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OMINOUS CLIPS VOL 1τίτλος

δυσοίωνα κομματια τ . 1
υπότιτλος

συγγραφέας

30σέλιδη μπροσούρα. ένθετο στο midnight rebelστοιχεία

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

μάρτης 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-περί ισλαμικού φονταμενταλισμού
-περί εκστρατείας στο Αφγανιστάν και αντιπολεμικών κινημάτων
-περί ελληνικών ευρωστρατιωτικών ονείρων, τακτικών και “ κυπριακού
προβλήματος ”
-περί ευρωστρατού
-περί ενέργειας και πετρελαίων
-πυρηνικά
-καθ’ οδόν προς Ιράκ
-Απ’ την νοτιοανατολική Ασία, με αίμα
-qvo vandis ειρηνιστές;
-κύπρος, ελληνική πολιτική
-καθ’ οδόν προς Βαγδάτη
-πόλεμος και πετρέλαιο
-τα “ αδιανόητα “ των βαλκανίων, τα αδιανόητα γενικά
-οικονομία του ενεργείν
-από τη βαγδάτη με αγάπη
-ελληνικό διπλό παιχνίδι

περιεχόμενα

αναδηνοσίευση αποσπασμάτων της 3ης γενιάς από το Σεπτέμβρη του 2001
και μετά, κυρίως από τις σελίδες της αποδιάρθρωσης πληροφοριών. κείμενα
σχολιαστικά της μετά της 11-9 κατάστασης στον κόσμο. για την ασφάλεια, το
Ισλάμ ευρωστρατού ελληνικής συμμετοχής ενέργειας πετρέλαιο Ιράκ

περιγραφή

γεγονός

Υγείακατηγορία

Α021κωδικός

στο ράφιθέση

ανατοπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Συστήματα υγείας και ελληνική πραγματικότητατίτλος

υπότιτλος

Θεοδώρου Μάμας, Σαρρής Μάρκος, Σούλης Σωτήρης
συγγραφέας

σελ.1-380 έκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

Θεοδώρου Μάμας, Σαρρής Μάρκος, Σούλης Σωτήρηςεκδότης

α' εκδότης

1997χρονολογία

1995α' χρονολογία

ΜΕΡΟΣ 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 1 : Η Ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας και των Υπηρεσιών Υγείας
Κεφάλαιο 2 : Υγεία και Αρρώστια
Κεφάλαιο 3 : Χαρακτηριστικά και Μορφές των Συστημάτων Υγείας
Κεφάλαιο 4 : ∆ομή, Οργάνωση και Λειτουργία του Συστήματος
Κεφάλαιο 5 : Οι Πόροι του Συστήματος και το Παραγόμενο Προϊόν
Κεφάλαιο 6 : Τα Οικονομικά του Συστήματος Υγείας
ΜΕΡΟΣ 2 : ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 7 : Ιστορική Εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Κεφάλαιο 8 : Η Χρηματοδότηση του Συστήματος
Κεφάλαιο 9 : Η Στελέχωση του Συστήματος
Κεφάλαιο 10 : Το Εκπαιδευτικό Σύστημα και τα Επαγγέλματα Υγείας
Κεφάλαιο 11 : Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Κεφάλαιο 12 : Η Νοσοκομειακή Περίθαλψη
ΜΕΡΟΣ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κεφάλαιο 14 : Το γερμανικό Σύστημα Υγείας
Κεφάλαιο 15 : Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας
Κεφαλαιο 16 : Το Σουηδικό Σύστημα Υγείας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγείακατηγορία

Θ005κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ιατρική της εργασίας και του περιβάλλοντοςτίτλος

υπότιτλος

Ζημαλης Ι. Ευαγ.
συγγραφέας

σελ.1-465στοιχεία

ελλάδαχώρα

Α.Ε. Τσιμέντων Τιτανεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

1.Ιστορική αναδρομή
2.Χημικοί παράγοντες: μέταλλα, αέρια και διαλύτες
3.Φυσικοί παράγοντες στο περιβάλλον της εργασίας
4.Μικρόβια-Ιοι
5.Επαγγελματικό άσθμα-Επαγγελματικός καρκίνος
6.Νοσήματα του δέρματος
7.Νοσήματα του δέρματος
8.Νοσήματα των οφθαλμών
9.Επιδημιολογία-Στατιστική
9.Συνδρομο ασθενών κτιρίων
10.∆εοντολογία των ιατρων εργασίας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ζ005κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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εισηγήσεις των ανοιχτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων τίτλος

