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Αλληλεγγύη και αντίσταση. 

Το κίνημα από τα κάτω αναπτύσσεται, λειτουργεί πέρα από τη κρίση και κάνει τις ουτοπίες του 
πραγματικότητα. Ήδη χιλιάδες άνθρωποι σε όλη στην Ελλάδα παίρνουν τη κατάσταση στα χέρια τους και 
γίνονται μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος. 

Πολλές πρωτοβουλίες σε μικρή κλίμακα που περιμένουν τη δική σου συμμετοχή, ή να αναλάβεις μια 
αντίστοιχη πρωτοβουλία. Στην έλλειψη χρημάτων απαντάμε με αλληλέγγυα ανταλλαγή χωρίς χρήματα και 
χαριστικά παζάρια. Στη έλλειψη τροφής απαντάμε με αυτοκαλλιέργεια, αυτοδιαχειριζόμενους κήπους και 
διατήρηση παραδοσιακών σπόρων. Στην ανεργία απαντάμε με συνεταιρισμούς και εργασιακές κολεκτίβες, 
στην έλλειψη στέγασης με κοινωνικές καταλήψεις στέγης και οικοκοινότητες, ενώ στην έλλειψη 
συντροφικότητας με συλλογικές κουζίνες. Στο έλλειμμα δημοκρατίας και την πολιτική ολιγαρχία απαντάμε 
με αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις γειτονιών και παίρνουμε τη κατάσταση στα χέρια μας γιατί δεν πάει 
άλλο. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια για απαισιοδοξία και μεμψιμοιρίες. 

Οι ουτοπίες μας είναι η πραγματικότητα του αύριο.   

Ηλιόσποροι – www.iliosporoi.net

Ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική καταγραφή των κυριότερων ελληνικών πρωτοβουλιών από τα κάτω που 
αποτελούν ένα άλλο κόσμο, πέρα από τη κρίση, εδώ και τώρα (και διαθέτουν ιστοσελίδα – τελευταία 
επικαιροποίηση Οκτώβριος 2014, πρώτη έκδοση Ιανουάριος 2012): 

Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, συμπληρωματικά

τοπικά νομίσματα

 Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και 

Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα του Πελίτι, 

www.peliti.gr/pages/panelladiko_diktio.htm  

 Δίκτυο Φασούλι (Αττική), 

www.  fasouli  .  wordpress  .  com  

 Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 

“ΚΟΥΚΙΑ”, http://www.koukia.gr/ 

 Βότσαλο, δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας 

Κορυδαλλού, http://votsalo.org/  

 Σύστημα Μονάδων Κοινωνικών Ανταλλαγών 

Λυκόβρυσης-Πεύκης, 

pelykoia.wordpress.com  

 Δίκτυο Ανταλλαγής και αλληλεγγύης Αγίας 

Παρασκευής, 

http://www.diktioagiasparaskevis.gr/ 

 Δίκτυο αλληλεγγύης Ζωγράφου, 

http://diktioaz.blogspot.gr/ 

 Δίκτυο αλληλεγγύης Αγίου Δημητρίου Πράξη,

http://praxiallilegiis.blogspot.gr/ 

 Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 

Προϊόντων Καλαμαριάς, http://koino.com.gr  

 Δίκτυο Ανταλλαγής και αλληλεγγύης 

Θερμαϊκού, http://e-thermo.blogspot.com

 Ανταλλακτικό Δίκτυο Βέροιας, 

http://www.antalaktikoveria.blogspot.gr/  

 Δίκτυο Ανταλλαγών του Ν. Πιερίας, 

noe.motherearth.gr/index.php?

location=el&screen=welcome  

 Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης (ΕΜΡΟ), 

www.emro.gr  

 Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης 

Ευρυτανίας, http://www.diktyo.evrytania.eu

 Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της 

Μαγνησίας (ΤΕΜ), www.tem-magnisia.gr 

 Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης 

Εύβοιας (ΤΕΜ), http://temevias.gr 

 ΤΕΜ- Φθιώτιδας, www.  tem-fthiotidas.gr 
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 ΔΙκτυο ΑΝταλλαγής Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ. Α), 

