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σημειωσεις για τον ιμπεριαλισμοτίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

7σελιδη μπροσουραστοιχεία

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

2005χρονολογία

α' χρονολογία

1.σημειωσεις για τον ιμπεριαλισμοπεριεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πόλεμοςκατηγορία

Α014κωδικός

στο ραφιθέση

ανατοπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

περι πολεμουτίτλος

υπότιτλος

-Michael Ignatieff
-Economist

συγγραφέας

σελ.1-49στοιχεία

χώρα

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα, σειρά versusεκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

EΙΚΟΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (Michael Ignatieff)
1.Ηθική ατιμωρησία
2.Η επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις
3.εικονική συναίνεση
4.εικονικές κινητοποιήσεις
5.ο πόλεμος των μήντια
6.ο νομικός πολεμος
7.εικονικές αξίες
8.εικονικοί σύμμαχοι
9.εικονική νίκη
10.περιμένοντας τους βαρβάρους

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Economist)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία,μμε, πόλεμοςκατηγορία

Ι003κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) )θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μικρό χρονικό του παλαιστινιακού ζητήματοςτίτλος

και κάποιες σκέψεις γύρω απ’αυτό...
υπότιτλος

Εν πλω
συγγραφέας

8σελιδη μπροσούρα σε 500 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

Εν πλωεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-1947
- το τείχος της ντροπής
- ανακοινωση της συνέλευσης ισραηλινων αναρχικών ενάντια στο τείχος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πόλεμος, γεωπολιτική, κριτική, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, παλαιστίνη,κατηγορία

Ε013κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑτίτλος

το μεγαλύτερο έγκλημα του “ πολιτισμένου κόσμου “ στην Ευρώπη, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
υπότιτλος

Αντισχολείο
συγγραφέας

σελ. 1-253. έκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

carthagoεκδότης

α' εκδότης

απρίλιος 1999χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η “ προϊστορία “
Η πρώτη σέρβικη επίθεση ( 6-9 ιουλίου 1995 )
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Η μουσουλμανική άμυνα
Η τελική επίθεση
Η πτώση
( 10-12 Ιουλίου απόγευμα )
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Οι πρόσφυγες - αιχμάλωτοι
Η πορεία του θανάτου
Η διεθνής κοινότητα
( 12 Ιουλίου εώς το τέλος )
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι έλληνες ( από την αρχή μέχρι το καλοκαίρι του 1992 )

περιεχόμενα

περιγραφή

σφαγή στη Σρεμπρένιτσαγεγονός

ιστορικά, πόλεμος, βαλκάνια, γεωπολιτική, ελλάδα, σερβία, βοσνίακατηγορία

Α113κωδικός

στο ράφι, Στέκι Τει (1 αντίτυπο)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥτίτλος

υπότιτλος

Κλαουζεβιτς Καρλ
συγγραφέας

σελ. 1-421. έκδοσηστοιχεία

χώρα

εκδόσεις Βανιάςεκδότης

α' εκδότης

1999χρονολογία

α' χρονολογία

-Ζυλιέν Φρεντ : Ο πόλεμος κατά τον Κλαούζεβιτς
-Τρεις σημειώσεις του Κλαούζεβιτς για το “ Περί πολέμου “
-Εισαγωγή του συγγραφέα
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟ 1 - Η φύση του πολέμου
-Κεφάλαιο 1 - Τι είναι ο πόλεμος
-Κεφάλαιο 2 - Ο στόχος και τα μέσα του πολέμου
-Κεφάλαιο 3 - Η πολεμική ιδιοφυϊα
-Κεφάλαιο 4 - Για τον κίνδυνο στον πόλεμο
-Κεφάλαιο 5 - Για τη φυσική προσπάθεια στον πόλεμο
-Κεφάλαιο 6 - Η πληροφορία στον πόλεμο
-Κεφάλαιο 7 - Η τριβή στον πόλεμο
-Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα του Βιβλίου 1
ΒΙΒΛΙΟ 2 - Η θεωρία του πολέμου
-Κεφάλαιο 1 - ∆ιαίρεση της τέχνης του πολέμου
-Κεφάλαιο 2 - Για τη θεωρία του πολέμου
-Κεφάλαιο 3 - Τέχνη του πολέμου ή επιστήμη του πολέμου
-Κεφάλαιο 4 - Μεθοδισμός
-Κεφάλαιο 5 - Η κριτική

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πόλεμοςκατηγορία

Κ013κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ελάχιστη υπενθύμιση Βοσνίαςτίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

24σέλιδη μπροσούρα. τεύχος#14στοιχεία

ελλάδαχώρα

midnight rebelεκδότης

α' εκδότης

ιούλης 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-1992 -1995 -2005 ο πρώτος και ο δεύτερος θάνατος της Βοσνίας
-τίνος ο θάνατος
-on nineteen ninetytwo - and then
-οι έλληνες και οι φίλοι τους
-Βοσνία όπως Καταλωνία
-η διεθνής δικαιοσύνη - ή πως ένας μονάχα θάνατος δεν είναι αρκετός
-∆ιαφορικός φασισμός

περιεχόμενα

περιγραφή

βοσνίαγεγονός

ιστορικά, βαλκάνια, βοσνία, πόλεμοςκατηγορία

Μ001κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ο πόλεμος και το θέαματίτλος

υπότιτλος

I.S, Κεν Ναμπ
συγγραφέας

σελ.1-100στοιχεία

χώρα

ελευθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

1. Σημείωσεις πάνω στο θέαμα του πολέμου
-Ρωσία 1917
-Πόλεμος είναι η συσσώρευση κεφαλαίου που πραγματοποιείται με άλλα
μέσα
-Απο τις κηδείες στον πόλεμο...στα σουπερ μάρκετ, στην κοινωνική κρίση,
στο...;
-Ελαχιστη συνεισφορά στην ανατροπή των θεαματικών εκδοχών περι
πυρηνικού πολέμου
-∆υο τοπικοί πόλεμοι
-Ο πόλεμος και το θέαμα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πολιτικά, πόλεμοςκατηγορία

Ν001κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (2), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η GPU στην Ισπανιατίτλος

η σταλινική αντεπανάσταση στον ισπανικό εμφύλιο
υπότιτλος

Μ. Ολλιβιε, Κ. Λανταου
συγγραφέας

Σελίδες: 152
Μετάφραση ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

στοιχεία

αθήναχώρα

ελευθερος τυποςεκδότης

α' εκδότης

Μάρτιος 2005χρονολογία

α' χρονολογία

Ο σταλινισμός, δήμιος της Ισπανικής επαναστασης
Η αιματηρη βδομάδα της Βαρκελώνης- μάης 1937
Η δολοφονία του Αντρες ΝΙΝ (Η GPU στην ισπανία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ισπανία, επανάσταση, αριστερά, πόλεμος, φασισμός, ιστορικάκατηγορία

