 6ο: Ελληνες Φοιτητες πολεμούν με τον Γκιουζεπε Γαριβαλδη
Κεφαλαιο 7ο: Ο εορτασμός της 25ης μαρτίου 1861
Κεφάλαιο 8ο: Οι φοιτητές και η εθνοφυλακή
Κεφαλαιο 9ο: Τα συνωμοτικά του 1861
Κεφάλαιο 10ο: Απόπειρα δολοφονίας της Αμαλίας απο τον Αριστείδη ∆οσιο

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΕΝΟΠΛΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Κεφάλαιο 11ο: Η ιδρυση της πανεπιστημιακής ή φοιτητικής φάλαγγας
Κεφάλαιο 12ο: Απελευθερωτικά κινήματα και συμμετοχή των φοιτητών
Κεφαλαιο 13ο: Φοιτητική εξέγρση στην αθήνα του 1896 ή το πρώτο
πολυτεχνείο

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εκπαιδευτικά, ελλάδα, κινήματα, εξέγερση, ενοπλος αγώνας,κατηγορία

Λ020κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οι γυναίκες στην αντίσταση στην Χούντα/Οι ιστορικές συνθήκες της περιόδουτίτλος

υπότιτλος

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου
συγγραφέας

Τυπώθηκε απο το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου για να συνοδεύει την
εκδήλωση- προβολή του ντοκυμαντέρ “Τα κορίτσια της Βροχής” στην οποία
συμμετείχαν η Αλίντα ∆ημητρίου και γυναίκες που εμφανίστηκαν στο
ντοκυμαντέρ

στοιχεία

αθήναχώρα

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείουεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-Ιστορική αναδρομή
-Η αρχή μιας τοξικής σχέσης αριστεράς-πατριωτισμού
-Τι χρειάζεται η χούντα,  αφού η δημοκρατία μια χαρά τα καταφέρνει απο
μόνη της
-Οι γυναίκες στην αντίσταση
-Φτανοντας στο σήμερα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, γυναίκα, εθνικισμός, αριστερά, κινήματα, εξέγερση,κατηγορία

Α043κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οι ταξικοί αγώνες στο προσκήνιοτίτλος

Μέρος Α: 1974-1976
υπότιτλος

πρωτοβουλία απο το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω-Κάτω Πατησίων
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

πρωτοβουλία απο το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω-Κάτω Πατησίωνεκδότης

α' εκδότης

Ιούνης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Χρονολόγιο: απο τον Ιούλιο του 1974 έως το τέλος του 1975
-Η εσωτερική κατάσταση της ελλάδας
 1.απο την χούντα στη μεταπολίτευση
  -η γραμμή της “φιλελευεθεροποίησης”
  -τα αποτελέσματα της εξέγερσης του πολυτεχνείου
 2.η επιστροφή Καραμανλη
  -η ενίσχυση της δημοκρατίας απο την αριστερά
  -οι πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης
 3.Η μεταπολίτευση στα εργοστάσια
  -η αρχή των εργατικών αγώνων
  -τα εργοστασιακά σωματεία: νέα μορφή αγώνα
 4.Η κοινοβουλευτική αριστερά απέναντι στο εργατικό κίνημα
  -η αστυνομία του κινήματος
 5.Η μεταπολιτευτική δημοκρατία απέναντι στους εργατικούς αγώνες
  -καταστολή
 6.Νόμος 330/1976
 7.Η στάση των αφεντικών απέναντι στο εργοστασιακό κίνημα
 8.Η ακρα αριστερά των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, ιστορικά, ελλάδα, εξέγερση, νοέμβρης 1973κατηγορία

Α037κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) θέση

ανατοπια (1 αντίτυπο), στέκι τει (1 αντίτυπο)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Για τον Δεκέμβρητίτλος

υπότιτλος

Non Serviam 
συγγραφέας

στοιχεία

πάτραχώρα

Non Serviamεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εξεγέρση, κριτική, πολιτικάκατηγορία

Ν026κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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VIOLENCEτίτλος

μια κριτική του κυρίαρχου λόγου αλήθειας γύρω απο την εξεγερτική βία του Δεκέμβρη
υπότιτλος

Flesh Machine, Ego te Provoco
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Flesh Machine, Ego te Provocoεκδότης

