
 Από τον Μάρτιο του 2017 η αναρχική οµάδα cumulonimbus έχει 
δηµιουργήσει µία νέα δοµή βιβλιοπωλείου-µουσικού distro. Σκοπός µας είναι 
τόσο η παρουσία βιβλίων και (γενικότερου) κινηµατικού υλικού στις πολιτικές 
εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο νησί όσο και η ενεργή συµβολή στη 
διαµόρφωση µιας κουλτούρας που συσχετίζει και συνολικοποιεί το πολιτικό και 
πολιτισµικό πρόταγµα της απελευθέρωσης. Με αυτό το εγχείρηµα επιδιώκεται, 
αφενός, να διευρύνουµε τα περιεχόµενα της θεωρητικής-πολιτισµικής 
κατάρτισης και της πολιτικής δράσης µας και, αφετέρου, τον εµπλουτισµό τους 
µε διαφορετικά εργαλεία προσέγγισης. 

 Συγχρόνως, αποτελεί βασικό διακύβευµα ο απεγκλωβισµός από στείρες 
αυτοαναφορικές λογικές, απεγκλωβισµός ο οποίος αποκτά ουσιαστικό νόηµα 
µόνο όταν κινείται στην κατεύθυνση του συνεπούς συλλογικού αγώνα ενάντια 
στην κυρίαρχη πολιτική πραγµατικότητα και τον κυρίαρχο πολιτισµό της 
εκµετάλλευσης. Για το λόγο αυτό, και αυτονοήτως, δεν πρόκειται να  
προωθηθούν εκδοτικοί οίκοι και δισκογραφικές εταιρίες που όχι µόνο δεν 
χρειάζονται τη δική µας βοήθεια, αλλά η ίδια η ύπαρξή τους έρχεται σε 
αντίθεση µε ό,τι προτάσσουµε ως αναρχική οµάδα για την οργάνωση της 
κοινωνίας και τις σχέσεις µεταξύ των µελών της. 

 Η διανοµή των περιεχοµένων του βιβλιο-distro σε αρχικό χρόνο θα 
γίνεται µέσω των (ευρύτερα κινηµατικών) πολιτικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων 
που οργανώνονται στο νησί, ενώ µακροπρόθεσµα πρόκειται να οριστούν 
σταθερές ηµέρες και ώρες που θα µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να έρθει σε 
επαφή µαζί µας. Σε κάθε περίπτωση, στον εξής σύνδεσµο θα δηµοσιεύονται (και 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα ανανεώνονται) οι τίτλοι των περιεχοµένων. 

http://cumulonimbus.squat.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF-distro/


εκδόσεις Αντίθεση 

 Η προλεταριακή δηµόσια σφαίρα 
 [Knödler-Bunte Eberhard] 
 πληροφορίες 

 Vogelfrei. Τρία κείµενα για τη µετανάστευση, τις απελάσεις, το  
 κεφάλαιο και το κράτος του 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις Ασσύµετρη Απειλή  
    
 Αναρχική αντίσταση στη δικτατορία Βιντέλλα στην Αργεντινή 
 [Chuck Morse, López Fernando] 

 Αντίο Μπάτµαν 
 [Θεοφίλου Τάσος] 

 Απόδραση των Βούρλων. Ένας δραπέτης θυµάται 
 [Ροδάκης Περικλής] 

 Ασσύµετρη απειλή # 11 
 [συλλογικό] 

 Για µια ιστορία του αναρχικού αντι-ιµπεριαλισµού 
 [Van der Walt Lucien] 

 Έτοιµοι για επανάσταση. Οι επιτροπές άµυνας της CNT στη   
 Βαρκελώνη (1933-38) 
   [Guilamon Agustin] 

http://antithesi.gr/?p=141
http://antithesi.gr/?p=72


 Να εργάζεται κανείς ή να µην εργάζεται; 
 [Dauvé Gilles] 
  πληροφορίες 

 Ο διάβολος στη σάρκα τους. Τα απολωλότα πρόβατα του   
 πληβειακού Χριστιανισµού 
 [συλλογικό] 

 Οι αγώνες για τη στέγαση στις γειτονιές του Τορίνο 
  [συλλογικό] 

  Παρανουαρικό 
 [Θεοφίλου Τάσος] 

   Πέρα απο τον αγελαίο υπερατοµικισµό της αστικής κοινωνίας 
   [συλλογικό] 

εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος 
   
 Αναζητώντας κροκανθρώπους 
 [Άσιµος Νικόλας] 

 Δηµήτριος Μάτσαλης: µια περίπτωση ατοµικού τερορισµού στην  
 Πάτρα του ύστερου 19ου αιώνα 
 [Γαλανόπουλος Κώστας] 

 Η απεργία της Σερίφου 
 [Σπέρας Κωνσταντίνος] 

 Οι Ισπανοί αναρχικοί. Τα ηρωικά χρόνια 1868-1936  
 [Bookchin Murray] 

  Σάντοκαν: µια ιστορία της Καµόρα 
 [Balestrini Nanni] 

http://halastor.blogspot.gr/2014/07/blog-post_26.html


εκδόσεις Διάδοση 
    
 Ερυθρές ταξιαρχίες, µια Ιταλική υπόθεση 
 [Morreti Mario] 

 Μέρες ενός Βάσκου κρατούµενου της ΕΤΑ 
 [Iñaki de Juana Chaos] 

εκδόσεις Εξάρχεια  

  Εκδοχές της πόλης (Simmel, Benjamin, Cacciari, Adorno) 
 [Ροζάνης Στέφανος] 

    Εµείς 
 [Замя́тин Евге́ний] 

 Πόλεµοι για το νερό 
    [Shiva Vandana] 

εκδόσεις Κινούµενοι Τόποι  
  
 Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές. Μια ανταγωνιστική έρευνα για  
 το λόγο και τη δράση των φοιτητών στο κίνηµα του 2006-2007 
 [συλλογικό] 
   πληροφορίες 

 Δηµόσιο χρέος και κοινωνικός ανταγωνισµός. Η ελληνική κρίση  
 χρέους απο εργατική σκοπιά 
 [Hobo] 
 πληροφορίες 

 Ο Αµερικανός εργάτης 
 [Romano Paul] 
   πληροφορίες 

http://www.kinoumenoitopoi.gr/el/vivlio/akoyste-kala-ti-lene-oi-foitites
http://www.kinoumenoitopoi.gr/el/vivlio/dimosio-hreos-kai-koinonikos-antagonismos
http://www.kinoumenoitopoi.gr/el/vivlio/o-amerikanos-ergatis


 Το ηµερολόγιο ενός εργάτη της Renault 
 [Mothe Daniel] 
   πληροφορίες 

εκδόσεις Κόκκινο Νήµα  

 Αναρχοκοµµουνισµός: η διερεύνηση του µέλλοντος στο παρόν 
 [ανθολογία] 
 πληροφορίες 

 Γυναίκες στην πυρά: το κυνήγι µαγισσών στην Ευρώπη, οι   
 περιφράξεις και η άνοδος του καπιταλισµού 
 [Lady Stardust] 
   πληροφορίες 

 Έκλειψη και επανεµφάνιση του κοµµουνιστικού κινήµατος 
 [Dauvé Gilles] 
    πληροφορίες 

 Η αντίσταση των εργατών στην εργασία 
 [Seidman Michael] 
 πληροφορίες  
   
 Κρίση, αναδιάρθρωση και ταξική πάλη στα πανεπιστήµια 
 [Caffentzis George, Ovetz Robert, Harvey David] 
 πληροφορίες 
  
 Σκοτώνουν τ’ άλογα στη δουλειά κι όταν γεράσουν τα θάβουν  
 ιδίοις εξόδοις 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Τηλεφωνικά κέντρα, εργατική έρευνα, κοµµουνισµός 
 [Kolinko] 
   πληροφορίες 

http://www.kinoumenoitopoi.gr/el/vivlio/imerologio-enos-ergati-tis-renault-1956-1958
http://www.kokkinonima.gr/?p=62
http://www.kokkinonima.gr/?p=230
http://www.kokkinonima.gr/?p=1
http://www.kokkinonima.gr/?p=73
http://www.kokkinonima.gr/?p=83
http://www.kokkinonima.gr/?p=16
http://www.kokkinonima.gr/?p=47


εκδόσεις Κουρσάλ  

 Η µάχη της Cable Street 
 [συλλογικό] 
    πληροφορίες 

 Ιστορία µιας προλεταριακής ζωής 
 [Vanzetti Bartolomeo] 
 πληροφορίες 

 Κοινωνικός αναρχισµός #2  
   [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Σκατζόχοιρος #3 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Κοινωνικός αναρχισµός #4  
   [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Σκαντζόχοιρος #1 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Σκατζόχοιρος #2 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις ΚΨΜ  