χειμώνας 2004 - καλοκαίρι 2005
υπότιτλος

συγγραφέας

σελ.1-104. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

εκδότης

α' εκδότης

Οκτώβριος 2005χρονολογία

α' χρονολογία

Νερό υπό πίεση. Η κατασκευή της σπανιότητας του νερού και του εμπορίου
του
-Η κατασκευή της σπανιότητας του νερού
-Η έρημος κι ο υδρονόμος
-Η εμπορευματοποίηση του νερού μέσα από τα αστικά δίκτυα ύδρευσης
-Οι απαρχές των δικτύων
-Η περικύκλωση του πλανήτη
-Πρακτικός οδηγός πειρατείας για αφεντικά με έφεση στην περιπέτεια
-Τυπικές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων αστικών δικτύων
-∆ιαβάζοντας το νερό ή πως η ενυδάτωση προλαμβάνει τις ρυτίδες στα
τομάρια των εμπόρων
-Οι νεράιδες στις ρόδες των βυτιοφόρων
-Η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού
-Συνεχόμενοι πνιγμοί σε μια κουταλιά νερό
Το αντιαμερικάνικο κράτος. Ο αντιαμερικανισμός ως ιδεολογία του ελληνικού
εθνικού κορμού
-Εισαγωγή-Α. 1954 -1974 : Η γέννηση του αντιαμερικανισμού
Λίγο από την προϊστορία : η ελληνική αριστερά στον τοίχο, η διέξοδος της “
εθνικής περηφάνιας “

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, υγεία, οικονομίακατηγορία

Μ003κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Αξιολόγηση και διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για
επαγγελματικά εκτιθεμενους

τίτλος

υπότιτλος

Μακρόπουλος Βασίλειος, ∆ρ. Χαλκιώτης Κωνσταντίνος
συγγραφέας

σελ. 1-60. έκδοσηστοιχεία

ελλάδαχώρα

Ελληνικό ινστιτούτο Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Εισαγωγή
2. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2.1. Πρότυπα και όρια έκθεσης
2.2. Ανάλυση συμμόρφωσης με τα όρια
2.2.1. Χωρικές μέγιστες τιμές
2.2.2. Χωρικές μέσες τιμές πεδίου
2.2.3. Χρονικές μέσες τιμές πεδίου
2.3. Αξιολόγηση της έκθεσης
2.3.1. Θεωρητικός υπολογισμός (RF modeling)
2.4. Κατηγοριοποίηση των περιοχών ΗΜ- ακτινοβολίας
2.4.1. Πράσινη ζώνη
2.4.2. Κίτρινη ζώνη
2.4.3. Κόκκινη ζωνή
2.5. Χαρακτηρισμός ζωνών
2.5.1. Κτίρια
2.5.2. Πύργοι
3. Σχεδιαστικές θεωρήσεις
3.1. Ύψος τοποθέτησης κεραιών
3 2 Τοποθέτηση των κεραιών σε προεκτάσεις των ιστών στήριξης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Μ022κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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AIDS - Παραπληροφόρηση διαστρέβλωσητίτλος

υπότιτλος

Peacott John
συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-80στοιχεία

χώρα

Μαύρη οικονομίαεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβρης 2000χρονολογία

Οκτώβριος 1993α' χρονολογία

-intro
-οι αριθμοί δε λένε ψέμματα, αλλά...
-οι έφηβοι, το aids και οι στατιστικολόγοι
-οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και το μοίρασμα των ενέσεων
-ρατσισμός, σεξισμός και θύματα
-σεξ, ψέμματα και προφυλακτικά
-το διεθνές aids : αφρική και αϊτή
-το aids, ο hiv και το ΑΖΤ
-το ακτιβίστικο κίνημα για το aids
-επίμετρο

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, επιστήμη, σεξουαλικότητακατηγορία

Π009κωδικός

στο ράφι (2 αντιτυπα)θέση

ανατόπια (1), στέκι τει (1)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Καλές πρακτικές για ασφαλή εργασία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςτίτλος

υπότιτλος

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας

συγγραφέας

έκδοση. σελ. 1-76στοιχεία

ελλάδαχώρα

Υπουργείο εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων - Γενική διεύθυνση συνθηκών
και υγιεινής της εργασίας -

εκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγικά
-∆ιαμόρφωση χώρου εργασίας
φωτισμός
θόρυβος
θερμοκρασιακό κλίμα
ηλεκτρισμός
πυρασφάλεια
διάδρομοι
έξοδοι κινδύνου
κοινόχρηστοι χώροι
σήμανση
-∆ιαμόρφωση θέσεων εργασίας
γενικά
εργασία σε καθιστή θέση
εργασία σε όρθια στάση
συμμετοχή και εκπαίδευση εργαζομένων
ανύψωση βαρών
διαλείμματα
χημικές ουσίες & ρεύματα αέρα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Υ002κωδικός

χαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣτίτλος

υπότιτλος

Μισέλ Φουκό
συγγραφέας

έκδοση σελ. 1-31. Το κείμενο αφορά στα τρία πρώτα κεφάλαια του Β’ μέρους
του βιβλίου του Foucault Michel “ Ψυχική αρρώστεια και Ψυχολογία “. Η έκδοση
είναι πιστό αντίγραφο της 1ης έκδοσης από το Ελεύθερο Τύπο το 1988

στοιχεία

χώρα

Κλεψίτυπονεκδότης

α' εκδότης

Ιούλιος 2003χρονολογία

α' χρονολογία

-Εισαγωγή
-Η ιστορική δόμηση της ψυχικής αρρώστειας
-Τρέλα μια συνολική δομή

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, υγεία, επιστήμηκατηγορία

Φ007κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Από την κατασκευή της ψυχικής ασθένειας ... στη συρρίκνωση του υγιούς
ανθρώπινου μοντέλου

τίτλος

υπότιτλος

ΨΥΧΙΑΤROXOL
συγγραφέας

47σέλιδη μπροσούρα. Το έντυπο εκδόθηκε σε 110 αντίτυπα και αποτελεί μέρος
της εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στο στέκι άνω-κάτω πατησίων

στοιχεία

ελλάδαχώρα

ΨΥΧΙΑΤROXOLεκδότης

α' εκδότης

Ιούνιος 2004χρονολογία

α' χρονολογία

-Πρόλογος
-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : Αναζητώντας τη γέννηση της ψυχικής αρρώστιας
Μαγεία θρησκεία, οικονομία και έλεγχος
(Αναζητώντας την γέννηση του ασύλου
     17ος - 18ος αιώνας - εγκάθειρξη τρελών
      Τέλη 18ου αιώνα - γέννηση του ασύλου. Απελευθέρωση των τρελών ή
επιστημονικήδιαχείριση της εγκάθειρξης
      Μέθοδοι “ θεραπείας “ μέσα στα άσυλα στον 19ο - 20ο αιώνα.
           α. Ηλεκτροσόκ
           β. Λοβοτομές
           γ. Ψυχοφάρμακα)
Από το μεσαίωνα, στην αριστοκρατία
Από τη μαγεία στην τρέλα...
...στο ετικετάρισμα του τρελού
Καπιταλισμός : το εμπόρευμα ψυχική ασθένεια
Άσυλα : οι χώροι που από εκεί και έπειτα δε θέλουν να υπάρχει επιστροφή
Κοινωνία και τρέλα, ανοχή της κοινωνίας απέναντι στα άσυλα
-ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ : Ελληνική πραγματικότητα
Σύντομο ιστορικό για τα ψυχιατρεία της ελλάδας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

θεωρία, ιστορικά, υγεία, επιστήμηκατηγορία

Ψ003κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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MONITOR 06τίτλος

υπότιτλος

Λέσχη κατασκόπων  του 21ου αιώνα
συγγραφέας

σελ 1-123στοιχεία

ελλάδαχώρα

ετήσια έκδοση της λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώναεκδότης

α' εκδότης

μάιος 2006χρονολογία

α' χρονολογία

ΜΝΗΜΗ
Ιδρυτικό συνέδριο CNT(αποσπάσματα των πρακτικών)
Απρίλης ΄67(κοινωνικές-ταξικές συγκρούσεις πριν το πραξικόπημα)
Οι συνοδοιπόροι(Θ. Παπακωνσταντίνου)
Zines(Stephen Duncombe)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η υπόθεση στο αρχείο( ένας πολύ συμφέρον φόνος πρίν από 20 χρόνια)
Η κρίση βάζει τις αρβύλες της( η έκρηξη στα γαλλικά προάστεια και η
αντιτρομοκρατική αντιμετωπισή της)
Για μια χούφτα πέτρες(η “πολλά υποσχόμενη”αντιπαράθεση Νότιας Κορέας
και Ιαπωνίας)
Περιφεριακές συμμαχίες(η Άγκυρα δείχνει ψυχρότητα απέναντι στην
Ουάσιγκτον)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Αφιέρωμα στον Τειλορισμό
Ένα φάρμακο υπέρ των διακρίσεων(Andrew Kimbell)
O εκφυλισμός των πόλεων και το άτυπο προλεταριάτο(Mike Davis)

περιεχόμενα

ντοκουμέντα από το ιδρυτικό συνέδριο της CNT(1910)-κοινωνικοί και ταηικοί
αγώνες στην ελλάδα τον Απρίλη του ‘67-ιστορία των zines-η έκρηξη στα
γαλλικά προάστια και η αντιτρομοκρατική αντιμετώπιση της-περιφερειακές
συμμαχίες στη μέση Ανατολή αφιέρωμα στον τευλορισμό οπλανήτης των