α' εκδότης

χειμώνας 2010χρονολογία

α' χρονολογία

μεθοδολογία
1. Η παραγωγική εξουσία
2. Πως παράγεται η αλήθεια: ομολογία- προβληματικοποίηση

Κεφάλαιο 1
1. ο λόγος του συμφέροντος
2. Ομολογείτε! το τέλος του ανθρώπου είναι κοντά
3. Η διαλεκτική
4. Μυθική και θεική βία
5. Ο καιρός της εξέγερσης

Κεφαλαιο 2 ουτε ιερο ουτε δημόσιο
1. ο ναρκισσισμός του μηδενος
2. ο Ντυρκέμ στην αθήνα

Κεφαλαιο 3  η κουλτούρα της βίας

Επιμετρο: ο Γκάντι και η βιοπολιτική της μη- βίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εξέγερση, κινήματακατηγορία

Φ029κωδικός

στο ράφι θέση

στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλλικών μητροπόλεωντίτλος

υπότιτλος

Αlassi dell Umbria
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

γαλλία, μετανάστες, εξέγερσηκατηγορία

Α090κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Διδάγματα απο την αιγυπτιακή εξέγερση για το μέλλον του ελληνικού
ρατσισμού

τίτλος

υπότιτλος

Autonome Antifa- αντιφασιστική συνέλευση
συγγραφέας

η μπροσούρα αυτή αποτελεί την εισήγηση της πολιτικής εκδήλωσης που έγινε
στην αθήνα στις 23/ 3/ 2011.

στοιχεία

αθήναχώρα

Autonome Antifaεκδότης

α' εκδότης

μάρτης 2011χρονολογία

α' χρονολογία

α. η μεγάλη αραβική εξέγερση και η κατάρρευση της αντιμουσουλμανικής
προπαγάνδας
β. γεωπολτική της ανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος του ελληνικού κράτους
γ. ενα ζήτημα για το μέλλον

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, φασισμός, εθνικισμός, εξέγερση, μετανάστες, αίγυπτοςκατηγορία

Α101κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Δυτική Γερμανία 1967- 1987: 20 χρόνια ριζοσπαστικών αγώνωντίτλος

μια κριτική ματιά στο φοιτητικό κίνημα, τις άγριες απεργίες, το αντάρτικο πόλης, τις μαζικές συγκρούσεις
υπότιτλος

Φάμπρικα Υφανέτ
συγγραφέας

47σέλιδη μπροσούραστοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

Φάμπρικα Υφανέτεκδότης

α' εκδότης

μάρτιος 2010χρονολογία

α' χρονολογία

- πολτική κατάσταση και κοινωνικά κινήματα στη μεταπολεμική γερμανία
- σπόντις, εργατικές ομάδες, οι πρώτες καταλήψεις και τα κινήματα για τη
στέγη
- η επιλογή του ένοπλου αγώνα
- RAF
- το κίνημα 2 Ιούνη
- επαναστατικοί πυρηνες (RZ)
- δεκαετία 80, η έκρηξη των νέων κοινωνικών κινημάτων και οι αυτόνομοι

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, γερμανία, ένοπλος αγώνας, εκπαιδευτικά, εξέγερσηκατηγορία

Φ039κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η εξέγερση που έρχεταιτίτλος

υπότιτλος

Αόρατη Επιτροπή
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελέυθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβριος 2010χρονολογία

1980α' χρονολογία

-∆ιευκρίνιση
-Η εξέγερση που έρχεται
-Πρώτος Κύκλος “I am what I am”
-∆ευτερος Κύκλος “η διασκέδαση ειναι μια ζωτική ανάγκη”
-Τρίτος κύκλος  “Η ζωή, η υγεία και ο έρωτας ειναι επισφαλείς- γιατι θα
πρεπει η εργασια να ξεφευγει απο αυτόν τον κανόνα;”
-Τεταρτός κύκλος “Πιο απλοι , πιο χαρούμενοι, πιο ευέλικτοι, πιο ασφαλεις!”
-Πεμπτος κύκλος “Λιγότερα αγαθά, περισσότεροι δεσμοί!”
-Εκτος κύκλος  “Το περιβάλλον είναι μια βιομηχανική πρόκληση”
-Εβδομος κύκλος  “Εδω οικοδομούμε εναν πολιτισμένο χώρο”
-Εμπρός!
-Να συναντηθούμε
-Να οργανωθούμε
-Εξεγερση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εξεγερσηκατηγορία