 32 βήµατα 
 [Θεοφίλου Τάσος] 
 πληροφορίες   

https://athens.indymedia.org/post/1556323/
https://koursal.wordpress.com/2014/09/17/131/
https://koursal.wordpress.com/2013/12/07/127/
https://koursal.wordpress.com/2015/08/05/%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82-2-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/
https://koursal.wordpress.com/2015/08/05/%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82-2-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/
https://koursal.wordpress.com/2015/03/03/%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82-1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/
https://koursal.wordpress.com/2015/08/05/%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82-2-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/
http://www.kapsimi.gr/32-bimata


 Aναζητώντας Οδοφράγµατα 
 [Μαρίνου Ξένια] 
 πληροφορίες 

   Αναµνήσεις από τον Karl Marx και τον Friedrich Engels 
  [Lafargue Paul] 
 πληροφορίες 

 Εγκώµιο της βίας 
 [Τζερέλλας Διονύσης]  
 πληροφορίες 

 Εξεγερµένες πόλεις 
 [Harvey David] 
 πληροφορίες 

 Η αγρία γραφή 
  [Κανάκης Στέλιος]  
 πληροφορίες 

 Η αδύνατη ταξική ανακωχή 
  [Μαριόλης Δηµήτρης] 
  πληροφορίες 

 Κρίση χρέους και υφαρπαγή γης 
 [Χατζηµιχάλης Κωστής]  
  πληροφορίες 

 Κριτικός Μαρξισµός 
  [Renton David] 
 πληροφορίες 

 Ο αδερφός µου ο Άρης 
   [Κλάρας Μπάµπης] 
   πληροφορίες 

http://www.kapsimi.gr/anazitontas-odofragmata
http://www.kapsimi.gr/anamniseis-apo-ton-k-marks-kai-ton-f-engkels
http://www.kapsimi.gr/egkomio-tis-bias
http://www.kapsimi.gr/eksegermenes-poleis
http://www.kapsimi.gr/i-agria-grafi
http://www.kapsimi.gr/i-adynati-taksiki-anakoxi
http://www.kapsimi.gr/krisi-xreoys-kai-yfarpagi-gis
http://www.kapsimi.gr/kritikos-marksismos
http://www.kapsimi.gr/o-aderfos-moy-o-aris


   Ο µετασχηµατισµός της δηµοκρατίας και παρεµφερή κείµενα 
 [Agnoli Johannes] 

 Οθέλος: µια pulp τραγωδία 
 [Θεοφίλου Τάσος] 
 πληροφορίες 

 Οι µύθοι και το παραµύθι 
   [Σακελλαρόπουλος Νίκος]  
  πληροφορίες 

 Παλαιστίνη 
 [Sacco Joe] 
  πληροφορίες 
  
 Παντονινός αντάρτης. Μια βιογραφία του Jorge Zabalza 
 [Leicht Federico] 
  πληροφορίες 

 Ποιος χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση; 
   [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 To Κεφάλαιο 
 [Marx Karl] 
   πληροφορίες 

 Το λυκόφως του καπιταλισµού 
 [Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος] 

 Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
 [Bloch Ernst] 
 πληροφορίες  
  
  

http://www.kapsimi.gr/othelos
http://www.kapsimi.gr/oi-mythoi-kai-paramythi
http://www.kapsimi.gr/palestine
http://www.kapsimi.gr/pantotinos-antartis
http://www.kapsimi.gr/poios-xreiazetai-tin-eyropaiki-enosi
http://www.kapsimi.gr/kefalaio-tomos-1
http://www.kapsimi.gr/fysiko-dikaio-kai-anthropini-aksioprepeia


 RAF. Αυτό ήταν για µας Απελευθέρωση 
 [Tolmein Oliver] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις ΜΟΛΟΤ 
  
   ΑΤΤΙΚΑ 45 
   [Θεοφίλου Τάσος] 
   πληροφορίες 

  ΜΟΛΟΤ #2 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 ΜΟΛΟΤ #3 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 PFLP. Λαϊκό µέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης 
 [συλλογικό] 