περιγραφή

γεγονός

ιστορικά, ασφάλεια, υγεία, περιοδικόκατηγορία

Λ023κωδικός

στο ράφι θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ τευχος 12ο - Αναρχικό Περιοδικό του Αγρινίουτίτλος

υπότιτλος

Ελευθεριακή Κίνηση
συγγραφέας

Αναρχικό περιοδικό του αγρινίου:  Τέυχος 12ο - Απρίλιος 1997 - σελίδες 109στοιχεία

Αγρίνιοχώρα

Άρδηνεκδότης

α' εκδότης

1996χρονολογία

α' χρονολογία

-Ερνεστ Γκελνερ: Η πολιτισμική ταυτότητα.
-Μισελ Βεβιορκα: ταυτότητα και διαφορά: σκέψεις για το ρατσισμό, το
λαικισμό, την οικουμενικότητα των αξιών του Λόγου και την
πολυπολιτισμικότητα
-Βάσω Σειρηνίδη: Ασθένειες και ιστορία: απο την πανούκλα και τις ασθένειες
των τεχνικών του 18ου αιώνα στο AIDS ως κοινωνική κατασκευή.
-Γιαννης Καρύτσας: Το πρόταγμα της αυτονομίας στον δυτικό κόσμο μετά
τον Β παγκόσμιο πόλεμο.
-Βιβλιοπαρουσίαση Σούζαν Σοντακ: “η νόσος ως μεταφορά”
                                                                “Το aids και οι μεταφορές”

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, περιοδικόκατηγορία

Ε025κωδικός

στο ράφι θέση

ανατόπια (αρχείο;)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Μεθοδολογικός οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου

τίτλος

υπότιτλος

Σ. ∆ρίβας, Κ. Ζορμπά, Θ. Κουκουλάκη
συγγραφέας

Β’ Εκδοση, 3η ανατύπωσηστοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικο Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίαςεκδότης

α' εκδότης

σεπτέμβρης 2003χρονολογία

ιούλιος 1997α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εννοια της εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ταξινομηση και ορισμός των επαγγελματικών κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ιαδικαστικές φάσεις εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου
Εντοπισμός των πηγών κινδύνου (1η φάση)
Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (2η φάση)
Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης (3η φάση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Σχηματική παρουσίαση των διάφορων φάσεων εκτίμησης του
επαγγελματικού κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αναγνώριση των υφισταμένων κινδύνων στις διοικητικές υπηρεσίες του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ε057κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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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
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Ασθενείς Βιογραφίες - Νόσος και πολτικές του σώματος / QVZINE#3τίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

QVZINE τεύχος#3, 1000 αντίτυπα , χωρίς αντίτυποστοιχεία

χώρα

QVZINEεκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

α' χρονολογία

ΛΕΞΙΚΟ
INTRO
Η ΝΟΣΟΣ ΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΙΑ Ι∆ΕΑ
ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΑΣΤΕΙΕΣ ΣΙΓΟΥΡΙΕΣ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ABSTRACT
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ABSTRAC
GENDER IDENTITY DISORDER
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ
ΝΟΣΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, θεωρία, σεξουαλικότητακατηγορία

Κ063κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Εμπόρευμα ναρκωτικάτίτλος

υπότιτλος

Ντομινγκ Κριστιαν
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβριος 1989χρονολογία

α' χρονολογία

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ναρκωτικά, ιστορία, καθημερινότητα

-Ταξινόμηση των τοξικών ουσιών
-Ψευδαίσθηση και πραγματικότητα
-Περιθωριοποιήση του ποσοστού υπεραξίας: Προλεταριοποίηση - αποικία -
τοξικομανια
-Μερικό σύνολο
-Τοξικομανία και πτωτική τάση της αξίας χρήσης: εμπορέυματα-εικονες-
ναρκωτικά
-Ο ανθρωπος εικόνα: το ναρκωτικό σαν σύμπτωμα (1η παραλλαγη)
-Αποτελεσματικότητα της τοξικομανίας (2η παραλλαγή)
-Επίλογος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, κριτικήκατηγορία

Κ083κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οι Ασθένειες των Εργατών (DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA)τίτλος

υπότιτλος

Bernardino Ramazzini
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίαςεκδότης

1713α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
-Ο βίος
-Η περίοδος της Μοντενα (1671-1700)
-Περί τηων παθών των τεχνουργών
-Τα έργα της περιόδου της Πάντοβας(700-1714)
-Ο Ramazzini στην νεα χιλιετία

