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Ανταρτοπόλεμος. Επαναστάτες, παρτιζάνοι, μαχητές

Τιμή: 8,80 €
Τιμή Έκπτωσης: 7,92 €
SKU: AB-0021100814
Σε απόθεμα: 3
Κατηγορίες Βιβλίου: Πολιτικά Κινήματα

Περιγραφή Βιβλίου
Η σειρά απαρτίζεται από χρηστικά και έγκυρα βιβλία με θέματα της εποχής μας,
και όχι μόνο. Μια τεκμηριωμένη παρέμβαση σε ζητήματα αιχμής που απευθύνεται
σε κάθε αναγνώστη με αγωνίες και ερωτήματα.
Η μελέτη εξετάζει τη συγκρότηση και την ανάπτυξη αντάρτικων στρατών κατά τη
διάρκεια των τελευταίων αιώνων, καλύπτοντας ένα κενό στην ελληνική
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βιβλιογραφία. Εστιάζεται στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις εμφάνισης ανταρτών
(από την Αμερικανική Επανάσταση μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την Κίνα, την
Κούβα, την Αλγερία, το Βιετνάμ, το Αφγανιστάν και το Ιράκ), καθώς και στους
τρόπους με τους οποίους επιχείρησαν να τους αντιμετωπίσουν οι εκάστοτε
κυρίαρχες δυνάμεις. Διατρέχοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του
ανταρτοπολέμου, δίνει έμφαση στην ιστορικότητά του και στις ποικίλες εκδοχές
του.
Το βιβλίο εντάσσεται στον χώρο της ιστορικής κοινωνιολογίας του πολιτικού,
συνιστώντας μια συνοπτική εξέταση πρακτικών και μορφών συλλογικής βίας, οι
οποίες σχετίζονται με την αμφισβήτηση υφιστάμενων και θεσπισμένων
εξουσιαστικών μορφωμάτων. Απαραίτητο βοήθημα για την κατανόηση ενός
φαινομένου που παραμένει ισχυρό και στον μετανεωτερικό μας κόσμο, σε μια
εποχή κρίσιμων μετασχηματισμών και ριζικών μεταμορφώσεων της πολεμικής
εμπειρίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΩΝ
ΟΙ GUERRILLAS ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Από την Αμερικανική στην Οκτωβριανή Επανάσταση
Από το "φορτίο του λευκού ανθρώπου" στον Λώρενς της Αραβίας
Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Το γενικό πλαίσιο της Αντίστασης
Ανταρτοπόλεμος κατά του Άξονα στην κατεχόμενη Ευρώπη
Η αντίδραση των Γερμανών. Ναζιστικές θηριωδίες και "αντι-αντάρτικο" στην
κατεχόμενη Ευρώπη
Ανταρτοπόλεμος εναντίον της αυτοκρατορίας του Ανατέλλοντος Ηλίου
Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο.
Ελλάδα, 1946-1949
ΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ. Ο ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΙΝΑ, ΚΟΥΒΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΒΙΕΤΝΑΜ)
Η επανάσταση δεν είναι πρόσκληση σε δείπνο. Η Κίνα, ο Μάο και μια νέα αντίληψη
για τον ανταρτοπόλεμο
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Adieu at Dien Bien Phu. Οι Γάλλοι και η πρώτη φάση του Πολέμου της Ινδοκίνας
Hasta la Victoria siempre. Η Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα και η αέναη γοητεία της
εξέγερσης
Της γης οι κολασμένοι. Η Αλγερία και ο "γαλλικός επαναστατικός πόλεμος"
Αποκάλυψη Τώρα. Οι ΗΠΑ στον Πόλεμο του Βιετνάμ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Αφγανιστάν, το "Βιετνάμ της Σοβιετικής Ένωσης"
Η εμπλοκή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τα νέα δόγματα της
αντιεξέγερσης (COIN-COunterINsurgency)
Επίλογος
Ενδεικτική βιβλιογραφία

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 12 x 21 cm
- Βάρος: 0.280 kg
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