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Ιτα λι κές α ναρ χι κές ε φη με- 
ρί δες και πε ριο δι κά στην
Αί γυ πτο
  Κατηγορία: Παγκόσμια Αναρχική Ιστορία

* «IlLavoratore». Κυ κλο φό ρη σε α πό τους Ούγ γο
Παρ ρί νι, Τζου ζέ πε Με σί να και Τζιά κο μο Κό στα
στην Α λε ξάν δρεια. Ε ξέδω σε 3 τεύ χη α πό τις 11 έ- 
ως τις 28 Φε βρουα ρί ου 1877.

 

* «IlProletario». Κυ κλο φό ρη σε α πό τους ί διους
στην Α λε ξάν δρεια σε μό νο έ να τεύ χος την 1η Α- 
πρι λί ου 1877.
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* «La Tribuna Libera/La Tribuna Libre».Κυ- 
κλο φό ρη σε στην Α λε ξάν δρεια και ε ξέ δω σε 2 τεύ- 
χη α πό τις 19 έ ως τις 26 Ο κτω βρί ου 1901.

 

* «L’ Operaio». Κυ κλο φό ρη σε α πό τους Ρο μπέρ- 
το Ντ’Άνζιο και Πι έ τρο Βα σά ϊ στην Α λε ξάν δρεια.
Ε ξέ δω σε 35 τεύ χη α πό τις 19 Ια νουα ρί ου έ ως τις
18 Α πρι λί ου 1903.

 

* «IlDomani». Κυ κλο φό ρη σε α πό τους Ούγ γο
Παρ ρί νι και Ρό μο λο Γκαρ μπά τι στο Κά ι ρο. Ε ξέ δω- 
σε 6 τεύ χη α πό τις 4 Α πρι λί ου έ ως τις 20 Ιου νί ου
1903.

 

* «Lux». Κυ κλο φό ρη σε α πό τον Ρο μπέρ το
Ντ’Άνζιο στην Α λε ξάν δρεια. Ε ξέ δω σε 6 τεύ χη α πό
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τις 15 Ιου λί ου έ ως την 1η Σε πτεμ βρί ου 1903.

 

* «Risorgete». Κυ κλο φό ρη σε α πό τον Ου μπέρ το
Μπα μπί νι στην Α λε ξάν δρεια. Ε ξέ δω σε 41 τεύ χη α- 
πό το 1907 έ ως τις 10 Ο κτω βρί ου 1909. Τυ πο γρά- 
φος της ε φη με ρί δας ή ταν ο Έλλη νας Λα γου δά κης.

 

* «L’ Idea». Κυ κλο φό ρη σε στο Κά ι ρο. Εξέ δω σε 2
τεύ χη α πό τις 18 Μαρ τί ου έ ως την 1η Μαί ου 1909.

 

* «ProFerrer». Κυ κλο φό ρη σε στην Α λε ξάνδρεια
στις 30 Σε πτεμ βρί ου 1909 σε έ να μό νο ει δι κό τεύ- 
χος-α φι έ ρω μα στον Ι σπανό α ναρ χι κό παι δα γω γό,
Φραν σί σκο Φερ ρέρ υ Γκάρ δια, ο ο ποί ος ε κτε λέ- 
στη κε αυ τό το χρό νο στην  Ι σπα νί α.
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* «LiberaTribuna». Κυ κλο φό ρη σε α πό τον Πι- 
έτρο Βα σά ϊ στο Κά ι ρο. Ε ξέ δω σε έ να τεύ χος στις
18 Α πρι λί ου 1913.

 

* «L’ Umone». Κυ κλο φό ρη σε α πό τον Πι έ τρο Βα- 
σά ϊ στο Κά ι ρο, α πό το 1913 έ ως τον Ο κτώ βριο του
1914.

 


