
ΦανΖηντίτλος

υπότιτλος

συντεχνίαπληνσυγγραφέας

ίλιονχώρα

εκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

πίσω απο τις λέξεις και επί του πιεστηρίου:
ο μπάτσος είναι μπάτσος
ένστολη λωποδύτισσα η ∆ημοκρατία
η σφάιρα δεν γυρίζει πίσω
με οργή μποτιλιάρισαν οι δρόμοι
τα πεζοδρόμια αναζητούν κεφάλια
χαφιέδων, παπάδων και πολιτικών
ράγισαν οι βιτρίνες της μοιρολατρίας
φλεγόμενα άστρα της βηθλεέμ οι τράπεζες
η εξέγερση στόλισε γιορτινά την πόλη
τα Χριστούγεννα αναβάλλονται επ’αόριστον
∆εκεμβριανά ‘08

περιγραφή

ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ221κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Σανγκάη #2τίτλος

i’ll be your baby tonight
υπότιτλος

Σανγκάησυγγραφέας

χώρα

Σανγκάηεκδότης

α' εκδότης

χειμώνας 2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ227κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ταξίδι στην ιστορία των ιών της υπακοήςτίτλος

μια μουσικθεατρική παράσταση σε comic
υπότιτλος

θεατρικός κύκλος Ανάπλουςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

Αναπλουςεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες: 36 περιεχόμενα

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

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

δ ύ ό έ d έ ύδ ά ά

περιγραφή

κομικ, φανζινκατηγορία

ΛΟΓ272κωδικός

στο ράφι(1 αντίτυπο)θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Πισχαζόν -τεύχος 2τίτλος

ιστορίες του μυαλού και της πόλης
υπότιτλος

θεατρικός κύκλος Ανάπλουςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

πισχαζόνεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

κομικ, ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ273κωδικός

στο ραφι (1 αντίτυπο)θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Πίσατίτλος

υπότιτλος

Πίσασυγγραφέας

αθήναχώρα

Πίσαεκδότης

α' εκδότης

χειμώνας 2012χρονολογία

α' χρονολογία

συλλογή grafittyπεριεχόμενα

Η Πίσα είναι µια αναγκαιότητα και προϊόν της οπτικής µας γι΄αυτό που γίνεται
στους δρόµους. Θέλουμε από τη µία να τσιτώσουν αυτοί που ήδη βάφουν, και
από την άλλη να γνωστοποιήσουµε αυτά που συµβαίνουν σε αυτούς που είναι
έξω από τη φάση. Ταυτόχρονα µας ενδιαφέρει και κάτι άλλο: Να σπάσουµε την
κοινοτοπία που λέει ότι το graffiti είναι απλά ένα ζήτηµα στυλ, αποκοµµενο απ'
τις ζωές που ζούµε, τις αναζητήσεις, τα µίση, τις αγάπες και τις σχέσεις µας. Το
γκραφίτι δεν ανήκει στις galleri και στα µουσεία: είναι ζωντανό, δυναµικό και
συνδέεται µε χίλιες ακόµα κοινωνικές πραγµατικότητες. Αυτό το γκραφίτι µας
ενδιαφέρει να δείξουµε, αυτό και τις κοινότητες που το ξαναγεννάνε κάθε µέρα.
Κοινότητες που - όσο κλισέ κι αν ακούγεται- δίνουν ζωή ενάντια στην µιζέρια
που κυριαρχεί.

περιγραφή

ζωγραφική, φανζιν,φωτογραφία, τέχνεςκατηγορία

ΛΟΓ317κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



TrakCkiniCτίτλος

για την κατάσταση των εμμονών μας (και το “γούστο” των άλλων)
υπότιτλος

TrakCkiniCσυγγραφέας

αθήναχώρα

TrakCkiniCεκδότης

α' εκδότης

μαης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Αυτό το Φανζίν φιλοτεχνήθηκε στη δουλειά και αρκετά εξαιτίας της συμφωνα με
τα ταρώ σε κατάσταση ψύχους και ταραχές με δοκιμασίες να έπονται. Το
μεγαλύτερο κομμάτι του γράφτηκε το μάη του 2012 κατα τον 5νθήμερο
εορτασμό των 23ως γενεθλιων μου κατα τα οποία έσπασα ενα καθρεφτη για να
χω σίγουρα 7 χρόνια γρουσουζιάς μέχρι τα 30 και όπως λέει και ο Κ, μετα “να
τη περάσω ζάχαρη”. Για να δικαιολογήσω την εγωιστική και ματαιοδοξη φύση
του θα πω πως είναι προιόν συλλογικής αυστηρής κριτικής, που αγνόησα
επαντελώς. Ένα μεγάλο φχαριστώ σε όσους κράτησαν το μυαλό μου στη θέση
του, και καθυστερημενα στη ΛΚ21Α, για τη χρήση του υπερσύγχρονου ρόμποτ
της. Αν δεν ήταν αυτό, το 1ο φανζίν δε θα λέκιαζε έτσι μποέμικα. Οποιαδήποτε
ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα και μερη προσπάθησε να αποφευχθει με
ποιητικό κόκκο στο φοτοσοπ. Κυκλοφόρησε σε 500 αντίτυπα χέρι χέρι και σε
μέρη πουτο χωρεσανε..

περιγραφή

φανζίν, ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ337κωδικός

στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής



Περιοδικό: Τα κουρέλιατίτλος

υπότιτλος

Τα κουρέλιασυγγραφέας

αθήναχώρα

Τα κουρέλιαεκδότης

α' εκδότης

μάης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

τεύχη: #8 (μάης 2012): κακός και μόνοςπεριεχόμενα

περιγραφή

φανζίν, ποιήση, κατηγορία

ΛΟΓ344κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής