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Οι ασθένειες των μεταλλωρύχων
2. Οι ασθένειες των επιχρυσωτών
3. Οι ασθένειες των μασέρ και όσων κάνουν εντριβές
4. Οι ασθένειες των χημικών
5. Οι ασθένειες των αγγειοπλαστών και των κεραμοποιών
6. Οι ασθένειες των γανωτηδών
7. Οι ασθένειες των υαλουργών και των καθρεφτάδων
9. Οι ασθένειες των ζωγράφων
10.Οι ασθένειες όσων δουλέουν το θειάφι
11.Οι ασθένειες των σιδηρουργών
12 Οι ασθένειες των όσων δουλέυον με γύψο και ασβέστη

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Ρ021κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Ιδεολογία, Σώμα, Νέα ευγονικήτίτλος

υπότιτλος

πολτική ομάδα ΣΑΧ
συγγραφέας

η 15σέλιδη μπροσούρα τυπώθηκε σε 700 αντίτυπαστοιχεία

αθήναχώρα

πολτική ομάδα ΣΑΧεκδότης

α' εκδότης

ιούνης 2009χρονολογία

α' χρονολογία

-ΤΟ “ΣΩΜΑ” ΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ  (ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΙΣΤΟΡΙΑ
  1.Στο βασίλειο της ιδεολογίας
  2.Απο την ελέω θεού εξουσία στο “θεο-καπιταλισμό”
  3.Πες μου τις “χημικές σου διαδικασίες”, να σου πώ ποιος είσαι...
  4.Τα “προβλήματα” των αφεντικών χρειάζονται λύσεις

-λίγα λόγια για τα κινήματα των δεκαετιών 60-70
-το τέλος του κοινωνικού κράτους
-απο την βιολογία στην κοινωνιοβιολογία

-Η ΝΕΑ ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η “ΠΑΛΙΑ” ΕΡΓΑΣΙΑ
  1.Η κοινωνία πέθανε. Ζήτω η βιολογία
  2.Μάχη με την “φύση” ή μαχη με την εργασία;
  3. ∆ιαρκής πρόγνωση

-critical art ensemble: το δεύτερο κύμα της ευγονικής
-βιοπολιτική

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κριτική, θεωρία, κινήματα, επιστήμη, υγεία, γενετικήκατηγορία

Σ049κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

στέκι τει (2)διαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Οδηγός υγιεινής και ασφάλειας της εργασίαςτίτλος

Βιβλία για την επαγγελματική κατάρτιση
υπότιτλος

Νίκος Σαραφόπουλος
συγγραφέας

Α’ έκδοσηστοιχεία

αθήναχώρα

μεταίχμιοεκδότης

α' εκδότης

μάρτιος 2002χρονολογία

α' χρονολογία

1. Ασφάλεια - υγεία στην εργασία. Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής
2. Βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου
3. Προδιαγραφές χώρων εργασίας
4. Μέτρα προστασίας απο υψηλές κλιματικές θερμοκρασίες
5. Λήψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα
6. Ασφαλής χρήση εξοπλισμού εργασίας
7. Ασφαλής κατασκευή και κυκλοφορία εξοπλισμού εργασίας
8. Ασφαλής χρήση μέσων ατομικής προστασίας
9. Ασφαλής κατασκευή και κυκλοφορία των μέσων ατομικής προστασίας
10.Ασφαλής διαχείριση χημικών ουσιών
11.Ταξινόμηση, συσκευσία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
12.Προστασία απο τον επαγγελματικό θόρυβο
13.Ασφαλείς συγκολλήσεις
14.Ασφαλής χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
15.Προστασία κατά την εργασίας με οθόνες
16.Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας στα οικοδομικά και στα
τεχνικά έργα
17 Σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

νομικά, εργασία, υγείακατηγορία

Σ069κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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FLESH MACHINE τευχος 3ο - για το σώμα και τις επιθυμητικές μηχανέςτίτλος

υπότιτλος

Flesh Machine
συγγραφέας

το τρίτο τεύχος του περιοδικού Flesh Machine, που βγήκε το φθινόπωρο του
2007 με κόστος οχι πάνω απο τρία ευρώ. Εκδίδεται 3 φορές τον χρόνο.

