
θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Σκέψεις πάνω στις νέες εργασιακές σχέσειςτίτλος

υπότιτλος

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι παλιάς πόλης - πάτρα
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούρα. παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Πάτραστοιχεία

χώρα

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι παλιάς πόλης - πάτραεκδότης

α' εκδότης

Μάης 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-εισαγωγή
-μια μικρή ιστορική αναδρομή
-σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
-υπερανάπτυξη τριτογενή τομέα
-ελαστικοποίηση
μερική απασχόληση
-δια βίου εκπαίδευση
-η μετάλλαξη της φύσης του εργαζόμενου
-κατάργηση εργασιακών κεκτημένων
-εργοστάσιο παραγωγής συνειδήσεων
-εθελοντισμός
-κατανάλωση: η εποχή των αντικειμένων και της εικόνας
-μετανάστες
-αντί ... επιλόγου

περιεχόμενα

αναλύει πτυχές της καπιταλιστική αναδιάρθρωσης, αλλαγές στους χώρους
εργασίας. τα περιεχόμενα ενδεικτικά.

περιγραφή

γεγονός

εργασία, μετανάστεςκατηγορία

Α022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατοπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οδηγός ασφάλειας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένωντίτλος

υπότιτλος

Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
συγγραφέας

σελ. 1-105. έκδοσηστοιχεία

χώρα

ΕΚΑεκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων - Βασικές
προβλέψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ιατρική παρακολούθηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Κανονισμός υγεία και ασφάλειας της εργασίας
4.1. Βασικά περιεχόμενα
4.2. ∆ιαδικασίες/Οδηγίες/Κανόνες Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας
4.2.1. Ασφαλής ενδοεπιχειρησιακή μεταφορά
4.2.2. Ασφάλεια κατά τις εργασίες συγκόλλησης - οξυγονοκόλλησης - κοπής
4.2.3. Εργασία σε επικίνδυνες μηχανές και εξοπλισμό
4.2.4. ∆ιαδικασία ασφαλούς συντήρησης μηχανών
4.2.5. Χρήση και αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών
4.2.6. ∆ιαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς - έκρηξης
4.2.7. Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης
4 2 8 ∆ιαδικασία ασφάλειας σε εργασία σε ύψος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικάκατηγορία

Ε006κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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δουλεύω δουλεύεις δουλεύειτίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

8σέλιδη μπροσούρα για την εργασίαστοιχεία

χώρα

θερσίτηςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Θ001κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Συνδικαλιστικό κίνημα 1981-1986 Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκετίτλος

υπότιτλος

Κουκουλές Γιώργος, Τζαννετάκος Βασίλης
συγγραφέας

σελ. 1-214. έκδοσηστοιχεία

χώρα

εκδόσεις Οδυσσέαςεκδότης

α' εκδότης

1986χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-Σημειώσεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
-Σημείωμα για τις αναδημοσιεύσεις
-Παραπεμπτικές αναφορές
-Αυτόνομα συνδικάτα θα φέρουν την αλλαγή
-Οργανωτική σύγχυση χαρακτηρίζει το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα
-Συνδικαλιστικό κίνημα
-Η διορισμένη διοίκηση της ΓΣΕΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα
-Γερές οργανώσεις απαιτούνται σε εργοστάσια και επιχειρήσεις
-Εργοστάσια και επιχειρήσεις
-Το συνδικαλιστικό κίνημα και η ιστορική του ανάλυση
-Το συνδικαλιστικό κίνημα : Συνέχεια και τέλος διαλόγου
-Κοινωνικοποιήσεις και απεργία : Η αλήθεια εδώ και τώρα
-Η κρίση στη ΓΣΕΕ ή πως η Ιστορία επαναλαμβάνεται
-Σημειώσεις πρώτου μέρους
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εργασία, κινήματα, συνδικαλισμόςκατηγορία

Κ001κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ο εργάτης και το χρονόμετροτίτλος

Τεϊλορισμός - Φορντισμός και μαζική παραγωγή
υπότιτλος

Κοριά Μπενζαμέν
συγγραφέας

σελ. 1-267. έκδοσηστοιχεία

χώρα

κομμούναεκδότης

α' εκδότης

Ιούλης 1985χρονολογία

α' χρονολογία

-Πρόλογος της έκδοσης
-Εισαγωγή : Η αίσθηση της λίμας
-Κεφάλαιο 1 : Η μανιφακτούρα και η τέχνη
-Κεφάλαιο 2 : Η νόρμα και το χρονόμετρο
-Κεφάλαιο 3 : Η “ αλυσίδα “
α. Η γέννηση της αλυσίδας
β. Νέοι κανόνες παραγωγικότητας και παραγωγής
-Κεφάλαιο 4 : Ο μισθός
α. Μια νέα καπιταλιστική χρήση του μισθού
β. Νέοι όροι για την ανασύσταση της εργατικής δύναμης
-Κεφάλαιο 5 : Η καπιταλιστική μαζική παραγωγή
α. Πρώτη προσέγγιση της “ μαζικής “ παραγωγής “
β. Ο μηχανισμός της μαζικής παραγωγής
-Κεφάλαιο 6 : “ Οι νέοι καιροί “
-Κεφάλαιο 7 : Ο Βορράς και ο Νότος : Ο πολυεθνικός εργάτης - μάζα
-Κεφάλαιο 8 : Η επιστημονική οργάνωση της εργασίας κομματιάζετι
-Κεφάλαιο 9 : Η εργασία και η “ παραγωγικότητα “ της: Το αντικείμενο της
κρίσης
-Κεφάλαιο 10 : Η ανασύνθεση της γραμμής συναρμολόγησης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Κ009κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Φεμινισμός και εργασίατίτλος

στην ελλάδα σήμερα
υπότιτλος

Καλκάνη - Αυδή Ίρις
συγγραφέας

σελ. 1-212. έκδοσηστοιχεία

χώρα

Νέοι καιροίεκδότης

α' εκδότης

1988χρονολογία

α' χρονολογία

Γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο
1. Οι γυναίκες αλλάζουν στάση απέναντι στη ζωή
2. Ο φεμινισμός προϋπόθεση για ν’ αλλάξει η ζωή
3. Ο σκοπός αυτού του βιβλίου
Υποσημειώσεις
1. Γυναίκες: Η μεγάλη στρατιά του πάντα φτηνού και υπάκουου εργατικού
δυναμικού
Υποσημειώσεις
2. Ο νόμος σέρνει την κοινωνία προς την ισότητα των φύλων
Υποσημειώσεις
3. Από τη θεωρία στην πράξη ή στη σημερινή “ παράλογη “ πραγματικότητα
Υποσημειώσεις
4. Η εφαρμογή της ισότητας είναι δαπανηρή
1. Πλήρης ένταξη ή πλήρης εκμετάλλευση;
2. Η ισότητα προς τα κάτω
Υποσημειώσεις
5. Το εργατικό δίκαιο μοχλός για τη διατήρηση της ανισότητας
1. Ο σεξιστικός χαρακτήρας του εργατικού δικαίου. Η εικόνα του “ σωστού “
εργαζόμενου

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

φεμινισμός, γυναίκα, εργασίακατηγορία

Κ023κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Για μια εναλλακτική πρότασητίτλος

Εισηγήσεις από την εναλλακτική συνάντηση’89 στον Πτούσσο Ευρυτανίας
υπότιτλος

συγγραφέας

σελ. 1-136. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

Κομμούνα / κοινωνικά κινήματα 10εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΑ∆Α: Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
-Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
-Με μελωδίες ... βαλκανικές
-Οι μειονότητες στον ελλαδικό χώρο
- Η “ επιστροφή “ του κινήματος
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Τα ελληνικά μεταπολεμικά μοντέλα ανάπτυξης
-Συνεταιρισμός: συνοπτική ιστορική αναδρομή
-Εναλλακτική ανάπτυξη;
-Εργασιακές σχέσεις: μια νέα προοπτική
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
-Κρίση του δομημένου χώρου
-Το γυναικείο κίνημα και οι προοπτικές του στην Ελλάδα
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑς ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, γυναίκα, εργασία, οικολογία, φεμινισμόςκατηγορία

Κ024κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η εργασία, η ενέργεια, η κρίση και το τέλος του κόσμουτίτλος

σκέψεις για την εργασία, την τεχνολογία και την καπιταλιστική κρίση (1980-2000)
υπότιτλος

Καφετζής Γιώργος
συγγραφέας

συλλογή κειμένων που κυκλοφόρησε απο τις εκδόσεις του Αρχείου 71 σε 800
αντίτυπα τον Ιούλιο του 2012

στοιχεία

χώρα

αρχείο 71εκδότης

α' εκδότης

2012χρονολογία

α' χρονολογία

Καφετζής Γιώργος
Η εργασία, η ενέργεια, η κρίση και το τέλος του κόσμου

Midnight Notes Collective
Πρόλογος στη χρήση των μηχανών

Καφετζής Γιώργος, Σίλβια Φεντερίτσι
Μορμόνοι στο διάστημα

Καφετζής Γιώργος
Το πάγωμα του κινήματος: μεταθανάτιες σημειώσεις περί πυρηνικού
πολέμου

Καφετζής Γιώργος
Περι Αφρικής και αυτο-αναπαράγόμενων αυτομάτων

Καφετζής Γιώργος
Γιατι οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν αξία, ή η θεωρία του Μάρξ
για τις μηχανές

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, κρίσηκατηγορία

Κ027κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το τέλος της εργασίας ή η αναγέννηση της σκλαβιάς;τίτλος

Μια κριτική στον Rifkin και τον Negri.
υπότιτλος

Καφεντζής Γιώργος
συγγραφέας

12 σέλιδη μπροσούρα.στοιχεία

χώρα

εργάτες του αρνητικούεκδότης

α' εκδότης

Μάρτης 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-∆ουλειές και η πληθωρικότητα της εργασίας
-Το τέλος της εργασίας
-Ο Negri και το τέλος του νόμου της αξίας
-Συμπέρασμα
-Σημειώσεις

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Κ030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Το εργατικό πρόβλημα στην Ελλάδα στα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνιατίτλος

υπότιτλος

Κυριακόπουλος Οδυσσέας
συγγραφέας

σελ. 1-220. έκδοσηστοιχεία

χώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
Α. Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
-Οι θεσμοί και οι επιπτώσεις τους
-Το νομοθετικό αντεργατικό έργο του Καραμανλή
-Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
-Ο Καραμανλής και τα τανκς
-Ο Εθνικός Κίνδυνος
-Η πραγματική αντίληψη του Κ.Καραμανλή για την κοινωνική δικαιοσύνη
Β. ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
-Το οικιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα
-Η κατάσταση στο επίπεδο των υπερηλίκων
-Η κατάσταση στο επίπεδο των παιδιών
-Η κατάσταση στο επίπεδο των αναπήρων
-Η κατάσταση στο μορφωτικό επίπεδο
-Η κατάσταση στο επίπεδο υγείας
Γ. ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
α. Το πρώτο απεργιακό κύμα στη μεταπολίτευση
-Νάσιοναλ Καν
Η σχολή Μαιών “ Β Σκυλίτση “

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, μμε, νομικά, ελλάδα, εργασία, κινήματακατηγορία

Κ035κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ιατρική της εργασίας και του περιβάλλοντοςτίτλος

υπότιτλος

Ζημαλης Ι. Ευαγ.
συγγραφέας

σελ.1-465στοιχεία

ελλάδαχώρα

Α.Ε. Τσιμέντων Τιτανεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

1.Ιστορική αναδρομή
2.Χημικοί παράγοντες: μέταλλα, αέρια και διαλύτες
3.Φυσικοί παράγοντες στο περιβάλλον της εργασίας
4.Μικρόβια-Ιοι
5.Επαγγελματικό άσθμα-Επαγγελματικός καρκίνος
6.Νοσήματα του δέρματος
7.Νοσήματα του δέρματος
8.Νοσήματα των οφθαλμών
9.Επιδημιολογία-Στατιστική
9.Συνδρομο ασθενών κτιρίων
10.∆εοντολογία των ιατρων εργασίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ζ005κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τηλεφωνικά κέντρα εργατική έρευνα κομμουνισμός. HOTLINESτίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

σελ. 1-48 έκδοση.1000 αντίτυπα. Η συζήτηση έγινε στο αυτόνομο στέκι στις 14
Νοέμβρη 2002.

στοιχεία

ελλάδαχώρα

κόκκινο νήμαεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

-πρόλογος της εκδοτικής ομάδας
εργατική έρευνα κοινωνικό εργοστάσιο κομμουνισμός
-εισήγηση του συντρόφου Ραλφ
-η συζήτηση
-αποσπάσματα από το βιβλίο Call centres. Inquiry. Communism

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Κ037κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ολυμπιάδα 2004τίτλος

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΕΔΩΣΑΝ ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
υπότιτλος

συγγραφέας

σελ. 1-159. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

εφημερίδα “ Το εργοτάξιο “εκδότης

α' εκδότης

Σεπτέμβρης 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
1. Εκτιμήσεις και συμπεράσματα πριν και μετά την Ολυμπιάδα - Χρονικό των
Αγώνων στα Ολ. έργα
2. Το εργοτάξιο στο Ολυμπιακό χωριό 2002 - 2003
3. Το  εργοτάξιο του “ ΤΕΝΙΣ “ . Μια μάχη μέσα στα γκέτο του Ολ. Σταδίου
4. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Το εργοτάξιο του γηπέδου του “ ΜΠΟΞ “
5. 17/12/2003 - ∆ολοφονία DALIP DOKA - Το χρονικό ενός
προαναγγελθέντος θανάτου
6. Οι δολοφονίες εργατών διαδέχονται η μία την άλλη
7. Μαραθώνια ∆ιαδρομή ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ )
8. Συγκέντρωση της εφημερίδας “ το εργοτάξιο “ , ∆εκέμβριος 2004 -
Συμπεράσματα από τους ίδιους τους εργάτες
9. Συμπεράσματα

περιεχόμενα

περιγραφή

ολυμπιλάδα 2004γεγονός

ιστορικά, εργασία, κινήματα, ολυμπιάδακατηγορία

Ε015κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εργασία και μονοπωλιακό κεφάλαιοτίτλος

Η υποβάθμιση της εργασίας στον εικοστό αιώνα Τόμος Α’ 
υπότιτλος

Braverman Harry
συγγραφέας

σελ. 1-273. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

Λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

Οκτώβριος 2005χρονολογία

α' χρονολογία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Τεχνολογία και κοινωνία
-Η “ νέα εργατική τάξη “
-Η εργασιακή δυσαρέσκεια στα ‘70s
ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟ : Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εργασία και εργατική δύναμη
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Οι απαρχές του μάνατζμεντ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Ο καταμερισμός της εργασίας
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Το επιστημονικό μάνατζμεντ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Οι βασικες επιπτώσεις του επιστημονικού μάνατζμεντ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η προσαρμογή του εργάτη στον καπιταλιστικό τρόπο
παραγωγής
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Η τεχνο-επιστημονική επανάσταση
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Η τεχνο-επιστημονική επανάσταση και ο εργάτης
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : Μηχανές
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : Περαιτέρω επιπτώσεις του μάνατζμεντ και της τεχνολογίας
στην κατανομή της εργασίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Μ009κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για
επαγγελματικά εκτιθεμενους

τίτλος

υπότιτλος

Μακρόπουλος Βασίλειος, ∆ρ. Χαλκιώτης Κωνσταντίνος
συγγραφέας

σελ. 1-60. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

Ελληνικό ινστιτούτο Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Εισαγωγή
2. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.1. Πρότυπα και όρια έκθεσης
2.2. Ανάλυση συμμόρφωσης με τα όρια
2.2.1. Χωρικές μέγιστες τιμές
2.2.2. Χωρικές μέσες τιμές πεδίου
2.2.3. Χρονικές μέσες τιμές πεδίου
2.3. Αξιολόγηση της έκθεσης
2.3.1. Θεωρητικός υπολογισμός (RF modeling)
2.4. Κατηγοριοποίηση των περιοχών ΗΜ- ακτινοβολίας
2.4.1. Πράσινη ζώνη
2.4.2. Κίτρινη ζώνη
2.4.3. Κόκκινη ζωνή
2.5. Χαρακτηρισμός ζωνών
2.5.1. Κτίρια
2.5.2. Πύργοι
3. Σχεδιαστικές θεωρήσεις
3.1. Ύψος τοποθέτησης κεραιών
3 2 Τοποθέτηση των κεραιών σε προεκτάσεις των ιστών στήριξης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Μ022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η κατάργηση της δουλειάςτίτλος

υπότιτλος

Black Bob
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-32. στοιχεία

ελλάδαχώρα

εναλλακτικές εκδόσεις νότιος άνεμοςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Μ049κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

εισηγήσεις των ανοικτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων
χειμώνας 2003 - καλοκαίρι 2004

τίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-72στοιχεία

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

Ιούλης 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-video games η ηλεκτρονική τάξη των κοινωνικών σχέσεων
-κούριερ στο μητροπολιτικό εργοστάσιο
-αθλητισμός, ιδεολογία, παραγωγή, μιλιταρισμός
-η ψυχολογικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, κουλτούρακατηγορία

Μ050κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Κοινωνία της εργασίας;τίτλος

υπότιτλος

Offe Claus
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-245. ο Οffe είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών και
κοινωνιολογίας στο κέντρο για κοινωνική πολιτική του πανεπιστημίου της
Βρέμης