http://ilianthos.wordpress.com/ 

 Οβολός (Πάτρα), www  .  ovolos  .  gr 

 ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ (Αχαΐα), www.stakraeli.gr 

 LETS NET (Ηράκλειο), www.lets.net.gr 

 Δίκτυο ανταλλαγών και αντιπραγματισμού 

Ηρακλείου, 

http://diktyoantallagisirakleiou.espiv.net

 Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων, 

www.diktyoantallagonxanion.gr 

 Ομάδα Τσουκνίδα (Ρέθυμνο), 

http://tsouknidarethymno.gr   

 Αλληλέγγυο ανταλλακτικό δίκτυο Ρεθύμνου 

“Ροδιά”, www.rodia-reth.gr 

 Καερέτι - Εναλλακτική οικονομία Ιεράπετρας,

www.  kaereti.gr   

 Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και 

προϊόντων “Σανό”, sanosyros.wordpress.com 

 Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων 

(ΔΑΕΠ) Κέρκυρας, 

http://diktyodaep.wordpress.com 

 Μπουτσούνι ανταλλακτικό δίκτυο Κέρκυρας, 

boutsouni.blogspot.com  

 Δίκτυο κοινωνική αλληλεγγύης και 

ανταλλακτικής οικονομίας Νάξου, 

www.partoalliosnaxos.blogspot.com

 Κουρσέβα - Δίκτυο αλληλεγγύης και 

ανταλλακτικής οικονομίας Πάρου- 

Αντίπαρου, http://kourseva.gr/ 

 Δίκτυο ανταλλαγών Μεσσηνίας “Ελιά”, 

www.diktioelia.gr

 Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης ομάδας

“Κύκλος” Κως, http://kyklos-kos.gr

 Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Λέσβου

“Ήλεκτρον”, 

http://diktyolesvou.wordpress.com/ 

 Ανταλλακτικό δίκτυο Καλύμνου, 

www.antallagi-kalymnos.blogspot.com 

 Λόγω τιμής, www.logo-timis.gr 

 Δίκτυο αλληλεγγύης και ανταλλαγών Σάμου, 

http://www.dialas.gr/ 

 Μελεκούνι - Δίκτυο Ανταλλαγών Ρόδου, 

http://melekounia.gr/ 

 Αλληλέγγυα Μονάδα Ανταλλαγών 

Οικόσφαιρα Καρδίτσα, 

http://www.oikosfaira.gr/ 

============================================

Τράπεζες χρόνου 

 Τράπεζα χρόνου πλατείας Συντάγματος, 

www.time-exchange.gr

 Τράπεζας Χρόνου & Αλληλεγγύης Μοσχάτου,

www.mesopotamia.gr/trapeza_xronou.htm  

 Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου – Δίκτυο 

Ανταλλαγής Υπηρεσιών δήμου Λαμιέων, 

www.lamia-city.gr/netexchange.php   

 Χρονοτράπεζα του ελληνικού δικτύου 

γυναικών Ευρώπης, 

http://www.enow.gr/196/1633.aspx 

 Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου Χολαργού – 

Παπάγου, http://trapezaxronou.weebly.com/

 Ερμής" Τράπεζα Χρόνου Κηφισιάς, 

https://sites.google.com/site/trapezaermis/  

 Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης, 

http://www.diktiopallinis.gr/ 

 Τράπεζα Χρόνου Θεσσαλονίκης 60', 

http://60lepta.gr/ 
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 Τράπεζα χρόνου Κορίνθου, 

http://www.txkorinthou.gr/  

 Τράπεζα Χρόνου Σερρών, 

http://xronos.sofpsi-ser.gr  

 Τράπεζα Χρόνου Ηρακλείου Κρήτης, 

www.koinonikesdomes.gr  

 Τράπεζα χρόνου Ερμής (Κηφισιά), 

https://sites.google.com/site/trapezaermis/ 

 Τράπεζα Χρόνου Παλλήνης, 

http://www.diktiopallinis.gr/ 

============================================

Χαριστικά- ανταλλακτικά παζάρια

 Σκόρος, www  .  skoros  .  espiv  .  net  

 Μην το πετάς, χάρισε το, www.  xariseto.gr 

 Χαρίζω, www.xarizo.blogspot.com 

 Δίκτυο Freecycle, 

freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr 

 Ηλιόχωρος, www.iliohoros.gr/pazari/ 

 "Ανταλλακτική Οικονομία", 

www.antallaktiki.gr  

 Ζωή χωρίς χρήματα, 

zoixorisxrimata.blogspot.com 

 Δώσε Πάρε, http://dwsepare.ning.com

 ΑνταλλάΖω, http://antallazo.blogspot.gr/  

 Ανταλλακτικό παζάρι Πλ. Συντάγματος, 

http://www.adantallaktiko-pazari.gr/ 

============================================

Δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών, καταναλωτικοί 

συνεταιρισμοί, χωρίς μεσάζοντες

 Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων, 

ΣΠΑΜΕ, http://www.spame.gr

 Δίκτυο Αγροτών - Καταναλωτών Αγροναύτες, 

http://agronaftes.blogspot.com

 Ομοτράπεζοι, 

http://omotrapezoi.blogspot.com 

 Κίνημα αλληλέγγυας συναλλαγής 

παραγωγού καταναλωτή, «ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ» 