στοιχεία

αθήναχώρα

Flesh Machineεκδότης

α' εκδότης

φθινόπωρο 2007χρονολογία

α' χρονολογία

-Ο νέος θάνατος, επιδημίες, βιοπολιτική, ασφάλεια και ενοχή,
-Η καταδίωξη του αυνανισμού
-NawaDo: ο δρόμος του σχοινιού
-Μαζοχισμός: μια queer υποκειμενικότητα
-Η έρημος (ημερολόγιο απο την πολιορκημένη βηρυτό, 1892)
-Η κοινωνική ιστορία του οπίου και ο πολιτικός μύθος του εθισμού
-Mobile Vulgus

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

σεξουαλικότητα, υγεία, τέχνη, περιοδικόκατηγορία

Φ033κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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Η τυραννία της υγείαςτίτλος

οι γιατροί και οι κανόνες για το σύγχρονο τόπο ζωής
υπότιτλος

Michael Fitzpatrick
συγγραφέας

σειρά: αιρετική σκέψηστοιχεία

αθήναχώρα

Πολύτροπονεκδότης

Routledgeα' εκδότης

2004χρονολογία

2001α' χρονολογία

-Φοβίες υγείας και πανικοί ηθικής
 Μείζονες φοβίες της υγείας
 Ελάσσονες φοβίες της υγείας
 Καταστάσεις τρόμου
 Βασικά χαρακτηριστικά
 Αντίκτυπος
 Ποιός έχει την ευθύνη;
 Ο ρόλος της κυβέρνησης

-Η ρύθμιση του τρόπου ζωής
 Κάπνισμα
 Καρδιακή προσβολή στο πιάτο;
 Ο δαίμονας του ποτού
 Σωματική άσκηση

-Οι μαζικοί διαγνωστικοί έλεγχοι
 Το τεστ ΠΑΠ
 Μαστογραφία
Συνεχίζοντας τους διαγνωστικούς ελέγχους

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, γυναίκακατηγορία

Φ030κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς
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ψυχική υγεία και κοινωνική παρέμβασητίτλος

εμπειρίες, συστήματα, πολιτικές
υπότιτλος

Κώστας Μπαϊρακτάρης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

εναλλακτικές εκδόσειςεκδότης

α' εκδότης

1994χρονολογία

α' χρονολογία

Εγκαθίδρυση και κριτική του κοινωνικού αποκλεισμού: το παράδειγμα της
τρέλας
Απο την αυτονομία στην αφομοίωση
Ελλάδα: Η αναπαραγωγή του αποκλεισμού και οι περιπέτειες μιας δεκαετούς
μεταρρυθμισης που δεν έγινε
Αυτοβοήθεια - κοινωνικά δίκτυα - κινήματα υγείας
Υγειονομική- κοινωνική φροντίδα: η αλλάγη του παραδείγματος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

ψυχολογία, κοινωνιολογία, υγείακατηγορία

Μ095κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Οδηγά συμπτώματα εκ της κοιλίαςτίτλος

διαφορική διαγνωστική μελέτη
υπότιτλος

Μποεχρινγκερ (C. H. Boehringer Sohn- Ingelheim am Rhein)
συγγραφέας

στοιχεία

θεσσαλονίκηχώρα

Μποεχρινγκερ (C. H. Boehringer Sohn- Ingelheim am Rhein)εκδότης

α' εκδότης

1968χρονολογία

α' χρονολογία

γενικά
ο πόνος
αιμορραγίαι
εμετός
ψηλαφηταί αντιστάσεις
επίκρουσις
ακρόασις
συμπτωματολογία της περιτονίτιδος
διάρροιαι
δυσκοιλιότης
η όξεια κοιλία ίκτερος
διογκώσεις του ήπατος
διογκώσεις του σπληνός

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, γυναίκα, υγείακατηγορία

Μ124κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

HOT PANTS: οδηγός πρακτικής γυναικολογίαςτίτλος

υπότιτλος

Isabell Gauthier, Lisa Vinebaum
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Hot Pantsεκδότης

α' εκδότης

2003χρονολογία

α' χρονολογία

-Το σώμα (σε συντομία)
-Η κλειτορίδα και οι γεννητικοί αδένες
-Ο κόλπος
-Η μήτρα
-Οι ωοθήκες
-Για την περίοδο
-Εναλλακτικές λύσεις αντί για ταμπόν και σερβιέτες
-Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο
-Αμηνόρροια ή απουσία περιόδου
-Εμμηνορραγία ή εντονη αιμορραγία
-∆υσμηνόρροια λη πόνος όταν είσαι αδιάθετη
-Ρεφλεξολογία για κράμπες
-Ο έρωτας στα χρόνια του AIDS
-Τι σημαίνει ασφαλές σεξ;
-35 χρόνια γονιμότητα
-Μετα απο ριψοκίνδυνη σεξουαλική επαφή
-Ενας ευκολος τρόπος για την κινητοποίηση της περιόδου
-Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και άλλα απαίσια όντα
-Φθειρίαση του εφηβαίου κοινώς ψείρες

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, υγείακατηγορία

Γ031κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Αρρενωπότητες Ιστορίας για το φύλο και αλλες σχέσεις εξουσίας / QVZINE#4τίτλος