στοιχεία

χώρα

νήσοςεκδότης

α' εκδότης

1993χρονολογία

α' χρονολογία

-Πρόλογος
-Εισαγωγή του επιμελητή
-Η πολιτική οικονομία της αγοράς εργασίας
-Το μέλλον της αγοράς εργασίας
-∆ύο λογικές της συλλογικής δράσης
-Η εργασία ως κοινωνιολογική κατηγορία - κλειδί

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Ο003κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

σκοτώνουν τα άλογα στη δουλειά κι όταν γεράσουν τα θάβουν ιδίοις εξόδοιςτίτλος

υπότιτλος

ομάδα ενάντια στον εκβιασμό της μισθωτής εργασίας
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-80στοιχεία

ελλάδαχώρα

ομάδα ενάντια στον εκβιασμό της μισθωτής εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-Αντί προλόγου
-για τις απαρχές του κοινωνικού κράτους
-η “ χρυσή εποχή “ του κοινωνικού κράτους
-” παγκοσμιοποίηση “ , πολιτική του χρήματος και αναδιάρθρωση των
δημόσιων δαπανών
-η κοινωνική πολιτική στο ελληνικό κράτος από τα μέσα του 19ου αιώνα ως
το 1940
-μορφές και κρίση της κοινωνικής αναπαραγωγής στην μεταπολεμική Ελλάδα
-1000 + 1 νόμοι και πρακτικές για τη μετατροπή του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης σε ατομικοποιημένο και ανταποδοτικό
-γλωσσάρι

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ο007κωδικός

στο ράφι  (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑτίτλος

υπότιτλος

Πάνεκουκ Αντον
συγγραφέας

έκδοση. σελ.1-272στοιχεία

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

Νοέμβριος 1996χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΟ ΕΡΓΟ
1. Η εργασία
2. ∆ίκαιο και ιδιοκτησία
3. Η οργάνωση στον τόπο εργασίας
4. Η κοινωνική οργάνωση
5. Αντιρρήσεις
6. ∆υσκολίες
7. Η συμβουλιακή οργάνωση
8. Η ανάπτυξη
ΜΕΡΟΣ Β’ : Ο ΑΓΩΝΑΣ
1. Ο συνδικαλισμός
2. Η άμεση δράση
3. Οι καταλήψεις εργοστασίων
4. Οι πολιτικές απεργίες
5. Η Ρωσική επανάσταση
6. Η επανάσταση των εργατών
ΜΕΡΟΣ Γ’ : Ο ΕΧΘΡΟΣ
1. Η αγγλική αστική τάξη
2 Η γαλλική αστική τάξη

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, θεωρία, εργασία, ρωσία, αγγλία, γερμανία, αμερική, ιαπωνία, κίνακατηγορία

Π006κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η γένεση του κεφαλαίουτίτλος

υπότιτλος

Κάρλ Μάρξ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Κοροντζήεκδότης

α' εκδότης

2000χρονολογία

α' χρονολογία

1. Το μυστικό της πρωταρχικής συσσώρευσης
2. Η απογύμνωση του αγροτικού πληθυσμού
3. Αιματηρή μονοθεσία εναντίον εκείνων που στερήθηκαν την ιδιοκτησία τους
από το τέλος του 15ου αιώνα. Νόμοι που επιδιώκουν την πτώση των
εργατικών μισθών
4. Γένεση των καπιταλιστικών εκμισθωτών της γής
5. Αντίκτυπος της αγροτικής επανάστασης στη βιομηχανία. Ίδρυση της
εσωτερικής αγοράς για το βιομηχανικό κεφάλαιο.
6. Γένεση των βιομηχανικών καπιταλιστών
7. Ιστορική φάση της καπιταλιστικής συσσώρευσης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολτικά, οικονομία, επαναστάσεις, εργασία, θεωρίακατηγορία

Μ062κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Σκιαγραφώντας το κάτεργοτίτλος

Σκέψεις ενάντια στη συνθήκη της μισθωτής εργασίας
υπότιτλος

συγγραφέας

48σέλιδη μπροσούρα. Τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα από την αναρχική ομάδα
ΕΝ ΠΛΩ

στοιχεία

χώρα

ΕΝ ΠΛΩεκδότης

α' εκδότης

Απρίλης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Αναδιοργάνωση των όρων της μισθωτής εργασίας
-Εκπαίδευση ειδίκευση εξειδίκευση και εργασιακές σχέσεις
-Εργασιακές συνθήκες στα σύγχρονα κάτεργα
-Γυναίκα και μισθωτή εργασία
-Μετανάστες, το τελευταίο γρανάζι στη μηχανή
-Αυτοοργάνωση και δράση στους χώρους της δουλειάς
-Η κατανάλωση ως προσδιοριστικός παράγοντας της καθημερινότητας
-Εναλλακτικοί τρόποι εργασίας στο καπιταλιστικό σύστημα
-Εργατικοί αγώνες στην Ελλάδα 1875-2005
-Ξεπερνώντας τις ιδεολογίες των διαχωρισμών

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, γυναίκα, εργασίακατηγορία

Ε017κωδικός

στο ράφι  (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ τίτλος

Ποιος μας ρώτησε;
υπότιτλος

συγγραφέας

ένθετη μπροσούρα στο ριζοσπάστη. σελ 1-144στοιχεία

χώρα

Ριζοσπάστηςεκδότης

α' εκδότης

16 Γενάρη 1994χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ Α : Το λευκό βιβλίο : οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη
μετάβαση στον 21ο αιώνα
ΜΕΡΟΣ Β : Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
την αύξηση της απασχόλησης
1. Ανάπτυξη
Κεφάλαιο 1 Το Μακροοικονομικό πλαίσιο
2. Ανταγωνιστικότητα
Κεφάλαιο 2 : Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και
την αύξηση της απασχόλησης
                        Α - Προς τη συνολική αναταγωνιστικότητα
                        Β - Τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από την εσωτερική αγορά
Κεφάλαιο 3 : ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα
Κεφάλαιο 4 : Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
Κεφάλαιο 5 : Οι κοινωνικές μεταβολές, οι νέες τεχνολογίες
                       Α - Η κοινωνία της πληροφορίας
                       Β - Η βιοτεχνολογία και η διάδοσή της
                       Γ - Ο οπτικοακουστικός τομέας
Κεφάλαιο 6 : Η κοινότητα, ένας ανοικτός και αξιόπιστος διεθνής εταίρος
3 Απασχόληση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

οικονομία, κριτική, εργασίακατηγορία

Ρ006κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτίτλος

υπότιτλος

ΣΠΑΤΑΛΟΙ
συγγραφέας

61σέλιδη μπροσούρα από την πολιτική ομάδα Σπάταλοι σε 500 αντίτυπαστοιχεία

ελλάδαχώρα

ΣΠΑΤΑΛΟΙεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβριος 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-INTRO
Εισαγωγή
Τι είναι η οικονομία;
Εισροές εκροές
Λειτουργία και ρόλοι
Σκοπός και έννοιες
Επαναφορά ειροών εκροών
∆εσπόζουσα Τάξη (mainstream);
Εργασία και εργάτες
Στόχοι εργασίας
Επανεξετάζοντας τους ρόλους
Τι είναι η θεωρία
Κεφάλαιο και εργασία
Εργάτες
Management
Συνείδηση συμφέροντα 1
Συνείδηση συμφέροντα 2
Πίσω στη μέση
Τα κίνητρα της θεωρίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, οικονομία, εργασία, πολιτικάκατηγορία

Σ002κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ 1977 ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΜ
ΛΑΚΚΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

τίτλος

... μέσα από ντοκουμέντα και αφηγήσεις των απεργών
υπότιτλος

Σταυροπούλου Αθηνά
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-31.στοιχεία

ελλάδαχώρα

εναλλακτικές εκδόσεις νότιος άνεμοςεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-Το χρονικό της απεργίας του 1977
Η συγκυρία της εποχής
Η έναρξη της απεργίας. “ Η επιχείρηση δεν δέχεται καμιά διαπραγμάτευση “
Η κατάληψη των μεταλλείων και η επίθεση της αστυνομίας
Το τέλος της απεργίας
-Παράρτημα
Απόσπασμα συνέντευξης με έναν απεργό (Ιούνης 1995)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, εργασία, ολυμπιάδακατηγορία

Σ003κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ - ΚΑΤΑΛΗψΕΙΣ ΤΟΥ ‘90 ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ

τίτλος

υπότιτλος

Σταυροπούλου Αθηνά
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-63.στοιχεία

ελλάδαχώρα

εναλλακτικές εκδόσεις - νότιος άνεμοςεκδότης

α' εκδότης

1998χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-Α’ Μέρος - ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥ∆Ι ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
1. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ
Ιστορικό των μεταλλείων
Η απεργία - κατάληψη του 1990
2. ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ - ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ
Ιστορικό της Π - Π στην Πάτρα
Η απεργία - κατάληψη του 1990
-Β’ Μέρος - ∆ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΤΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
2. Η ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Εργάτες και εργοστασιακό σωματείο : μια διττή σχέση
Η προνομιακή θέση των συνδικαλιστών στη συνείδηση των εργατών
Η διαφοροποίηση της σχέσης των εργατών / συνδικαλιστών ανάμεσα στις
δύο απεργίες
Τα αντικειμενικά όρια της συνδικαλιστικής πρακτικής
-Γ’ Μέρος : Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ
-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΤΤΑ
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, εργασία, ελλάδακατηγορία

Σ009κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΙ·ΝΑτίτλος

υπότιτλος

Σταβριανός Σ. Λεφτέρης
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-289στοιχεία

χώρα

κάλβοςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Κεφ. Α’ : ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ : ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ
-Ο μετά τη Ρώμη μεσαίωνας
-Ο σημερινός μεσαίωνας
Κεφ. Β’ : ΠΑΝΤΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
-Μύθοι των καιρών μας
-” Ευλογημένη ναν’ η χλόη
Κεφ. Γ’ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
-Στη βιομηχανία
-Στην κοινότητα
-Στη γεωργία
-Στον τρίτο κόσμο
-Στην κίνα
Κεφ. ∆’ : ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΠΟΣΗ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
-Το ανοδικό ΑΕΠ και ο πανταχού παρών μπόσης
-Η βιομηχανική δημοκρατία στη δύση
-Ο εργατικός έλεγχος στα εργοστάσια των Κιμπούτζ
-Κοινωνικοποιημένα εργοστάσια στη Χιλή

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, ιστορικά, εργασία, ρωσία, γαλλίακατηγορία

Σ032κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

τίτλος

υπότιτλος

Τομσον Ε. Π.
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-72στοιχεία

χώρα

Νησίδεςεκδότης

α' εκδότης

Μάρτιος 1994χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία εργασίακατηγορία

Τ019κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένωντίτλος

υπότιτλος

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας - διεύθυνση συνθηκών εργασίας

συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-140στοιχεία

ελλάδαχώρα

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας - διεύθυνση συνθηκών εργασίας

εκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ν. 1568/1985 “ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων “ (ΦΕΚ 177/Α/85)
2. Π.∆. 289/86 “ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας
που εποπτεύονται από το υπουργείο εθνιής άμυνας “ (ΦΕΚ 129/Α/86)
3. Π.∆. 294/Α/86 “ Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1
του ω. 1568/1985 “ Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων “ (ΦΕΚ 138/Α/88)
4. ΚΥΑ 88555/3293/88 “ Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του
δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. “ (ΦΕκ 721?Β/89)
5. Ν.2224/94 “ Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,
Υγιεινής-Ασφάλειας, κλπ “ (κεφάλαιο ∆, άρθρα 24-27) (ΦΕΚ 112/Α/94)
6. Π.∆. 17/96 “ Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ
και 91/383ΕΟΚ “
7. Εγκύκλιος 130297/15.7.96 Εφαρμογή Π.∆. 17/96 “ Μέτρα για την
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ “
8. Π.∆. 16/96 “ Ελάχιστες προδοαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικάκατηγορία

Υ001κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςτίτλος

υπότιτλος

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας

συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-76στοιχεία

ελλάδαχώρα

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας -

εκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγικά
-∆ιαμόρφωση χώρου εργασίας
φωτισμός
θόρυβος
θερμοκρασιακό κλίμα
ηλεκτρισμός
πυρασφάλεια
διάδρομοι
έξοδοι κινδύνου
κοινόχρηστοι χώροι
σήμανση
-∆ιαμόρφωση θέσεων εργασίας
γενικά
εργασία σε καθιστή θέση
εργασία σε όρθια στάση
συμμετοχή και εκπαίδευση εργαζομένων
ανύψωση βαρών
διαλείμματα
χημικές ουσίες & ρεύματα αέρα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Υ002κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

τα ελληνικά εργοστάσια είναι πλωτά (γιατί όμως είναι αόρατα)τίτλος

υπότιτλος

federaction
συγγραφέας

μπροσούρα σελ 1-42. από την ανοικτή συνέλευση της πολιτικής ομάδας
σπάταλοι και της federaction στις 16-5-2006

στοιχεία

ελλάδαχώρα

federactionεκδότης

α' εκδότης

Μάιος 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-Γενικά δεδομένα της μεταφοράς
-Η μεταφορά στο νερό
-Τα ελληνικά πλωτά εργοστάσια
Ελληνική ναυτιλία : μια καθόλου καινούρια ιστορία
        15ος - 17ος αιώνας
         18ος αιώνας
         19ος αιώνας και η μετάβαση από το ιστίο στον ατμό
         Οι ελληνικές εμπορικές κοινότητες της διασποράς
         Μπαίνοντας στον 20ο αιώνα
         Η “ χρυσή “ δεκαετία του ‘40
         Το εμπόριο πετρελαίου
         Τα Liberty
         Το άλμα προς την κορυφή
∆ομικά χαρακτηριστικά της ελληνόκτητης ναυτιλίας
          Η ελληνική περίπτωση : οργάνωση και επιχειρηματικές μέθοδοι
(Οι αλήτες της θάλασσας)
          Εργασιακές σχέσεις
(οι νοικοκυραίοι της θάλασσας)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, θεωρία, εργασία, ελλάδακατηγορία

Φ014κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Κριτική της εργασίαςτίτλος

υπότιτλος

Temps critiques
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-45στοιχεία

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

Σεπτέμβριος 2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Η αξία χωρίς την εργασία
α. Εργασία και τρόπος παραγωγής
β. Εργασία και αξία
γ. Η κρίση της εργασίας και η παρακμή του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής
δ. Συμπέρασμα
2. ∆αστηριότητα και εργασία
α. Η εργασία είναι μια ιδιαίτερη και διαχωρισμένη μορφή της ανθρώπινης
δραστηριότητας
β. Σχετικά με την έννοια “ κοινωνική χρησιμότητα “ και, γενικότερα σχετικά με
την έννοια “ χρησιμότητα “
γ. Οι κριτικές της εργασίας
3. ∆ιαχείριση του κοινωνικού ή πολιτική προοπτική
α. ∆ιεκδικήσεις και σημερινοί αγώνες
β. “ Το ζήτημα του κοινωνικού δεσμού “
γ. Η επανακάλυψη μιας πολιτικής δύναμης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, κριτικήκατηγορία

Τ007κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ “ΜΑΣ” ΕΝ·ΝΕΙ ΟΛΟΥΣτίτλος

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και νέες εργασιακές συνθήκες
υπότιτλος

terra trema
συγγραφέας

8σέλιδη μπροσούραστοιχεία

χώρα

πολιτική ομάδα terra tremaεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβριος 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της διαθεματικότητας
-Τι μας λένε
-Το σχολείο γενικά ως θεσμός
-Οι νέες συνθήκες εργασίας ή αλλιώς το νέο εργασιακό μοντέλο
-Η εμφανής σχέση διαθεματικότητας-τογιοτισμού

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, εκπαιδευτικάκατηγορία

Τ009κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η εξέγερση της Βορκούτα τίτλος

υπότιτλος

Πήτερ Νιουελ
συγγραφέας

σελ. 1-41στοιχεία

χώρα

μικρός ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

εξέγερση στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας της ΕΣΣ∆ στην Βορκούτα
ί έ ά ή ξέ 1 ύ 19 3

γεγονός

ιστορικά, επαναστάσεις, εργασίακατηγορία

Ν015κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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TEXT - ο δρόμος ο εργάτης η μηχανή η πόλη και η μέθοδοςτίτλος

υπότιτλος

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα
συγγραφέας

Μπροσούρα 72 σελ στοιχεία

ελλάδαχώρα

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

1 περι μεθόδου
2 ηλίας
3 αλέκος
4 γίωργος
5 γιάννης
6 μηχάλης

περιεχόμενα

συνεντέυξεις απο κούριερ, η μέθοδος συγραφής μιας εισήγησης για τους
κούριερ

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, πολεοδομίακατηγορία

Λ001κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (2), στεκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ψηλαφώντας στο λαβύρινθο του κατέργουτίτλος

απόπειρα ανάλυσης ενάντια στον νόμο το ασφαλιστικό τα εργασιακά τους μετανάστες τα εκπαιδευτικά, τη
περίθαλωη, το τρομονόμο