Ο001κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Περιδικό:OMNIA SUNT COMMUNIA τίτλος

υπότιτλος

omnia sunt communia
συγγραφέας

τευχη: #0 (γενάρης 2003),  #1( ιούνης 2003):στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

omnia sunt communiaεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

τευχος 0:
-πρώτη σκέψη
-μεσολάβηση
-εξουσία
-και κοινωνικές σχέσεις
-μια κάποια είδηση  μια κάποια μέρα
-φράγματα στους ποταμούς των πληροφοριών
-μηχανές θέαμα πληροφορίες χρήμα
-τα μέσα του πολέμου
-... σε τι γλώσσα άραγε, συννενοούνται τα bytes στον κυβερνοχώρο;
-media και κοινωνικοί αγώνες...
-εμείς τι κάνουμε; μεσολαβημένες αδιαμεσολάβητες σχέσεις. πληροφορία
αντιπληροφόρηση
-σχετικά με τα indymedia

τευχος 1:
-πρώτη σκέψη
-Ιράκ : συνοπτικό χρονικό ενός ατελείωτου πολέμου
- περί πολέμου και πολιτικής μετά τις 11/9/2001

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, θεωρία, πόλεμος, μμε, κριτική, κουλτούρακατηγορία

Ο002κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΠΟΛΕΜΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ στη στρατηγική του ΚΚΕ 1945 1949τίτλος

υπότιτλος

Σφήκας ∆. Θανάσης
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-138στοιχεία

χώρα

φιλίστωρεκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

-Αρκτικολεξικά - Συντομογραφίες
-Πρόλογος
1. Το περίγραμμα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου
2. Προς μια “ περιφερειακή “ ιστορία του ψυχρού πολέμου : Η Βρετανία, η
Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ στα Βαλκάνια, 1944-1949
3. Πόλεμος και Ειρήνη στη στρατηγική του ΚΚΕ, 1945-1949
-Σημειώσεις
-Βιβλιογραφία
-Ευρετήριο κύριων ονομάτων

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, αμερική, αγγλία, πόλεμοςκατηγορία

Σ017κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Τ·Ν ΚΥΡΙΑΡΧ·Ντίτλος

υπότιτλος

συνέλευση αναρχικών ενάντια στον πόλεμο και την ειρήνη των κυριάρχων
συγγραφέας

48σέλιδη μπροσούρα. θεσσαλονίκηστοιχεία

ελλάδαχώρα

συνέλευση αναρχικών ενάντια στον πόλεμο και την ειρήνη των κυριάρχωνεκδότης

α' εκδότης

Ιανουάριος 2003χρονολογία

α' χρονολογία

Μέρος Α’ : Ο καπιταλισμός είναι βία, ο πόλεμος είναι ειρήνη
Παραρτήματα 1ου μέρους
1. Επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας
παράλληλα με άλλους τομείς
2. Πολεμικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα δομικής
προσαρμογής
3. Οι ιδιωτικές εταιρείες πολέμου
Μέρος Β’ : Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας ή η μεταφυσική της εξουσίας
σε όλο της το μεγαλείο
-Από την ψυχροπολεμική αντιπαράθεση στο ψύχος της διεθνοποιημένης
κυριαρχίας
-Αμερικάνικη οικονομία και πόλεμος
-Τι γίνεται όμως με το “ μαύρο χρυσό “;
-Πέρα από το πετρέλαιο τι;
-Το οικονομικό συμφέρον και η στρατιωτική συμμετοχή του ελληνικού
κράτους στον πόλεμο στον περσικό
Παραρτήματα 2ου μέρους
1. Κατασκευάζοντας συναίνεση
2 Το πετρέλαιο ως μέσο ταξικής κυριαρχίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πόλεμος, αμερική, ιράκ, κουρδιστάνκατηγορία

Σ023κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟτίτλος

υπότιτλος

Φρόυντ Σίγκμουντ
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-91στοιχεία

χώρα

Επίκουροςεκδότης

α' εκδότης

1998χρονολογία

α' χρονολογία

-Σημείωμα του εκδότη
-ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
1. Η απογοήτευση από τον πόλεμο
2. Η σχέση μας με τον θάνατο
-ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΟΣ;
Η επιστολή του Φρόυντ προς τον Αϊνστάιν
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η επιστολή του Αϊνστάιν προς τον Φρόυντ
-Βιβλιογραφία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πόλεμοςκατηγορία

Φ005κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Επανεκτιμώντας το Κάμελοττίτλος

Ο Κένεντι, ο πόλεμος στο Βιετνάμ και η πολιτική κουλτούρα των ΗΠΑ
υπότιτλος

Τσόμσκυ Νόαμ
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-187στοιχεία

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

1994χρονολογία

α' χρονολογία

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περίγραμμα και γενικό πλαίσιο
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Από την τρομοκρατία στη βίαιη επίθεση
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ερμηνείες
-Σημειώσεις
-Βιβλιογραφία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, ιστορικά, βιετναμ, πόλεμοςκατηγορία

Τ005κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥτίτλος

Ποιοί σκοτώνουν άμαχους από το Λονδίνο μέχρι την Τζακάρτα; Η στρατηγική της έντασης και ο ρόλος των κρατών
υπότιτλος

federaction
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούρα μέρος ευρύτερης πολιτικής καμπάνιας που κάνει η
federaction - ομοσπονδία αυτόνομων ομάδων. τυπώθηκε σε 20000 αντίτυπα

στοιχεία

χώρα

federactionεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβριος 2005χρονολογία

α' χρονολογία

-Ποιον ωφελεί;
-∆ημιουργώντας μαζικά φόβο
-(χρονολόγιο επιθέσεων)
-Οι σημερινοί μακελάρηδες είναι σουρεαλιστές;
-Τότε που οι μακελάρηδες ήταν ... “ κόκκινοι “
-(ποιος βομβάρδισε το Παρίσι, το καλοκαίρι του 1995;από δημοσίευμα)
-Αιματηρές προβοκάτσιες σε ρυθμό 4ου παγκοσμίου πολέμου
-(από δημοσίευμα για δική ελλήνων φασιστών βομβιστών το 1977)
-Οι συστηματικά κερδισμένοι είναι απλά “ τυχεράκηδες “;

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, θεωρία, ασφάλεια, ελλάδα, πόλεμοςκατηγορία

Φ015κωδικός

στο ράφι ( 1 αντίτυπο )θέση

στέκι τει διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥτίτλος

Πόσο μακρυά είναι τα ελληνικά συμφέροντα απ’ την στρατηγική της έντασης;
υπότιτλος

zine g, federaction
συγγραφέας

16σέλιδη μπροσούρα. εκδόθηκε σε 2000 αντίτυπα στην Αθήνα από το zine g σε
υποστήριξη της καμπάνιας της federaction

στοιχεία

χώρα

zine gεκδότης

α' εκδότης

Μάρτης 2006χρονολογία

α' χρονολογία

-Ιδέες στο χακί
-Φτιάχνοντας in greece ισλαμικές απειλές
-Κάνοντας γεωπολιτική με τον σταυρό
-Το know how υπάρχει. Πόσα πιάνει όμως;
-Στάση αναμονής - ή στην αναβροχιά καλοί είναι και οι “ εν υπνώσει “...
-Σκοτώνοντας για καλό σκοπό
-Περικυκλώνοντας και σημαδεύοντας... - πάντα για καλό σκοπό
-Τα κομμάτια ενός παζλ είναι στοιχεία της ίδιας σύνθεσης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, ιστορικά, ασφάλεια, πόλεμος, ελλάδακατηγορία

Φ016κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αδειάζοντας υπνοδωμάτια με οπλοπολυβόλοτίτλος

συλλογή σχεδίων για την μετατροπή τον πόλεων σε πεδία στρατιωτικής δράσης 
υπότιτλος

d. press, Y hemkin, O oliker, R Leonard, P Martin, M davis
συγγραφέας

μπροσούρα 48σελστοιχεία

ελλάδαχώρα

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

1 Πόλη σαν πεδία μαχών - δυνατότητες, προβλήματα και το μέλλον
2 Η πόλη σαν πεδίο πολέμου και το μάθημα της Τζενίν
3 Η ρωσικοί πόλεμοι στην τσετσενία μαθήματα απο της μάχες στις πόλεις
4 Η λάθος συμβουλή του σούν τσού, ο πόλεμος στις μητροπόλεις στην
εποχή της πληροφορίας
5 οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να καταστρέψουν ιρακινές πόλεις
6 Πόλεμος στις πόλεις: είναι το Ιράκ πρόβα για τους αμερικανούς

περιεχόμενα

για τους πόλεμους μέσα στης πόλεις και την μετεξέλιξη του στρατού ωστε να
τεριάζουν σε αυτό το νέο μοντέλο πολέμου

περιγραφή

πόλεμοςγεγονός

ιστορικά, πόλεμος, πολεοδομία, ασφάλεια, στρατόςκατηγορία

Λ005κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΚΡΙΣΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΡΑΤΟς ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ -
Τέυχος 8 Περιοδικό της Επαναστατικής Μαρξιστικής Επιθεώρησης

τίτλος

υπότιτλος

Επαναστατική Μαρξιστική Επιθεώρηση
συγγραφέας

Τέυχος 08 Ιούνιος 2004, τιμή 5ε - Θεωρητικό-Πολιτικό περιοδικό της Κ.Ε. του
Εργατικού επαναστατικού Κόμματος

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Ε.Ε.Κ.εκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

-Το κολαστήριο του Αμού Γκράιμπ

-Μανιφέστο του Συνεδρίου για την Επανίδυση της Τεταρτης ∆ιεθνούς

-Αρκεί η αλήθεια; Τα ψεμματα της κυβέρνησης Μπους και οι αλήθειες του
αντιπολεμικού κινήματος ( G.A. Caffentzis)

-Κρίση και πόλεμος (Susan Weismann)

-Ο μιλιταρισμός και οι επερχόμενοι πολέμοι (Istvan Meszaros)

-Παγκόσμια Κεφαλαιοκρατία, ιμπεριαλισμός και πόλεμος. Ζητήματα
θεωρητικής περιοδολόγησης (∆ημήτρης Πατέλης)

-Καπιταλιστική παρακμή, Κράτος-Έθνος και κατάσταση εκτακτης ανάγκης
(Σάββας Μιχαήλ)

-Παγκόσμια κρίση, πόλεμος και κρατική καταστολή (∆ημήτρης Μπελαντής)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

αριστερά, πόλεμος, πολεοδομία, καταστολή, κρίσηκατηγορία

Ε030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΒΧ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - Το σφαγείο 50.000.000 ανθρώπωντίτλος

υπότιτλος

Ελευθεροτυπία
συγγραφέας

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Ελευθεροτυπίαεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

- ΑΠΟ ΤΟΝ Α’ ΣΤΟ Β’ ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟ
- ΑΠΟ ΤΗ “ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ” ΣΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ”
- Η ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ
- Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟΥ
- ΞΕΝΕΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆ΕΣ
- “Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΣΗΣ”
- Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑ”
- Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
- Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
- ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
- ΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
- Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- Ο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ”
- Η “ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ”
- Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
- ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
- ΑΠΟ ΤΗ “ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ” ΣΤΟΝ ΟΗΕ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά,πόλεμοςκατηγορία

Ε051κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η Προέλαση της Πανούκλαςτίτλος

Βιολογικός πόλεμος και παγκόσμια δημόσια υγεία
υπότιτλος

Critical Art Ensemble
συγγραφέας

το βιβλίο εκδόθηκε σε 1000 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

λέσχη κατασκόπων 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σώματα φόβου σε ένα κόσμο απειλών

ΚΕΦ 1: Παράλογες στρατηγικές

ΚΕΦ 2: Οι κυκλοι της πανούκλας

ΚΕΦ 3: Αδύνατες συνθήκες

ΚΕΦ 4: Το θέαμα της δημόσιας υγείας κάτω απο το σημάδι του βιοτρόμου

ΚΕΦ 5: Συστήματα υγείας στην υπηρεσία της ειρήνης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, υγεία, πόλεμοςκατηγορία

Κ058κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1) , στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οπλα, Χρήμα και Πετρέλαιοτίτλος

υπότιτλος

Midnight Notes Collective
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

αντισχολείοεκδότης

autonomediaα' εκδότης

2001χρονολογία

1992α' χρονολογία

-Απο την Κεϋνσιανική ρύθμιση στα σοκ των πετρελαϊκων κρίσεων
-Η ενεργειακή κρίση του 1973-74
-Η επανάσταση στο Ιραν
-Το τέλος της στρατηγικής των υψηλών τιμών πετρελαίου

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ INTIFADAH
-Κρίση και χρέος:1979-1983
-Πόλεμος χαμηλής έντασης και θάνατος υψηλής σφοδρότητας
-Ο πόλεμος Ιραν Ιρακ
-Η δειθνής Intidadah

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ιρακ, ιραν, γεωπολιτική, ενέργεια, πόλεμοςκατηγορία

Μ079κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αποτυχημένες Πολιτείεςτίτλος

η κατάχρηση της εξουσίας και οι εχθροί της δημοκρατίας
υπότιτλος

Νοάμ Τσόμσκυ
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Πατάκηςεκδότης

Metropolitan Booksα' εκδότης

2006χρονολογία

2006α' χρονολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποτρόπαιο, ειδεχθές, αναπόδραστο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παράνομα κράτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράνομη αλλά θεμιτή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Προάσπιση της δημοκρατίας στο εξωτερικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τεκμήρια: Η μέση ανατολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Προάσπιση της δημοκρατίας στο εσωτερικό

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, αμερική, κριτική, πόλεμοςκατηγορία

Τ030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η Νεα Παγκόσμια Τάξη τίτλος

υπότιτλος

Νοάμ Τσομσκυ
συγγραφέας

Εκδοση Β - το βιβλίο εποτελεί διάλεξη που δόθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1991
στο κολέγιο Μπέιτς στο Λέβιστον του Μέιν, για να εκδοθεί στη συνέχεια υπο
μορφή μπροσούρας απο τις εκδόσεις Open Magazine.