(Χανιά), www.inipirouni.gr

 Δίκτυο ανταλλαγής Ρεθύμνου χωρίς 

μεσάζοντες, http://www.dareth.gr/ 

 Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 

Θεσσαλονίκης, http://www.bioscoop.gr

 AGROtopia (Αθήνα), http://agrotopia.gr/ 

 Ανοικτό δίκτυο (Θεσσαλονίκη): 

http://anoixtodiktio.gr/  

 Συνεταιριστές Ζωγράφου, αστικός 

καταναλωτικός συνεταιρισμός, 

http://synzo.blogspot.gr 

 Βλαστός, κοινωνικός συνεταιρισμός 

Ελληνικού- Αργυρούπολης, 

http://blastos.wordpress.com/ 

 Μικροπρατήριο Συντροφία, 

http://micropratirio.gr/ 

 Αλλότροπον, http://www.allotropon.gr/ 

 Βοτανόκηπος, 

http://botanokipos.blogspot.gr/

 Αγροτικό παντοπωλείο Καλαμαριάς, 

http://agropankalamarias.blogspot.gr/ 

 Καταναλωτικός συνεταιρισμός ΣυνΖω, 

http://synzo.blogspot.gr/ 

 Καταναλωτικός συνεταιρισμός Θαλείν, 

http://www.thalein.gr/ 

============================================

Αλληλέγγυο εμπόριο 

 Ο Σπόρος, www  .  sporos  .  org  
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 Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου 

Εμπορίου "Nosotros", enallaktiko-

emporio.blogspot.com

 Εμείς και ο Κόσμος, www  .  nuestromundo  .  gr 

 Terra Verde Χανιά, 

http://terraverdexania.blogspot.com, 

 La Candona, www.lacandona.gr 

============================================

Εργασιακές κολεκτίβες, συνεταιριστικά 

εγχειρήματα 

 Δικτύωση συνεργατικών εγχειρημάτων 

Αθήνας, http://kolektives.org/  

 Το παγκάκι, www.  pagkaki.org  

 Κολεκτίβα Ζερμινάλ, 

www.kolektivagerminal.blogspot.com 

 Collective courier, www.collectivecourier.gr 

 Συν-άπειρο, www.synapeiro.gr 

 Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας 

"Συν-Αλλοις", http://synallois.org 

 Κολεκτίβα Κυψέλη, 

http://colectivakipseli.wordpress.com

 Αυτοδιαχείριση εργοστασίου ΒΙΟΜΕ, 

http://biom-metal.blogspot.gr 

 La Cooperativa Web Radio, 

http://www.lacooperativa.gr/ 

 Εκδόσεις των Συναδέλφων, 

http://ekdoseisynadelfwn.wordpress.com/ 

 Στην Πρίζα, κοινωνικός συνεταιρισμός για την

τεχνολογία, http://www.stinpriza.org/

 Εφημερίδα των Συντακτών, 

http://www.efsyn.gr/     

 Το Χαλικούτι (Ρέθυμνο), 

http://toxalikouti.org/

 Συνεργατικό καφενείο το Συγκρουόμενο 

(Κουκάκι, Αθήνα), http://syggrouomeno.gr/ 

 Belleville sin patron, www.belleville-sin-

patron.blogspot.com   

 Λέιλιμ Λέι, http://leilimlei.gr/ 

 Συνεταιρισμός εναλλακτικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας Σβούρα, 

http://www.svoura-svoura.gr/ 

 Συνεργατικό παντοπωλείο Μπεγίρι, 

http://mpeyiri.gr/ 

 Συνεργατικό καφενείο Γιουκάλι, 

http://www.youkalicafe.blogspot.gr/ 

 Κοινωνικό συνεταιριστικό παντοπωλείο 

Σέσουλα στα Εξάρχεια, http://sesoula-

exarcheia.blogspot.gr/ 

============================================

Συνεργατικοί- αυτοοργανωμένοι πολυχώροι

 Συνεταιριστικό καφενείο Ακαδημίας 

Πλάτωνα, www.european-village.org

 Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Nosotros, 

www.  nosotros.gr   

 Μικρόπολις, http://  micropolis  -

socialspace  .  blogspot  .  com    

 Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Βοτανικός 

Κήπος Πετρούπολης, 

http://votanikoskipos.blogspot.  com 

 Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Σήματα 

Καπνού, http://simata-kapnou.blogspot.gr/ 

 Κοινωνικό Στέκι Θεσσαλονίκης, 

http://socialcenter.gr/  

 Buena Ventura, 

http://buenaventurasc.blogspot.gr/ 

 Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα, 
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http://politistikokentrovirona.blogspot.  com 