υπότιτλος

Ομαδοποίηση αναρχικών αντιεξουσιαστών L14
συγγραφέας

μπροσούρα 28σελστοιχεία

κρήτηχώρα

εκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

συνδικαλισμός και συνδικάτα
  το αριστερό  ορωσοπείο του καπιταλισμού
Εργασιακά
  ελαστική εργασία ελαστικοί άνθρωποι
  ασφαλιστικό
  ασφαλιστικό 2001 η ζωή αρχίζει μετά τα 65
Υγεία
  “ βελτίωση και εξυχρωνισμός του εθνικού συτήματος υγείας
Μετανάστες
  νομοσχέδιο για τους μετανάστες
Εκπαιδευτικά
  μάθε παιδί μου γράμματα (εκπαιδευτικές μεταρυθμίσεις)
Τρομονόμος
  όταν ο τρόμος γίνεται νόμος
  τι προβλέπει;
  που μας λένε οτι στοχέυει
  που πραγματικά στοχέυει
  ΜΜΕ και κοινωνικός αποπροσανατολισμός
Υποκείμενο και τρομονόμος

περιεχόμενα

για τα πρόσφατα (της εποχής) νομοσχέδια τρομονόμος, μετανάστες, εργασία,
εργασία

περιγραφή

γεγονός

θεωρια, εργασία, εκπαιδευτικά, νομικάκατηγορία

Λ004κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Όλα όσα  θέλατε να μάθετε για την εργατική νομοθεσία και το αφεντικό σας δε
θα ήθελε να ξερετε

τίτλος

υπότιτλος

εργάτες- εργάτριες ενάντια στην εργασία
συγγραφέας

στοιχεία

Αθήναχώρα

εργάτες- εργάτριες ενάντια στην εργασίαεκδότης

α' εκδότης

Μάης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  8 θέματα

-ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ
  15 θέματα

-Α∆ΕΙΕΣ
  14 θέματα

-ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω
  2 θέματα

-ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΛΥΣΗ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΛΠ)
  8 θέματα

-ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  2 θέματα

-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικάκατηγορία

Ε029κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ο Αγώνας Ενάντια στην Αναδιάρθρωσητίτλος

υπότιτλος

συλλογικότητα Εργατών FARGAS (διάφοροι)
συγγραφέας

στοιχεία

Αθήναχώρα

Επαναστατική αυτοοργάνωσηεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

Κείμενο της συλλλογικότητας των κομμουνιστών εργατών της Fargasπεριεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κινήματακατηγορία

Ε034κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η Ευρωπαική οικονομική κοινότης και ο ελλην επιχειρηματίαςτίτλος

υπότιτλος

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος
συγγραφέας

Το κείμενο δημοσιέυθηκε αρχικά στο περιοδικό “Παραγωγικότητα” (τευχος 56,
νοέμβριος-δεκέμβριος 1961)

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητοςεκδότης

α' εκδότης

1962χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ο.Κ.
2. Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ο ΕΛΛΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ε052κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Συμβολή στη λύσι προβλημάτων συγχωνέυσεως επιχειρήσεωντίτλος

υπότιτλος

Ι. Ξ. ∆ιαλισμα
συγγραφέας

Το κείμενο δημοσιέυθηκε αρχικά στο περιοδικό “Παραγωγικότητα” (τευχος 76,
απρίλιος-ιούνιος 1966)

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητοςεκδότης

α' εκδότης

1966χρονολογία

α' χρονολογία

1. Γενικα
2. Σκοπιμότης συγχωνεύσεως
3. Συμμετοχή εταίρων
4. Τύποι συγχωνέυσεως
5. Προσαρμογή της συγκεκριμένης περιπτώσεως σ’ έναν απο τους τακτικούς
τύπους συγχωνεύσεως
6. Γενικές κατευθύνσεις

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ε053κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Τραπεζαι και Παραγωγικότηςτίτλος

υπότιτλος

Ηλια ∆. Κρίμπα
συγγραφέας

Το κείμενο δημοσιέυθηκε αρχικά στο περιοδικό “Παραγωγικότητα” (τευχος 76,
απρίλιος-ιούνιος 1966)

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητοςεκδότης

α' εκδότης

1966χρονολογία

α' χρονολογία

1. Αι τράπεζαι
2. Η παραγωγικότης
3. Η παραγωγικότης των τραπεζών
4. Η επίδρασις των τραπεζών απί της παραγωγικότητος της οικονομίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ε054κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η εφαρμογή των Ανθρώπινων σχέσεων στην επιχείρησητίτλος

εκλαϊκευτική μελέτη
υπότιτλος

Γεωργίος ∆. Κατζουράκης
συγγραφέας

Το κείμενο δημοσιέυθηκε αρχικά στο περιοδικό “Παραγωγικότητα” (τευχος 59,
μαϊος-ιούνιος 1962)

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητοςεκδότης

α' εκδότης

1962χρονολογία

α' χρονολογία

Α’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή
2. Κατηγορίες των ενθρώπινων επιστημών
3. Ο χαρακτήρ των ανθρώπινων σχέσεων
4. Καθήκον ενός οργανωτού ανθρωπίνων σχέσεων
5. Το ηθικό και το πρακτικό καθήκον

Β’ ΚΙΝΗΤΡΑ
1. Κίνητρα ή παρορμήσεις για αύξηση της αποδόσεως των εργαζομένων
2. Ορισμός κινήτρων - κατηγορίες
3. Κίνητρα μισθού
4. Η παραγωγικότης και τα κίνητρα της αμοιβής
5. Κίνητρα συμμετοχής των εργαζομένων στη διέυθυνση και τα ενδιαφέροντα
της επιχειρήσεως

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΩΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
1 Γενικοί απρόσωποι όροι

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ε056κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου

τίτλος

υπότιτλος

Σ. ∆ρίβας, Κ. Ζορμπά, Θ. Κουκουλάκη
συγγραφέας

Β’ Εκδοση, 3η ανατύπωσηστοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικο Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

σεπτέμβρης 2003χρονολογία

ιούλιος 1997α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εννοια της εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ταξινομηση και ορισμός των επαγγελματικών κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ιαδικαστικές φάσεις εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου
Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (1η φάση)
Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (2η φάση)
Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης (3η φάση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σχηματική παρουσίαση των διάφορων φάσεων εκτίμησης του
επαγγελματικού κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αναγνώριση των υφισταμένων κινδύνων στις διοικητικές υπηρεσίες του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ε057κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΘΕΣΕΙΣ- Αναλύσεις- Κριτική. Ζητήματα της πάλης των τάξεων  τέυχος 94τίτλος

τριμηναία επιθεώρηση
υπότιτλος

Θέσεις
συγγραφέας

τέυχη: #93 (οκτώβριος- δεκέμβριος 2005), #94 (ιανουάριος-μαρτιος 2006)στοιχεία

ελλάδαχώρα

Νήσοςεκδότης

α' εκδότης

2006, 2005χρονολογία

α' χρονολογία

τευχος 93:
-Η αριστερή εστία
-Καινοτομία και ανάπτυξη: θεσμική και εξελικτική προσέγγιση
-Ενότητα των λαών του νότου;
-Κριτική στην “ιδεολογία της ανάπτυξης”
-Η “αφρικάνικη κρίση”
-Ο μαρξισμός και το “απλώς πολιτισμικό”
-Ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΚΟ και εργατικό κίνημα
Αυτοσυντήρηση, πόλεμος, πολιτική
-Οι πόλεμοι της Νέας Τάξης

τευχος 94:
-Η βία της εξουσίας
-Στέφανος Γερασίμου
-Πανεπιστήμιο και νεοφιλελέυθερες “μεταρρυθμίσεις”
-Τρομονόμος και ιδιώνυμο
-Περί της “ασφάλειας” του κοιωνικού καθεστώτος
-Το ζήτημα της εξουσίας σε Αλτουσέρ και Φουκώ
-Το κράτος στον N Luhmann

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, αριστερά, εκπαιδευτικά, εργασία, περιοδικόκατηγορία

Θ009κωδικός

στο ράφι (#93,94)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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με κομμένη την ανάσα- παρατηρήσεις για την κυκλοφορίατίτλος

υπότιτλος

zipo
συγγραφέας

15σέλιδη μπροσούρα σχετικα με την κυκλοφορία του εμπορέυματος απο
εργατική σκοπιά

στοιχεία

αθήνα, σούγιαχώρα

αντισχολείοεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

36 παρατηρήσεις για την κυκλοφορίαπεριεχόμενα

οι παρατηρησεις αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων (ή οτιδήποτε
σχετικού με την διακίνηση εμπορευμάτων) απο την σκοπιά της εργασίας. Ειναι
σκέψεις και κατ”αρχήν απαντήσεις σε ερωτήματα σαν το “τι είδους εργασία
ειναι η μεταφορά;” “παράγεται υπεραξία στην κυκλοφορία;” ή “πως βγάζουν

περιγραφή

γεγονός

εργασία, θεωρίακατηγορία

Ζ007κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Απολογισμός 2004-2006/ Προγραμματισμός 2007τίτλος

υπότιτλος

ΙΝΕ - Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ
συγγραφέας

63 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

ΙΝΕ - Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

-Στόχοι - οργάνωση του ΙΝΕ - Επιδιώξεις του ΙΝΕ
-Τα πεδιία δραστηριοτητας 2004-2006
  1.Ερευνες μελέτες
  2. Τεκμηρίωση θέσεων και προτάσεων
  3. Εκπαιδευτικά εργαλεία οδηγοί - εγχειρίδια
  4. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης - απασχόλησης, κοινοτικές
      πρωτοβουλίες
  5. ∆ραστηριότητες στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια
  6. Συνδικαλιστική επιμόρφωση, συνέδρια-ημερίδες-σεμινάρια
  7. Εκδόσεις

-Προγραμματισμός 2007
  1. Έρευνα - μελέτες
  2. Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης - δια βίου
      εκπαίδευσης - κοινοτικών πρωτοβουλιων
  3. ∆ραστηριότητες στην Νότιο-ανατολική ευρώπη και τα βαλκάνια
  4. Συνδικαλιστική επιμορφωση 2007
  5. Συμμετοχή του ΙΝΕ σε επιτροπές
6 Εκδόσεις κατα το 2007

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Ι009κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το εργατικό πρόβλημα στην Ελλάδα στα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνιατίτλος

υπότιτλος

Περικλής Κυριακόπουλος
συγγραφέας

220 σελίδεςστοιχεία

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
Α)Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
-Οι θεσμοί και οι επιπτώσεις τους
-Το νομοθετικό αντεργατικό έργο του Καραμανλή
-Τα ΜΜΕ
-Ο Καραμανλής και τα τανκς
-Ο Εθνικός Κιίνδυνος
-Η πραγματική αντίληψη του Κ.Καραμανλή για την κοινωνική δικαιοσύνη

Β)ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
-Το οικιστικό πρόβλημα στην Ελλάδα
-Η κατασταση στο επίπεδο των υπερηλικων
-Η κατασταση στο επίπεδο των παιδιων
-Η κατασταση στο επίπεδο των αναπήρων
-Η κατασταση στο μορφωτικό επίπεδο
-Η κατασταση στο επίπεδο Υγείας

Γ)ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
α)Το πρώτο απεργιακό κύμα στην μεταπολίτευση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κινήματα, ελλάδακατηγορία

Κ065κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

...Και όμως κινείταιτίτλος

Κεφάλαιο-εργασία, Βορράς-Νότος, κυριαρχία και ανταγωνισμός: μια πρώτη προσέγγιση
υπότιτλος

Convoy
συγγραφέας

2 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

Convoyεκδότης

α' εκδότης

1992χρονολογία

α' χρονολογία

-“Νεα τάξη πραγμάτων” και “κίνημα αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης
πραγμάτων”
1. ∆υτική απάντηση στον Κόκκινο Οχτώβρη
2. Η διπλή κατάρρευση
3. Απο το βιομηχανικό εργοστάσιο στο κοινωνικό εργοστάσιο
4. Απο τη “διπλή κατάρρευση” στη Νέα Τάξη

-Απο τον ψυχρο πόλεμο στη σφαγή του περσικού
1. Air Land Battle: η στρατηγική των ΗΠΑ για τον πόλεμο: 1984-2019
2. Βορειοαμερικανικός ιμπεριαλισμός: Από την οικονομική “αδυναμία” στην
πολιτικοστρατιωτική “αποτελεσματικότητα”

-Βορράς-Νότος: αντιθέσεις και ανταγωνισμοί σ”έναν εκρηκτικό πλανήτη
1. Ο παράδεισος του Βορρά...
2. ...και η κόλαση του Νότου

-10 Θέσεις προς συζήτηση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εργασίακατηγορία

Κ067κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

1886 ΣΙΚΑΓΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡ·ΤΟΜΑΓΙΑΣτίτλος

υπότιτλος

Ομάδα για την αλληλεγγύη και την αυτονομία
συγγραφέας

∆έυτερη έκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

Άρδηνεκδότης

α' εκδότης

2005χρονολογία

1996α' χρονολογία

-Οι εξελίξεις στο εργατικό κίνημα μέχρι το μαιο του 1886 στο σικάγο
  Το αίτημα για οχτάωρη εργασία
  Τα γεγονότα στο Χέιμαρκετ
  Οι δίκες και οι απαγχονισμοί

-Καποιες σκέψεις πάνω στο εργατικό κίνημα
  Η εμφάνιση του εργατικού κινήματος
  Η γραφειοκρατικοποίηση του εργατικού κινήματος
  Πως ορίζεται το επαναστατικό υποκείμενο
  Το περιεχόμενο μιας αυτόνομης κοινωνίας
  Η δυνατότητα ενός συλλογικού προταγματος σήμερα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, εργασία, αμερικήκατηγορία

Ο008κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ελληνικοί και Ευρωπαικοί Μύθοι για το Ασφαλιστικότίτλος

Μύθοι για την κοινωνική ασφάλιση
υπότιτλος

Γιώργος Ρωμανιάς
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Αδελφοί Βλάσσηεκδότης

α' εκδότης

Αθήνα 2007χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εννοια και το περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι έννοιες κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ασφάλεια και
κοινωνική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συγκριτική μέτρηση των αποκλίσεων,των ευρωπαικών
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η διασταση του φύλου στην κοινωνική ασφάλιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συσχετίσεις αγοράς εργασίας και δαπανών δημόσιας
σύνταξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων - Αρχή της ισότητας ανδρών
και γυναικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Οι αθέμιτες παρεμβάσεις στα ασφαλιστικά ταμεία του
προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Μεταρρυθμίσεις ΣΚΑ στην ευρώπη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η πορεία του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής
Ασφάλισης - ∆ιαπιστώσεις και προοπτικές

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

νομικά, εργασία,κατηγορία

Ρ024κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οι Ασθένειες των Εργατών (DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA)τίτλος

υπότιτλος

Bernardino Ramazzini
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίαςεκδότης

1713α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Ο βίος
-Η περίοδος της Μοντενα (1671-1700)
-Περί τηων παθών των τεχνουργών
-Τα έργα της περιόδου της Πάντοβας(700-1714)
-Ο Ramazzini στην νεα χιλιετία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Οι ασθένειες των μεταλλωρύχων
2. Οι ασθένειες των επιχρυσωτών
3. Οι ασθένειες των μασέρ και όσων κάνουν εντριβές
4. Οι ασθένειες των χημικών
5. Οι ασθένειες των αγγειοπλαστών και των κεραμοποιών
6. Οι ασθένειες των γανωτηδών
7. Οι ασθένειες των υαλουργών και των καθρεφτάδων
9. Οι ασθένειες των ζωγράφων
10.Οι ασθένειες όσων δουλέουν το θειάφι
11.Οι ασθένειες των σιδηρουργών
12 Οι ασθένειες των όσων δουλέυον με γύψο και ασβέστη

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ρ021κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιομηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922)τίτλος

υπότιτλος

Ζιζη Σαλιμπα
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Γενική Γραμματεία Νεας Γενιάς, Κεντρο Νεοελληνικών Ερευνωνεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (1870-1922)
1.Η Ανάπτυξη των πόλεων
2. Η εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού
3. Οι απογραφές απεικονιζουν την εργάτρια στη βιομηχανία-βιοτεχνία
4. Η απογραφή του 1870
5. Τα παραδοσιακα επαγγελματα στην απογραφή του 1907: Η απεικόνιση
της εντοποιότητας και του εξευρωπαισμου
6. Η βιομηχανική απογραφή του 1920
7. Προς τη συγκρότητση της γυναικείας εργατικής δύναμης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑς ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΡΙΑΣ
1. Απο τον αγροτικό-εορτολογικό χρόνο στον ωρολογιακό χρόνο
2. Το βιβλιάριο εργασίας
3. Οι θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στο εργοστάσιο
4. Η εργάτρια των κλωστοϋφαντουργείων
5. Οι καπνεργάτριες
6 Η εργάτρια της πιλοποιίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, γυναίκα, φεμινισμός, ελλάδα, ιστορικάκατηγορία

Σ033κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η Αντίσταση των εργατών στην εργασία, στο Παρίσι και τη Βαρκελώνη κατα
τη διάρκεια του Γαλλικού Λαικου Μετώπου και της Ισπανικής Επανάστασης,

τίτλος

υπότιτλος

Μάικλ Σάιντμαν
συγγραφέας

εκτυπώθηκε απο την εκδοτική ομάδα κόκκινο νήμα σε 1000 αντίτυπα το 2006στοιχεία

αθήναχώρα

κόκκινο νήμαεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης:
Αυτοδιαχείριση+Αντιφασισμός= Επανάσταση;

-Χρονολόγιο 1931-1939

-Γλωσσάρι

-Μαικλ Σάιντμαν: Η αντίσταση των εργατών στην εργασία, στο Παρίσι και τη
Βαρκελώνη κατα τη διάρκεια του Γαλλικού Λαικου Μετώπου και της
Ισπανικής Επανάστασης, 1936-38