στοιχεία

αθήναχώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

Πειρατές της Ημισελήνου (ελλάδα)α' εκδότης

1999χρονολογία

1995α' χρονολογία

-Ο Παναμάς και η Νικαράγουα
-Η αμερικάνικη παρακώλυση
-Οι οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιρακ
-Η περίπτωση του Ανατολικού Τιμόρ
-Το βρετανοαμερικάνικο πολεμικό κάλεσμα
-Μια ιρακινή πρόταση
-Η γαλλική πρόταση
-Η ανταμοιβή των εισβολέων
-Μια χρεωμένη οικονομία
-Ακάθεκτη αμερικάνικη επίθεση

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, γεωπολιτική, πόλεμος, στρατός, αμερική, ιράκ, γαλλία, αγγλία`κατηγορία

Τ028κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

MONITOR 07τίτλος

υπότιτλος

λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα
συγγραφέας

σελ 1-119στοιχεία

ελλάδαχώρα

ετήσια έκδοση της λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2007χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΝΗΜΗ
Ελληνες και Πακιστανοί εργάτες: κοινός αγώνας ενάντια στα ίδια αφεντικά
Ιανουάριος 1977: Εξέγερση στην Αιγυπτο
Οκτώβριος 1977: Φθινώπωρο στη Γερμανία
Ισραηλ: Νέοι Ιστορικοί
El Lissitzky: ελάχιστη αναφορά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Απο’το παρίσι στο Αλγέρι με  την ταχύτητα σφάιρας
                     Κρατική τρομοκρατία
                     Να τελειώνουμε με την ομερτά σχετικά με το “βρώμικο πόλεμο”
στην
                     Αλγερία
                     Οι ισλαμικές ομάδες του αλγερινού στρατού
                     Οι αποκαλύψεις μας είναι αληθινές!
Το ξεπούλημα της UAW στην General Motors και στην Chrysler
Το ντουμπαι σ’εναν αιχμηρό κόσμο
Μετά το ηλιοβασίλεμα ( ητρέχουσα κρίση των subprime δανείων)
Η απειλη του πληροφοριακού ηλεκτρομαγνητικού και ψυχοτρονικού

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πολιτικά, εργασία, πόλεμος, περιοδικόκατηγορία

Λ031κωδικός

στο ράφι (2 αντιτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Γενικές θέσεις εναντίον του ελληνικού ιμπεριαλισμούτίτλος

Συλλογή κειμένων
υπότιτλος

Αντισχολείο
συγγραφέας

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Αντισχολείοεκδότης

α' εκδότης

Φλεβάρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

Πρόλογος της σειράς
Εισαγωγικό σημείωμα Α τόμου
Η λογική του ελληνικού ιμπεριαλισμού
Απο τον λένιν στην Αθήνα
Ο Λένιν και ο ιμπεριαλισμός
Ο ιμπεριαλισμός και οι έλληνες
Η μεταφορά  στο νερό
Τα ελληνικάπλωτά εργοστάσια
ελληνική ναυτιλία
15ος-17ος αιώνας
18ος αιώνας
19ος αιώνας και η μετάβαση από το ιστίοστον ατμό
Η διασπορά των ελληνικών εμπορικών κοινωτήτων
Μπαίνοντας στον 20ο αιώνα
Η <<χρυσή>> δεκαετία του ‘40
Το εμπόριο πετρελαίου
Το liberty
 Το άλμα προς την κορυφή
∆ομικά χαρακτηριστικά της ελληνόκτητης ναυτιλίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

Πολιτικά, ιστορικά, βαλκάνια, πόλεμοςκατηγορία

Α055κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) θέση

ανατοπια (1 αντίτυπο, στέκι τει (1 αντίτυπο)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τα μυστικά του βούρκου (α μέρος)τίτλος

Καλά κρυμμένα μυστικά του ελληνικού ιμπεριαλισμού στον 20ο αιώνα
υπότιτλος

Αντισχολείο
συγγραφέας

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Αντισχολείοεκδότης

α' εκδότης

Οκτώβρης 2010χρονολογία

α' χρονολογία

Ο πόλεμος για την Μακεδονία
Η ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών
Παράρτημα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

Πολιτικά, ιστορικά, βαλκάνια, πόλεμοςκατηγορία

Α057κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα)θέση

ανατοπια (1 αντίτυπα), στέκι τει (1 αντίτυπα)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τα μυστικά του βούρκου (β μέρος: 1922- 1974)τίτλος

καλά κρυμμένα μυστικά του ελληνικού ιμπεριαλισμού στον 20ο αιώνα
υπότιτλος

Αντισχολείο
συγγραφέας

στοιχεία

Ελλάδαχώρα

Αντισχολείοεκδότης

α' εκδότης

Μαιος 2011χρονολογία

α' χρονολογία

Εμφύλιοι πόλεμοι, ταξικός πόλεμος και ιμπεριαλισμός
Το οικόπεδο κύπρος
Παράρτημα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

Πολιτικά, ιστορικά, βαλκάνια, κύπρος, πόλεμοςκατηγορία

Α058κωδικός

στο ραφι (2 αντίτυπα) θέση

στέκι τει (2 αντίτυπα)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΙΜΙΑτίτλος

Κριτική προσέγγιση του Τούρκικου παράγοντα
υπότιτλος

συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ι. Σιδέρηςεκδότης

α' εκδότης

1998χρονολογία

1997α' χρονολογία

-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η πορεία προς την κρίση
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η κορύφωση
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η επόμενη μέρα
 Οι διπλωματικές συνέπειες
 Εκνευρισμός στην Άγκυρα
 Περιμένοντας τον Ρ. Χόλμπρουκ
 Προσπάθεια αντεπίθεσης
 Ένας ορίζοντας γεμάτος προβλήματα
 Νέα κυβέρνηση
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική
 Οι προτάσεις Γιλμάζ
 Η βραδεία ελληνική αντίδραση
 Γαύδος
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η περίοδος Ερμπακάν
 Περιμένοντας τον Χότζα
 Ο Ερμπακάν πρωθυπουργός
-ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συμπεράσματα
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1 Τουρκική Ρηματική ∆ιακοίνωση της 29 12 1995