εκδόσεις Ναυτίλος 

 Ενάντια στο Κράτος 
 [Δράκος Παναγιώτης] 
    πληροφορίες 

 Μέσα στην οµίχλη 
 [Paz Abel] 
 πληροφορίες 

 Σπαράγµατα φόνων 
 [Τσιούµας Άρης] 
 πληροφορίες 

http://www.kapsimi.gr/raf-ayto-itan-gia-mas-apeleytherosi
https://molot.espivblogs.net/2016/11/20/attika-45-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85/
https://molot.espivblogs.net/2016/11/20/%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83-02-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%83-2015/
https://molot.espivblogs.net/2016/11/20/%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83-03/
https://nautilos2015.wordpress.com/2016/03/07/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82/
https://athens.indymedia.org/post/1566640/
https://athens.indymedia.org/post/1569883/


εκδόσεις Νότιος Άνεµος  

 Αη Στράτης: το νησί της εξορίας 
 [Ανδρουτσόπουλος - Σπυριδωνίδης Δηµήτρης] 

 Γράµµα στο Ζιλ Μπονό 
 [Rouillan Jean-Marc] 

 Η κατάργηση της δουλειάς 
 [Black Bob] 
 H µεγάλη απεργία του '77 
 [Σταυροπούλου Αθηνά] 

 Ισπανία 1936. Ο Νοτυρούτι και η κοινωνική επανάσταση 
 [συλλογικό] 

 Οι Ινδιάνοι Mapuche στη Χιλή και την Αργεντινή 
 [συλλογικό] 

 Το κόκκινο µονοπάτι. Η δυναµική των ινδιάνικων κινηµάτων στο  
 Μεξικό, τις ΗΠΑ και τον Καναδά 
 [Beaucage Pierre] 

 Ecuador: η ιθαγενική και λαϊκή εξέγερση 
 [συλλογικό] 
     
 Ravachol: τo κουτσό άλογο της ελευθερίας 
 [Panicucci Massimo, Bertelli Pino] 



εκδόσεις των Ξένων  

 Η δυναµική του κοινού. Ταξικές αντιθέσεις και ηγεµονία στον  
 κοινωνικό χώρο 
 [Κωτσάκης Δηµήτρης] 
 πληροφορίες 
  
 Η κολεκτιβοποίηση στην Ισπανία, 1936-1939 
 [συλλογικό] 

 Οι λέξεις της σιωπής 
 [Subcomandante Marcos, Subcomandante Moisés] 
   πληροφορίες 

 Σηµειώσεις της στέπας #3. Φασισµός και καθηµερινή ζωή 
 [συλλογικό] 

 Σηµειώσεις της στέπας #4. Καπιταλισµός-πόλεµος-αντιµιλιταρισµός 
 [συλλογικό] 
  πληροφορίες 

εκδόσεις Πανοπτικόν 

 Γυναίκες της αναρχίας  
 [Μπουρλής Γιώργος] 
 πληροφορίες 

 “Δικτατορία του προλεταριάτου” και “εργατικά συµβούλια”:    
 ασύµβατες έννοιες 
 [Πέτκας Πέτρος]  
   πληροφορίες 

  

https://hotel.espivblogs.net/2016/06/19/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CF%89%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B7-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD/
https://hotel.espivblogs.net/2014/11/27/%CE%BF%CE%B9-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%83/
https://hotel.espivblogs.net/2015/05/13/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83-4/
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/117-art-ginekes-anarxias
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/103-dok-petkas-dikt


 Η εξέγερση της Κρονστάνδης 
 [Αλεξάνδρου Άρης]  
   πληροφορίες 

 Η κατήχηση του επαναστάτη / Απάντηση στον Νετσάγιεφ  
 [Неча́ев Серге́й, Бакунин Михаил] 
 πληροφορίες 

 Η φιλοσοφία της αθεΐας και η αποτυχία του χριστιανισµού  
 [Goldman Emma] 
   πληροφορίες 