 Open Space, http://openspacegr.blogspot.gr/ 

 Βίλα Ζωγράφου, 

http://villazografou.squat.gr/ 

 Μπερντές, http://mperntes.espiv.net/ 

 Ιστός, http://istosxaidari.wordpress.com/

 Ταξίδι χωρίς χάρτη, 

http://taxidixwrisxarti.espiv.net/ 

 Υπόστεγο, http://ypostego.wordpress.com/ 

 Οικόπολις, 

http://oikopolissocialcenter.blogspot.gr/ 

 Κοινωνικός και πολιτιστικός χώρος, Παίρνω 

αμπάριζα, Γαλάτσι, 

http://pernoampariza.wordpress.com/ 

 Χώρος αλληλεγγύης και δράσης Υπόστεγο, 

http://ypostego.wordpress.com/ 

 Αυτόνομο Στέκι, 

http://autonomosteki.espivblogs.net/ 

============================================

Φυσικές καλλιέργειες, σπορεία, αστικοί αγροί 

 Βοτανικός Κήπος Πετρούπολης, 

www.votanikoskipos.blogspot.com 

 Αγρός, http://eleftherosagros.blogspot.com 

 Πάρκο Ναυαρίνου, 

www.  parkingparko.blogspot.com   

 Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός Ελληνικού, 

http  ://  agroselliniko  .  blogspot  .  com 

 Αστικός αγρός Χαλανδρίου, 

www.astikosagrosx.blogspot.com

 Ομάδα Αστικών & Περιαστικών Καλλιεργειών

(ΠΕΡ.ΚΑ.), http://perka.org/ 

 Δίκτυο Οικοκοινότητα, 

http://oikodiktyo.espivblogs.net 

 Ομάδα Καλλιέργειας Πανεπιστημίου Κρήτης, 

http://zizania.tolabaki.gr/ 

 Σκαλιστήρι, http://skalistiri.wordpress.com 

 Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας, 

www.naturalfarming.eu 

 Συνκαλλιεργούμε, http://synkalliergoume.gr/ 

 Περμακουλτούρα, www.permaculture.gr/gr/ 

 Καγκουρό, www.kangouro.gr

 Permaculture in Greece, http://permaculture-

greece.org

 Ταρατσόκηπος, 

http://taratsokipos.blogspot.com 

 Συλλογικοί Λαχανόκηποι, 

http://agrotespolis.wordpress.com

 Κέντρο εφαρμογών βιωσιμότητας, 

http://www.kevio.gr  

 Συνεργατικός λαχανόκηπος Κομοτηνής, 

http://laxanokiposkomotinis.blogspot.com/ 

 Αγροκολεκτίβα Ελαία, http://goo.gl/vUfy7I 

 Μπαξές, http://mpaxes.squat.gr/ 

 Αγροκολεκτίβα Semilla, 

http://agrokollektivasemillia.blogspot.gr/ 

 Microkipio, http://microkipio.blogspot.gr/ 

 Αγροναυτόκηπος, 

http://agronaftokipos.blogspot.gr/ 

 City farmer, http://cityfarmer.gr/ 

 Το ντουλάπι, 

http://tontoulapi.espivblogs.net/ 

============================================

Οικοκοινότητες

 Telaithrion free and real, 

http://telaithrion.freeandreal.org
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 Σπιθάρι, http://www.spithari.org/ 