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εργασία, ισπανίακατηγορία

Σ035κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ελληνικό συνδικαλιστικό Κίνημα 1860-1975τίτλος

σε παραρτημα: η εργατική μας νομοθεσία 1976
υπότιτλος

Κώστας Σεφέρης
συγγραφέας

τεταρτη έκδοση, Σελίδες: 197στοιχεία

αθήναχώρα

Νέα Συνδικαλιστικό Κίνημαεκδότης

α' εκδότης

1977χρονολογία

1975α' χρονολογία

1ο μέρος : απο την αρχη ώς το 1910
α. προιστορία: ως το 1860
β. η πρωτη φάση: 1860-80
γ. σημαντική ώθηση και δυσκολίες
2ο μέρος: απο το 1910 ως το 1950
α.αστική επανάσταση, επέκταση, εργατική νομοθεσία, ίδρυση ΓΣΕΕ, 1910-22
β.βιομηχανική ανάπτυξη και κοινωνική κρίση, διασπαση ΓΣΕΕ, 1922-32
γ. Κατοχη και εμφύλιος 1940-50
3ο μέρος: απο το 1950 μέχρι σήμερα
α. σύντομη ανάπτυξη, συμπίεση βιοτικού επιπέδου, κρατικός συνδικαλισμός.
Επανεμφάνιση προοδευτικού συνδικαλισμού, 1950-60
β. νεοκαπιταλιστική πολιτική. Ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος.
Εκδήλωση των αδυναμιών του 19060-67
γ. Η εργατική και συνδικαλιστική πολιτική της δικτατορίας 1967-74
δ. ενας χρόνος δημοκρατίας. Η πολιτική της δεξιάς και η κρίση του
προοδευτικού κινηματος

παράρτημα: η εργατική μας νομοθεσία
μερος α: εισαγωγή στην εργατική νομοθεσία

περιεχόμενα

Η έκδοσή μας αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη του Κώστα Σεφέρη για την Ιστορία
του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος 1860-1975 και σε παράρτημα την εργασία
του για την Εργατική μας Νομοθεσία, χρήσιμες πρακτικές γνώσεις για πρώτη
φορά συγκεντρωμένες κι εκλαϊκευμένες σε τέτοια έκταση Περιλαμβάνει επίσης

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικά, ελλάδα, συνδικαλισμόςκατηγορία

Σ037κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οι μάστορες - ο εργατικός έλεγχος πριν τον φορντισμότίτλος

υπότιτλος

Merrit Roe Smith, Charles Dew, David Montgomery
συγγραφέας

σειρά: Techno/2 - τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

Λέσχη Κατασκόπων 21ου Αιώναεκδότης

α' εκδότης

2000χρονολογία

α' χρονολογία

-Merrit Roe Smith, η πολιτική οικονομία της λούφας

-David Montgomery, Ο εργατικός έλεγχος στην εκμηχάνισμενη παραγωγή
του 19ου αιώνα
  -ο αυτόνομος μάστορας
  -οι εργασιακοί κανονισμοί των σωματείων
  -αμοιβαία υποστήριξη και απεργίες συμπαράστασης

-David Montgomery, Οι μετανάστες εργάτες και η αναδιάρθωση των
διοικητικών μεθόδων
  -Οι μετανάστες και η βιομηχανία
  -Η δουλειά με το κομμάτι
  -Οι μετανάστες εργάτες και η αναδιάρθρωση των διοικητικών μεθόδων
  -Η αντίδραση των μεταναστών στο “επιστημονικο management”

-Charles Dew, Μάστορες και σκλάβοι στη Βιρτζίνια

-Ντοκουμέντα
-Κανονισμοί της Matteawan Co 1846

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, οικονομία, θεωρίακατηγορία

Σ043κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Στα μάτια βιτριόλι και σφάιρες στο ψαχνό τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα
εδώ

τίτλος

υπότιτλος

συνέλευση αλληλεγγύη στην Κ. Κούνεβα
συγγραφέας

η 72σέλιδη μπροσούρα τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

συνέλευση αλληλεγγύη στην Κ. Κούνεβαεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

-χρονικό γεγονότων

μέρος 1
 -εργασία σκέτο βιτριόλι
   -η Κωνσταντίνα δεν είναι μόνη!
   -για την αναδιαρθρωση των εργασιακών σχέσεων
      η πολιτική του κράτους
      αντι επιλόγου

μέρος 2
 -το σώμα στην εργασιακή συνθήκη
   -απο την αναπαραγωγική εργασία στο βιασμό
      αφεντικό ντόπιος και άνδρας: για τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς
εργατριών
   -λες και είναι οι κοπέλες σκουπίδια

μερος 3
 -για του μηχανισμού καταστολής...

-ΗΣΑΠ: Καθαροι χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, μετανάστες, κινήματα, ασφάλεια, γυναίκα, καταστολή, παρακράτοςκατηγορία

Σ048κωδικός

στο ράφι  (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ταξικοί αγώνες σε μια γερμανική πόλη,  Ελαστική εργασία και η περίπτωση
των ιδιωτικών ΟΑΕΔ στην ελλάδα

τίτλος

υπότιτλος

Wildcat, ΣΑΧ
συγγραφέας

Το κείμενο “Ταξικοί αγώνες σε μια γερμανικοί πόλη”  ειναι απο την Wildcat,
γερμανία, 1896 και το “Ελαστική εργασία και η περίπτωση των ιδιωτικών ΟΑΕ∆
στην ελλάδα” απο την πολιτική ομάδα ΣΑΧ, αθήνα 2007

στοιχεία

αθήνα, γερμανίαχώρα

πολιτική ομάδα ΣΑΧεκδότης

α' εκδότης

1986, 2007χρονολογία

α' χρονολογία

Ταξικοί αγώνες σε μια γερμανικοί πόλη, εποχικοι εργάτες στο εργοτάξιο ενός
πυρηνικού εργοστασιου στο Philippsburg
 -Ο καπιταλισμός αναγυγκρουείται
 -Στην πράξη
 -Οι ομάδες
 -Οι παρέες
 -Μόνο μέσω του αγώνα θα επανενωθεί η τάξη
 -Θέσεις και συνέπειες

Ελαστική εργασία και η περίπτωση των ιδιωτικών ΟΑΕ∆ στην ελλάδα
 -ΙΓΣΕ, ΕΠΑ, νομιμότητα και παρανομία
 Α. Οι εταιρείες προσωρινής απασχολήσης (ΕΠΑ)
 Β. Τα ιδιωτικά γραφεία συμβουλίων εργασίας (ΕΓΣΕ)
  -Το παράδειγμα της SHELL
  -Το παράδειγμα της εθνικής τράπεχας
  -Το παράδειγμα της ∆ΕΗ
  -Το παράδειγμα της ∆ΟΜΟΠΛΑΝ
 -ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ¨ ΚΑΘΑΡΟ¨ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ.
-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, μετανάστες, νομικάκατηγορία

Σ045κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Περι Νεοφιλελευθερισμούτίτλος

υπότιτλος

Γιώργος Σταμάτης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

ΚΨΜεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ποιοί ωφελούνται απο τα ελλέιματα και το χρέος
2. Που αποσκοπεί το ΝΑΤΟ
3. Περι παγκοσμιοποίησης
4. Απομυθοποίηση της ιδεολογίας της αγοράς
5. Γιατι δεν υπάρχουν αρκετοι γιατροι στα δημόσια νοσοκομεία;
6. Γιατι δεν είναι δυνατή μια “αριστερη” κεϋνσιανή οικονομική πολιτική
7. Η διάβρωση της κομμουνιστικής θεωρίας απο αστικά ιδεολογήματα
8. Το attac για τον θάνατο του James Tobin
9. Αυξάνουν οι αυξήσεις των μισθών την ανεργία;
10.”Ψωμι, παιδεία, ελευθερία”. Το ψωμί φυραίνει ακόμη
11.Για την κοινωνική ασφάλιση
12.Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: μια νέα μορφή εκχώρησης
τμημάτων του ∆ημοσίου στον Ιδιωτικό τομέα
13.Γιατι το πετρέλαιο είναι κάτι τόσο σημαντικό
14.Κοινωνικές ασφαλίσεις, πορεία προς την ιδιωτικοποίηση. Μια ξεχασμένη
αλλά πολύ επίκαιρη ιστορία: Η εκθεση Σπράου για το ασφαλιστικό
15.Οι συνέπειες της αναθεώρησης του 16ου άρθρου του Συντάγματος στην
ανώτερη παιδεία
16 Η αρχή του τέλους για το δολάριο ως “ηγετικό νόμισμα”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, οικονομία, εργασίακατηγορία

Σ067κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εργάτες και εργασιακές σχέσεις στη Ρωσίατίτλος

υπότιτλος

Ζακ Σαπίρ
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Κομμούναεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ 1ο: Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Η αρχική ανατροπή
2. Απο τη Ρωσία στην ΕΣΣ∆

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. Οι αντιφάσεις του σχεδιασμού
2. Μια οικονομία έλλειψης εργατικού δυναμικού
3. Ενα ευκίνητο εργατικό δυναμικό
4. Η διαρκεια της εργασίας: αναζητώντας το χαμένο χρόνο

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΑ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΖΩΗΣ
1. Απο τη δουλειά στα εισοδήματα
2. Η προσβαση στην κατανάλωση και το επίπεδο της ζωής
3. Η οργάνωση της εργασίας σε κρίση

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1. Ενα δίκτυο θεσμών σε κρίση
2. Οι ατομικές πρακτικές
3 Οι κοινωνικές συγκρούσεις

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, οικονομία, εργασία, ρωσίακατηγορία

Σ055κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίαςτίτλος

Βιβλία για την επαγγελματική κατάρτιση
υπότιτλος

Νίκος Σαραφόπουλος
συγγραφέας

Α’ έκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

μεταίχμιοεκδότης

α' εκδότης

μάρτιος 2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ασφάλεια - υγεία στην εργασία. Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής
2. Βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου
3. Προδιαγραφές χώρων εργασίας
4. Μέτρα προστασίας απο υψηλές κλιματικές θερμοκρασίες
5. Λήψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα
6. Ασφαλής χρήση εξοπλισμού εργασίας
7. Ασφαλής κατασκευή και κυκλοφορία εξοπλισμού εργασίας
8. Ασφαλής χρήση μέσων ατομικής προστασίας
9. Ασφαλής κατασκευή και κυκλοφορία των μέσων ατομικής προστασίας
10.Ασφαλής διαχείριση χημικών ουσιών
11.Ταξινόμηση, συσκευσία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
12.Προστασία απο τον επαγγελματικό θόρυβο
13.Ασφαλείς συγκολλήσεις
14.Ασφαλής χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
15.Προστασία κατά την εργασίας με οθόνες
16.Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας στα οικοδομικά και στα
τεχνικά έργα
17 Σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

νομικά, εργασία, υγείακατηγορία

Σ069κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ανεργία Ανεργοι: όταν ο χρόνος δεν είναι χρήμα αλλά δύναμητίτλος

υπότιτλος

συνέλευση πλάνου 30/900
συγγραφέας

εισήγηση συζήτησης που έγινε στις 27/6 στοο πολυτεχνείοστοιχεία

αθήναχώρα

συνέλευση πλάνου 30/900εκδότης

α' εκδότης

Ιούνης 2011χρονολογία

α' χρονολογία

-Η μείωση των κερδών: το κεφαλαιο δεν πενθεί!
-Ανεργοι: πενθούμε - ενω πρέπει να ζητήσουμε τα ρέστα!
-Ειμαστε όλοι εν δυναμει ανεργοι - αλλα καθόλου μια “ανεργη” δύναμη!!!

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πολιτικά, εργασία, κινήματα, κρίσηκατηγορία

Σ060κωδικός

στο ράφι (4 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (2), στέκι τει (2)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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MONITOR 07τίτλος

υπότιτλος

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα
συγγραφέας

σελ 1-119στοιχεία

ελλάδαχώρα

ετήσια έκδοση της λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2007χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΝΗΜΗ
Ελληνες και Πακιστανοί εργάτες: κοινός αγώνας ενάντια στα ίδια αφεντικά
Ιανουάριος 1977: Εξέγερση στην Αιγυπτο
Οκτώβριος 1977: Φθινώπωρο στη Γερμανία
Ισραηλ: Νέοι Ιστορικοί
El Lissitzky: ελάχιστη αναφορά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Απο’το παρίσι στο Αλγέρι με  την ταχύτητα σφάιρας
                     Κρατική τρομοκρατία
                     Να τελειώνουμε με την ομερτά σχετικά με το “βρώμικο πόλεμο”
στην
                     Αλγερία
                     Οι ισλαμικές ομάδες του αλγερινού στρατού
                     Οι αποκαλύψεις μας είναι αληθινές!
Το ξεπούλημα της UAW στην General Motors και στην Chrysler
Το ντουμπαι σ’εναν αιχμηρό κόσμο
Μετά το ηλιοβασίλεμα ( ητρέχουσα κρίση των subprime δανείων)
Η απειλη του πληροφοριακού ηλεκτρομαγνητικού και ψυχοτρονικού

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πολιτικά, εργασία, πόλεμος, περιοδικόκατηγορία

Λ031κωδικός

στο ράφι (2 αντιτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μεγάλες Ώρες της Εργατικής Τάξηςτίτλος

ΕΚΑ 1910-1916, ΕΕΑΜ 1941, ΕΡΓΑΣ 1945
υπότιτλος

∆ημήτρης Λιβιεράτος
συγγραφέας

σειρά: Ιστορία και Πολιτικήστοιχεία

αθήναχώρα

Προσκήνιοεκδότης

α' εκδότης

2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Μικρή ιστορική αναδρομή
 Η κατάσταση της εποχή του 1910

-Ιδρυση του ΕΚΑ
 Τα συμβάντα του 1911
 Τα συμβάντα του 1912
 Τα συμβάντα του 1913
 Τα συμβάντα του 1914
 Τα συμβάντα του 1911
 Τα συμβάντα του 1915
 Τα συμβάντα του 1916

-Κατοχή και ΕΕΑΜ
 Το εργατικό ΕΑΜ
 Το πρόγραμμα δράσης του ΕΕΑΜ

-ΕΡΓΑΣ
 Το 8ο συνέδριο της ΓΣΕΕ
Μετά το 8ο συνέδριο της ΓΣΕΕ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εργασίακατηγορία

Λ035κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ανεργία μια δουλειά με μέλλοντίτλος

θέσεις για την παγκόσμια οικονομική κρίση, την ιστορία και το μέλλον της 
υπότιτλος

αυτόνομη πολιτική ομάδα ΣΑΧ
συγγραφέας

31σέλιδη μπροσούρα που τυπώθηκε σε 700 αντίτυπα. Αρχικά διακινήθηκε μαζί
με το περιοδικο “Σχιζό metropolitans” #6

στοιχεία

αθήναχώρα

αυτόνομη πολιτική ομάδα ΣΑΧεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2011χρονολογία

α' χρονολογία

1. Εισαγωγή
2. Τριάντα χρόνια κρίση
3. Νέοι κύκλοι συσσώρευσης;
(το τέλος της εργασίας και άλλα ευφάνταστα παραμύθια)
4. Για την τεχνολογία και την τεχνολογική ανεργία.
5. Κι όμως ο άνεργος εργάζεται
6. Το “φυσιολογικο” στην ελλάδα
(πριν την κρίση ήταν (πολύ) καλύτερα;)
7. Η αυγη του πολεμικού κράτους;
8. Εγκατάλειψη του κοινωνικού κράτους;
9.  Εφιάλτη ζει μόνο όποιος μέχρι σήμερα κοιμόταν
10.Μπροστά στο σκοτάδι
11.Αντι επιλόγου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
-Για την αντικατάσταση των εργατών απο τις μηχανές
-Για τη θεωρία του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού
-Το σύστημα πρόνοιας σαν σύστημα ελέγχου

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, κριτική, εργασίακατηγορία

Σ064κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα) θέση

ανατόπια (2), στέκι τει (1)διαχειριστής

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



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η διπλή καταπίεση της γυναίκαςτίτλος

Εξουσία Αστική και Εξουσία Αντρική
υπότιτλος

Κλωντ Αλζον
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ράππαεκδότης

α' εκδότης

1976χρονολογία

1975α' χρονολογία

1. Ο μαρξισμός και η γυναίκα
2. Η κατάσταση της γυναίκας στη συχγρονη αστική κοινωνία
3. Η θέση της γυναίκας στα λαϊκά νοικοκυριά
4. Η γυναίκα στα μεσαία στρώματα. Η εξαίρεση και ο κανόνας
5. Εγισμός του φύλου και ταξικά στμφέροντα: το καθεστώς του γάμου στην
αστική τάξη
6. Αρσενικός εγωισμός και εγκατάλειψη της τάξης: το γαμήλιο καθεστώς των
εργαζομένων
7. Ο σοβιετικός σοσιαλισμός: ριζικό φάρμακκο ή ελιξήριο κομπογιαννίτη;
8. Η αστή ενάντια στην αστική τάξη ή το δίλημμα της αργόσχολης γυναίκας
9. Η δυσφορία των εργαζομένων γυναικών, δυνητικός φορέας αλλαγής

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πατριαρχία, γυναίκα, φεμινισμός, θεωρία, εργασία, σεξουαλικότητακατηγορία