 Κριτική της υπάρχουσας κοινωνίας  
 [Бакунин Михаил] 
   πληροφορίες 

 Ο αναρχισµός στον κοµµουνισµό 
 [Τερζάκης Φώτης] 
 πληροφορίες 

 Πραγµατεία περί Εθεδουλείας 
 [de La Boétie Étienne] 
 πληροφορίες 

 Το σύστηµα του αναρχισµού 
 [Бакунин Михаил] 
  πληροφορίες 

 Φιλοσοφία, θρησκεία, ηθική  
 [Бакунин Михаил] 
 πληροφορίες 

 Φραγκοσυκιές και σκορπιοί. Τα χρόνια πριν από την ισπανική  
 επανάσταση του 1936 
 [Paz Abel] 
 πληροφορίες 

https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/108-dok-alex
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/7-dok-netsagkief-mpakounin
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/3-art-emma-gold1
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/5-art-bakounin1
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/98-dok-terazakis-anarxism
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/8-dok-lampoesi
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/124-dok-bakounin3
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/4-art-bakoynin2
https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/92-dok-abel-paz-fragkos


 Φραντς Κάφκα: ο ανατόµος της εξουσίας  
 [Δεσποινιάδης Κώστας] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις Σοφίτα 
  
 Ανθρωπολογία και Αναρχισµός 
 [Barclay Harold] 

 Γιατί είµαι αναρχική 
 [de Cleyre Voltairine] 

 Οι δύο κύριες τάσεις του Αναρχισµού 
 [Price Wayne] 

εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες 

 Αναρχισµός vs πρωτογονισµός 
 [συλλογικό] 

 Ένα ελευθεριακό πρόταγµα. Ιστορία, εξέλιξη και πράξη 
 [de Santillán Diego Abad] 
 πληροφορίες 

 Η βούληση του λαού 
 [Colombo Eduardo] 

 Η κοινωνία της αυτοδιεύθυνσης και οι εχθροί της 
 [Saña Heleno] 

  Η κρίση της κουλτούρας και άλλα κείµενα 
 [Arendt Hannah] 

https://www.panopticon.gr/index.php/menu-dokimia/8-cat-dokimia/12-dok-desp-kafka
http://stasei.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html


 Η µονοθεϊστική πανούκλα 
 [Gallion Cyrille] 

 Θάνατος. Αντιµέτωποι µε τη θνητότητά µας 
 [May Todd] 
 πληροφορίες 

 Ο κόσµος όπως είναι 
 [Γαλανόπουλος Κώστας] 

 Ο Λα Μποεσί, προφήτης της ελευθερίας 
 [Abensour Miguel] 
 πληροφορίες 

 Στο λυκόφως των πρωτοποριών 
 [Graeber David] 

 Χρέος: τα πρώτα 5.000 χρόνια 
 [Graeber David] 
 πληροφορίες 

 Albert Camus: Το έργο και η δράση του στο ελευθεριακό κίνηµα 
 [Vertone Teodosio] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις Συναδέλφων 

 Αναρχικό λεξικό  
 [Φούντας Γιάννης] 
 πληροφορίες 

  

http://stasei.blogspot.gr/2016/11/todd-may.html
http://stasei.blogspot.gr/2016/07/blog-post.html
http://stasei.blogspot.gr/2014/08/david-graeber-5000.html
http://stasei.blogspot.gr/2015/12/teodosio-vertone-albert-camus.html
https://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/2014/10/21/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86/


 Αναρχικοί ενάντια στο τείχος. Άµεση δράση και αλληλεγγύη µε  
 τον παλαιστινιακό λαϊκο αγώνα 
 [συλλογικό] 
 πληροφορίες 

 Ανθρωποφύλακες 
 [Κοροβέσης Περικλής] 

 Αυτοδιαχείρηση: µια ιδέα πάντα επίκαιρη 
 [συλλογικό]    
   
 “Εργατική βοήθεια” και “Κοινωνική αλληλεγγύη”. Παραδείγµατα  
 ταξικής αλληλέγγυας δράσης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου 
 [Κώστας Ευθυµίου] 
  πληροφορίες 

 Η βαρύτητα στο ή 
 [Γουρνάς Κώστας] 

 H τέχνη ως όπλο. Ο Φραντς Ζάιµπερτ και οι «προοδευτικοί της  
 Κολωνίας» 
 [Everett Martin] 

 Κοινά, κοινότητες, κοινοκτηµοαύνη κοµµουνισµός. Από τον   
 κόσµο των κοινών στον κοινό κόσµο 
 [Λιέρος Γιώργος] 

 Να ξανασκεφτούµε την αναρχία 
 [Taibo Carlos] 

 Ο σύχρονος κοινοτισµός 
 [Κολέµπας Γιώργος] 
 πληροφορίες 

 Περί Θεού 
 [Garcia-Calvo Agustin] 

https://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/2015/06/25/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%85/
https://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/2015/09/18/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/2015/12/08/%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86/