 Παλιόμυλος, 

http://paliomylos.wordpress.com/

 Οικοχωριό Σκάλα, http://skalaecovillage.com/

 Pachamama Hellas, 

www.facebook.com/PachaMaMaHellas 

 Ελπιδοχώρι, http://elpidohori.gr/ 

 Agroterroristas, 

www.facebook.com/Agroteroristas 

 Αίπεια Γη, http://aipeia-gi2.webnode.gr/ 

 Τοπικοποίηση, 

http://  topikopoiisi  .  blogspot  .  com  

 Το δέντρο, http://todendro.blogspot.com 

 Οικοκοινότητα Κύτταρο Νέας Γης, 

http://kyttaronewearth.webs.com 

 Κοινότητα Ουτοπία, http://koinotita-

utopia.blogspot.com 

 Κίνησης για τη Δημιουργία Οικοκοινότητας, 

www.oikokoinotita.gr 

 Αστική οικοκοινότητα, 

http://www.astoiko.eu/ 

 Άλλος τρόπος, 

http://allostropos.blogspot.com 

 Οικολογικά χωριά, 

http://oikokoinotita.blogspot.com

 Δρόμοι σύνθεσης, 

http://dromoisynthesis.wordpress.com

 Δίκτυο Οικοκοινοτήτων Ελλάδας, 

http://ecovillagegreece.wordpress.com

=========================================

Τράπεζες και ανταλλακτήρια σπόρων

 Το Πελίτι, www.peliti.gr  

 Σπόρι Λίμνου, 

www.  sporilimnou.blogspot.com  

 Αιγίλοπας, www.aegilops.gr 

 Αρχιπέλαγος (τράπεζα σπόρων), 

www.archipelago.gr 

 Ηλέσιον, www.helession.gr  

============================================

Φυσική δόμηση 

 Φυσική δόμηση cob, www  .  cob  .  gr 

 Σαλίγκαρος, http://saligari.espivblogs.net/ 

 Free and Real, www.freeandreal.org 

 Ομάδα πηλΟίκο, www.piliko.gr 

 Σταγόνες, http://www.stagones.org/ 

============================================

Αυτοδιαχείριση 

 Νέα Γουινέα, neaguinea  .  org   

 Φτιάχνω μόνος μου, www  .  ftiaxno  .  gr 

 Μηχανή, http://mhxanh.org/reyma 

 Open source ecology Greece, 

http://osegreece.wordpress.com/ 

 Κολεκτίβα Αυτάρκεια, 

http://www.aftarkeia.org 

============================================

Συλλογική διαχείριση κοινωνικών αγαθών 

 Κίνηση 136 (νερό), www.136.gr

 Ο Ημιόροφος (υγεία), http://imiorofos.org  

 Συνέλευση για την υγεία, 

http://syneleyshgiathnygeia.blogspot.com 

 Δίκτυο κοινωνικής υπεράσπισης του 

σιδηροδρόμου, http://traino-
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sos.blogspot.com 

 Ανοιχτή συνέλευση κατοίκων για τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς, 

http://sineleusimetafores.wordpress.com 

 Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση

των απορριμμάτων, 

http://prosynat.blogspot.com 

 Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση 

των Απορριμμάτων, 

http://diapor.blogspot.com 

 Αστικός Συνεταιρισμός για την ανακύκλωση 

στη Μύκονο, 

http://moikonos.wordpress.com/ 

 Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας, 

http://voulacamp.blogspot.  com  

 Πρωτοβουλία για το βασικό εισόδημα, 

http://www.basicincome.gr/ 

============================================

Συλλογικότητες

 Ηλιόσποροι, www.iliosporoi.net

 State of nature, www.state-of-nature.gr

 Λοκροί στο δάσος, http://lokroi-

dasos.blogspot.com

 Από Κοινού – Κίνηση Αποανάπτυξης 

Τρικαλινών Πολιτών, http://apokoinou.com

 Δίκτυο Kalamata Freespace, 

www.kalamatafreespace.gr  

 Βιομόνοια. http://biomonia.org/ 

 Biotechwatch, http://biotechwatch.gr/ 

============================================

Κοινωνική- Συλλογική κουζίνα

 Ο άλλος άνθρωπος, 

http://oallosanthropos.blogspot.com 

 Xanadu, http://xanadu.espivblogs.net 

 Συλλογική Κουζίνα Στεκιού Μεταναστών 

ELCHEf, www.elchef.gr 

 Συλλογική Κουζίνα Αυτόνομου Στεκιού, 

http://autonomosteki.espivblogs.net 

 Συλλογική Κουζίνα κατάληψης Σκαραμαγκά, 

http://pat61.squat.gr 

 Κοινωνική Κουζίνα Χανίων, 

http://koinonikikoyzina.blogspot.gr/ 

============================================

Ελεύθερη παιδεία 

 Σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας, 

http://sxoleio12.wordpress.com 

 Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση, 

http://ekpaideysi.espivblogs.net

 Στο νησί της αλφαβήτου, http://alphabet-

island.blogspot.com 

 Σεντέφι Κορυδαλλού, 

http://sentefi.wordpress.com 

 Ελευθεριακά σχολεία, 

http://democraticschoolsgr.blogspot.com 

 Ελευθεριακό παιδικό στέκι El Paso, http://el-

paso-thessaloniki.blogspot.com 

 Παιδικό στέκι «φτου ξελεφτερία», 

http://paidikostekiftoukselefteria.espivblogs.

net/ 

 Κοινωνικό Ωδείο, 

http://koinwnikowdeio.blogspot.com

 Εναλλακτικό σχολείο οικολογικής γεωργίας, 

http://oikosxoleio.wordpress.com/ 

 Δίκτυο αλληλεγγύης Ακαδημίας Πλάτωνα, 
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http://www.moluvi.blogspot.gr/ 