A120κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μαης 1968τίτλος

Η παγκοσμια Έκρηξη 40 χρόνια μετά
υπότιτλος

∆ιαφοροι συγγραφείς: Βεμπερ, Λαλοντ, Γαβράς, Αλεξάκης, Βασιλικός, Χυτήρης,
Ρασούλης, Βεργοπουλος, Λιβιεράτος, Τσουκαλας, Εϊερς, Ντε Μπεντερν,
Χομπσμπαουμ, Ραπτη (Παμπλο)

συγγραφέας

ειδικό ένθετο- αφιέρωμα της εφημερίδας  Ο Κόσμος Του Επενδυτήστοιχεία

αθήναχώρα

Ο Κόσμος Του Επενδυτήεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-Editorial: Ο μαης που ξαφνιασε τον κόσμο
-Κόσμος: η παγκοσμια έκρηξη
-Οι αφίσες: το ευρηματικό εργαστήριο της εξέγερσης
-Τα συνθηματα: η θυμωμένη ποίηση των δρόμων
-Γαλλία: το χρονικό της εξέγερσης
-Καρολιν Ντε Μπεντερν: “κερδισαμε πολιτιστικά, αλλά ευτυχώς χάσαμε
πολιτικά”
-Ανρι Βεμπερ: οι σχέσεις εξουσίας άλλαξαν
-Μπρις Λαλοντ: “ειμαι φιλελευθερος όσο προν 40 χρόνια”
-Κωστας Γαβράς: Το τέλος του πατερναλισμού των πολιτικών
-Βασίλης Αλεξάκης: “αφησα το σημαδι μου σε έναν τοίχο της Σορβόνης”
-Τηλέμαχος Χυτήρης: ενα βότσαλο στη λίμνη
-Μανώλης Ρασούλης: Χαος, Τρόσκι και ξύλο στο Παρίσι
-Κωστας Βεργόπουλος: Ο Σαρκοζί και η ανεξιτηλη “γαλλική κατάρα”
-∆ημητρης Λιβιεράτος: Πέρα απο το Παρίσι
-Κωνσταντινος Τσουκαλάς: η κληρονομιά των κοινωνικών κινημάτων

-ΗΠΑ: Οταν οι SDS εγιναν “μετεωρολόγοι”...
-Μπιλ Εϊερς: μια χρονιά αγάπης και απώλειας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, κριτική, ένοπλος αγώνας, εξέγερση, κουλτούρα, κινήματα, γαλλία,κατηγορία

∆028κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Αθήνα Ανοχύρωτη Πόλητίτλος

Χωρική ανάλυση της εξέγερσης του Δεκέμβρη 2008
υπότιτλος

Urban Anarchy (Ούρμπαν Άναρχι)
συγγραφέας

μπροσούρα 112 σελίδων. Φωτοτυπημένη έκδοση. Μπορει να βρεθεί
ηλεκτρονικά στο : www.urbananarchy.gr

στοιχεία

θεσσαλονίκη χώρα

Urban Anarchy (Ούρμπαν Άναρχι)/ εκδόσεις για τους χωρικούς ανταγωνισμούςεκδότης

α' εκδότης

2010χρονολογία

α' χρονολογία

1. Εισαγωγη
2. Μητροπολιτικοι ανταγωνισμού στην αθήνα: οι ρίζες
  2.1 Συγκρούσεις σε εξάρχεια, πανεπιστήμιο και πολυτεχνείο
  2.2 πειθαρχική χωροταξία
  2.3 χωρική και ταξική σύνθεση απο τον εμφύλιο έως τη μεταπολίτευση
  2.4 χωρική και ταξική σύνθεση απο τη μεταπολίτευση έως σήμερα
3. η αθήνα σήμερα, χαρακτηριστικά αστικού χώρου, συγκρίσεις με άλλες
μητροπολιτικές περιοχές, κοινωνικές σχέσεις και κινηματικές δομές
  3.1 δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία
  3.2 χωρική έκφραση της ταξικής σύνθεσης της αθήνας σήμερα
  3.3 πολεοδομική- χωροταξική ανάλυση
  3.4 χρήσεις γής
  3.5 ιστορικό κέντρο
  3.6 δημόσιος χώρος
  3.7 πολυκατοικία
  3.8 κινηματικές δομές, καταλήψεις, στέκια, αυτόνομοι χώροι
  3.9 πανεπιστήμια
4. χωρική εξάπλωση της εξέγερσης

