
 

 

 

 

 

για την κοινωνική και ατοµική αυτονοµία  

Τελευταία ανανέωση:

 / ∆ευτέρα 13-07-09 /

 

Το εγχείρηµα αυτό
αποτελείται, κυρίως,
από πρώην µέλη της
συλλογικότητας

TRiSTERO και του
περιοδικού Ανάρες τα
οποία επέλεξαν να
συνεχίσουν ή να

επανα-προσδιορίσουν
το λόγο τους και τη
δράση τους µετά τη
διάσπαση της

συλλογικότητας.

Η µπροσούρα κριτικής
και απολογισµού σε
σχέση µε τη διάσπαση
της συλλογικότητας

TRiSTERΟ
κυκλοφόρησε το

Νοέµβρη του 2005 σε
500 αντίτυπα και
µοιράστηκε σε

Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Σε ηλεκτρονική µορφή
(pdf) µπορείτε να τη

βρείτε εδώ...

 

 

 
Προτεινόµενες σελίδες
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  Café Morgenland

[ http://www.cafemorgenland.net/ ]

Σύνδεσµος από την αντιφασιστική οµάδα µεταναστών
Café Morgenland που δραστηριοποιείται στη Γερµανία

  Η ιστοσελίδα του ∆ηµήτρη Λιθοξόου

[ http://www.freewebs.com/onoma/ ]

Ο ∆ηµήτρης Λιθοξόου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, από µητέρα Αρβανίτισα και πατέρα πρόσφυγα Ρωµιό από την
Ανατολική Θράκη. Υπήρξε µέλος συντακτικής επιτροπής στις εφηµερίδες ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1980-1982) και στα περιοδικά ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
(1982-1989), ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ (1989-1990), ΛΕΒΙΑΘΑΝ (1989-1992) και ЗОРА (1994-1996). Υπήρξε

µέλος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (1991 –1992) και ιδρυτικό µέλος της πολιτικής οργάνωσης
των Μακεδόνων της Ελλάδας ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, στο κεντρικό συµβούλιο του οποίου µετέχει.

  Στέκι Αλβανών Μεταναστών (Αθήνα)

[ http://www.steki-am.blogspot.com/ ]

Σύνδεσµός από το Στέκι Αλβανών Μεταναστών στην Αθήνα

  Η Αυλή των Θαυµάτων

[ http://www.sitemaker.gr/fakyris/ ]

Η Αυλή των Θαυµάτων - Πατρίδα µας όλη η Γη, Θρησκεία µας η Ελευθερία.
Η προσωπική ιστοσελίδα του φίλου και συντρόφου Φίλιππα Κυρίτση.

  De Fabel van de illegaal

[ http://www.defabel.nl/ ]

Κείµενα για τον αντισηµιτισµό, το σεξισµό, τον ρατσισµό και τον αντικαπιταλισµό
από την οµάδα De Fabel van de illegaal από το Leyden της Ολλανδία

  Έκ-φυλες

[ http://www.ek-fyles.blogspot.com/ ]

Η ιστοσελίδα από την γυναικεία οµάδα Έκ-φυλες στη Θεσσαλονίκη

  Hot Pants

[ http://www.hotpants.gr/ ]

Το HOT PANTS είναι...µια εισαγωγή στη βασική βοτανοθεραπεία, είναι ένας τρόπος να γνωρίσουµε βότανα µε
θεραπευτικές ιδιότητες και να ανακαλύψουµε ποια από αυτά είναι κατάλληλα για την καθεµία από εµάς. ...ένας

δρόµος απόκτησης γνώσης και αυτονοµίας πάνω στο ίδιο µας το σώµα. ...η συνέχιση της ιστορίας των γυναικών-
θεραπευτριών (γνωστών και ως «µαγισσών») που διέφυγαν της πυράς της ανδρικής επιστηµονικής κοινότητας.

...µια συλλογική δηµιουργία που γεννήθηκε από την ανάγκη απόδρασης από τον έλεγχο και την
παθολογικοποίηση που επιβάλει η επίσηµη ιατρική πάνω στο γυναικείο σώµα....µια διαφορετική προσέγγιση στις

έννοιες της υγείας και της θεραπείας. Και, βέβαια, το Hot Pants δηµιουργήθηκε µέσα σε µια do-it-yourself
(αντι)κουλτούρα γυναικείας συντροφικότητας και αυτοοργάνωσης, σε διάφορες χώρες, και εµπλουτίζεται διαρκώς.

  Οµάδα Μεταναστών και Προσφύγων (Θεσσαλονίκη)

[ http://www.clandestina.org/ ]

ένα ανοιχτό κάλεσµα προς όλους αυτούς που νιώθουν την ανάγκη να αντισταθούν στο καθεστώς που βιώνουµε
κάθε µέρα, πέρα από διακρίσεις φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές...

Σύνδεσµος από την Οµάδα µεταναστών και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη.

 

  No Border Patras '08

[ http://www.noborderpatras.org/el/ ]

Η ιστοσελίδα για το πρόγραµµα του No Border της Πάτρας τον Αύγουστο του 2008

  Πρωτοβουλία Αυτόνοµων Κέρκυρας

[ http://aytonomoikerkyras.blogspot.com/ ]

Η ιστοσελίδα της Πρωτοβούλιας Αυτόνοµων Κέρκυρας 

  QV

[ http://www.qvzine.net/ ]

για µια ριζοσπαστική queer πολιτική

  Lysis

[ http://lysis.blogsport.de/ ]

Μια ιστοσελίδα από τη Γερµανία ενάντια στην οµοφοβία και την εξουσία του φύλου, ενάντια στον αντισηµιτισµό
και το ρατσισµό (µε κείµενα στα αγγλικά και στα γερµανικά...)

  Abdel Kader

[ http://abdelkader.blogsport.de/ ]
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Κριτική της σεξουαλικότητας, του ρατσισµού και του αντισηµιτισµού,
των προοπτικών της σύγχρονης πολιτικής (κείµενα µόνο στα γερµανικά)

  Endacakët

[ http://endacaket3.blogspot.com/ ]

Σύνδεσµός από ιστοσελίδα µε λογοτεχνικά και πολιτικά κείµενα (αλβανικά)

  ∆ίκτυο Γυναικών Θεσσαλονίκης

[ http://www.femnetsalonica.gr/ ]

σύνδεσµος από το ∆ίκτυο Γυναικών Θεσσαλονίκης,
όπου στεγάζονται διάφορες πρωτοβουλίες

και κινήσεις από γυναίκες της πόλης

  Faggot Antinational

[ http://faggotantinational.blogspot.com/ ]

Μια ιστοσελίδα ενάντια στην εξουσία του φύλου και του έθνους...

  Παιδιά του Σωλήνα

[ http://tube-children.blogspot.com/ ]

Ανάγκη µας δεν είναι το βελτιωµένο DNA, οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί, τα πανάκριβα βιολογικά προϊόντα, αλλά
το να µην γίνει η φύση πειραµατικός σωλήνας, το ανθρώπινο σώµα αποθήκη εµπορευµάτων, η ζωή σούπερ-µάρκετ

γονιδίων. Για µια καθηµερινότητα απαλλαγµένη από την κυριαρχία του εµπορεύµατος και της εξουσίας του
ανθρώπου στον άνθρωπο και τη φύση. Τα παιδιά του σωλήνα συναντιούνται κάθε Τετάρτη στις 9.30µµ στην

κατάληψη ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΥΦΑΝΕΤ

  Spilt Milk

[ http://evan5.blogspot.com/ ]

for an autonomous 'mondo a go-go'
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