περιεχόμενα

περιγραφή

Ιμιαγεγονός

κριτική, πόλεμος, εθνικισμός, ελλάδα, τουρκίακατηγορία

Κ014κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο ιμπεριαλισμός: Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμούτίτλος

υπότιτλος

Β.Ι. Λένιν
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Σύγχρονη Εποχήεκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

1916α' χρονολογία

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
2. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ
3. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
4. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
5. ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ
6. ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
7. Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, Ι∆ΙΑΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
8. Ο ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΑΠΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
10.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, θεωρία, πόλεμος, κριτικήκατηγορία

Λ013κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Μιλιταρισμός και Αντιμιλιταρισμόςτίτλος

απόσπασμα απο την μπροσούρα του Καρλ Λίμπκνεχτ
υπότιτλος

Καρλ Λίμπκνεχτ
συγγραφέας

∆ημοσιεύτηκε στο 3ο τεύχος του περιοδικού “Νέοι Στόχοι”, Σεπτέμβρης 1971.
Για την αναδημοσίευση: Αρχείο 71, σεπτέμβρης 2012

στοιχεία

αθήναχώρα

Αρχείο 71εκδότης

α' εκδότης

σεπτέμβρης 2012χρονολογία

1907α' χρονολογία

-Φυση και σημασια του μιλιταρισμού
-Σχηματισμός και βάση των σχέσεων κοινωνικής κυριαρχίας
-Το προλεταριάτο και ο πόλεμος
-Τα βασικά χαρακτηριστικά του ¨λιλιταρισμού με προορισμο το εσωτερικό” και
τα καθήκοντα του
-Τα προβληματα της προλεταριακής επανάστασης
-Αναρχικός αντιμιλιταρισμός και σοσιαλδημοκρατικός αντιμλιταρισμός
-Τα αντιμλιταριστικά καθήκοντα της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

στρατός, πόλεμος, θεωρίακατηγορία

Λ015κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο αραβικός καπιταλισμός και οι απελευθερωτικοί αγώνες του μεγάλου
αραβικού έθνους

τίτλος

υπότιτλος

∆ημήτρης Λιβιεράτος, Γιώργος Α. Αδαμίδης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Αφρική και Αραβική ανατολή , Παγκληρική-Παλλαϊκη Αγωνιστική κίνησηεκδότης

α' εκδότης

μάρτιος 2007χρονολογία

α' χρονολογία

Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ (∆ημήτρη Λιβιεράτου)
-Ελλάδα και αραβικός κόσμος
-Ενδοταξικός πόλεμος
-Παλαιστίνη και Χαμάς
-Λίβανος και Χεζμπολαχ
-Το Ισραηλ και ο ρόλος του στην περιοχή
-Η εμπλοκή της Κύπρου
-Ο ρόλος του Ιράν
-Συρία και Ιράν

ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(Γιώργος Α. Αδαμίδης)
-Πλευρες του παλαιστινιακού προβλήματος
-Οι εξελίξεις στην Μέση ανατολή
-Αλγερία-∆ιεθνης Συνάντηση 15ο Φεστιβάλ Νεολαίαςμκαιμφοιτητών (απο
8-16 Αυγουστου 2011)
-Η μεγάλη αραβική επανάσταση, ο Λόρενς της Αραβίας, και το παρόν
-Ιρακ, το νεο Βιετναμ
-Εκλογές και εξελίξεις στο ιρακ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, πόλεμος, ένοπλος αγώνας, ιράκκατηγορία

Λ043κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

POWER INFERNO: Τρομοκρατία και Παγκόσμια Βίατίτλος

υπότιτλος

Jean Baudrillard
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Κριτικήεκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

2002α' χρονολογία

Ρέκβιεμ για τους δίδυμους πύργους.
Υποθέσεις σχετικά με την τρομοκρατία.
Η βία του παγκόσμιου

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

καταστολή, ασφάλεια, πόλεμοςκατηγορία

Μ070κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εκατο Ήλιοι: μιλιταρισμός, πυρηνικά οπλα και διακρατικοί ανταγωνισμοίτίτλος

εισηγηση ανοιχτής συνέλευσης Federaction, χειμώνας 07- καλοκαίρι 08
υπότιτλος

Μηδέν Απειρο
συγγραφέας

70σέλιδη μπροσούραστοιχεία

αθήναχώρα

Federactionεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΘΕΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ο πόλεμος σαν η υγεία της μηχανης και η γέννηση του
στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1945-2001
Α. Φιάλες με λεφτά σε ανθρακωρυχεία: αντιπυραυλικές άμυνες 1945-1975
Β. Ο Νεοφιλελευθερισμος δεν ήταν και τόσο νεοφιλευθερος star wars
1980-1989
Γ. Προετοιμασία για πόλεμο: η αντιπυραυλιικη άμυνα 1990-2001
∆. 2000-2007: Κινήσεις στη σκακίερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ; ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ενέργεια, γεωπολιτική, πόλεμοςκατηγορία

Φ027κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η εργατική τάξη και ο Πόλεμοςτίτλος

υπότιτλος

Ρόζα Λούξεμπουργκ
συγγραφέας

77 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Κοροντζήεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-4 κείμενα
-Αντιμιλιταριστική κείμενα της
-Τι ζητά η ένωση “σπαρτάκος”
-Καθήκοντα της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας
-“Τάξη επικρατεί στο Βερολίνο”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

στρατός, πολιτικά, θεωρία, γερμανία, κινήματα, πόλεμοςκατηγορία

Λ048κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τρομοκρατία - η εποχή μας σε 15 λέξειςτίτλος

υπότιτλος

Charles Townshend
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Το Βήμα, Ελληνικά Γράμματαεκδότης

Oxford University Pressα' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Το πρόβλημα με την τρομοκρατία
2. Στραυροφόροι και συνομώτες
3. Το καθεστώς του τρόμου
4. Επαναστατική τρομοκρατία
5. Εθνικισμός και τρόμος
6. Θρησκευτική τρομοκρατία
7. Καταστολή της τρομοκρατίας και δημοκρατία

περιεχόμενα

περιγραφή

τρομοκρατίαγεγονός

ασφάλεια, πόλεμος, καταστολή, ένοπλος αγώνας, θρησκείακατηγορία

Τ034κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η τέχνη του πολέμουτίτλος

υπότιτλος

Σουν Τσου ( Sun Zu )
συγγραφέας

στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

Βανιαςεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

1991α' χρονολογία

1ο: Σχεδίαση
2ο: ∆ιεξαγωγή του πολέμου
3ο: Επίθεση με στρατηγήματα
4ο: ∆ιατάξεις τακτικής
5ο: Ενέργεια (δυναμικό)
6ο: Αθενή και ισχυρά σημεία
7ο: Ελιγμος
8ο: Παραλλαγές της τακτικής
9ο: Το στράτευμα στην πορεία
10ο: Έδαφος
11ο: Οι εννια καταστάσεις
12ο: Η επίθεση με φωτιά
13ο: Η χρήση κατασκόπων
ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Σημειώσεις του Λάϊονελ Τζάϊλς

περιεχόμενα

Σε αυτό το κλασικό εγχειρίδιο στρατηγικής εξετάζεται κάθε πτυχή της
σύγκρουσης - οικονομική, πολιτική , κοινωνική , ψυχολογική.