Α041κωδικός

στο ράφιθέση

ανατοπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Παγκόσμια Κρίσητίτλος

23 θέσεις για την καπιταλιστική κρίση
υπότιτλος

WildCat
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

WildCatεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, κριτική, εργασία, οικονομία, κρίσηκατηγορία

Γ019κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το Γυναικείο Κίνηματίτλος

υπότιτλος

Μύρνα Γουντ, Κάθυ Μακαφυ, Μαργκαρετ Μπενστον, Μερεντιθ Ταξ, Τζουλιετ
Μιτσελ, Εβελυν Ρηντ

συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

κυτταροεκδότης

α' εκδότης

1975χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ψωμί και τριαντάφυλλα, των Μύρνα Γουντ και Κάθυ Μακαφυ
2. Για την πολιτική οικονομία του Γυναικείου Κινήματος, της Μαργκαρετ
Μπενστον
3. Η ιστορία της καθημερινής ζωής της γυναίκας, της  Μερεντιθ Ταξ
4. Γυναικές- μια επανάσταση πούχει αρχίσει αιώνες τώρα, της Τζουλιετ
Μιτσελ
5. Ο μύθος για την κατωτερότητα των γυναικών, της Εβελυν Ρηντ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, φεμινισμός, πατριαρχία, εργασίακατηγορία

Γ032κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Παραγωγικότης και Δημόσια Οικονομίατίτλος

υπότιτλος

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητοςεκδότης

α' εκδότης

1964χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

οικονομία, εργασία, θεωρίακατηγορία

Ε055κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Νεες γυναίκες: Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη δουλειά, για μια ισότιμη
ζωή στην οικογένεια και στην κοινωνία

τίτλος

υπότιτλος

Γυναικείο τμήμα του Κ.Σ. της ΚΝΕ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Οδηγητήςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-Το δικαίωμα στην εργασία και πως παραβιάζεται;
-Τα μονοπώλια ξέρουν πολλούς τρόπους
- Οι πρώτες εμπειρίες
- Η ιστορία συνεχίζεται. Ενα αλλο κεφάλαιο στη ζωή του παιδιού αρχίζει:
σχολείο
- Ο τύπος: πολύτιμος βοηθός (και συνήθως όχι της αλήθειας)
- Υπάρχει αλλη αντίληψη για την εργασία της γυναίκας;
- Εργασία και προσωπική ζωή: ∆υο βίοι παράλληλοι;
- Μετα τη δουλεία, ο ελευθερος χρόνος: Προσπαθούμε να τον ορίσουμε
- Υπάρχει λύση; Εμεις λέμε ναι

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, φεμιινισμός, εργασία, αριστεράκατηγορία

Κ015κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

AUTONOMIA, απόψεις, αγώνες, μαρτυρίες των Ιταλών Αυτόνομων
(1970-1980)

τίτλος

υπότιτλος

Sylvere Lotringer , Christian Marazzi
συγγραφέας

Το βιβλίο τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα. Πρόκειται για μετάφραση επιλεγμένων
κειμένων απο το βιβλίο: “AUTONOMIA, post-politizal politics” των Sylvere
Lotringer και Christian Marazzi

στοιχεία

αθήναχώρα

λέσχη κατασκόπων 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2010χρονολογία

α' χρονολογία

-Στη σκιά των ερυθρών ταξιαρχιών, Sylvere Lotringer
-Στη μάυρη λίστα της Φίατ, Giampaolo Pansa
-Η στρατηγική της άρνησης, Mario Tronti
-Η φυλη των τυφλοπόντικων, Sergio Bologna
-Απο τον γκαταντισμό στην ένοπλη πολιτική, Oreste Scalzone
-Εν αρχή ην ο Γκράμσι, Hentri Weber
-Τι ειναι στ’αλήθεια οι κομμουνιστές, Censor
-Το κράτος του θεάματος, Guy Debord
-Λάμα Σαβαχθανί (μαρτυρία)
-Ο πολλαπλασιασμός των περιθωρίων, Felix Guattari
-Ο Χέγκελ και οι Wobblies, Eric Alliez

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, ιταλία, εργασία, πολιτικά, αυτονομίακατηγορία

Λ040κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το Δικαίωμα στην Τεμπελιάτίτλος

υπότιτλος

Πωλ Λαφαργκ
συγγραφέας

έκδοση ΣΤστοιχεία

αθήναχώρα

Ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

μάϊος 2004χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ενα καταστροφικό δόγμα
2. Η εξύμνηση της εργασίας
3. Τα επακόλουθα της υπερπαραγωγής
4. Νεο τραγούδι σε νέο σκοπό
επίμετρο

περιεχόμενα

Για την “τρέλα” που διακατέχει την εργατική τάξη, την αγάπη για την δουλειά,
το θανατηφόρο πάθος για εργασία μέρχις εξαντήσεως των ζωτικών δυνάμεων
του ανθρώπου και των απογονών του

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, κοινωνιολογίακατηγορία

Λ041κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Πολιτική και Μεταφορντισμόςτίτλος

υπότιτλος

S. Mezzadra, A. Negri, M. Hard, I. Vantaggiato, L. Ferrari-Bravo, A. Zanini, P.
Virno

συγγραφέας

οι περιπλανήσεις του τυφλοπόντικα 1στοιχεία

αθήναχώρα

Ελευθεριακή Κουλτούραεκδότης

α' εκδότης

μάρτης 2000χρονολογία

α' χρονολογία

-Όλα επιστρέφουν εκτός απο την πολιτική
-Ω Φίλες μου, δεν υπάρχει καμμία φίλη
-Εργασία και Πολιτική
-Σύντομες κουβέντες μεταξύ μας
-Το ιταλικό εργαστήρι
-Γλωσσάρι
-Συνέντευξη με τον Τ. Νεγκρι
-Το νόημα μιας επιστροφής

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, πολιτικάκατηγορία

Μ075κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ας καταστρέψουμε την Εργασίατίτλος

υπότιτλος

Alfredo Bonanno
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Σισυφοςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

1994α' χρονολογία

-Χωρις σκλάβους δεν υπάρχουν αφεντικά
-Ενάντια στην εργασία
-Ας καταστρέψουμε την εργασία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, θεωρίακατηγορία

Μ080κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο) θέση

ανατόπια (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ελπίδες και Πλάνεςτίτλος

υπότιτλος

Αβρααμ Μπεναρογια
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Στοχαστήςεκδότης

α' εκδότης

φεβρουάριος 1989χρονολογία

α' χρονολογία

1. Αλληλογραφία (ανέκδοτες επιστολές του Αβρααμ Μπεναρόγια πρός τον
Μανόλη Κόρακα 1976-78)
2. Σοσιαλσιτική εργατική ομοσπονδία θεσσαλονίκης
3. Σοσιαλισμός ή Κομμουνισμός
4. Ο σοσιαλισμός μετά την απελευθέρωση
5. Το πείραμα του Ισραήλ
Παράρτημα: Το ζήτημα των Εβραίων (20-ΧΙ-1932)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, πολιτικά, ιστορικάκατηγορία

Μ087κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η εξέγερση ενάντια στην μηχανήτίτλος

στις ρίζες του εργοστασιακού συστήματος
υπότιτλος

Ρ. Μαρκιοναττι, Τ. Πηρσον, Τ. Ζερζαν
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

Ρομπέρτο Μαρκιοναττι:
Σχετικά μ’έναν μαρξικό μύθο: μηχανές και χειραφετημένη εργασία
Τζέφρυ Πηρσον:
Στις ρίζες του εργοστασιακού συστήματος: η αντίσταση στην μηχανη
Τζων Ζερζαν:
Ποιος σκότωσε τον Νέντ Λουδ;

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κινήματα, κατηγορία

Μ102κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Απο τα ψηλά στα χαμηλά και απο τα πολλά στα λίγατίτλος

Η κρίση, η προέλευση της, τα βασικά της δεδομένα και η συγκάληψη τους
υπότιτλος

BLOCK, οριζόντια οργάνωση για την προλεταριακή αυτονομία
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούραστοιχεία

αθήναχώρα

BLOCK, οριζόντια οργάνωση για την προλεταριακή αυτονομίαεκδότης

α' εκδότης

2010χρονολογία

α' χρονολογία

-οδηγίες για ναυαγούς
-ο  ‘ασσος απ’ το μανίκι: δανεία!
- το χρέος!
-οι μέρες της ευδαιμονίας...
-οταν στο βάλτο πλακώνονται οι ιπποπόταμοι...
-προσωρινή (και δυσάρεστη) ανακεφαλαίωση
-και τώρα;

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία,κατηγορία

Μ105κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αναρχικοί και Κομμουνιστές στο Κίνημα των Συμβουλίων στο Τορίνοτίτλος

υπότιτλος

Πιερ - Καρλο Μαζίνι
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

Κεφάλαιο 1: Τορίνο: η καρδιά του προλεταριάτου
Κεφάλαιο 2: Η εποχή της επανάστασης
Κεφάλαιο 3: Η κατα;γωγή των εργοστασιακών συμβουλίων
Κεφάλαιο 4: Η θεωρία των συμβουλίων
Κεφάλαιο 5: Το κίνημα των συμβουλίων
Κεφάλαιο 6: Η διαμαχη γύρω απο τα συμβούλια
Κεφάλαιο 7: Η συνεισφορά των αναρχικών
Κεφάλαιο 8: Η δράση των συμβουλίων
Κεφάλαιο 9: Η συμβουλιακη παράδοση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, κινήματα, ιταλία, εργασίακατηγορία

Μ116κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το σπίτι των κλεφτώντίτλος

3 κείμενα για το κίνημα της αυτομείωσης στην Ιταλία τη δεκαετία του 1970
υπότιτλος

Πρωτοβουλία απο κατάληψη Κτήματος Πραποπούλου
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Πρωτοβουλία απο κατάληψη Κτήματος Πραποπούλουεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2011χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΛΙΓΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ , των Eddy Cherki, Michel
Wieviorka
-H ιταλική κρίση
-Η άνοδος του κοινωνικου αγώνα
-Το κινημα της αυτομείωσης και η τιμή των συγκοινωνιών
-Αυτομείωση του ηλεκτρικού ρευματος
-Συμπέρασμα

ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κρίση, εργασία, οικονομία κινήματα, ιταλία, υποδομές (κινηματικές)κατηγορία

Π053κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οι οικοδόμοι και η οικοδομή στη μεταπολεμική ελλάδατίτλος

υπότιτλος

Ομάδα μελέτης
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Εκδοτική Ομάδα “Εργασία”εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Α. Η οικοδομή στην Ελλάδα
Β. Αναγκες ή κέρδος
Γ. Οργάνωση του κλάδου
∆. Η πλατειά αναπαραγωγή-σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Α. Η κρίση της οικοδομής
Β. Ποιος θα πληρώσεις την κρίση

Λίγους μήνες μετά

Σελίδες κρτικής και διαλόγου:
Ενα γράμμα απο την επαρχία
Κριτική δυο φίλων αναγνωστών
Κριτική ενός φίλου
Ενα γράμμα απο την Ομαδα για μια Προλεταριακή Αριστερά

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, οικονομία, συνδικαλισμόςκατηγορία

Ο010κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οι επικίνδυνες τάξεις γίνονται επικίνδυνεςτίτλος

απο το βιβλίο “κουλτούρες της νύχτας”
υπότιτλος

Brian D. Palmer
συγγραφέας

“Επιλέξαμε το κεφάλαιο αυτό και με τη μέθοδο της κλεψιάς και της α/ τιμίας το
ανατυπώσαμε για να συνοδεύσει το δεύτερο τέυχος της βίδας. “
14σέλιδη μπροσούρα

στοιχεία

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

“Θεωρήσαμε οτι είναι σημαντική η ενασχόληση του με την ιστορία των
πρωτοεμφανιζόμενων ταξικών και εργατικών οργανώσεων, τις πολιτικές
διαφορές, τα αίτηματα και τις δράσεις εργατών και εργατριών στις ΗΠΑ τα
πρώιμα χρόνια του καπιταλισμού μέχρι και τα γεγονότα του Σικάγο το 1886

περιγραφή

Σικάγο 1886γεγονός

πολιτικά, κινήματα, εργασία, αμερικήκατηγορία

Π022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Από τον εργασιακό μεσαίωνα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον σύγχρονο
μεσαίωνα του ΙΚΕΑ

τίτλος

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ
υπότιτλος

Πρωτοβουλία αναρχικών Αιγάλεω
συγγραφέας

18σέλιση μπροσούρα που τυπώθηκε σε 400 κομμάτια για την
εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε με το ίδιο θέμα η πρωτοβουλία
αναρχικών Αιγάλεω

στοιχεία

αθήναχώρα

Πρωτοβουλία αναρχικών Αιγάλεωεκδότης

α' εκδότης

μάης 2008χρονολογία

α' χρονολογία

-τα παιχνίδια του κυρίου Κούλμαν
-ΙΚΕΑ: ο παγκόσμιος γίγαντας που θέλει μόνο αγάπη
-Τώρα το πώς γίνηκε το συνδικάτο να στέλνει ομόφωνα ψηφίσματα μη με
ρωτήσετε...

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, συνδικαλισμός, οικονομίακατηγορία

Π030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η έφοδος στον Ουρανότίτλος

Ταξική σύνθεση και Ταξική Πάλη στον Ιταλικό Αυτόνομο Μαρξισμό
υπότιτλος

Steve Wright
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Κόκκινο Νήμαεκδότης

Pluto Pressα' εκδότης

2012χρονολογία

2002α' χρονολογία

1. Ξεπερνώντας τη δεκαετια του ‘50
2. Τα Quaderni Rossi και η εργατική έρευνα
3. Classe Operaia
4. Νεα Υποκείμενα
5. Ο Μακρόσυρτος Μάης
6. Potere Operaio
7. Ο Τόνι Νέγκρι και ο Operaio Sociale (ο κοινωνικός εργάτης)
8. Η ιστοριογραφία του Εργάτη-Μάζα
9. Η κατάρρευση του Εργατισμού
10. Επίλογος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, θεωρία, πολιτικά, ιταλίακατηγορία

Ρ008κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Το τέλος της εργασίας και το μέλλον τηςτίτλος

η δύση του παγκοσμιου εργατικού δυναμικού και το χάραμα της μετά-την αγορά εποχής
υπότιτλος

Jeremy Rifkin
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Α. Α. Λιβάνηεκδότης

α' εκδότης

1996χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ Α: ΤΑ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1. Το τέλος της εργασίας
2. Συνεχής εισαγωγή τεχνολογίας και πραγματικότητες της αγοράς
3. Οράματα ενός τεχνολογικού παράδεισου

ΜΕΡΟΣ Β: Η ΤΡΙΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
4. Το πέρασμα των συνόρων της υψηλής τεχνολογίας
5. Τεχνολογία και η αφροαμερικάνικη εμπειρία
6. Η μεγάλη διαμάχη για την αυτοματοποίηση
7. Μεταφορντισμός

ΜΕΡΟΣ Γ: Η ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
8. Το τέλος των αγροτών
9. Το κρέμασμα του μπλέ κολλάρου
10. Ο τελευταίος υπάλληλο; στον τομέα παροχής υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ∆: ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ
11. Κερδισμένοι και χαμένοι της υψηλής τεχνολογίας
12 Το μνημόσυνο της εργατικής τάξης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασίακατηγορία

Ρ028κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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COMMUNISMOSτίτλος

φεστιβαλ-συνέδριο για την έξοδο απο τον καπιταλισμό (26-29 Μαϊου 2011)
υπότιτλος

Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ
συγγραφέας

Τα πρακτικά του Φεστιβάλ - Συνεδρίου Communismos τυπώθηκαν στην πόλη
της Θεσσαλονίκης τον Μαϊο του 2011 σε 1500 αντίτυπα

στοιχεία

Θεσσαλονίκη χώρα

Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καλεσμα: 1ο φεστιβαλ-συνέδριο COMMUNISMOS: για την έξοδο απο τον
καπιταλισμό

ΜΕΡΟΣ 1: ΤΑΞΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
1.1 Εισήγηση Cafe la rage (θεσσαλονίκη)
1.2 Εισήγηση του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών
εργαζομένων στον κλάδο του Επισιτισμού (Θεσσαλονίκη)
1.3 Εισήγηση της Συνέλευσης Εργαζομένων στο εστιατόριο Μπούκα
(Θεσσαλονίκη)
1.4 Εισήγηση του Σωματείου Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα ΟΤΕ
(ΣΕΚΤΕ-ΟΤΕ, Θεσσαλονίκη)
1.5 Εισήγηση του Φόρουμ Μεταναστών Κρήτης
1.6 Εισήγηση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης (ΕΣΕ)
Θεσσαλονίκης
1.7 Εισήγηση της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωσης (ΕΣΕ) Ιωαννίνων
1.8 Συζήτηση
1.9 Σημειώσεις

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κινήματα, θεωρία, κριτική, εργασία, πολιτικάκατηγορία

Φ018κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Εισηγήσεις των ανοιχτών συνελεύσεων με την υποστήριξη της
FEDERACTION

τίτλος

Σπάταλοι, Εργάτες του αρνητικού, No Woman’s Land
(χειμώνας 2005- καλοκαίρι 2006)

υπότιτλος

Σπάταλοι, Εργάτες του αρνητικού, No Woman’s Land
συγγραφέας

στοιχεία

αθήνα, θεσσαλονίκηχώρα

Federactionεκδότης

α' εκδότης

2005, 2006χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
Αλλαξτε τα φώτα του πλανήτη: Πετρέλαιο, ενέργεια ανταγωνισμοί