υπότιτλος

QVZINE
συγγραφέας

QVZINE τεύχος#4, 1000 αντίτυπα , χωρίς αντίτυποστοιχεία

αθήναχώρα

QVZINEεκδότης

α' εκδότης

2010χρονολογία

α' χρονολογία

INTRO
ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΦΥΛΗ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΟΡΙ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟ ΦΥΛΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΟΤΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ
Ο ΣΙΝΤΑΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟ Η ΑΦΟΡΜΗ
ΤΟ ΑΝ∆ΡΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ
BRAKE
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑ
ΤΑ ΚΑΡΕ ΤΟΥ ΒΑΛΕ
ΕΧΩ ΜΙΚΡΟ ΠΟΥΛΙ, Ε ΚΑΙ;
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΥΛΕΣ
ΓΑΜΗΣΕ ΤΑ ΡΕ ΠΟΥΣΤΗ ΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΑΝΤΡΕΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ!
Η (ΑΥΤΟ)ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, θεωρία, σεξουαλικότητα, πατριαρχία, οικογένειακατηγορία

Κ090κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Πρόληψη Ατυχημάτων στους Χώρους Εργασίαςτίτλος

υπότιτλος

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςεκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Πρόληψη Ατυχημάτων στους Χώρους Εργασίας στα ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, αλβανικά, βουλγαρικα, πολωνικά, αραβικά, ρουμανικα, πακιστανικά,
κινέζικα, ρώσικα

περιγραφή

γεγονός

εργασία, υγείακατηγορία

Υ004κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Στιγμές αγώνα για την υγεία στη Νάξο 2011-2013τίτλος

-Ενάντια στην επίθεση του κράτους στη δημόσια περίθαλψη
-Για την υπεράσπιση του νοσοκομείου κέντρου υγείας Νάξου

υπότιτλος

Ανοιχτή Συνέλευση Νάξου
συγγραφέας

22σέλιδη μπροσούραστοιχεία

νάξοςχώρα

Ανοιχτή Συνέλευση Νάξουεκδότης

α' εκδότης

∆εκέμβρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-Συγχώνευση: η χαριστική βολή
-Επιτροπη ενάντια στη συγχώνευση του νοσοκομείου Νάξου
-Πρώτη παρέμβαση: περιφερειακό συμβούλιο
-1η επιτροπή αγώνα για την υγεία
-Οι αποκλεισμοί
-Το νέο σωματείο
-Εκδήλωση για την υγεία τον ιούνη του 2012
-Το Σβενναμικ είναι παρόν
-∆ημοτικό συμβούλιο με θέμα τη συγχώνευση
-Η επιτροπη αγώνα για την υγεία ξαναχτυπά...
-Λίγα λόγια για το ζήτημα των διακομιδών
-Ιδιωτικές διακομιδές: πετάει ο γαϊδαρος;
-Προκύρηξη συνελευσης

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

κινήματα, υγεία, κρίση, οικονομία, κατηγορία

Α096κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Η χρεωκοπία των δημόσιων υπηρεσιων υγείας και ο ρόλος των γιατρούς σ'αυτητίτλος

υπότιτλος

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομων
συγγραφέας

στοιχεία

αθήναχώρα

Μητροπολιτικά Συμβούλια Αυτόνομωνεκδότης

α' εκδότης

ιούνιος 2010χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, εργασία, κριτική, οικονομία, πολιτικάκατηγορία

Μ139κωδικός

εκκένωσηθέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

η Αλίκη στη χώρα των φαρμάκωντίτλος

υπότιτλος

ντερίλιουμ ( derilium ) απόπειρες παρέκκλισης
συγγραφέας

στοιχεία

χώρα

ντερίλιουμ ( derilium ) απόπειρες παρέκκλισηςεκδότης

α' εκδότης

φθινόπωρο του 2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, υγεία, κριτικήκατηγορία

Ν043κωδικός

στο ράφι (1 αντιτυπο)θέση

στέκι τειδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Τεχνητες ευφορίες και παυσίπονα λήθης- η λοβοτομη βαθαίνει...τίτλος

εισηγηση 1ης ημέρας- διημερο εκδηλώσεων: ουσίες, εξάρτηση, υποκατάστατα
υπότιτλος

ρεσάλτο- αυτοοργανωμενος χώρος αλληλεγγύης και ρήξης
συγγραφέας

8σέλιδη μπροσούρα απο διήμερο εκδηλώσεων στο ρεσαλτοστοιχεία

αθήνα, κερατσίνιχώρα

επικαιρότηταεκδότης

α' εκδότης

1987χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, κοινωνιολογία, κουλτουρα, υγείακατηγορία

Ρ039κωδικός

νεοχαμένοθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

BIRDWATCHING: Πρακτικός οδηγός για το αιδοίο και την αυτοεξέτασητίτλος

υπότιτλος

maleficia
συγγραφέας

Α5 μπροσούρα 36σελιδη.
γράφτηκε και εκδόθηκε απο τις maleficia στα πλαίσια του “Πανελλαδικού
τριημέρου εκδηλώσεων και συζητήσεων για την αντίσταση στη βιοτεχνολογία
της κυριαρχίας” της πολιτικής δικτύωσης Κοινός Τόπος που πραγματοποιήθηκε

στοιχεία

αθήναχώρα

μιγάδαεκδότης

maleficia, what queer fest?α' εκδότης

2014χρονολογία

2009α' χρονολογία

Τι περιεχει ο οδηγός
Ανατομία ενός μουνίου
Χρησιμοποιώντας το κολποσκόπιο
Ο εμμηνος κύκλος και οι φάσεις του
 -τραχηλικά υγρά
 -θέση του τραχήλου
 -θερμοκρασία σώματος

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

γυναίκα, επιστήμη, φεμινισμός, υγείακατηγορία

Μ150κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Ο Μαρξ, θεωρητικός του αναρχισμούτίτλος

υπότιτλος

Ρίμπελ Μαξιμιλιαν (RUBEL MAXIMILIEN)
συγγραφέας

Αριθμός σελίδων 23
∆ιαστάσεις 16x12
Μετάφραση ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Γ.

στοιχεία

αθήναχώρα

ασύμμετρη απειλήεκδότης

α' εκδότης

Ιούλιος 2012χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Ο κομμουνισμός για τον Μαρξ, λοιπόν, δεν είναι η ελευθερία καθ' εαυτή, αλλά
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ελευθερία, αφού η ελευθερία σημαίνει
πάνω απ' όλα ΕΥΘΥΝΗ. Ο κομμουνισμός καθ' εαυτός μπορεί να πάρει και
αυταρχικές μορφές Αυτός ο κομμουνισμός το μόνο που καταφέρνει είναι να

περιγραφή

γεγονός

επιστήμη, κοινωνιολογία, κουλτουρα, υγείακατηγορία

Ρ040κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Σε καιρούς...κρίσης πανικούτίτλος

υπότιτλος

Delirium/ απόπειρες παρέκκλισης
συγγραφέας

μπροσούρα 28 σελίδωνστοιχεία

αθληναχώρα

Delirium/ απόπειρες παρέκκλισηςεκδότης

α' εκδότης

Σεπτέμβρης 2013χρονολογία

α' χρονολογία

-Αφηγήσεις
-Με άλλα λόγια
-∆ιερευνωντας προσεγγίσεις και μεθόδους αντιμετώπισης
-Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην κρίση πανικού
-Φαρμακα
-Εναλλακτικές ή συμπληρωματική της φαρμακευτικής αγωγής αντιμετώπιση
-Τεχνικές αντιμετώπισης και χαλάρωσης μέσω ελεγχου
-Τι έχεις, συμβαίνει κάτι; ε...ξέρεις...παθαίνω κρίση πανικού...
-Κλείνοντας

περιεχόμενα

περιγραφή

γεγονός

υγεία, ψυχολογία, κοινωνιολογίακατηγορία

Ν051κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς



θΕΩΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

Εργασιακές σχέσειςτίτλος

υπότιτλος

∆ρ. Ευάγγελος Φ. Θεοδωράτου
συγγραφέας

340 σελίδεςστοιχεία

αθήναχώρα

Αθ. Σταμούληςεκδότης

α' εκδότης

1999χρονολογία

α' χρονολογία

ΚΕΦ 1ο: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦ 2ο: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒο:ΑΛΛΟΝ
ΚΕΦ 3ο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΕΦ 4ο: Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΨΥΧΙΚΟΣ
ΤΟΥΣ ΒΙΟΣ
ΚΕΦ 5ο: Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ- ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦ 6ο: Η ΗΓΕΣΙΑ- Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΕΦ 7ο: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΣΤΟ
ΑΤΟΜΟ
ΚΕΦ 8ο: ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΕΦ 9ο: ΥΓΙΕΙΝΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦ 10ο: Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

περιεχόμενα

συγγραμμα απο την σχολή ∆ιοικηση και Οικονομίαπεριγραφή

γεγονός

εργασία, υγεία, συνδικαλισμός, θεωρία, κατηγορία

Θ019κωδικός

στο ράφι(1 αντίτυπο)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής

Αυτοδιαχειριζόμενη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη ΑΝΑΤόΠΙΑς