 Tutorpool, http://tutorpool.gr/ 

 Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

http://www.univsse.gr/ 

 Απλεπιστήμιο, http://aplepistimio.gr/ 

============================================

Ελεύθερο λογισμικό και ανοιχτός κώδικας

 Hackerspace.gr [HSGR], http://hackerspace.gr

 Underground Free University, www.ufu.gr

 Δίκτυο για την ψηφιακή απελευθέρωση, 

http://dln.gr/ 

 Ελεύθερο λογισμικό, 

https://www.fossoffice.com/ 

 P2P Lab, http://p2plab.gr/

 To Labάκι, http://wiki.tolabaki.gr/ 

 Athens Wireless Metropolitan Network, 

http://awmn.net/ 

 Heraklion Wireless Metropolitan Network, 

http://wiki.hwmn.org/ 

 Commons Festival, http://commonsfest.info/ 

 P-space, http://www.p-space.gr/ 

============================================

Αυτοδιαχειριζόμενη τέχνη, πολιτιστικός ακτιβισμός 

 Κενό δίκτυο, 

http://voidnetwork.blogspot.com 

 Θέατρο Εμπρός, http://embros.gr/, 

http://embros-theater.blogspot.gr/ 

 Ορίζοντας γεγονότων, 

http://orizontasgegonotwn.blogspot.com

 Another world is here- the Caravan project, 

www.anotherworldishere.com

 Ecoart, www.  ecoart.gr   

 Cheap art, www.cheapart.gr

 Τράπεζα τέχνης, 

http://trapezatehnis.blogspot.com 

 Πλατφόρμες, 

http://www.platformes.blogspot.com 

 Κίνηση Μαβίλη, 

http://kinisimavili.blogspot.com 

 Κοοπερατίβα "Μετέχνιο", 

http://metexnio.blogspot.com

 Συντεχνίαπλην, 

http://www.disobey.net/syntexniaplhn/ 

 Mapet-stencils, 

http://mapetstencils.wordpress.com

 Political Zoo, 

http://politicalzoostencils.blogspot.com

 Εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι, 

http://enalaktikoergastiri.wordpress.com 

 Ταξίδι χωρίς χάρτη, 

http://taxidixwrisxarti.blogspot.com 

 Χίμαιρες, http://chimeres.info

 Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική, 

www.nomadikiarxitektoniki.net 

 LATHOS, 

http://dialoguetechnologies.wordpress.com/ 

============================================

Οικογιορτές

 Πανελλαδική Οικογιορτή, http://oikogiorti.gr

 Οικογιορτή Βόλος, 

http://oikogiortivolos.blogspot.com

9

http://aplepistimio.gr/
http://www.p-space.gr/
http://commonsfest.info/
http://wiki.hwmn.org/
http://awmn.net/
http://wiki.tolabaki.gr/
http://p2plab.gr/
http://oikogiortivolos.blogspot.com/
http://dialoguetechnologies.wordpress.com/
http://embros-theater.blogspot.gr/
http://embros.gr/
https://www.fossoffice.com/
http://oikogiorti.gr/
http://www.nomadikiarxitektoniki.net/
http://chimeres.info/
http://taxidixwrisxarti.blogspot.com/
http://enalaktikoergastiri.wordpress.com/
http://politicalzoostencils.blogspot.com/
http://mapetstencils.wordpress.com/
http://www.disobey.net/syntexniaplhn/
http://metexnio.blogspot.com/
http://kinisimavili.blogspot.com/
http://www.platformes.blogspot.com/
http://trapezatehnis.blogspot.com/
http://www.cheapart.gr/
http://www.ecoart.gr/
http://www.anotherworldishere.com/
http://orizontasgegonotwn.blogspot.com/
http://voidnetwork.blogspot.com/
http://dln.gr/
http://www.ufu.gr/
http://hackerspace.gr/
http://www.univsse.gr/
http://tutorpool.gr/
http://www.moluvi.blogspot.gr/