4 1 ground zero ο συμβολικός χώρος περνά στην πραγματικότητα

περιεχόμενα

Το κείμενο επιχειρεί μια περιπλάνηση στην αθηναϊκή μητρόπολη πριν και κατά
τη διάρκεια της εξέγερσης του 2008, επιδιώκοντας να φωτίσει εκείνες τις
πλευρές που πυροδότησαν τις δεκεμβριανές συγκρούσεις. Αντιμετωπίζει τον
χώρο ως παράγωγο ανθρώπινων σχέσεων και τις πόλεις ως χώρους

περιγραφή

εξέγερση του δεκέμβρη 2008γεγονός

εξεγερση, κριτική, καταστολή, αστυνομία, δεκεμβρης 2008, πολεοδομία,κατηγορία

Ο021κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Πρακτική της εξέγερσηςτίτλος

το παράδειγμα των καταλήψεων στον γαλλικό Μάη
υπότιτλος

Flesh Machine, Ego te Provoco
συγγραφέας

8σέλιδη μπροσούρα/ Το παρών κείμενο ειναι μια ελευθερη σύνθεση
αποσπασμάτων απο το βιβλίο που έγραψε τον ιούλιο του 1968 ο Rene Vienet
με τίτλο “μαης 1968- λυσσασμένοι και σιτουασιονιστές μέσα στο κίνημα των
καταλήψεων” (εκδ ∆ιεθνές Βιβλιοθήκη 1978)

στοιχεία

αθήναχώρα

Flesh Machine, Ego te Provocoεκδότης

α' εκδότης

φεβρουάριος 2009χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εξέγερση, γαλλία, υποδομές (κινηματικές)κατηγορία

Φ048κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οι κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα των αντιεξουσιαστών ομάδων κατα την
8ετία του ΠΑΣΟΚ (1981-1989)

τίτλος

υπότιτλος

Μανολο
συγγραφέας

Σελίδες: 109στοιχεία

αθήναχώρα

Μανολοεκδότης

α' εκδότης

1989χρονολογία

α' χρονολογία

-Φυλακές
-∆ίκες
-Πορείες
-Συγκεντρωσεις
-∆ιαμαρτυρίες
-Χημειο
-Καταλήψεις
-Εκλογες
-Καραβελ
-Πυρηνικά
-ΕΚΑΜ
-Επιχείρηση Αρετής
-Καταστολη
-Τρομοκρατία
-Ναρκωτικά

περιεχόμενα

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στους αντιεξουσιαστικούς αγώνες της οκταετίας του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. (1981-1988), που από το 1981 παρέλαβε την εξουσία το
σοσιαλιστικό αυτό κόμμα και θεωρήθηκε το σπουδαιότερο εκλογικό γεγονός
ως αλλαγή από την ∆εξιά στον Σοσιαλισμό Τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν

περιγραφή

γεγονός

κινήματα, εξεγερση, ιστορικά, ελλάδα, καταστολήκατηγορία

Μ156κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Κυριαρχία και Κοινωνικοί αγώνες στον “Ελλαδικό Χώρο”τίτλος

Τόμος Πρώτος/ Απο την προεπαναστατική περίοδο μέχρι και τις πρώτες προσπάθειες συγκρότησης εθνικού κράτους
υπότιτλος

Ομάδα Ενάντια στη Λήθη
συγγραφέας

426 σελίδες
http://www.freeinquiry.gr/upload/files/kyriarxia.pdf

στοιχεία

αθήναχώρα

Αναρχική Αρχειοθήκηεκδότης

α' εκδότης

1996χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: “ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ”
1. Η ροή των ανθρώπινων ομάδων στο χώρο, η διαμόρφωση του “ελλαδικού
πληθυσμού” και εκφάνσεις του κοινωνικού ανταγωνισμού μέχρι την
οθωμανικότητα.
2. Κοινότητα, κοινοτικός βίος και κοινοτισμός