εκδόσεις Ταµείου αλληλεγγύης φυλακισµένων και διωκόµενων 
αγωνιστών 
  
 Αναµνήσεις τροµοκρατισσών 
 [συλλογικό] 
  πληροφορίες 

 Πορτογαλία: η ανέφικτη επανάσταση. Λαϊκή εξουσία και στρατός  
 στην επανάσταση των γαρυφάλλων (19974-75) 
 [Mailer Phil] 

 Στα µαχαίρια (µε το υπάρχον) 
 [συλλογικό] 

 Τρέξε άνθρωπε, τρέξε 
 [Gonzáles Xosé Tarrío] 
 πληροφορίες 

εκδόσεις Flying Theory  

 Φωτιά στα κέντρα κράτησης 
 [συλλογικό] 

fanzines 

 Για τη θλίψη της ηδονής, για την ηδονή της θλίψης 
 [alobomi] 

 Duende 
 [noizzmaker] 
 πληροφορίες 

https://athens.indymedia.org/post/1557946/
http://tameio.net/en/2015/09/21/%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BE%CE%B5-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BE%CE%B5-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B9-2/
https://noizzzmaker.wordpress.com/2016/06/15/duende-fanzine-02/


Distro 

 Αρχή του Τέλους - Κάθαρση 
 [12'' LP, 2016] 
 bandcamp 

 Calf  - A constant loss departs from the sentiment of  the   
 abandoned 
 [CD, 2010] 
 bandcamp 

 Calf  - Bastards anatomy use a unicorn go to apathy 
 [LP, 2014] 
 bandcamp 

 Calf  / Uncle Grasha's flying circus (split) 
 [κασέτα, 2016] 
 bandcamp 

 Cold i - Κακός άνεµος 
 [LP, 2016] 
 bandcamp 

 Conspiracy Of  Denial / Λήθη (split) 
 [LP, 2017] 
 bandcamp 

 Kalpa - Dissociation 
 [CD, 2016] 
 bandcamp 

 Living under drones - s/t 
 [CD, 2016] 
 bandcamp 

 Mass culture / Fields of  locust (split) 
 [12'' LP, 2013] 
 bandcamp 

https://arxi-tou-telous.bandcamp.com/album/12-lp-2016
https://calfgreece.bandcamp.com/album/a-constant-loss-departs-from-the-sentiment-of-the-abandoned
https://calfgreece.bandcamp.com/album/bastards-anatomy-use-a-unicorn-go-to-apathy
https://calfgreece.bandcamp.com/album/split-cassette-with-uncle-grashas-flying-circus
https://coldi.bandcamp.com/album/wicked-wind-album
https://lethecrustpunkchaos.bandcamp.com/album/conspiracy-of-denial-split-12
https://kalpaband.bandcamp.com/album/dissociation
https://livingunderdrones.bandcamp.com/releases
https://fieldsoflocust.bandcamp.com/album/split-w-mass-culture


 Minerva Superduty - Gorod zero 
 [LP, 2016] 
 bandcamp 

 One leg Mary - I, a seawolf, a madman 
 [CD, 2014] 
 bandcamp 

 One leg Mary - On the quiet 
 [CD, 2017] 
 bandcamp 

 Procrastinate - Ideals to burn  
 [7'', 2015] 
 bandcamp 

 The You And What Army Faction - Rite 
 [LP, 2017] 
 bandcamp 

 The You And What Army Faction / Rita Moss (split) 
 [7”, 2016] 
 bandcamp 

 Three way plane - Your kingdom, my life 
 [CD, 2017] 
 bandcamp 

T-shirts 

 Βραδυφλεγείς: ανάφλεξη 

 Kalpa 
 (+tote bag) 

 One leg Mary 

 Their methlab

https://minervasuperduty.bandcamp.com/album/gorod-zero
https://onelegmary.bandcamp.com/album/i-a-seawolf-a-madman
https://onelegmary.bandcamp.com/album/on-the-quiet
https://procrastinatecrust.bandcamp.com/album/ideals-to-burn-7
https://theyouandwhatarmyfaction.bandcamp.com/album/rite
https://sweetohmrecordings.bandcamp.com/album/split-7-vinyl
https://threewayplane.bandcamp.com/album/your-kingdom-my-life