 Οικογιορτή Θεσσαλονίκης, 

http://oikogiorti2011.gr

 Οικογιορτή Ηρακλείου Κρήτης, εν οίκω, 

http://en-oiko.blogspot.com

 Οικογιορτή Μαραθώνα, 

http://marathonecofestival.wordpress.com 

 Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας, 

http://www.oikologikigiorti.gr 

 Οικογιορτή Κατερίνης, http://oikogiorti-

katerini.blogspot.be/ 

============================================

Πρωτοβουλίες δικτύωσης 

 Ένας άλλος κόσμος, www.enasalloskosmos-

community.net

 Δικτύωση Συνεργατικών Εγχειρημάτων 

Αθήνας, http://kolektives.org/   

 Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και 

Συνεργατικής Οικονομίας, 

http://www.festival4sce.org/ 

============================================

Άμεση δημοκρατία

 Τριήμερο άμεση δημοκρατία Θεσσαλονίκη, 

http://amesidimokratiafest.org   

 Τριήμερο άμεσης δημοκρατίας Αθήνα, 

http://ad161718.is-by.us/ 

 Real democracy, http://real-democracy.gr 

 Real democracy – multimedia team, 

http://realdemocracygr.wordpress.com

 Άλλη δημοκρατία, 

http://anotherdemocracy.gr

 Περιεκτική δημοκρατία, 

www.inclusivedemocracy.org 

 Κίνηση για τον ελευθεριακό δημοτισμό, 

http://dimotismos.gr 

 Ευτοπία, http://www.eutopia.gr 

 Πολιτεία 2.0, http://politeia2.org/ 

============================================

Κοινωνικά Ιατρεία- Φαρμακεία

 Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, 

http://mki-ellinikou.blogspot.  com 

 Αυτοοργανωμένη δομή υγείας Εξαρχείων, 

http://adye.espivblogs.net/ 

 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Βύρωνα, 

http://k-iatreio.blogspot.gr/ 

 Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Περιστερίου, 

http://iatreioallperisteriou.wordpress.com/ 

 Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου, 

http://www.kiakorinthou.blogspot.gr/ 

 Κοινωνικό Ιατρεία Καλαμάτας- Μεσσηνίας, 

http://dikalkal.wordpress.com/  

 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης 

Δράμας, http://www.kifadramas.gr/ 

 Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 

Θεσσαλονίκης, http://koinwniko-iatreio.gr/  

 Κοινωνικό Ιατρείο αλληλεγγύης Θεσπρωτίας, 

Ηγουμενίτσα, 

http://www.kiathesp.blogspot.be/ 

 Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Λάρισας, 

http://koinwnikoiatreiolarisas.blogspot.gr/  

 Εθελοντικό Ιατρείο Κοινωνική Αλληλεγγύης 

Ρεθύμνου, http://www.ethiatreio.com/  

 Εθελοντικό Ιατρείο Φαρμακείο Ρόδου, 

http://ekif.blogspot.gr/ 
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 Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρέβεζας, 

http://koinonikoiatreioprevezas.wordpress.co

m/ 

============================================

Συνεπιβατισμός

Ελληνικός συνεπιβατισμός, 

http://www.sinepivatis.gr/

Πάμε μαζί, http://www.pamemazi.gr/

Βολεύει, http://volevei.gr/ 

============================================

Λαϊκές συνελεύσεις 

Γειτονιές, http://geitonies.espiv.net/ 

Λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών και περιοχών της 

Αττικής

 Πετράλωνα, Κουκάκι, Θησείο, 

http://laikisineleusipetralona.espivblogs.net 

 Καλλιθέα, 

http://syneleysikallitheas.blogspot.com 

 Παλλήνη, 

http://aganaktismenoipallinis.blogspot.com

 Ζωγράφου, 

http://aganaktismenoizografou.wordpress.co

m   

 Χαλάνδρι, 

http://laikisyneleysihalandri.wordpress.com

 Πειραιάς, 

http://aganaktismenoipirea.blogspot.com

 Βύρωνας, 

http://laikisinelefsivirona.blogspot.com

 Γαλάτσι, http://lsgalatsiou.wordpress.com

 Αμπελόκηποι, http://ampelokipoi.espiv.net

 Μαρούσι, http://ansinamar.blogspot.com

 Πατήσια, 

http://patissiasynelefsi.blogspot.com

 Καισαριανή, 

http://laikisyneleysikaisarianis.blogspot.com

 Ν. Ηράκλειο, 

http://neohrakleio.blogspot.com

 Ν. Ιωνία, 

http://sinelefsinionia.wordpress.com

 Ν. Σμύρνη, http://plateians.blogspot.com

 Νέου Κόσμου, http://nkosmos-

sineleusi.blogspot.com  

 Αγ. Παρασκευή, 

http://syneleysiplateiasagias.blogspot.com 

 Ηλιούπολη, 

http://askilioupolis.espivblogs.net   

 Αγ. Δημήτριος, 

http://katadimadim.blogspot.com   

 Αιγάλεω, http://lasynaigaleo.blogspot.com 

Χολαργός Παπάγου, 

http://anoixtisyneleysixolargoupapagou.blogs

pot.com 

 Γκύζη, http://gyzi.espivblogs.net 

 Νίκαια, 

http://syneleyshnikaia.wordpress.com 

 Κερατσίνι, 

http://suneleushkeratsiniou.blogspot.com  

 Περιστέρι, 

http://sineleusiperisteri.blogspot.com 

 Γλυκά νερά, 

http://sineleusiglikonneron.blogspot.com 

 Χαϊδάρι, 
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http://syneleysihaidari.wordpress.com 