NO WOMAN’S LAND
Το γυναικείο σώμα κομματιάζεται νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής: από τον
πάγκο του χασάπη στο οπλισμένο βλέμμα του βιοτεχνολόγου

ΣΠΑΤΑΛΟΙ:
Τα ελληνικά εργοστάσια είναι πλωτά. Γιατί όμως είναι αόρατα;

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ατομισμοί: τα “εγώ” που κινούν τον καπιταλιστικό κόσμο

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, γυναίκα, πολιτικά, γεωπολιτικά, ενέργεια, επιστήμηκατηγορία

Φ022κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Νέες εργατικές φιγούρεςτίτλος

υπότιτλος

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομων
συγγραφέας

η 23σέλιδη μπροσούρα είναι η εισήγηση και εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2011 με
την τεχνική υποστήριξη της κολλεκτίβας 03*03.
Η εκδήλωση των μητροπολιτικών συμβουλίων αυτόνομων έγινε την Τετάρτη 2
Μαρτίου 2011 στο ΕΜΠ στην Αθήνα

στοιχεία

αθήναχώρα

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομωνεκδότης

α' εκδότης

Μάρτιος 2011χρονολογία

α' χρονολογία

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΞΑΤΜΊΖΕΤΑΙ
-Η εκπαίδευση σαν ασανσέρ
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
-Τεχνική αναδιάρθρωση του καπιταλισμού
-Νέοι προλετάριοι

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτικά, θεωρία, εργασίακατηγορία

Μ113κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (2)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η Γενιά της Επισφάλειαςτίτλος

εμπειρίες αγώνα απο τα Fast Food στη Γαλλία
υπότιτλος

Αμπντέλ Μαμπρουκί
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

εκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΧΡΟΝΙΚΌ ΕΝΟΣ MC JOBER
1.Πίτσα, λάντζα και συνδικαλισμός
2. Η Pizza Hut και εγω
3. Γρήγορα, πιο γρήγορα!
4. Το “δικαίωμα στην απόλυση”
5. Στου Μίκυ
6. Οταν η Pizza Hut ανακαλύπτει τον κώδικα εργασίας
7. Πρέπει να ξέρεις πως να αρχίσεις μια απεργία
8. Απεργία επί τόπου ή εισαγώμενη;
9. Άλλοι κόσμοι;
Και τώρα;

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, αγώνας, κινήματακατηγορία

Μ082κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο ανθρωπος στην εργασία και τη συνεργασίατίτλος

απο τα “Grundrissen” της “Κριτικής της πολιτικής οικονομίας” (1857-58)
υπότιτλος

Καρλ Μαρξ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Γερ. Αναγνωστίδηεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

1857α' χρονολογία

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ∆ΙΑΝΟΜΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ)
2. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
3. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ “ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, θεωρία, οικονομίακατηγορία

Μ092κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ο έβδομος άνθρωποςτίτλος

η ιστορία του μετανάστη εργάτη στην Ευρώπη (1950-1975)
υπότιτλος

Τζων Μπεργκερ, Τζην Μορ
συγγραφέας

σελίδες: 256, 14x21, 7€στοιχεία

αθήναχώρα

antifa scriptaεκδότης

Penguinα' εκδότης

Σεπτέμβριος 2012χρονολογία

1975α' χρονολογία

1. Αναχώρηση
2. ∆ουλειά
3. Επιστροφή

περιεχόμενα

Ερχονται να προσφέρουν τη δουλειά τους. Η εργατική τους δύναμη είναι
έτοιμη απο πρίν. Οι βιομηχανικές χώρες, η παραγωγή των οποίων πρόκειται
να ωφεληθεί απ’αυτήν, δεν ξόδεψαν τίπτα για να τη δημιουργήσουν. Ούτε,
βέβαια θ’αναλάβουν την αυθυνη ενός βαριά άρρωστου μετανάστη ή ενός που

περιγραφή

γεγονός

μετανάστες, εργασία, κριτική, οικονομία, ιστορικάκατηγορία

Μ127κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Μαζική απεργία, Κόμμα, Συνδικάτατίτλος

υπότιτλος

Ρόζα Λούξεμπουργκ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Κοροντζήεκδότης

α' εκδότης

2010χρονολογία

α' χρονολογία

- Η Ρώσικη επανάσταση, ο Αναρχισμός και η Γενική Απεργία
- Η μαζική απεργία, είναι ιστορικό και όχι τεχνητό προϊον
- Η ανάπτυξη του κινήματος μαζικής απεργίας στη Ρωσία
- Η αλληλεπίδραση της πολιτικής και οικονομικής πάλης
- ∆ιδάγματα του εργατικού κινήματος στη Ρωσία που μπορούν να
εφαρμοστούν στη Γερμανία
- Η συνεργασία οργανωμένων και ανοργάνωτων εργατών είναι αναγκαία για
τη Νίκη
- Ο ρόλος της μαζικής απεργίας στην επανάσταση
- Ανάγκη ενωμένης απεργίας στην επανάσταση
- Ανάγκη ενωμένης δράσης των συνδικάτων και της σοσιαλδημοκρατίας
- Βιογραφικό σημείωμα της Ρόζα Λούξεμπουργκ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, θεωρία, ρωσία, εργασία, συνδικαλισμός, επαναστάσεις, ρωσία,κατηγορία

Λ049κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τι ζητάει ο Σπάρτακος - Γράμματα απ’τη φυλακήτίτλος

υπότιτλος

Ρόζα Λούξεμπουργκ
συγγραφέας

Εισαγωγή- μετάφραση του Α. Στίναστοιχεία

αθήναχώρα

Υψιλονεκδότης

α' εκδότης

1982χρονολογία

1972α' χρονολογία

- Εισαγωγή: Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και η Γερμανική Επανάσταση
- Τι ζητάει ο Σπάρτακος
- Γραμματα απ” τη φυλακή
- Χρονολογικός πίνακας
- Φωτογραφίες

περιεχόμενα

περιγραφή

Σπάρτακοςγεγονός

πολιτικά, θεωρία, εργασία, γερμανίακατηγορία

Λ050κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας #1401 - Δεκαπενθήμερο Επιστημονικό
Περιοδικό

τίτλος

υπότιτλος

∆ελτίον Εργατικής Νομοθεσίας - ∆εκαπενθήμερο Επιστημονικό Περιοδικό
συγγραφέας

Αρ. Τεύχους 1401, 1 Απριλίου 2003στοιχεία

αθήναχώρα

∆ελτίον Εργατικής Νομοθεσίας - ∆εκαπενθήμερο Επιστημονικό Περιοδικόεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

1. Οι εορτές Πάσχα
2. Η 1η Μαϊου
3. Τεκμαρτά ημερομίσθια και ασφαλιστικές κλάσεις ΙΚΑ
4. Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Τεχνολόγων Τροφίμων
5. Πινακες στις κίτρινες σελίδες
6. Για το επίδομα (δώρο) Πάσχα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικάκατηγορία

∆015κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Δοκίμιο για μια Αυτοδιευθυνόμενη Κοινωνίατίτλος

υπότιτλος

Χρήστος Ραμαντανης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

2005χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
α. Η κοινωνία βρίσκεται σε αδιάκοπη εξέλιξη
β. Το βασικό μέσα στην κοινωνία
γ. Η εργασία ως δημιουργός της υλικής βάσης της κοινωνίας
δ.Η εργασία καθορίζει τις θεμελιώδεις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων
ε.Τι είναι η κοινωνία;
στ.Πως συντελείται η εξέλιξη της κοινωνία απο το κατώτερο στο ανώτερο
σύστημα παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
α. Η περίοδος του σχηματισμού της ανθρωπινης κοινωνίας, κατα την οποία
αναπτύσσεται η ταξική διαφοροποίηση μέσα στις κοινοτικές συνθήκες
β.Το δουλοκτητικό σύστημα παραγωγής
γ.Το φεουδαρχικό σύστημα παραγωγής
δ.Το αστικό σύστημα παραγωγής

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εργασία, πολιτικάκατηγορία

Ρ034κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Πρόληψη Ατυχημάτων στους Χώρους Εργασίαςτίτλος

υπότιτλος

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςεκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Πρόληψη Ατυχημάτων στους Χώρους Εργασίας στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, αλβανικά, βουλγαρικα, πολωνικά, αραβικά, ρουμανικα, πακιστανικά,
κινέζικα, ρώσικα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Υ004κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματοςτίτλος

Με βάση άγνωστες πηγές και ανέκδοτα αρχεία
υπότιτλος

Γιαννης Κορδάτος
συγγραφέας

341 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Μπουκουμάνηςεκδότης

α' εκδότης

1972χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦ Α: Οι πρώτες οργανωτικές προσπάθειες του ελληνικού προλεταριάτου
ΚΕΦ Β: Το ξυπνημα (οι πρώτες απεργίες)
ΚΕΦ Γ: Οι πρόδρομοι
ΚΕΦ ∆: Η Σοσιαλιστική προπαγάνδα
ΚΕΦ Ε: Οι αναρχικοί (1894-1899)
ΚΕΦ ΣΤ: Ο Στ. Καλλέργης συνεχίζει τη δράση του (1896-1902)
ΚΕΦ Ζ: Μαρίνος αντύπας
ΚΕΦ Η: Οι κοινωνιολόγοι
ΚΕΦ Θ: Ο Σκληρός και η “σοσιαλιστική δημοτικιστική ένωση”
ΚΕΦ Ι: Το εργατικό κέντρο Βόλου
ΚΕΦ ΙΑ: Σύνδεσμος των εργατικών τάξεων της ελλάδος
ΚΕΦ ΙΒ: Το σοσιαλιστικό κέντρο της αθηνας
ΚΕΦ ΙΓ: Ο σοσιαλισμός στην τουρκία και στην αίγυπτο
ΚΕΦ Ι∆: Το εργατικό κέντρο της αθηνας
ΚΕΦ ΙΕ: Οι μεγάλες απεργίες στα χρόνια 1908-1918
ΚΕΦ ΙΣΤ: Η εργατική νομοθεσία
ΚΕΦ ΙΖ: Η φεντερασιόν της θεσσαλονίκης
ΚΕΦ ΙΗ: Σχέσεις Φεντερασίον και σοσιαλσιτικών κέντρων της παλιάς
ελλάδας

περιεχόμενα

«Εμείς οι εργάτες είμαστε, που με τον ιδρώτα μας
ποτίζαμε τη γη για να γεννά
καρπούς, λουλούδια, τ αγαθά του κόσμου ολόγυρά μας,
φτωχή αλουλούδιαστη άκαρπη μονάχα η εργατιά

περιγραφή

γεγονός

οικονομία, εργασίακατηγορία

Κ098κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Επιχείρηση και Κοινωνίατίτλος

Ο κοινωνικός χαρακτηρας της επιχείρησης 
υπότιτλος

Νικολάου ∆ιον. Κουλουγλιώτη
συγγραφέας

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Σύγχρονη εκδοτικήεκδότης

α' εκδότης

Αθήνα 1992χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Κοινωνία και κοινωνιολογική θεώρηση της επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η εξέλιξη της επιχειρισιακής δραστηριότητας και της οικονομικής σκέψεις.
Σύντομη ιστορική αναδρομή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Θεωρίες διοίκησης των επιχειρήσεων. Συνοπτική παρουσίαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η δύναμη της επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Οι κοινωικές ευθύνες της επιχείρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Επιχείρηση και εργαζόμενοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Επιχείρηση και εκπαίδευση. Ο ρόλος της παιδείας στην ανάπτυξη της
οικονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Επιχείρηση και φυσικό περιβάλλον. Το οικολογικό πρόβλημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, εκπαιδευτικά, οικονομία, εργασίακατηγορία

Κ100κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

συλλογική συμβαση εργασίαςτίτλος

για τους ορους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τοιριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων
υπότιτλος

ΟΑΕ∆, Υπουργείο Εργασίας
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

ΟΑΕ∆, Υπουργείο Εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

νομικά, εργασίακατηγορία

Ο017κωδικός

στο ράφι ( 2 αντιτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

εθνική γενική συλλογική συμβαση εργασίαςτίτλος

ετων 2002 και 2003
υπότιτλος

ΟΑΕ∆, Υπουργείο Εργασίας, ΣΕΒ, Εμποροι, ΓΣΣΕ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

ΟΑΕ∆, Υπουργείο Εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

νομικά, εργασίακατηγορία

Ο018κωδικός

χαμένο3θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα 1875-2010τίτλος

υπότιτλος

Αντιπνοια / Αριστοβούλου & Πυλάδου-Κ. Πετράλωνα -
stekiantipnoia.squat.gr

συγγραφέας

13σέλιδη μπροσούρα.
Το χρονολόγιο των εργατικών και κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα από το
1875 έως το 2005 δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2006 στην μπροσούρα
σκιαγραφώντας το κάτεργο η οποία εκδόθηκε από την αναρχική ομάδα ΕΝ

στοιχεία

αθήναχώρα

Αντιπνοια / Αριστοβούλου & Πυλάδου-Κ. Πετράλωναεκδότης

Εν Πλωα' εκδότης

2011χρονολογία

Απρίλης 2006α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κινήματα, ιστορικά, ελλάδακατηγορία

Α108κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) θέση

στέκι τει, ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο πόλεμος ενάντια στη φτώχεια είναι ταξικόςτίτλος

υπότιτλος

Antifascist action - συνέλευση δυτικών προστίων
συγγραφέας

μπροοσούρα απο την εκδήλωση- συζήτηση που έγινε στο αυτοδιαχειριζόμενο
στέκι Περιστερίου στις 20 δεκέμβρη

στοιχεία

αθήναχώρα

Antifascist action - συνέλευση δυτικών προστίωνεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

1. περίσσεια βαρβαρότητας και περισσεύματα εργασίας
2.  όπου “φτωχός”...
3. ...και οι (κυρίαρχες) ιδεολογίες εναντιον του
4.  πόλεμος (ενάντια στους “φτωχούς”)
5. ο φασισμός δεν περισσεεύει

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πολιτικά, φασισμός, εργασίακατηγορία

Α109κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οικονομική κρίση και αυτοοργάνωσητίτλος

λαϊκες συνελευσεις,υποδομές αλληλοβοήθειας, αμεσες δράσεις
υπότιτλος

Θερσίτης - χώρος ραδιουργίας και ανατροπής , Νέστορος και Ευαγγελιστρίας,
Ίλιον

συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Θερσίτης - χώρος ραδιουργίας και ανατροπής , Νέστορος και Ευαγγελιστρίας,
Ίλιον

εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, οικονομία, εργασία, κινήματα, υποδομές, κρίσηκατηγορία

Θ016κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο μετασχηματισμός της εργασίας και της απασχόλησηςτίτλος

δικτυακοί εργάτες, άνεργοι και ελαστικοί
υπότιτλος

Καστελς Μανουελ
συγγραφέας

2η εκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

λεσχη κατασκοπων του 21ου αιωναεκδότης

α' εκδότης

απριλης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-μεταβιομηχανισμος, οικονομία των υπηρεσιών και πληροφοριακή κοινωνία
-ο μετασχηματισμος της δομής της απασχόλησης 1920-1970  και 70-90
-η νέα επαγγελματική δομή
-η ωρίμανση της πληροφοριακής κοινωνίας: προβολής στην απασχόληση
στον 21ου αιώνα
-ανακεφαλαίωση: η εξέλιξη της δομής της απασχόλησης και οι συνέπειες της
-για μια συγκριτική ανάλυση της πληροφοριακής κοινωνίας
υπάρχει μια παγκόσμια εργατική δύναμη;
-η εργασιακή διαδικασία στο πληροφοριακο παράδειγμα
-οι επιδράσεις της πληροφοριακής τεχνολογίας στην απασχόληση
-εργασία και πληροφοριακός διαχωρισμός
-πληροφοριακή τεχνολογια και αναδιαρθρωση των σχέσεων κεφαλαίου-
εργασίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κριτική, θεωρίακατηγορία

Κ102κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ενάντια στην υποτίμηση της εργασίας, της ζωής και της νοημοσύνης μας! τίτλος

υπότιτλος

Καφενείο των Ανέργων
συγγραφέας

Ιδρυτική μπροσούρα του Πλάνου 30/ 900 στοιχεία

αθήναχώρα

Καφενείο των Ανέργωνεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

παρουσίαση του πλάνου 30/ 900περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, οικονομία, πολιτικάκατηγορία

Κ104κωδικός

στο ράφι ( 4 αντίτυπα ) θέση

στεκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Γιατι οι μηχανές δεν μπορούν να δημιουργήσουν αξίατίτλος

ή η θεωρία του Μαρξ για τις μηχανές
υπότιτλος

Καφεντζίς Τζόρτζ
συγγραφέας

Η βιβλιοθήκη της Ανατόπια περιλαμβάνει αυτό το κείμενο στην έκδοση του
αρχείου 71 “Η εργασία, η ενέργεια, η κρίση και το τέλος του κόσμου”  του ίσιου
συγγραφέα (περιλαμβάνει και άλλα του κείμενα) στο Κ027

στοιχεία

αθήναχώρα

Λέσχης Κατασκόπων του 21ου Αιώναεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-γιατι οι μηχανες δεν μπορούν να δημιουργήσουν αξία
-λάθος, βλάβη, άρνηση: πως η καπιταλιστική χρήση των μηχανών έχει πάντα
στόχο την υποτίμηση της εργασίας- και της ζωής