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ο “Ελλαδικός χώρος” κάτω απο την Οθωμανική και ∆υτική
Κυριαρχία
ΚΕΦ. 1: Η οθωμανικη Κυριαρχία
ΚΕΦ. 2: Οι χριστιανικές ηγετικές ομάδες και ο ρόλος τους κατα την περίοδο
της οθωμανοκρατιας
ΚΕΦ. 3: Ενετοκρατια στα επτανησα ενα δυτικο κυριαρχικό μοντέλο

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Οι εκδηλώσεις του Κοινωνικού Ανταγωνισμού στον
“Ελλαδικό Χώρο” Προεπαναστατικά
ΚΕΦ. 1: Κοινωνικές εξεγέρσεις- ενδοεξουσιαστικός αγώνας- κυριαρχικές
μεταβολες στα επτάνησα μέχρι το 1821
ΚΕΦ. 2: Κοινωνική διαμόρφωση και αντικρατική- αντιθεσμική δραστηριοτητα
στον οθωμανοκρατούμενο “ελλαδικό χώρο”

περιεχόμενα

Πρόκειται για τον πρώτο τόμο συλλογικού έργου/μελέτης της κοινωνικής
νεορωμέικης ιστορίας των τελευταίων δύο αιώνων, αλλά με προεκτάσεις και
αναφορές στο μεσαίωνα και στην αρχαιότητα. Η χρονική περίοδος που
καλύπτει αφορά χονδρικά στο διάστημα από τις απαρχές του διαφωτισμού

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ελλάδα, εξέγερση, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, εθνικισμόςκατηγορία

Ο022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η εξέγερση  Πολυτεχνείο 1995τίτλος

Συλλογή Ντοκουμέντων
υπότιτλος

Συλλογικό
συγγραφέας

240 σελιδες σε Α4στοιχεία

αθήναχώρα

Αναρχική Αρχειοθήκη- Αρχειο Κοινωνικών Αγώνων- κοινωνικές εκδόσειςεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

-Μπροσούρα Πολυτεχνειο 1995
-Μπροσούρα Στην Πρανομία
Συνέχεια διώξεων και εφετεία

περιεχόμενα

Πρόκειται για μια Συλλογή Ντοκουμέντων που, μέσα σε 240 σελίδες μεγάλου
σχήματος, δίνει μια εικόνα της κατάστασης που υπήρχε πριν, κατά και μετά το
ξέσπασμα της εξέγερσης.
Στο βιβλίο περιλαμβάνεται ανέκδοτο υλικό καθώς και κείμενα που αναφέρονται

περιγραφή

γεγονός

ελλάδα, εξεγερση, κινήματακατηγορία

Σ110κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η φυλή των τυφλοπόντικωντίτλος

υπότιτλος

Sergio Bologna (Σέρτζιο Μπολόνια)
συγγραφέας

http://www.anarxeio.gr/files/pdf/Sergio_Bologna_The_tribe_of_moles.pdf
Σελίδες: 32
Σελιδοποίηση, εξώφυλλο, αισθητική επιμέλεια έγιναν από το Νομαδικό
Εργαστήρι

στοιχεία

αθήναχώρα

Κινούμενοι Τόποι εκδότης

α' εκδότης

σεπτεμβρης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Το άρθρο του Σέρτζιο Μπολόνια, «Η Φυλή των Τυφλοποντίκων» (La tribu` delle talpe),
δημοσιεύεται από την επιθεώρηση Primo Maggio (τχ. 8) την άνοιξη του 1977, σε μια κρίσιμη
περίοδο για την περαιτέρω εξέλιξη του αυτόνομου ιταλικού (ταξικού/κοινωνικού) κινήματος:
εκδίωξη του Lama (του ηγέτη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ιταλίας η οποία ελέγχεται

περιγραφή

γεγονός

ιταλία, αυτονομια, κινήματα, εξεγερσηκατηγορία

Μ158κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Περιοδικό Νήριον: 13 μόλις αποδείξειςτίτλος

μέσα απο την εξέγερση του Δεκέμβρη
υπότιτλος

Πικροδάφνη, ελευθεριακό στέκι
συγγραφέας

τεύχος 20στοιχεία

αθήναχώρα

Πικροδάφνη, ελευθεριακό στέκιεκδότης

α' εκδότης

φλεβάρης 2009χρονολογία

α' χρονολογία

-Κατάληψη ∆ημαρχείου
-Με βιτριόλι και σφαίρες στο ψαχνό τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ
-Μια αγκαλιά για όλους όσους παλεύουν για μια ελεύθερη ζωή...
-για όσους ξεφύγαν από τον κύκλο της ντροπής...