 Κορυδαλλού, http://alsk.org

============================================

Λαϊκές συνελεύσεις άλλων πόλεων

 Θεσσαλονίκη, http://aganaktismenoi-

thess.blogspot.com 

 Έβρος, http://aganaktismenoi-polites-

evrou.blogspot.com 

 Ηράκλειο, 

http://aganaktismenoihrakleio.blogspot.com 

 Δράμα, http://aganaktismenoi-drama.gr 

 Βόλος, http://aganaktismenoi-

volos.blogspot.com 

 Καβάλα, http://realdemocracykavala.squat.gr

 Καστοριά, http://aganaktismenoi-

kastoria.blogspot.com 

 Πύργος, http://aganaktismenoi-

pyrgou.blogferry.com 

 Κέρκυρα, http://amesi-dimokratia-

corfu.blogspot.com 

 Σύρος, 

http://laikisyneleusisyrou.blogspot.com

 Χανιά, 

http://aganaktismenoixania.blogspot.com

 Κόρινθος, http://perivolakia.gr 

 Άρτα, 

http://aganaktismenoisthnarta.blogspot.com

 Καλαμάτα, 

http://aganaktismenoikaistinkalamata.blogsp

ot.com 

 Γιαννιτσά, 

http://realdemocracygiannitsa.blogspot.com 

 Τήνος, http://aganaktismenoi-

tiniakoi.blogspot.com 

 Πάτρα, http://patras-

democracy.blogspot.com 

 Λαμία, http://patras-

democracy.blogspot.com 

 Πρέβεζα, http://politesprevezas.eu 

 Τρίκαλα, http://aganaktismenoi-

trikala.blogspot.com 

 Κεφαλονιά, http://www.stopcrisis.gr 

 Σαντορίνη, 

https://www.facebook.com/pages/Αγανακτισ

μενοι-ΣΤΗ-Σαντορινη/151547581582902 

 Λάρισα, 

http://aganaktismenoilarisas.blogspot.com 

 Αίγινα, http://aganaktismenoi-

aiginas.blogspot.com 

 Ικαρία, http://aganaktismenoi-

ikarias.blogspot.com 

 Σητεία, 

http://aganaktismenoisitias.blogspot.com 

 Πτολεμάϊδα, 

http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blo

gspot.com 

 Μυτιλήνη, http://aganaktismenoi-

mytilene.blogspot.com 

 Ξυλόκαστρο, http://denpaeiallo-

xylok.blogspot.com 

 Βέροια, http://www.agapoveria.gr 

 Μέγαρα, 

http://laikisinelefsimnp.blogspot.com 

 Σπάρτη, http://aganaktismenoi-
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http://aganaktismenoi-spartis.blogspot.com/
http://laikisinelefsimnp.blogspot.com/
http://www.agapoveria.gr/
http://denpaeiallo-xylok.blogspot.com/
http://denpaeiallo-xylok.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-mytilene.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-mytilene.blogspot.com/
http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blogspot.com/
http://aganaktismenoipolitesptolemaidas.blogspot.com/
http://aganaktismenoisitias.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-ikarias.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-ikarias.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-aiginas.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-aiginas.blogspot.com/
http://aganaktismenoilarisas.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7/151547581582902
https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7/151547581582902
http://www.stopcrisis.gr/
http://aganaktismenoi-trikala.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-trikala.blogspot.com/
http://politesprevezas.eu/
http://patras-democracy.blogspot.com/
http://patras-democracy.blogspot.com/
http://patras-democracy.blogspot.com/
http://patras-democracy.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-tiniakoi.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-tiniakoi.blogspot.com/
http://realdemocracygiannitsa.blogspot.com/
http://aganaktismenoikaistinkalamata.blogspot.com/
http://aganaktismenoikaistinkalamata.blogspot.com/
http://aganaktismenoisthnarta.blogspot.com/
http://perivolakia.gr/
http://aganaktismenoixania.blogspot.com/
http://laikisyneleusisyrou.blogspot.com/
http://amesi-dimokratia-corfu.blogspot.com/
http://amesi-dimokratia-corfu.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-pyrgou.blogferry.com/
http://aganaktismenoi-pyrgou.blogferry.com/
http://aganaktismenoi-kastoria.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-kastoria.blogspot.com/
http://realdemocracykavala.squat.gr/
http://aganaktismenoi-volos.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-volos.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-drama.gr/
http://aganaktismenoihrakleio.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-polites-evrou.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-thess.blogspot.com/
http://aganaktismenoi-thess.blogspot.com/
http://alsk.org/
http://syneleysihaidari.wordpress.com/


spartis.blogspot.com 

 Χίος, http://www.aganaktismenoi-chios.gr 

 Κιάτο, http://www.plateiakiatou.gr/site 

 Μολάοι, 

http://plateiamolaon.wordpress.com 

 Ύδρα, http://hydra-

aganaktismenoi.blogspot.com  

Οι παραπάνω σύνδεσμοι αποτελούν ορισμένες μόνο από το σύνολο των προσπαθειών στον ελλαδικό 
χώρο.

Ηλιόσποροι – www.iliosporoi.net
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http://www.iliosporoi.net/
http://hydra-aganaktismenoi.blogspot.com/
http://hydra-aganaktismenoi.blogspot.com/
http://plateiamolaon.wordpress.com/
http://www.plateiakiatou.gr/site
http://www.aganaktismenoi-chios.gr/
http://aganaktismenoi-spartis.blogspot.com/

