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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 

Ξεφυλλίζοντας το 2012

«Καιροί δύσκολοι, καιροί
απρόσμενοι, καιροί
ελπιδοφόροι», Δίκτυο
Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών

Ιδιαίτερα προσεγμένο για ακόμη μια χρο-
νιά το αντιρατσιστικό ημερολόγιο του Δικτύ-

ου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και
Μεταναστών κάνει ένα ταξίδι στην περίοδο
του Κραχ του 1929 και της Μεγάλης Ύφεσης.
Όπως αναγράφει εισαγωγικά: «Πιάνει το τρα-
γούδι της Φλόρενς Ρης για την απεργία των
ανθρακωρύχων του 1931 και μέσα από μαρ-
τυρίες, ιστορικό και αρχειακό υλικό, επιχειρεί
να σκιαγραφήσει την εποχή και να αναδείξει
ορισμένους από τους τρόπους με τους οποί-
ους οι «ξεχασμένοι άνθρωποι» της κρίσης
ανταποκρίθηκαν στην κατάρρευση της ζωής
τους». Στις χρήσιμες πληροφορίες περιλαμ-
βάνει, μεταξύ άλλων, τηλέφωνα από αντιρα-
τσιστικές και οργανώσεις υπεράσπισης δι-
καιωμάτων, κοινωνικές οργανώσεις και κα-
ταφύγια, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις
μεταναστών και προσφύγων, συνδικάτα. Οι
μέρες και οι μήνες είναι γραμμένοι στα ελλη-
νικά, τα αγγλικά, τα αλβανικά και τα αραβικά.

Διατίθεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της
Αθήνας (Πολιτεία, Πρωτοπορία, Θεμέλιο,
Εστία, ΚαΨιΜί, Εναλλακτικό), στα στέκια με-
ταναστών στις πόλεις που υπάρχουν και
από το Εντευκτήριο των Ενθεμάτων (Βαλτε-
τσίου 50-52,  rednotebook.gr@gmail.com).
Τιμή ενίσχυσης 12 ευρώ - στα στέκια μετα-
ναστών. Στα κεντρικά βιβλιοπωλεία τιμή 14
ευρώ. Για παραγγελίες, τηλ. 210-3813928
(ώρες 5 μ.μ. έως 8 μ.μ.) (http://migrant.diktio.
org/taxonomy/term/38)

«Γέφυρες Ποίησης», 
Σύλλογος Μεταφραστών -
Επιμελητών - Διορθωτών

Ποιητές όπως οι Πιερ Ρεβερντί, Βλαντιμίρ
Μαγιακόφσκι, Ζαν Ταρντιέ, Ιβάν Γκολ, Ράινερ
Μαρία Ρίλκε και φωτογραφίες της Ελένης
Τραγέα φιλοξενούνται στις σελίδες του ημε-
ρολογίου που εξέδωσε ο Σύλλογος Μεταφρα-
στών - Επιμελητών - Διορθωτών. Με τίτλο:
«Γέφυρες Ποίησης», λοιπόν, ο Σύλλογος ελπί-
ζει, όπως αναγράφει εισαγωγικά, «να ανοί-
ξουμε σ’ αυτούς τους ζοφερούς καιρούς ένα
παράθυρο αισιοδοξίας και αντίστασης μέσω
της ποίησης, με την ευχή η λεηλασία της ζω-
ής μας να γίνει η αφορμή να συναντηθούμε
σε νέους δρόμους. Εμείς που καταπιανόμα-
στε μέρες και νύχτες με τη γλώσσα, παίρνου-
με δύναμη από τα λόγια του ποιητή: Μήγαρις
έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και
γλώσσα».

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γρα-
φεία του Συλλόγου (τηλ. επικοινωνίας 6982-

561146) και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία
στην Αθήνα (Πολιτεία, Πρωτοπορία, Ναυτί-
λος, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Εναλλακτικό
Βιβλιοπωλείο), στη Θεσσαλονίκη και στην
υπόλοιπη Ελλάδα. Τιμή ενίσχυσης: 5 ευρώ
(http://www.smed.gr/).