Με όπλο τη βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης η "Τέχνη του πολέμου"

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, πόλεμοςκατηγορία

Σ079κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τα δεκεμβριανά όπως τα παρουσιάζουν οι Αγγλοιτίτλος

σελίδες απο την έντυπη προπαγάνδα
υπότιτλος

διάφοροι συγγραφείς
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Ελευθεροτυπίαεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβριος 2009χρονολογία

α' χρονολογία

Υλικό απο το περιοδικό Α.Ε.Ρ.Α και ΦΩΤΟ-ΝΕΑπεριεχόμενα

περιγραφή

∆εκεμβριανά 1944γεγονός

ιστορικά, ελλάδα, πόλεμος, εθνικοαπελευθεωρωτικά κινήματακατηγορία

∆021κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ριζοσπαστικό ισλάμ, Ιμπεριαλισμός και αριστεράτίτλος

υπότιτλος

Chris Harman
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Εργατική ∆ημοκρατίαεκδότης

α' εκδότης

Μάης 2003χρονολογία

α' χρονολογία

Πρόλογος...5
Εισαγωγγή...7
Ριζοσπαστικό ισλάμ,Ιμπεριαλισμός και Αριστερά...13
Ισλάμ,θρησκεία και ιδεολογία...15
Η ταξική βάση του Ισλαμισμού...22
Το ριζοσπαστικό Ισλάμ ως κοινωνικό κίνημα...35
Οι αντιφάσεις του Ισλαμισμού:Αίγυπτος...44
Οι αντιφάσεις του Ισλαμισμού:Αλγερία...50
∆ιασπάσεις σε 2 κατευθύνσεις...55
Οι Αντιφάσεις του ισλαμισμού:Σουδάν...74
Συμπεράσματα...81
Παράρτημα:Αφγανιστάν, ο δρόμος προς την κόλαση....88
Σημειώσεις...103

περιεχόμενα

Τί είναι οι Ισλαμιστές; Οι νέοι “προληπτικοί” πόλεμοι του Μπούς, η σφαγή του
ιρακινού λαού και η κατοχή, η βάραβρη καταστολή της παλαιστινιακής
Ιντιφάντα από τον Σαρόν, συνοδεύονται απο μία βρόμικη και ρατσιστική
εκστρατεία για “τους φανατικούς και παράφρονες ισλαμιστές που μας

περιγραφή

γεγονός

θρησκεία, πόλεμος,  ασφάλεια, γεωπολιτική,  ανατολήκατηγορία

Χ020κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Εκδοση δρόμου Ρεσάλτοτίτλος

υπότιτλος

Αναρχικοί Αντιεξουσιαστές Κερατσινίου
συγγραφέας

τεύχος: 7στοιχεία

αθήναχώρα

Αναρχικοί Αντιεξουσιαστές Κερατσινίουεκδότης

α' εκδότης

φλεβάρης 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-Μικρή επισήμανση στους χωροχρόνους μιας αιχμάλωτης καθημερινότητας
-Οδοιπορικό φυγής απο θάνατο σε θάνατο
-Ιράκ: η αντίσταση στις κατοχικές δυνάμεις και τους συνεργάτες τους
συνεχίζεται
-Ολυμπιακές ημέρες και έργα
-Για τη δίκη της 17Ν
-∆ράσεις αναρχικών-αντιεξουσιαστών τον ιούνη στη θεσσαλονίκη
-Υπόθεση αλληλεγγύης
-Μόναδικός ορίζοντας στην προοπτική της εξουσίας: ο θάνατος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

περιοδικό, ένοπλος αγώνας, πόλεμος, ολυμπιάδακατηγορία

Α094κωδικός

στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Χρονικό του 20ου αιώνα:τίτλος

1995
υπότιτλος

∆ομική εκδόσεις, διάφοροι συγγραφείς
συγγραφέας

220 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Εκδόσεις ∆ομικήεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

-Ιανουάριος 1995
-Φεβρουάριος 1995
-Μαρτιος 1995
-Απρίλης 1995
-Μάιος 1995
-Ιούνιος 1995
-Ιούλιος 1995
-Αυγουστος 1995
-Σεπτέμβρης 1995
-Οκτώβρης 1995
-Νοέμβρης 1995
-∆εκέμβρης 1995
-Χρονικό Των Σπόρ 1995
-Επίλογος: Οι πολιτικές εξελίξεις του 1995 (Χρήστος Η. Χαλαζίας)
                    Γιουγκοσλαβία: το χρονικό ενός εμφύλιου (Μαρία Χατζηδάκη)
                    Νεκρολογίες

περιεχόμενα

εγκυκλοπαίδεια που ανεφέρει αρκετές ιστορικές και πολιτικές πληροφορίες για
την διάλυση της γιουγκοσλαβίας και τον πόλεμο της σερβίας με την βοσνία

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, αθλητισμός, σερβία, βοσνία, πόλεμος, γιουγκοσλαβία, βαλκάνιακατηγορία

∆023κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η Ιστορία των Βαλκανίωντίτλος

14ος- 20ος αιώνας
υπότιτλος

Ζωρζ Καστελλαν
συγγραφέας

710 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Γκοβοστηεκδότης

α' εκδότης

1991χρονολογία

α' χρονολογία

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα βαλκάνια: η χώρα και οι άνθρωποι
-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορική κληρονομιά: Κράτη και Πολιτισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Η καταγωγή των ιθωμανών κατακτητών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η κατάκτηση των Βαλκανίων (1362-1451)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κωνσταντινούπολη- Ισταμπούλ: πρωτευσουσα μιας
νέας αυτοκρατορίας (1451-1966)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Τα βαλκάνια υπο την οθωμανική κυριαρχία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Τα υποτελή κράτη της Πύλης μέχρι το 1566: Βλαχία,
Μολδαβία, Τρανσυλβανία, Ραγούζα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Τα βαλκάνια υπο την οθωμανική κυριαρχία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Τα υποτελή κράτη της Πύλης μέχρι το 1566: Βλαχία,
Μολδαβία, Τρανσυλβανία, Ραγούζα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: Το ψάρι βρομάει απ το κεφάλι (1566-1683)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: Η οθωμανική αυτοκρατορία απέναντι στις ∆υναμεις
(1684-1792)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οθωμανικός “ζυγός”;

-ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πόλεμος, βαλκάνια,κατηγορία

Κ002κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Σταλινγκρανττίτλος

υπότιτλος

Αντονυ Μπεβορ (Antony Beevor)
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Γκοβοστηεκδότης

α' εκδότης

2004χρονολογία

α' χρονολογία

Μερος Πρωτο: “Ο κόσμος θα κρατήσει την ανάσα του!”
1. Το δίκοπο ξίφος του Μπαρμπαρόσα
2. “Τίποτα δεν είναι αδύνατος για τον γερμανό στρατιώτη!”
3. “Γκρεμίστε την πόρτα και όλο το σάπιο οικοδόμημα θα καταρρευσει!”
4. Η υβρις του Χιτλερ: η αργοπορημένη μάχη για τη Μόσχα

Μερος ∆ευτερο: Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ξαναρχίζει
5. Η πρωτη μάχη του στρατηγού Paulus
6. “Ποση γη χρειάζεται ενας άνθρωπος”
7. “Ουτε ενα βήμα πίσω”
8. “Φθασαμε στο βολγα!”

Μερος Τρίτο: “Η Μοιραία Πόλη”
9. “Χρόνος σημαίνει αίμα”: οι μαχες του σεπτέμβρη
10. Rattenkrieg
11. Προδότες και σύμμαχοι
12. Φρουρία απο χαλάσματα και σίδερο
13. Η τελευταία επίθεση του Paulus
14 “Ολα για το μέτωπο!”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικα, ρωσια, πόλεμοςκατηγορία

Μ143κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ANTI-IMP6: Ελληνοσέρβικη φιλία 1991-1995τίτλος

η συμμετοχή του ελληνικού ιμπεριαλισμού στον “τρίτο βαλκανικό πόλεμο”
υπότιτλος

Αντισχολείο, Carthago
συγγραφέας

σελίδες: 218 /  σειρά: anti-imp 6στοιχεία

χώρα

αναρχική συλλογικότητα καθ’οδόνεκδότης

α' εκδότης

μάης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-Πρωτο μέρος: ...ως τις αρχές του 1992
-∆ευτερο μέρος: οι ελπίδες της φιλίας
-Τρίτο μέρος: το αίμα των Αλλων
-Τέταρτο μερος: επίλογος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
-Εγκλημα χωρίς τιμωρία
-Μια μεγάλη αγκαλιά (αμερικάνικη) ένας φίλος (σέρβος) κι ένας
κωλοπετσωμένος πατριωτισμός
-Κατατρεγμένο μου πλυντηριο

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

πολιτικά, ιστορικά, πόλεμος, ελλάδα, σερβία, βοσνία, εθνικισμός, παρακράτος,κατηγορία

A124κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΙΡΑΚτίτλος

Θρησκευτικός πόλεμος ή ταξικός πόλεμος
υπότιτλος

NN- Porfido, International Communist Group
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Πρόλογος
Εισαγωγή
Προς τους Άτακτους του Εμφυλίου Πολέμου
Βασόρα, Νασιρίγια κι άλλα μέρη
Ζήτημα ύφους
το Μπάαθ
Είπατε κρέας για τα κανόνια;
Η κοινωνική θύελλα μεταξύ του Τίγρη και του Ευφράτη
Απεργία!

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

Ιράκ, Πόλεμος, Ιστορικά, Γεωπολιτικήκατηγορία

Ν031κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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28 Οκτωβρίου του 1940: Ορισμένες απο τις πίσω σελίδες του μεγάλου
πατριωτικού έπους

τίτλος

Μέρος Γ: Η διάλυση του ελληνικού στρατού
υπότιτλος

Antifa Scripta
συγγραφέας

22σέλιδη μπροσούραστοιχεία

αθήναχώρα

Antifa Scriptaεκδότης

α' εκδότης

μάρτης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

1. Η επιβολή της ιεραρχίας του μετώπου
2. Το ¨επος του ‘40”: η μεγαλύτερη ως τότε στιγμή του ελληνικού φασισμού
3.  Απελπισία και εξέγερση: η διάλυση του ελληνικού στρατού
4. ∆ιδάγματα απο το “έπος του ‘40”
5. Η κατοχή της Βορείας ηπερου

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ελλάδα, εθνικοαπευθερωτικά κινήματα, ένοπλος αγώνας, πόλεμος,κατηγορία

Α127κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μια μπροσούρα πριν τον μεγάλο πόλεμοτίτλος

υπότιτλος

Μ. Υδραίου
συγγραφέας

22σέλιδη μπροσούρα- ανατύπωση απο την εισήγηση στην 1η πανελλαδική
συνδιασκεψη των εργατών και αγροτών ανταποκριτών του Ριζοσπάστη

στοιχεία

αθήναχώρα

Antifa Scriptaεκδότης

Ριζοσπάστηςα' εκδότης

φλεβάρης 2011χρονολογία

νοέμβρης 1934α' χρονολογία

1. ο εκφασισμός του κρα΄τους και ο κίνδυνος φασιστικής δικτατορίας
2. ο κίνδυνος του πολέμου και το καθήκον των εργαζομένων
3. η  πάλη για το ενιαίο αντιφασιστικό μέτωπο των εργαζομένων

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, πόλεμος, παρακρατος, ιστορικά, φασισμός, αριστεράκατηγορία

Υ005κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Πόλεμος και Ιστορίατίτλος

ο Θουκιδίδης ως πολιτικός ιστορικός του Πελοποννησιακού πολέμου
υπότιτλος

μάθημα στην Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

γενάρης 2009χρονολογία

α' χρονολογία

-οι απαρχές της ιστορικής μνήμης στην ελληνική αρχαιότητα
-μηδικοί πόλεμοι, Ηρόδοτος και η γέννηση της ιστοριογραφίας
-Πελοποννησιακός πόλεμος και ο Θουκυδίδης
-Η επιδίωξη της ακρίβειας και της αντικειμενικότητας
-Η αναζήτηση του καθολικού, των σιτορικών δομών και νόμων
-Ουσιαστικοποίηση και πύκνωση, η κοινωνική παθολογία του πολέμου
-Οι δημηγορίες και η πολιτική διάσταση του πολέμου
-Η πολιτική ως τραγωδία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ελλάδα, πόλεμος, θεωρίακατηγορία

Λ058κωδικός

στο ράφι (1 αντίτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Δευτερος Παγκόσμιος Πόλεμοςτίτλος

 τόμος Γ, Δ
υπότιτλος

Ουϊνστον Τσώρτσιλ
συγγραφέας

Τόμος Γ: 718 σελίδες.
Τομος ∆: πανω απο 740 σελίδες
Η βιβλιοθήκη διαθέτει τον τόμο Γ και ∆

