Crickets
Ματιές στην ιστορία: η Guardian για τα Δεκεμβριανά
Η ανθρωποσφαγή στη Σρεμπρένιτσα, η Ελληνική Εθελοντική
Φρουρά και η εμπλοκή της Χρυσής Αυγής | μια έρευνα του
xyzcontagion
στην Αμερική | Fight for 15. Μίνι ντοκιμαντέρ για τον
αγώνα των εργαζομένων στις αλυσίδες fast food για
διπλασιασμό του κατώτερου ωρομίσθιου
βιβλίο-οδηγός: “Ας μιλήσουμε καθαρά για την Ακροδεξιά”
Greek American Radicals: The Untold Story. Ντοκιμαντέρ
για την ταξισυνειδησία των Ελλήνων μεταναστών εργατών
στις αρχές του 20ου αιώνα, στις ΗΠΑ
Ο «τάφος της Ολυμπιάδας», η Μεγάλη Ιδέα του Σαμαρά και
τα μυστικά κονδύλια | Νικόλας Ζηργάνος
η μαρτυρία ενός μετανάστη (στην Αμυγδαλέζα και στη
βουλή)
η ιστορία του copyright σε κινούμενα σχέδια (σπόιλερ: τα
“πνευματικά

δικαιώματα”

δεν

εφευρέθηκαν

για

τα

συμφέροντα αυτού που νομίζεις):
Ο μύθος της λευκής Ελλάδας και ο ευρωπαϊκός ρατσισμός –
Philippe Jockey
Βίος και πολιτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ – Σύντομη (αλλά σχετική)
παρέκλιση στην ιστορία της χρηματοδότησης του ελληνικού
κράτους για τη “διαχείριση” των μεταναστών εργατών
(Περιοδικό Antifa/Πόλεμος ενάντια στο Φόβο, τεύχος 41,
5/2014)
Η περιγραφή της ζωής του Αυστραλού κρατούμενου David
Hicks στις φυλακές του Γκουανταναμο. Απόσπασμα από
βιβλίο του στρατιωτικού δικηγόρου Michael Mori ( In the
Company of Cowards: Bush, Howard and Injustice at
Guantanamo)
David Graeber: Γιατί ο κόσμος αγνοεί τους Κούρδους
επαναστάτες στη Συρία;

«Φόβου τη δημοκρατία και μπαλόνια φέρουσα!», Κείμενοανακοίνωση του Θερσίτη σχετικά με τα γεγονότα στο
Κερατσίνι στις 18/9/2014
infographics και στοιχεία για το πως η Αμερική από το
1970 και μετά έκανε επιλογές (νομικές/οικονομικές κ.α.),
που συνετέλεσαν στην αύξηση των ανισοτήτων,
εξυπηρετώντας τις μεγάλες επιχειρήσεις ενάντια στα
αιτήματα της εργατικής και μεσαίας τάξης.
το iphone 6 μπορεί να λυγίζει, μήπως μπορεί και να
κρύβεται από την NSA ; (via New York Times)
how the west created the islamic state | μια
ενδιαφέρουσα ανάλυση για το ρόλο της Δύσης στην εμφάνιση
του ISIS (via gather8.com)
Η
εκπαίδευση
της
αμάθειας

–

από

το

blog

http://theamapati.wordpress.com/
Against
Sharing,
Avi
Asher-Schapiro
στο
www.jacobinmag.com – ρεπορτάζ για την οικονομία του
sharing από τη σκοπιά των «αναβαθμισμένων» εργαζομένων
Christine Delphy: Αντισεξισμός ή αντιρατσισμός; Ένα
ψευδές δίλημμα. Περιοδικό Μιγάδα – Τεύχος 7
Η διπλή δολοφονία των ακροδεξιών bodybuilders:
Ιδεολογία, Εξάρτηση και Πολιτική. Από το Anarchypress.gr
Το τελευταίο παιχνίδι στη Γάζα
“Έχεις ακούσει για το κίτρινο ξημέρωμα; (…)”
Ο πρύτανης του Παντείου κατέβασε τον κινηματικό server
espiv.net, μετά από εξώδικο της OnLine Sales που θιγόταν
από ανάρτηση
Σημείωση για τον μήνα Ιούλιο ή Πόσα κιλά ζυγίζει η
καταπίεση;, της Δέσποινας Παρασκευά-Βελουδογιάννη
2010 – 2014: four years after (3) οι υποκειμενικές
διαστάσεις, Sarajevo – περιοδική επισκόπηση της
καπιταλιστικής κρίσης σαν αυτό που είναι: μηχανή
καταστροφής
Η αριθμητική του θανάτου, της Έφης Λατσούδη

Α. Κουκουτσάκη, Η γέννηση της φυλακής και οι κοινές
καταβολές με το εργοστάσιο
Αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών από ΕΛ.ΑΣ.
Το «βαθύ κράτος» πολιτεύεται: Μια πολιτικο-χριστιανική
εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο συγκέντρωσε την καλή
κοινωνία των δικαστικών και της Εκκλησίας – «Ο ΙΟΣ»
Γραφήματα: Το χόμπι των πλουσίων, η διεθνής αγορά
εικαστικών τεχνών, έκανε τζίρο 43 δισ. € το 2012
Παρέμβαση της ομάδας QueerTrans στο Athens Pride 2014:
«Τι Athens Pride δικαιούμαστε; Τι Athens Pride μας
σερβίρουνε;»
Στο πρώτο άρθρο της η Chelsea Manning γράφει για την
προπαγάνδα γύρω από τον πόλεμο στο Ιράκ
Τα τουίτς για το Grexit επηρέασαν τα σπρεντ και
επιδείνωσαν την ελληνική κρίση, διαπιστώνει μια έρευνα
οικονομολόγων
Αν το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν για το κάπνισμα, θα το
έπαιρνε η Ελλάδα. Για την κατανάλωση γάλακτος και
λαχανικών θα πηγαίναμε και τελικό
Ένας χρόνος από το κυβερνητικό “μαύρο” στην ΕΡΤ
Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Μπούκουρας, Ηλιόπουλος στο
πογκρόμ του Μάη του 2011
H @CIA πήρε την απάντηση που της άξιζε
Γράμμα από τη Σερβία: “Μετά τις πλημμύρες, μας έπνιξε
και η λογοκρισία”