Ημερολόγιο - συνθήματα,
Εκδόσεις Α/συνέχεια

Στα συνθήματα που ακούστηκαν στις
γειτονιές του κόσμου, στους μικρούς και με-
γάλους αγώνες από την Τυνησία, την Αίγυ-
πτο και τις αραβικές χώρες, μέχρι τη Χιλή, τις
ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη, την Ισπανία, την
Ιρλανδία και την Ελλάδα είναι αφιερωμένη η
ατζέντα των εκδόσεων Α/συνέχεια. «Μια
πλευρά που αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο
τρόπο τους πόθους και τις σκέψεις όσων κι-
νητοποιούνται και ξεσηκώνονται» όπως το-
νίζουν.

Το ημερολόγιο διατίθεται στα κεντρικά βι-
βλιοπωλεία και στα γραφεία, Ανδρονίκου 18
(2ος όροφος) Ρουφ, Αθήνα. Τιμή: 12 ευρώ.

«Ημερολόγιο - 
Χρονικό της άλλης 

Θεσσαλονίκης», Alterthess.gr
Στα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση

της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος είναι
αφιερωμένη η ατζέντα που εξέδωσε ο εκδο-
τικός συνεταιρισμός alterthess. Κι αν τα
«εκατόχρονα», όπως αναφέρει η ομάδα
alterthess.gr, «δεν είναι ευκαιρία για πανη-
γύρια, είναι σίγουρα μια καλή αφορμή για να
σκεφτούμε, να θυμηθούμε και να μάθουμε».
Έτσι σε κάθε σελίδα - ημέρα υπάρχει ένα με-
γαλύτερο ή μικρότερο γεγονός από την ιστο-
ρία της πόλης, ένα «μικρό ψηφιδωτό» που
δείχνει πώς σχηματίστηκε η Θεσσαλονίκη, ή
Σελανίκ, ή Σαλόνικα, ή Σόλουν...

Διατίθεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της
Αθήνας (Πρωτοπορία, Θεμέλιο,  Εναλλακτικό
κ.ά.) και της Θεσσαλονίκης, σε κοινωνικά
στέκια και       από το Εντευκτήριο των Ενθε-
μάτων. Τιμή  ενίσχυσης 12 ευρώ. Το ημερο-
λόγιο - χρονικό του 2012 δίνεται δωρεάν
στους υποστηρικτές
(http://www.alterthess.gr/node/35491).

Μπορεί το 2012 να μην έχει γραφτεί ακόμη, μπορούμε όμως ήδη να το... ξεφυλλί-
σουμε: Να ακούσουμε συνθήματα, να ταξιδέψουμε στο επίκαιρο 1929, να περπατή-
σουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να διαβάσουμε ποιητές από όλο τον κόσμο.
Εναλλακτικά ημερολόγια φτιαγμένα με μεράκι και με πρωτότυπες θεματικές κυκλο-
φορούν σε κοινωνικά στέκια και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα και την πε-
ριφέρεια. Σημειώνουμε δε ότι το ημερολόγιο της «Αυγής» βρίσκεται στα γραφεία της
εφημερίδας (Αγ. Κωνσταντίνου 12) και αναμένει να μπει στους τοίχους όσων, για λό-
γους ανωτέρας βίας προφανώς, δεν το εξασφάλισαν με την χριστουγεννιάτικη έκδο-
ση (τιμή ενίσχυσης 3 ευρώ). Για μια καλή χρονιά με αλληλεγγύη.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΑΦΝΗ ΣΦΕΤΣΑ

«Ένας άλλος τρόπος  να κάνεις συνδικαλισμό», 
Οι εκδόσεις των συναδέλφων

Το ημερολόγιο
τοίχου που έχουν εκ-

δώσει οι «Εκδόσεις
των Συναδέλφων» -

μια πρωτοβουλία που
ξεκίνησε από εργαζό-

μενους στον χώρο
του βιβλίου- είναι

αφιερωμένο σε σωμα-
τεία και πρωτοβου-

λίες εργαζομένων,
ανάμεσά τους  το Σω-
ματείο Μισθωτών Τε-

χνικών, το Πανελλή-
νιο Σωματείο Εργαζο-

μένων  Vodafone -
Πάναφον, το Δίκτυο

Επισφαλώς Εργαζομέ-
νων και Ανέργων και
ο  Σύλλογος Υπαλλή-

λων Βιβλίου - Χάρτου
Αττικής.

Αναζητήστε το στα
γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου - Χάρτου Αττικής (τηλ: 210-3820537).

Περισσότερες πληροφορίες: ekdoseisynadelfwn.wordpress.com.