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνική Μορφωτική Εστίαεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Τομος Γ
Κεφάλαιο 1ο: Σοβαρές ανησυχίες της Αυστραλιας
Κεφάλαιο 2ο: Μια αποτυχία στην έρημο
Κεφάλαιο 3ο: Σκληρές δοκιμασίες στην Μαλαισία
Κεφάλαιο 4ο: Μια ψήφος εμπιστοσύνης
Κεφάλαιο 5ο: Αλλαγές στη σύνθεση της κυβερνήσεως
Κεφάλαιο 6ο: Η πτώσις της Σιγκαπούρης
Κεφάλαιο 7ο: Ο παράδεισος των υποβρυχίων
Κεφάλαιο 8ο: Η απώλεια των ολλανδικών Ινδιών
Κεφάλαιο 9ο: Η εισβολή στη Βιρμανια
Κεφάλαιο 10ο: Η Κευλανη και ο κόλπος της Βεγγαλης
Κεφάλαιο 11ο: Η ελλειψις πλοίων
Κεφάλαιο 12ο: Η αποστολή Κριπς
Κεφάλαιο 13ο: Μαγαδασκάρη
Κεφάλαιο 14ο: Αμερικάνικες ναυτικές νίκες
Κεφάλαιο 15ο: Οι νηοπομπές του Αρκτικού
Κεφάλαιο 16ο: Η επιθεσις στους αιθέρες
Κεφάλαιο 17ο: Η μαλτα και η ερημος
Κεφάλαιο 18ο: ∆ευτερο μέτωπο αμέσως! Απριλιος 1942

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πόλεμος, ρωσία, αμερική, αγγλίακατηγορία

Τ046κωδικός

Στο ράφι (γ,δ)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ARDITI DEL POPOLΟ: πρώτος ένοπλος αγώνας ενάντια στο φασισμότίτλος

1921- 1922
υπότιτλος

Andrea Staid
συγγραφέας

86σέλιδη μπροσούρα σε μικρό μέγεθοςστοιχεία

αθήναχώρα

Ευτοπίαεκδότης

α' εκδότης

2012χρονολογία

α' χρονολογία

-Οι Arditi del Popolο και η ιστοριογραφική αντιπαράθεση
-Η γέννηση και η εξέλιξη των Arditi del Popolο στις αναρχικές και
κομμουνιστικές εφημερίδες
-Τα οδοφράγματα της Πάρμας το 1922

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ενοπλος αγώνας, πόλεμος, αντιφασισμός, ιταλίακατηγορία

Σ109κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η ευρώπη μετά τον πόλεμοτίτλος

υπότιτλος

Τονυ Τζουντ (Tony Judt)
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Καθημερινήεκδότης

Αλεξάνδρειαα' εκδότης

2012χρονολογία

2005α' χρονολογία

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, 1945-1953
Κεφάλαιο 1ο: Η κληρονομιά του πολέμου
Κεφάλαιο 2ο: Η τιμωρία
Κεφάλαιο 3ο: Η ανόρθωση της Ευρώπης
Κεφάλαιο 4ο: Ο ανέφικτος διακανονισμός
Κεφάλαιο 5ο: Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου
Κεφάλαιο 6ο: Στη δίνη των γεγονότων
Κεφάλαιο 7ο: Πολιτιστικοι πόλεμοι
Συμπερασμα: Το τελος της παλιάς Ευρώπης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, πόλεμος, φασισμόςκατηγορία

Τ047κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ιρακινές Αντιστάσειςτίτλος

ενάντια στην κατοχή στον ισλαμισμό στον καπιταλισμό
υπότιτλος

∆ιάφοροι Συγγραφείς
συγγραφέας

μετάφραση: Αμαλία Φωτεινά, ∆ημήτρης Λάζαρης
επιμέλεια: Σπύρος Κουρούκλης

στοιχεία

αθήναχώρα

Στάσει Εκπιπτοντεςεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Περιέχονται οι συνεντεύξεις:
- "Αποφασίσαμε να εξεγερθούμε αμέσως", συνέντευξη με τον Muayad
Ahmad
- "Η καρδιά μου φλέγεται για τις γυναίκες του Κουρδιστάν και του Ιράκ",
συνέντευξη με την Surma Hamid
- "Με αυτόν τον τρόπο μία κοινωνία διαμορφώνει την προσωπικότητα",
συνέντευξη με την Houzan Mahmound
- "Είχαμε μόνο τρία τουφέκια", συνέντευξη με τον Ali Abbas Khalif
- "Όλοι νομίζουν πως θα είναι ο επόμενος στόχος", συνέντευξη με τη Nadia
Mahmoud
- "Φυλακίστηκα τρεις φορές από τις κατοχικές δυνάμεις", συνέντευξη με τους
Qasim Hadi και Akram Muhammad Nadir
- "Ποιες βόμβες; Εγώ είμαι η βόμβα!", συνέντευξη με την Thikra Faisal
- "Η ανθρωπότητα είναι η σημαία μας", συνέντευξη με τον Samir Adil

περιεχόμενα

 Στο Ιράκ, μία χώρα σπαρασσόμενη από τη στρατιωτική κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, άνδρες
και γυναίκες, Άραβες και Κούρδοι, άθεοι και πιστοί, σουνίτες και σιίτες, άνεργοι, εργάτες,
συνδικαλιστές και φεμινίστριες αγωνίζονται να ξεφύγουν από το χάος.

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ιράκ, πόλεμος, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, γεωπολιτικήκατηγορία

∆034κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Πόλεμος και εθνοκάθαρση 1912-1922τίτλος

η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετους εθνικής εξόρμησης
υπότιτλος

Τασος Κωστόπουλος
συγγραφέας

319 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

βιβλιόραμαεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

-1ο: Πληθυσμιακό τοπίο πριν απο τη μάχη
-2ο: ο “απελευθερωτικός” τυφώνας
-3ο: το δευτερο βαλκανικό σφαγείο
-4ο: ο φαυλος κύκλος της βίας
-5ο: καταδυση στην κολαση
-Παραρτηματα:
το κρητικο μοντελο
γενοκτονια των αρμένιων: γεγονότα και αριθμοι
γενοκτονια του μικρασιατικου ελληνισμου
το “δικαιο” της δυναμης, των μνημειων και των ταφων
πεινα και βιαιότητες στην ανατολικη μακεδονια (16-18)

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ελλάδα, πόλεμος, κριτικήκατηγορία

Κ119κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η επανάσταση στην Δυτική Στέρεα Ελλάδατίτλος

μετα την πτώση του Μεσολογγίου ως την οριστική απελευθέρωσή της, 1826-1832
υπότιτλος

Παπαδοπουλος (Στέφανος Ι.)
συγγραφέας

Ακαδημαϊκές ∆ιατριβέςστοιχεία

Θεσσαλονίκηχώρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολήεκδότης

α' εκδότης

1962χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ιστορία, ελλάδα, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, πόλεμος, κατηγορία

Π079κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς