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πολιτικά, θεωρία, εργασίακατηγορία

Κ106κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

Στέκι Τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αυτη (η κρίση), αυτές (οι τράπεζες) και εμείς οι υπόλοιποιτίτλος

υπότιτλος

Block
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Blockεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πολιτικά, εργασία, οικονομία, κριτική, κρίσηκατηγορία

Μ134κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τεχνολογική αναδιάρθρωσητίτλος

υπότιτλος

Block
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Blockεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, επιστήμη, εργασίακατηγορία

Μ135κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Υπάρχει εργατική τάξη;τίτλος

και αν “ναι” τι κάνει;
υπότιτλος

Block- οριζόντια οργάνωση για την προλεταριακή αυτονομία
συγγραφέας

τετράδια για εργατική χρήση νο. 4- σεπτέμβρης 2011στοιχεία

αθήναχώρα

Block- οριζόντια οργάνωση για την προλεταριακή αυτονομίαεκδότης

α' εκδότης

σεπτέμβρης 2011χρονολογία

α' χρονολογία

- ... κι έτσι οι εργάτες εξαφανίστηκαν1
- ο τριτογενής τομές- και ο “τρίτος κόσμος” παντού!
- τεχνική σύνθεση- και οι δυνατότητες μας σαν εργατών
- σαν εργάτες μέσα στην (περιβόητη) κρίση: ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΑΣ ∆ΙΚΙΟ ΠΑΝΩ
ΑΠ’ΟΛΑ!!!)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πολιτικά, εργασία, περιοδικόκατηγορία

Μ136κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπα) θέση

στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η χρεωκοπία των δημόσιων υπηρεσιων υγείας και ο ρόλος των γιατρούς σ'αυτητίτλος

υπότιτλος

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομων
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομωνεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2010χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, εργασία, κριτική, οικονομία, πολιτικάκατηγορία

Μ139κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Μετρότίτλος

απο μέσο μαζικής μεταφοράς μέσο κοινωνικού ελέγχου και εκπειθάρχησης
υπότιτλος

Πρωτοβουλία αναρχικών Αιγάλεω
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Πρωτοβουλία αναρχικών Αιγάλεωεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, κριτικήκατηγορία

Π045κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Περιοδικό Σαραγεβο (SARAJEVO)τίτλος

Περιοδική Ανασκόπηση της Καπιταλιστικής Κρίσης σαν αυτό που είναι: Μηχανή Καταστροφής 
υπότιτλος

Σαραγεβο (Sarajevo)
συγγραφέας

-στο ράφι: τευχη: #5 (μάης 1999), #7 (μάρτης 2002), #8 (δεκέμβρης 2002),
Τόμος Β ((τεύχη 17-24/ γενάρης 2008 έως δεκέμβρης 2008), #74, #72
-στέκι τει: τέυχη: #36 έως #53, #55, #58, #59, #70, #73 (όλα εκκενωση)

στοιχεία

αθήναχώρα

Σαραγεβο (Sarajevo)εκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

τεύχος #5:
-Κόσοβο ουρανός
-Κόσοβο αγωνία
-Κόσοβο εφιάλτης
-Κόσσοβο 1988-89
-Κόσσοβο 1998-99
-Η νατοική “ανθρωπιστική επέμβαση”...
-Κόσοβο “λύση”

τευχος #7:
-ΟΣΛΟ
-ΧΕΒΡΩΝΑ
-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ
-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ...
-...ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
-ΤΕΛ ΑΒΙΒ
-INDIFATEH
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
-ΠΩΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ Σ’ΕΝΑΝ ΑΣΣΥΜΕΤΡΟ ΠΟΛΕΜΟ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

περιοδικό, πολιτικά, εργασία, κρίση, οικονομία, ιστορικά, σαράγεβο, παλαιστίνη,κατηγορία

Σ089κωδικός

στο ραφι (#5, 7, 8, #74, #72, τομ. Β) /μόνο γιαθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αποσπάσματα του ελληνικού καπιταλισμούτίτλος

Ατομισμός και εργασία
υπότιτλος

Τροχός
συγγραφέας

μια ειδική έκδοσηστοιχεία

πατράχώρα

Τροχόςεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2008χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασίακατηγορία

Τ040κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Περι του φασισμού, της κωλοκατάστασης που βιώνουμε και τις απαντήσεις
που (δεν) πρέπει να δώσουμε

τίτλος

Τα πράγματα είναι ακομα όπως τα αφήσαμε στο δημοτικό... ταξη εναντίον τάξης μια ζωή στη κόντα με το κεφάλαιο
και τους φασίστες του!

υπότιτλος

∆ιεθνιστές εργαζόμενοι, φοιτητές/ τριες με ταξική συνείδηση, άνεργοι μπορεί
αλλα ποτέ ρατσιστές, νοικοκυρές σε απόγνωση

συγγραφέας

8σέλιδη μπροσούραστοιχεία

χώρα

∆ιεθνιστές εργαζόμενοι, φοιτητές/ τριες με ταξική συνείδηση, άνεργοι μπορεί
αλλα ποτέ ρατσιστές, νοικοκυρές σε απόγνωση

εκδότης

α' εκδότης

Φλεβάρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

αντιφασισμός, εργασία, κρίσηκατηγορία

∆024κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ρομποτικήτίτλος

υπότιτλος

Μπενζαμέν Κοριά
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Α / συνέχειαεκδότης

α' εκδότης

1988χρονολογία

1983α' χρονολογία

1ο ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
1. Χειριστές και εργαλειομηχανές
2. Η έννοια του ρομπότ
3. Οι τάσεις της ρομποτικής

2ο ΜΕΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ . Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
1. Στο παγκόσμιο επίπεδο: η αμερικανο-ιαπωνική κυριαρχία
2. Η ρομποτική στην Ιαπωνία
3. Η ρομποτική στη Γαλλία

3ο ΜΕΡΟΣ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Το χρονόμετρο και το ρομποτ
2. Μια νέα οικονομία χρόνου
3. Εργαστήρια και ευλύγιστες επιχειρήσεις

4ο ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Μεταβολές στις ειδικεύσεις
2 Ο καταμερισμός εργασίας: αποκλεισμός και ενσωμάτωση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, οικονομία, εργασίακατηγορία

Κ109κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

1. Το 30ωρο και η σημασία του μέσα στην κρίση/ 2. η αριστερά απέναντι στα
εργατικά συμφέροντα

τίτλος

1. μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας με άυξηση του βασικού μισθού/ 2. και οι επικρίσεις στο πλάνο 30/900
υπότιτλος

συνέλευση πλάνου 30/900
συγγραφέας

55σέλιδη μπροσούρα που είναι οι γραπτές εισηγήσεις των συγκεντρώσεων-
συζητήσεων που οργανώθηκαν στις 14 γενάρη και 11 φλεβάρη 2013 στην
αθήνα

στοιχεία

αθήναχώρα

συνέλευση πλάνου 30/900εκδότης

α' εκδότης

φλεβάρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

1η μέρα. Το 30ωρο και η σημασία του μέσα στην κρίση :
-μείωση του βασικού χρόνου εργασίας και ανεργία
-μείωση του βασικού χρόνου εργασίας και παραγωγικότητα
-μείωση του βασικού χρόνου εργασίας και μη εργάσιμος χρόνος
-μείωση του βασικού χρόνου εργασίας ενάντια στον φασισμό
-επίλογος
-αποσπάσματα απο τους ταξικούς προγόνους μας

2η μέρα: Η αριστερά απέναντι στα εργατικά συμφέροντα και οι επικρίσεις στο
πλάνο 30/900 :
-εισαγωγή
-σημείο εκκίνισης: εργατικά ή λαϊκα συμφέροντα;
-σημείο 1:εργατική τάξη; ποιά εργατική τάξη; δεν υπάρχει (πια) τέτοιο
πράγμα!
-σημείο 2: έστω... ακόμα κι αν υπάρχει εργατική τάξη, είναι μικρή κι αδύναμη.
Χρειάζεται λοιπόν να κάνει συμμαχίες με τα μεσαία και με τα μικρά αφεντικά,
που χτυπιούνται επίσης απο την κρίση.
-σημείο 3: το 30/900 δεν είναι επαναστατικό
-σημείο 4: το πλάνο 30/900 εκφράζει έναν στείρο οικονομισμό που δεν θίγει

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πολιτικά, εργασία, κινήματα, κρίσηκατηγορία

Σ100κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Σημειώσεις της στέπαςτίτλος

Κρίσεις για την εποχή
υπότιτλος

∆ιαφοροι συγγραφείς: Silvia Federici (Σίλβια Φεντεριτσι), George Caffentzis
(Τζορτζ Καφεντζις) , Massimo De Angelis (Μασσίμο Ντε Αντζελις), Anselm
Jappe,  Raj Patel, Seth Tobocman κ.α.

συγγραφέας

σελίδες:  τευχος #1 στοιχεία

Θεσσαλονίκηχώρα

Εκδόσεις των Ξένωνεκδότης

α' εκδότης

μαϊος 2011χρονολογία

α' χρονολογία

Να ξαναχτίσουμε τη μυρμηγκοφωλιά τους; ( Silvia Federici , George
Caffentzis )
Οπαδοί της αποανάπτυξης, ακόμη μια προσπάθεια...! ( Anselm Jappe )
Η χρηματιστικοποίση ως πόλεμος ( George Caffentzis )
Σημειώσεις για μια συζήτηση με θέμα την πολεμική παραγωγή και τον
καπιταλισμό ( Silvia Federici , George Caffentzis )
Της γής οι πεινασμένοι ( Raj Patel )
Κρίσεις: νεοφιλελευθερερα αδιέξοδα και πολιτική ανασύνθεση ( Massimo De
Angelis )
Μαγικές εικόνες ( Massimo De Angelis )
Τί ειναι τελικά αυτή η κρίση; ( Silvia Federici , George Caffentzis )
Αφρική: κυνήγι μαγισσών, παγκοσμιοποίηση, φεμινιστική αλληλεγγύη ( Silvia
Federici  )
Οι πόλεμοι στα Βαλκάνια ήταν η αρχή ( Silvia Federici )
Gourmet REDD: το τραπέζι είναι στρωμένο ( Περιβαλλοντικό ∆ίκτυο
Ιθαγενών )
Η μεγάλη κατάρρευση ( Seth Tobocman, Doug Henwood )

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, κρίση, εργασία, θεωρίακατηγορία

∆027κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Περιοδικό Τα Παιδιά της Γαλαρίαςτίτλος

Τευχος αφιερωμενο σε έναν κόσμο, χωρίς ενοχική υπο-χρέωση, δημοκρατες αρχηγούς και “εξευγενιστές”
υπότιτλος

Τα Παιδιά της Γαλαρίας
συγγραφέας

τευχος :15στοιχεία

αθήναχώρα

Τα Παιδιά της Γαλαρίαςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

Τευχος αφιερωμενο σε έναν κόσμο, χωρίς ενοχική υπο-χρέωση, δημοκρατες
αρχηγούς και “εξευγενιστές”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

περιοδικό, πολιτικά, εργασία, κριτικήκατηγορία

Π058κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

στέκι τει (1), ανατοπια (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ο βασικος μισθός στον πάγκο του χασάπη!τίτλος

κανουν πολιτικη με την μιζερια, την αγανάκτηση, το νόμισμα, το “εθνικο συμφέρον”, την χρεοκωπία...
υπότιτλος

συνέλευση πλάνου 30/900
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούρα που είναι οι γραπτές εισηγήσεις τις συγκεντρώσης-
συζητήσης που οργανώθηκε στις 30 γενάρη 2012 στην αθήνα

στοιχεία

αθήναχώρα

συνέλευση πλάνου 30/900εκδότης

α' εκδότης

γενάρη 2012χρονολογία

α' χρονολογία

-τι είναι μισθός;
-τι είναι ο βασικός μισθός του ανειδίκευτου;
-μισος και πολιτική
-ο δίκαιος εργατικός στόχος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πολιτικά, εργασία, κινήματα, κρίσηκατηγορία

Σ101κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο}θέση

στέκι τει διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η απεργία των αιγύπτιων αλιεργατών της Ν. Μηχανιώνας το Γενάρη- Απρίλη
του 2010

τίτλος

χρονικό και συμπεράσματα
υπότιτλος

συνέλευση αλληλεγγυης στους απεργούς αλιεργάτες
συγγραφέας

40σέλιδη μπροσούραστοιχεία

θεσσαλονικηχώρα

συνέλευση πλάνου 30/900εκδότης

α' εκδότης

γενάρη 2012χρονολογία

α' χρονολογία

-η κατάσταση των ελιεργατών πριν την απεργία
-σχετικά με τα όρια και τις δυνατότητες του αγώνα
-η σχέση με τους απεργούς
-χρονολόγιο αγώνα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πολιτικά, εργασία, μετανάστεςκατηγορία

Σ102κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπο)θέση

στέκι τει διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η Οθωμανική εργατική τάξητίτλος

παραμονες της επανάστασης των νεότουρκων
υπότιτλος

Paul Dumort (Πολ Ντάμορτ)
συγγραφέας

30σέλιση Α5 μπροσούρα σε φωτοτυπία του αυθεντικού. Πρόκεται για
αναδημοσίευση απο το περιοδικό Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, τχ.2, Ιούνιος 1976)
http://archivelaboratory.wordpress.com/

στοιχεία

ξανθηχώρα

arc-lab/ μνήμη, έρευνα, τεκμηρίωσηεκδότης

Ο Πολίτηςα' εκδότης

χρονολογία

Ιούνης 1976α' χρονολογία

Η οθωμανική εργατική τάξη: παραμονές της επανάστασης των
νεοτουρκων
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οθωμανικού προλεταριάτου
 - Ενα κατακερματισμένο εργατικό στρώμα
 - Οι ανοργάνωτοι εργαζόμενοι
 -Ενα ουσιαστικό κριτήριο: η ταξική συνείδηση
 - Μια εργατική τάξη υπο σχηματισμό

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, εργασία, τουρκίακατηγορία

Ν045κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Δημόσιο χρέος και κοινωνικός ανταγωνισμόςτίτλος

η ελληνική κρίση χρέους απο εργατική σκοπιά
υπότιτλος

Hobo
συγγραφέας

Σελιδες: 100
Τιμη: 5.00€

http://www kinoumenoitopoi gr/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE

στοιχεία

αθήναχώρα

Κινούμενοι Τόποιεκδότης

α' εκδότης

Ιούνιος 2013χρονολογία

α' χρονολογία

Πρόλογος

1. Αναφορά σε κάποιες βασικές έννοιες
1.1 Κατανοώντας την οικονομία από την σκοπιά του "μη-ειδικού"
1.2 Βασικοί δείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυσή μας

2. Η δημοσιονομική κρίση του ελληνικού κράτους σε μια ιστορική προοπτική
2.1 Η δημοσιονομική κρίση την περίοδο 1975 - 1990
2.2 Η δημοσιονομική κρίση την περίοδο 1990 - 2010
2.3 Συνοπτική ερμηνεία της δημοσιονομικής κρίσης του ελληνικού κράτους
την τελευταία τριακονταετία
2.4 Βασικά συμπεράσματα για τη δημοσιονομική ύφεση/κρίση του ελληνικού
κράτους

3. Το διακύβευμα της "πολιτικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους"
3.1 Είναι το δημόσιο χρέος το πραγματικό πρόβλημα για τα αφεντικά
3.2 Αξία χρήσης του δημόσιου χρέους για τα αφεντικά
3.3 Η ΟΝΕ ως υπερεθνική διαχείριση του κοινωνικού ανταγωνισμού

περιεχόμενα

Εστιάσαμε λοιπόν στο ζήτημα της κρίσης του δημόσιου χρέους. Πολύ γρήγορα
ωστόσο καταλάβαμε ότι μέσα σ’ αυτή την έννοια περικλείονται σχέσεις
διαμορφωμένες ιστορικά από κοινωνικούς αγώνες, κι όχι απλώς κάποια
μαθηματικά σύμβολα (αριθμοί ποσοστά διαγράμματα και γραφικές

περιγραφή

γεγονός

κρίση, εργασία, οικονομίακατηγορία

Χ022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μικρός οδηγός δικαιωμάτων ανέργων #2τίτλος

υπότιτλος

Άνεργοι- Ανεργες απο τις γειτονιές της αθήνας
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούρα σε φωτοτυπία.
anergoi_geitonies@espiv.net

στοιχεία

αθήναχώρα

Άνεργοι- Ανεργες απο τις γειτονιές της αθήναςεκδότης

α' εκδότης

φλεβάρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-οταν ο ΟΑΕ∆ στηρίζει την ανεργία και την εκμετάλλευση
- Επιδόματα Ανεργίας
- Ειδικά βοηθήματα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, νομικάκατηγορία

Α129κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Το κεφάλαιοτίτλος

κριτική της πολιτικής οικονομίας
υπότιτλος

Κάρλ Μάρξ
συγγραφέας

Τομος Α - Β - Γστοιχεία

Αθήναχώρα

Σύγχρονη εποχήεκδότης

α' εκδότης

2005χρονολογία

α' χρονολογία

Τομος Α:
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΠΡΟΤΣΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εμπόρευμα και χρήμα
Κεφάλαιο Πρώτο: Εμπόρευμα και χρήμα
Κεφάλαιο ∆εύτερο: Το προτσές της ανταλλαγής
Κεφάλαιο Τρίτο:Το χρήμα, ή η κυκλοφορία των εμπορευμάτων
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο.
Κεφάλαιο Τέταρτο: Μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η παραγωγή της απόλυτης υπεραξίας.
Κεφάλαιο Πέμπτο:Προτσές εργασία και προτσές αξιοποίησης
Κεφάλαιο Έκτο: Σταθερό κεφάλαιο και μεταβλητό κεφάλαιο.
Κεφάλαιο Έβδομο: Το ποσοστό της υπεραξίας.
Κεφάλαιο Όγδοο: Η εργάσιμη ημέρα.
Κεφάλαιο Ένατο: Ποσοστό και μάζα της υπεραξίας.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η παραγωγή και μάζα της υπεραξίας

περιεχόμενα

Τι προηγήθηκε ώστε να γίνει η Ισπανική Επανάσταση; Γιατί ο αναρχισμός
ρίζωσε στην Ισπανία και όχι στη Γερμανία, στη Ρωσία ή αλλού; Ποιες ήταν οι
φεντεραλιστικές απόψεις του Προυντόν, ποιος ο αναρχικός κολεκτιβισμός που
πρέσβευε ο Μπακούνιν και τι ο αναρχοκομμουνισμός του Κροπότκιν; Σε τι

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πολιτικά, οικονομία, εργασίακατηγορία

Μ152κωδικός

στο ράφι (μόνο για ανάγνωση)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Κόκκινες σελίδες τίτλος

σειρά εκδόσεων για εργατική χρήση
υπότιτλος

Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα
συγγραφέας

τεύχη: #1 (στέκι τει), #2 (στέκι τει), #3 (στέκι τει), #4 (στεκι τει), #0.1, #0.2, #0.3στοιχεία

αθήναχώρα

Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2012, σεπτέμβρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

τεύχος 1 (δεκέμβρης 2012) :
- η εργατική τάξη πάει στο χρονοντούλαπο

τεύχος 2 (δεκέμβρης 2012) :
-Ηπα: η εξεγερση ενάντια στην εργασία:
-Η άρνηση της εργασίας

τεύχος 3 (δεκέμβρης 2012) :
Porto Marghera (Βενετία): η άρνηση της εργασίας
-η αρνηση της εργασίας
-Η ιστορία της εργατικής επιτροπής του Porto Marghere
-οι εργάτες πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους”
-ο αγώνας αξίζει!

τευχος 4 (δεκέμβρης 2012)
Η αρνηση της εργασίας στη Γαλλία και το νέο πνεύμα του καπιταλισμού
-το καινούριο πνεύμα του καπιταλισμού
-τογιοτισμός, η τελευταία πρόοδος του καπιταλισμού

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, πολιτικά, περιοδικό ,ιταλία, κινήματα, αμερικήκατηγορία

Λ059κωδικός

στο ράφι (#1,#2,#3,#4,#0.1, #0.2, #0.3)θέση

ανατόπια (#0.1, 0.2, 0.3) στεκι τει (#1,2,3,4)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Νομικό Δελτίο της ΓΣΕΕτίτλος

αριθμός τεύχους 40- Νοέμβριος 2011
υπότιτλος

ΓΣΕΕ
συγγραφέας

μετάφραση: Ελένη Αστερίουστοιχεία

αθήναχώρα

ΓΣΕΕεκδότης

α' εκδότης

Νοέμβριος 2011χρονολογία

α' χρονολογία

Προσφυγή ΓΣΕΕ στη ∆ιεθνη Οργάνωση Εργασίας
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας- νέα μέτρα ν. 4024/2011

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, συνδικαλισμός, νομικάκατηγορία

Γ048κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Σημειωση για την εργατική αυτονομίατίτλος

υπότιτλος

Ουμανιτα Νοβα (Umanita Nova), Αλμπέρτο Τονινέλλο, Γκουίντο Τζοβανέττι
συγγραφέας

40 σελίδες
Πρόκεται για δύο άρθρα απο την ιταλική εφημερίδα Umanita Nova
μεταφραση: Ηλίας ∆ιαμέσης

στοιχεία

αθήναχώρα

Ουαπίτιεκδότης

α' εκδότης

2012χρονολογία

1976α' χρονολογία

-Απο την αυτοδιαχείριση στην άρνηση της εργασίας
-Αρνηση της “εργασίας” ή άρνηση της ταξικής πάλης

περιεχόμενα

Τα άρθρα που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, "Από την αυτοδιαχείριση
στην άρνηση της εργασίας" και "Άρνηση της "εργασίας" ή άρνηση της ταξικής
πάλης;", αποτελούν μια περιγραφική όσο και κριτική σημείωση πάνω στο
πολιτικό ρεύμα της εργατικής αυτονομίας όπως αυτό εκφράστηκε στην Ιταλία

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, ιταλία, αυτονομίακατηγορία

Ο023κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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WORKFARE η συνεχεια της ανεργίας με αλλα μέσατίτλος

υπότιτλος

Συνέλευση για την κυκλοφορία των αγώνων
συγγραφέας

31 σελιδες σε Α5
http://skya.espivblogs.net/files/2013/07/workfare_print.pdf

στοιχεία

αθήναχώρα

Αναρχική Αρχειοθήκη- Αρχειο Κοινωνικών Αγώνων- κοινωνικές εκδόσειςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-get greece back to work
-η διεθνης εμπειρια
-αγώνες ενάντια στο workfare στη μεγάλη βρετανία- η εμπειρία απο τη
δεκαετία του 90
-οι πιο πρόσφατες εξελίξεις- η καμπανια ενάντια στο workfare του 2012-
2013
-η συνέχιση της εργασίας με άλλα μέσα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, οικονομιακατηγορία

Σ111κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Περιοδικό: Οικονομικός Ταχυδρόμοςτίτλος

υπότιτλος

Οικονομικός Ταχυδρόμος
συγγραφέας

40 σελίδες
Πρόκεται για δύο άρθρα απο την ιταλική εφημερίδα Umanita Nova
μεταφραση: Ηλίας ∆ιαμέσης

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελευθερο Βήμαεκδότης

α' εκδότης

1.9942E+19χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΟΥΤΙ 1: 1997
9, 12, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, ειδικό
τευχος: 4 - δεκέμβρη 1997, ειδικό τεύχος: 27 νοεμβρη 1997

ΚΟΥΤΙ 2: 1998
1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 21, 23, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46

ΚΟΥΤΙ 3:
1998 (συνέχεια...)
47, ειδικό τεύχος: 3 δεκέμβρη 1998, 49, 52, 53
1999
2, 16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, ειδικό τεύχος: 27 μαίου 1999, 29, 36

ΚΟΥΤΙ 4 :
1999 (συνέχεια...)
38, 39, 47, ειδικο  τεύχος: 1 απρίλη 1999, ειδικο  τεύχος: 9 δεκέμβρη 1999
1994
21
1995

περιεχόμενα

Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» Εβδομαδιαία Έκδοσις του «Ελευθέρου Βήματος» κυκλοφόρησε
την Κυριακή 11 Απριλίου 1926. «Έκαστον φύλλον δρχ. 2.50, συνδρομαί: ετήσια εσωτερικού
δρχ. 150, ετήσια εξωτερικού λίρες Αγγλίας 0,10. Γραφεία: Σταδίου 31, [Μέγαρο Καραπάνου].
αριθ. Τηλεφώνου 1-07.

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, ιταλία, αυτονομίακατηγορία

Ο024κωδικός

στο ράφι (μόνο για ανάγνωση)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εργασιακές σχέσειςτίτλος

υπότιτλος

∆ρ. Ευάγγελος Φ. Θεοδωράτου
συγγραφέας

340 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Αθ. Σταμούληςεκδότης

α' εκδότης

1999χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦ 1ο: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦ 2ο: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒο:ΑΛΛΟΝ
ΚΕΦ 3ο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΕΦ 4ο: Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΙΚΟΣ
ΤΟΥΣ ΒΙΟΣ
ΚΕΦ 5ο: Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦ 6ο: Η ΗΓΕΣΙΑ- Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΕΦ 7ο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΣΤΟ
ΑΤΟΜΟ
ΚΕΦ 8ο: ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΕΦ 9ο: ΥΓΙΕΙΝΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ 10ο: Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

περιεχόμενα

συγγραμμα απο την σχολή ∆ιοικηση και Οικονομίαπεριγραφή

γεγονός

εργασία, υγεία, συνδικαλισμός, θεωρία, κατηγορία

Θ019κωδικός

στο ράφι(1 αντίτυπο)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

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

Περιοδικό Χίμαιρατίτλος

έντυπο εγχείρημα αντιπληροφόρησης
υπότιτλος

Παλιά Πόλη, αυτοδιαχειριζόμενο στέκι
συγγραφέας

τεύχος 3στοιχεία

πάτραχώρα

Παλιά Πόλη, αυτοδιαχειριζόμενο στέκιεκδότης

α' εκδότης

οκτώβριος 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Λευτεριά στο Γ. ∆ημητράκη
-για την αλληλεγγύη στην Ε. Γκρόπα
-Τα εργατικά ατυχήματα είναι δολοφονίες στο βωμό του κέρδους των
αφεντικών
-Με αφορμή ένα “ατυχές” περιστατικό
-στον κόσμο των αφεντικών...
-α/γνωστοί
-όσο η κυριαρχία επιβάλλει τη σιωπή τόσο οι φωνές από το δρόμο θα την
τρομάζουν
-καμια ειρήνη χωρίς ελευθερία
-traffiicking
-μαθήματα γαλλικών
-Λίγα λόγια σχετικά με μια νύχτα που κρατάει χρόνια
-Μαθε παιδί μου, γράμματα
-Το χρονικό του αγώνα
-Ελάτε να γιορτάσουμε
-Ασφάλεια, επιτήρηση, έλεγχος η παράσταση κλέβει τη ζωή

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

περιοδικό, πολιτικά, κινήματα, γυναίκα, εργασίακατηγορία

Π065κωδικός

Στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Σκέψεις – απόψεις – προβληματισμοί με αφορμή την απεργία στο μετρό τίτλος

υπότιτλος

Παπουτσάδικο (Κατάληψη)/ χαιδάρι
συγγραφέας

27σέλιδη μπροσούρα μπροσούρα που εκδόθηκε για την εκδήλωση-συζήτηση
που έγινε στις 22/02/2013

http://papoutsadiko espivblogs net/files/2013/05/%CE%95%CE%B9%CF%83%

στοιχεία

αθήναχώρα

Παπουτσάδικο (Κατάληψη)εκδότης

α' εκδότης

Φλεβάρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-μιντια και μιντιακή διαχείριση
-ο νέος ολοκληρωτισμός : καταστολη και νόμος-ιδεολογία
-συνδικαλισμός- αυτονομία εργατών- εργατικοί και ταξικοί αγώνες

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

μμε, κριτικη, συνδικαλισμός, κινήματα, εργασία, καταστοληκατηγορία

Π071κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Λιβερπουλ 1995τίτλος

η απεργία των λιμενεργατών ενάντια στην επισφάλεια, η διεθνής αλληλεγγύη και οι αναφορές στο σήμερα 
υπότιτλος

Παπουτσάδικο (Κατάληψη)/ χαιδάρι
συγγραφέας

μπροσούρα που εκδόθηκε για την εκδήλωση-συζήτηση που έγινε στις
19/04/2013

http://papoutsadiko espivblogs net/files/2013/05/Ken Loach TELIKO A5 pdf

στοιχεία

αθήναχώρα

Παπουτσάδικο (Κατάληψη)εκδότης

α' εκδότης

Απρίλης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-λίγες πληροφορίες για το εργασιακό καθεστώς στο λιμάνι του Λιβερπουλ
-Χρονικό της διαμάχης μεταξύ των λιμεναργατων και της Mersey Docks Co.
-Κράτος και κεφάλαιο πάνε μαζί
-Η αντίδραση των “απο κάτω”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασια, αγγλία, κινήματα, συνδικαλισμός κατηγορία

Π072κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η αθλιοτητα του διανοητικού ιησουϊτισμούτίτλος

αποσπάσματα του Τζαφράνκο Σανγκουινέττι
υπότιτλος

Αντιεξουσιαστικό Στέκι Παντείου
συγγραφέας

12σέλιδη μπροσούρα σε Α5στοιχεία

αθήναχώρα

Αντιεξουσιαστικό Στέκι Παντείουεκδότης

α' εκδότης

-χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, ενοπλος αγώνας, κινηματακατηγορία

Α133κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Το νεο πανεπιστημιο, η απεργία και οι νέες εργασιακές σχέσειςτίτλος

υπότιτλος

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου, κατειλημμένος παπασωτηρίου,
Σύντροφοι-ισσες απο πολυτεχνειουπολη ζωγράφου

συγγραφέας

6σέλιδη μπροσούρα σε Α5
απο διήμερο εκδηλώσεων στα πλαίσια της απεργίας των διοικητικών
υπαλλήλων στα πανεπιστημιακα ιδρύματα

στοιχεία

αθήναχώρα

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου, κατειλημμένος παπασωτηρίου,
Σύντροφοι-ισσες απο πολυτεχνειουπολη ζωγράφου

εκδότης

α' εκδότης

οκτωβρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

το πανεπιστήμιο αναδιαρθρώνεται
λίγα λόγια για την απεργία των διοικητικών
οι νεες εργασιακές σχέσεις στο πανεπιστημιο

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, ενοπλος αγώνας, κινηματακατηγορία

Α134κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Περιοδικό :THE RETURN OF THE RATτίτλος

υπότιτλος

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι νομικής
συγγραφέας

τευχη: 6 (απρίλης 2013)στοιχεία

αθήναχώρα

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι νομικήςεκδότης

α' εκδότης

απρίλης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

πολιτική επιστράτευση των απεργών στα μμμ
ο συμπαθητικό κύριος Β.
δύο δικά μας λόγια για την ιθαγένεια
σχετικά με την μεταχείριση των 2ων συλληφθέντων για την ληστεία στην
κοζάνη

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, εργασία, αστυνομία, περιοδικόκατηγορία

Α135κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο αμερικανός εργάτηςτίτλος

η ζωή στο εργοστάσιο
υπότιτλος

Πολ Ρομάνο (Paul Romano)
συγγραφέας

Σελιδες: 136στοιχεία

αθήναχώρα

Κινούμενοι Τόποιεκδότης

α' εκδότης

Απρίλιος 2014χρονολογία

α' χρονολογία

Εισαγωγή

Κεφάλαιο I: Οι επιδράσεις της παραγωγής

Κεφάλαιο II: Ο χρόνος-ζωής που μετατρέπεται σε χρόνο-εργασίας

Κεφάλαιο III: Μετά το τέλος του Πολέμου

Κεφάλαιο IV: Η αναποτελεσματικότητα της εταιρίας

Κεφάλαιο V: Η οργάνωση της διοίκησης και η οργάνωση των εργατών

Κεφάλαιο VI: Οι διαφορετικές κατηγορίες των εργατών

Κεφάλαιο VII: Η αντίφαση του εργοστασίου

Συμπέρασμα

Επίμετρο του Ι Β

περιεχόμενα

O Paul Romano, ψευδώνυμο του Phil Sanger, εργάτης και συνδικαλιστής
αυτοκινητοβιομηχανίας και μέλος της αντιπολιτευτικής τάσης Johnson-Forest
(C.L.R. James - Raya Dunayevskaya) εντός του τροτσκιστικού Workers Party
των ΗΠΑ στην εργατική του μαρτυρία ο Αμερικανός Εργάτης που εκδόθηκε

περιγραφή

γεγονός

εργασία, οικονομία, συνδικαλισμόςκατηγορία

Ρ046κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Φεστιβάλ GAME OVER 19-20-21 οκτώβρη 2013τίτλος

υπότιτλος

GAME OVER (Γκέιμ Όβερ)
συγγραφέας

Σελίδες:  64στοιχεία

αθήναχώρα

GAME OVER (Γκέιμ Όβερ)εκδότης

α' εκδότης

Νοέμβρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-νέες μηχανές-νέοι εργάτες
  η τεχνική σύνθεση της εργασίας
-ηλεκτρονικό προλεταριάτο
  μια εργατική έρευνα
-για ένα γνωσιολογικό κίνημα

+φωτογραφίες, σημειώσεις, σχόλια

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, θεωρία, κριτική, κατηγορία

Γ058κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενάτίτλος

μια μπροσούρα ενάντια στα κέντρα κράτησης μεταναστών 
υπότιτλος

Αγκιτάτσια/ αυτόνομη πολιτική ομάδα
συγγραφέας

Α4
Σελίδες: 34

στοιχεία

Πάτραχώρα

Αγκιτάτσια/ αυτόνομη πολιτική ομάδαεκδότης

α' εκδότης

μάιος 2014χρονολογία

α' χρονολογία

-η στρατηγική της απαγόρευσης
-δεν είναι μόνο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης!
-η ιστορία των στρατοπέδων συγκέντρωσης
-η διαχείριση της εργασίας των μεταναστών
-κρίση, υποτίμηση εργασίας, εξόντωση
-ευρω-χρηματοδοτήσεις και τοπικές οικονομίες
-“Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας”;
-Σημειώσεις

Παράρτημα 1: που βρίσκονται τα στρα. συγκέντρωσης; Πόσοι μετανάστες
είναι φυλακισμένοι σε αυτά;
Παράρτημα 2: Η αντίσταση των μεταναστών
Παράρτημα 3: ∆ράσεις στην Πάτρα ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
μεταναστών

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, μετανάστες, εργασίακατηγορία

Α139κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς


