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Enforce the library by bringing books 

Ενισχύστε την βιβλιοθήκη με τα βιβλία σας  



The state dominates on the social organization, 
patriarchy discipline the bodies and the industry 
devours the nature and the non-human animals. 
So, history and meanings exist in the way to reproduce 
and expand this system. Us, the exploited and oppressed, 
we have the duty to find, collect and share the political 
tools and the historical materials which can liberate 
us from this tyranny. For this reason we built a library 
with anti-authoritarian, anarchist contents and other 
books that can help us gain revolutionary consciousness. 

The totalitarian laws of the states against their 
people, the unemployment and impoverishment which are  
imposed by our bosses and the bloody inter-state wars 
have created multi-ethnic populations in each place. 
We immigrate hoping to find a solution to our 
problems or to experience other contexts.  
This locomotion brings people of different origins 
together. That’s why the modern insurrectionary - 
revolutionary movements can only be multi-ethnic 
if they want to be real products of the social base and the 
free people. Within this frame and base on the fact 
that liberation ideas and history have not been 

spread enough on specific languages, 
our library is multi-lingual.

Our little library is open without financial 
and legal terms to anyone who wants 
to get familiar with these purposes.

Το κράτος κυριαρχεί στην κοινωνική οργάνωση, ο καπιταλισμός 
ελέγχει την εργασία και την κατανάλωση, η πατριαρχία 
πειθαρχεί τα σώματα και η βιομηχανία ρημάζει την φύση 
και τα μη-ανθρώπινα ζώα. Έτσι, η ιστορία και τα νοήματα 
υπάρχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαράγουν και να 
επεκτείνουν αυτό το σύστημα. Εμείς, οι εκμεταλλευόμενοι/-
ες και καταπιεσμένοι/-ες έχουμε το καθήκον να βρούμε, 
να συλλέξουμε και να μοιραστούμε τα πολιτικά εργαλεία 
και το ιστορικό υλικό που μπορεί να μας απελευθερώσει 
από αυτή την τυραννία. Έτσι, χτίσαμε μια βιβλιοθήκη με 
αναρχικό-αντιεξουσιαστικό περιεχόμενο και άλλα βιβλία 
που μας βοηθάνε να αποκτήσουμε επαναστατική συνείδηση. 

Οι ολοκληρωτικοί νόμοι των κρατών απέναντι στους λαούς τους, 
η ανεργία και η εξαθλίωση που επιβάλεται από τα αφεντικά 
και οι αιματηροί διακρατικοί πόλεμοι έχουν δημιουργήσει 
πολυεθνικούς πληθυσμούς σε κάθε μέρος του πλανήτη 
αφού μεταναστεύουμε ελπίζοντας να βρουμε μια λύση στα 
προβλήματά μας. Ταυτόχρονα, η ανάγκη να γνωρίσουμε άλλα 
περιεχόμενα και να υπάρξουμε σε άλλα πλαίσια συμβάλλει 
σε αυτήν την μετακίνηση που φέρνει ανθρώπους από 
διαφορετικές καταγωγές μαζί. Γι’ αυτό τον λόγο τα σύγχρονα 
εξεγερτικά-επαναστατικά κινήματα  μπορούν να υπάρξουν 
μόνο ως πολύ-εθνοτικά αν θέλουν να είναι πραγματικά 
προιόντα της κοινωνικής βάσης και των ελεύθερων ανθρώπων. 
Εντός αυτού του πλαισίου και βασισμένοι/-ες στο γεγονός 
ότι οι απελευθερωτικές ιδέες δεν έχουν διαδοθεί αρκετά σε 
συγκεκριμένες γλώσσες, η βιβλιοθήκη μας είναι πολύγλωσση.

Η μικρή μας βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή χωρίς 
νομικούς και οικονομικούς όρους για όποιον 

και όποια θέλει να εξοικειωθεί 