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

δεκέμβρης 2008, εξεγερση, εργασία, καταστολήκατηγορία

Π064κωδικός

Στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Κακά Μαντάτατίτλος

τα τείχη της ευρώπης φρούριο πήραν φωτιά! Υ.Γ. Αντε και στα δικά μας!
υπότιτλος

Κακά Μαντάτα
συγγραφέας

τεύχη: στοιχεία

ελλάδαχώρα

Κακά Μαντάταεκδότης

α' εκδότης

-χρονολογία

α' χρονολογία

-Ολοκληρωτισμός να τον φάς με το κουτάλι
-Προσφατοι αγώνες μεταναστών στην ελλάδα
- Προσφατες συλλήψεις αγωνιστών
-Ηγουμενίτσα: ένας σύγχρονος εφιάλτης
- Earth Liberation Front
-Φουκουσίμα και η επιστήμη ως πόρνη του κεφαλαίου
- Χίλη: Υπόθεση Βόμβες
- Εξελίξεις και σκέψεις για λιβύη, τυνησία και άιγυπτο
- Κούλον Πρόγκο: ένας αγώνας αγρτών στην Ινδονησία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

μετανάστες, πολιτικά, κριτική, οικολογία, κινήματα, εξέγερση, περιοδικό,κατηγορία

Κ118κωδικός

Στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Περιοδικό: CROCHET #0τίτλος

υπότιτλος

Φάμπρικα Υφανέτ 
συγγραφέας

Σελίδες: 32
http://www.anarxeio.gr/files/pdf/Yfanet_Crochet_t.00_2014-03_PE.pdf

στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

Φάμπρικα Υφανέτ εκδότης

α' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

1 Editorial
2  Αγώνες ενάντια σε πατριαρχία, κεφάλαιο, εθνικισμό
3 Από το παρακρατικό περιθώριο στα σαλόνια της κεντρικής πολιτικής
σκηνής: ο φασισμός ως αναπόσπαστο κομμάτι της καπιταλιστικής
αναδιάρθρωσης
4 Τρανς στην πυρά (μωβ καφενείο)
5 Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τα πανεπιστήμια: Το φάντασμα των
αγώνων ενάντια στην αναδιάρθρωση και το μπλοκάρισμα των εκπαιδευτικών
νόμων
6 Αρπαγή κατοικίας και νέες χωρικές περιφράξεις
7 Ιστάνμπουλ, η πιο όμορφη πόλη: εξέγερση στο Γκεζί (Μάιος – Ιούνιος
2013)
8 Εξέγερση στη Βοσνία. Συνέντευξη με μια Βόσνια αναρχική
9 Χαρτογραφώντας τα κέντρα κράτησης μεταναστών (συνέλευση no lager
Αθήνας)
10 Ο αγώνας ενάντια στα μεταλλεία χρυσού: μια γενική ματιά σε ένα από τα
μαχητικότερα και ανθεκτικότερα κινήματα των τελευταίων ετών
11Θεσσαλονίκη 2014: Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας ή κάποιος μας
κάνει πλάκα (μπάσταρδες με μνήμη) | crochet

περιεχόμενα

Tο Crochet: communism, commons, cracks, communization, critique,
crossings, crisis, υφαίνοντας αγώνες ενάντια σε πατριαρχία, κεφάλαιο,
εθνικισμό, τυπώνεται στη μητρόπολη της Θεσσαλονίκης από τη συνέλευση της
κατάληψης Φάμπρικα Υφανέτ σε 2 500 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο

περιγραφή

γεγονός

αντιφασισμός, εξέγερση, βοσνία, τουρκία, πατριαρχία, σεξουαλικότητα,κατηγορία

Υ006κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς


