
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∅ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ι∅ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013
Τηλ.: 2810 391097 • Fax: 2810 391085

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & BΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ: Θουκυδίδου 4,10556
Τηλ.: 210 3849020 • Fax: 210 3301583

Το βιβλιοπωλείο των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης στην οδό Θουκυδίδου 4, 
στην Πλάκα, βρίσκεται πολύ κοντά στους σταθµούς Σύνταγµα και Μοναστηράκι. 
Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 µε 17:00. 

/CreteUniversityPress

@CreteUniPress 

info@cup.gr

www.cup.gr

Το βιβλιοπωλείο στο Ηράκλειο βρίσκεται 
µέσα στο κτιριακό συγκρότηµα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 
& Έρευνας, στα Βασιλικά Βουτών. 
Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 µε 17:30.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Α Ν Ο Ι Ξ Η  -  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  2 0 1 8

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ



ΠανεΠιστημιακεσ εκδόσεισ κρητησ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι μη κερδοσκοπικός, αυτόνο-
μος και αυτοχρηματοδοτούμενος εκδοτικός οργανισμός. Εκδίδουν βι-
βλία για τον φοιτητή, τον επιστήμονα και τον μορφωμένο πολίτη, δρα-
στηριοποιούμενες στους χώρους των θετικών, των ανθρωπιστικών, των 
ιστορικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και των τεχνών. Επιπλέον, 
παρέχουν δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω του προγράμματος 
Mathesis και διοργανώνουν εκδηλώσεις πάνω σε θέματα ακαδημαϊκού 
και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας 
με προσεκτικά επιλεγμένα συγγράμματα, η εκδοτική στήριξη της πρω-
τότυπης επιστημονικής έρευνας και η έκδοση υψηλού επιπέδου βιβλίων 
για το ευρύ μορφωμένο κοινό πάνω σε σημαντικά για την εποχή μας 
θέματα. Θεμελιώδεις αξίες τους είναι ο συντονισμός με τα διεθνή 
πρότυπα ποιότητας, η εξωστρέφεια και η διαφύλαξη της πνευματικής 
τους αυτονομίας. 

Ιδρύθηκαν με μια αρχική δωρεά της Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής το 
1984 και λειτουργούν ως ανεξάρτητη δομή στο πλαίσιο του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Η έδρα τους είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το 2007, τα γραφεία 
τους στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
& Έρευνας, στα Βασιλικά Βουτών. Εκτός από τα γραφεία και το studio 
του Mathesis, στον χώρο λειτουργεί βιβλιοπωλείο.

Το υποκατάστημα Αθηνών, μετά από 30 σχεδόν χρόνια στα Εξάρχεια  
―πρώτα στην οδό Μάνης κι έπειτα στην οδό Κλεισόβης― στεγάζεται 
από το 2015 σε ένα νεοκλασικό κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, 
στην οδό Θουκυδίδου 4 στην Πλάκα, όπου λειτουργούν βιβλιοπωλείο, 
τα γραφεία του εκδοτικού, του εμπορικού τμήματος και του τμήματος επι-
κοινωνίας, καθώς και studio του Mathesis.  Στους εσωτερικούς χώρους 
και στην αυλή, διοργανώνονται εκδηλώσεις και φιλοξενούνται σεμι-
νάρια και workshops.

Τα βιβλία των ΠΕΚ μπορεί να τα βρει κανείς σε όλα τα ενημερω-
μένα βιβλιοπωλεία της χώρας, ή να τα παραγγείλει από την ιστο-
σελίδα www.cup.gr όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για 
το καθένα από αυτά ή και συμπληρωματικό υλικό. Για το πρόγραμ-
μα μαθημάτων του Mathesis, δείτε την ιστοσελίδα mathesis.cup.gr



Τι  ε το ιμάζ ε τα ι  γ ια  τους  προσεχε ίς  μήνες

* μια Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, 1800-2010: η 

συνοπτικότερη μεν, χρονικά όμως περιεκτικότερη Ιστορία 

του Ελληνικού Κράτους από τον Γ. Δερτιλή * ένα έργο 

αναφοράς του Κρίστοφερ Χιλ –επίκαιρο και για τη χώρα 

μας, ειδικά τούτη την περίοδο– για τη θεωρία και την πράξη 

της εξωτερικής πολιτικής στον σύγχρονο κόσμο * ένα 

βιβλίο για τις εξαρτήσεις γραμμένο από μια μεγάλη ομάδα 

ελλήνων πανεπιστημιακών * ένα λεξικό με ερμηνεύματα 

αρχαιολογικών όρων και περισσότερα από 1.200 πρωτότυπα 

σχέδια προϊστορικών λιθοτεχνιών * ένα χρησιμότατο λεξικό 

επιστημονικών όρων * ένα βιβλίο για τον Φιμπονάτσι και 

την επανάσταση που έφερε στην αριθμητική * ένα βιβλίο 

για την ιδεολογία και πολιτική που ακολούθησε το εβραϊκό 

εργατικό κίνημα για τη συγκρότηση του κράτους-έθνους 

του Ισραήλ * μια κριτική επανεκτίμηση της σχέσης του 

Καβάφη ως ποιητή και κριτικού με το αισθητικό φαινόμενο 

της Παρακμής στην Ευρώπη του τέλους του 19ου αιώνα  

* η μελέτη της Τζένης Λιαλιούτη για την αμερικανική 

πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα κατά την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου * μια σύντομη ιστορία του καπιταλισμού, 

γραμμένη από έναν μεγάλο ιστορικό * οι κλασικές 

διαλέξεις του Ντήτερ Χένριχ, μια από τις εναργέστερες 

παρουσιάσεις της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας * οι 

θεμελιώδεις σημειώσεις του Βίττγκενσταϊν περί γνώσης 

και αμφιβολίας, τις οποίες κατέγραψε τον τελευταίο 

ενάμιση χρόνο της ζωής του * η ιστορία του ελληνικού 

κόσμου από την εποχή των κατακτήσεων του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου ώς τον θάνατο του φιλέλληνα αυτοκράτορα 

Αδριανού * ένα πρωτότυπο και διαφωτιστικό βιβλίο που 

πραγματεύεται το πώς ο ασυνείδητος νους διαμορφώνει τον 

τρόπο που προσλαμβάνουμε τον κόσμο * μια συναρπαστική 

διερεύνηση για την εφαρμογή αλγοριθμικών τακτικών στην 

καθημερινότητά μας, με στόχο την επίλυση συνηθισμένων 

προβλημάτων, η οποία παράλληλα διαφωτίζει τη λειτουργία 

του ανθρώπινου νου * ένα αναλυτικό διδακτικό εγχειρίδιο 

για τη σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών *  μια 

διεισδυτική ματιά στη σύγχρονη κινεζική κοινωνία που 

αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα * η ανασύσταση της ιστορίας 

μιας φιλοσοφικής έριδας που σφράγισε την εξέλιξη της 

δυτικής φιλοσοφίας * και έπεται συνέχεια με αρκετές 

εκδόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου.

ΠροοΠτικές                                8
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επιλογή απο τις πρόσφατες εκδόσεις

ISBN 978-960-524-498-9

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

pantone 468 pantone 175

µετάφραση από τα γαλλικά
Νατάσα Παπαδοπούλου

Ελληνικά έθνη
κατά την Εποχή

του Χαλκού
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ΙΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται είκοσι πέντε ελληνικά έθνη που διαµορφώθηκαν 
στον ελλαδικό χώρο ανάµεσα στην άφιξη των Πρωτοελλήνων (πριν από το 1900 
π.Χ.) και στο τέλος της Εποχής του Χαλκού (περ. 1100 π.Χ.) και µαρτυρούνται 
πρώτη φορά από τον Όµηρο στον «Κατάλογο των πλοίων» της Ιλιάδας: Άβαντες, 
Αθαµάνες,  Αινιάνες, Αιολείς, Αιτωλοί, Αρκάδες, Αχαιοί, Βοιωτοί, Γραικοί, Δόλοπες, 
Δωριείς, Έλληνες, Επειοί, Θεσσαλοί, Ίωνες, Κεφαλλήνες, Λαπίθες, Λοκροί, 
Μάγνητες, Μινύες, Μυρµιδόνες, Περαιβοί, Φθίοι, Φλεγύες και Φωκείς. Τα είκοσι 
πέντε αυτά έθνη µελετώνται εδώ ως αυτοτελείς οντότητες αλλά και ως µέρος µιας 
ευρύτερης οντότητας, αυτής που κατά την ιστορική εποχή ανταποκρίνεται στο 
όνοµα Έλληνες και που στα οµηρικά έπη αναφέρεται µε τρία εναλλασσόµενα 
ονόµατα: Αχαιοί, Δαναοί, Αργειοι.

Ο συγγραφέας επιχειρεί να εντοπίσει και να τεκµηριώσει την ύπαρξη των ελληνικών 
αυτών εθνων µε βάση τα γραπτά και πολιτισµικά τους ίχνη, καθώς και δεδοµένα 
ιστορικά, γλωσσολογικά, ονοµατολογικά, µυθολογικά και αρχαιολογικά, καταγρά-
φοντας συστηµατικά τις κατευθύνσεις των διαδροµών που ακολούθησαν, τον 
ρυθµό των µετακινήσεων ή των κατακτήσεών τους, το εύρος των κινήσεών τους 
από πλευράς χώρου και χρόνου, καθώς και τον βαθµό της γεωγραφικής τους 
διασποράς ή της διάσπασής τους. 

Η µελέτη εδράζεται σε δύο βασικές υποθέσεις της έρευνας: Πρώτον, ότι µετά την 
εγκατάσταση των πρώτων Ελλήνων στον ελλαδικό χώρο διαµορφώθηκαν και τα 
πρώτα έθνη, µε ταυτοποιηµένα εγγενή πολιτισµικά χαρακτηριστικά (εθνικό όνοµα, 
θεότητες, ήρωες, διαλέκτους, ανθρωπωνύµια και τοπωνύµια, µηνολόγια, ονόµατα 
φυλών). Και δεύτερον, ότι το κάθε έθνος συνιστά ήδη από την Εποχή του Χαλκού 
µια αυτόνοµη δοµηµένη οντότητα, µια πολιτική κοινωνία συγκροτηµένη από οµάδες 
µε κοινά πολιτισµικά στοιχεία.

Ένα κλασικό έργο της ιστορίας των ιδεών, καρπός πολύµοχθης έρευνας, υποµονής 
και εξαιρετικής φροντίδας, πολύτιµο για όσους ενδιαφέρονται και µελετούν την 
εικόνα του παρελθόντος του ελληνικού κόσµου. Ένα υπόδειγµα διεπιστηµονικής 
έρευνας και σύνθεσης και, ταυτόχρονα, µία από τις λίγες σηµαίνουσες ελληνικές 
συµβολές στη διεθνή µελέτη του ινδοευρωπαϊκού προβλήµατος.
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πέρα από
τη λιτότητα

για µια νέα δυναµική
στην ελληνική οικονοµία

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΓΗΡ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ O I K O N O M I A  /  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΠΕΚ

ΙΤΕ

ISBN 978-960-524-502-3

Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε από τον χρηματοπιστω-
τικό τομέα το 2008, και σύντομα γενικεύτηκε, έπληξε την Ελλάδα με 
αναπάντεχη σφοδρότητα – τα εισοδήματα κατέρρευσαν, η ανεργία 
εκτινάχθηκε στο 27%, τα μισά τραπεζικά δάνεια δεν εξυπηρετούνται. Γιατί 
συνέβη αυτό και τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί; Είναι προτι-
μότερο να μείνουμε στο ευρώ ή να επιστρέψουμε στη δραχμή; Τι θα 
κάνουμε με το τεράστιο δημόσιο χρέος; Μπορεί να γίνει βιώσιμο το 
κοινωνικό κράτος; Πρέπει άραγε να συμβιβαστούμε με την ιδέα μιας 
ατέρμονης λιτότητας;

Οι συγγραφείς του βιβλίου, που ανήκουν στην αφρόκρεμα των ελλήνων 
οικονομολόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διερευνούν ποιες ανεπάρ-
κειες επέτρεψαν να εκδηλωθεί η κρίση με τόσο μεγάλη ένταση σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας, αλλά και πέρα απ’ αυτήν, και τι πρέπει να 
γίνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ώστε να τεθούν οι βάσεις για 
να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία και να ορθοποδήσει η χώρα.

γράφουν οι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΚΟΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΕΤΤΑΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ 
ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ, 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΓΗΡ, ΔΑΦΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,
ΧΑΡΗΣ ΝΤΕΛΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΕΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΡΕΤΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΕΦΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΛΑΤΩΝ 
ΤΗΝΙΟΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ, 

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΠΗΣ επιστηµονική επιµέλειαΔ
. 

Β
Α

ΓΙ
Α

Ν
Ο

Σ
 •

 Ν
. 

Β
ΕΤ

Τ
Α

Σ
 •

 Κ
. 

Μ
ΕΓ

Η
Ρ 

•  
Χ

Ρ.
 Π

ΙΣ
Σ

Α
ΡΙ

Δ
Η

Σ
 (

επ
ιμ

.)

Π
Ε

Ρ
Α

 Α
Π

Ο
 Τ

Η
 Λ

ΙΤ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠIOΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Το ερώτηµα «τι είναι δίκαιο;», που περιέχεται στον τίτλο του ανά χείρας 
βιβλίου, είναι πολύ παλαιό. Απασχολεί τους θεωρητικούς και τους 
φιλοσόφους του δικαίου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Θα µπορού-
σαµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα ερώτηµα ανάλογο µε εκείνο που 
απηύθυνε στο Πραιτώριο ο Πόντιος Πιλάτος προς τον Ιησού Χριστό: «Τι 
εστίν αλήθεια;» 

Ωστόσο, µε το παρόν βιβλίο δεν επιδιώκεται η συνέχιση της αναζήτησης 
µιας απάντησης, η οποία ίσως και να µην υπάρχει. Ο σκοπός του συγγρα-
φέα εδώ είναι πολύ πιο απλός: Συνίσταται στην προσπάθεια να φέρει το 
δίκαιο και τη νοµική επιστήµη πιο κοντά στον απλό πολίτη∙ να πάρει το 
δίκαιο από το επίπεδο της θεωρίας και να το κατεβάσει στην πραγµατικό-
τητα της καθηµερινής ζωής∙ να καταστήσει σαφές στον µη ειδικό τι σηµαί-
νουν και πώς εφαρµόζονται οι κανόνες δικαίου κάθε µέρα σε πλήθος 
ζητηµάτων (εµπορικών, οικονοµικών, οικογενειακών, κληρονοµικών κλπ.) 
που δηµιουργεί η συµβίωση των ανθρώπων σε µια κοινότητα. 

Παρόλο που το δίκαιο είναι άµεσα και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την 
καθηµερινή ζωή του ανθρώπου, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον και την 
εµπιστοσύνη του στον ίδιο βαθµό µε τις άλλες κοινωνικές και πολιτικές 
επιστήµες, όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλολογία, η ιστορία της 
τέχνης κλπ. Με τη φιλοδοξία να αντιστρέψει αυτή την εικόνα, ο συγγρα-
φέας προσπαθεί όσο µπορεί πιο απλά και µε τη χρήση πολλών παραδειγ-
µάτων, να ανοίξει για τον µη νοµικό ένα παράθυρο στον «παράδεισο» των 
νοµικών εννοιών∙ να εξηγήσει τη λειτουργία πολλών θεσµών∙ να απλου-
στεύσει κατά το δυνατό νοµικές κατασκευές που φαίνονται δυσνόητες∙ 
και να καταστήσει σαφές ότι ο νοµοθέτης, µπορεί µεν µερικές φορές 
(ή εποχές) να υπερβάλλει στην παραγωγή νόµων (εξού και η γνωστή µας 
πολυνοµία), αλλά κατά κανόνα δεν αυθαιρετεί! Πίσω από κάθε νοµοθετι-
κή ρύθµιση κρύβεται η προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων της καθηµερι-
νής ζωής και διευθέτησης συγκρουόµενων συµφερόντων των µελών της 
κοινωνίας. 

•

Ο Απόστολος Σ. Γεωργιάδης υπήρξε ∆άσκαλος πολλών γενεών Ελλήνων νοµικών. 
Είναι επίτιµος και οµότιµος καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της 
Αθήνας, καθώς και τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Έχει συγγράψει πολλά 
νοµικά έργα, και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αναζητώντας το ∆ίκαιο 
(Π. Ν. Σάκκουλας 2017).  

ISBN 978-960-524-508-5
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Μακέτα εξωφύλλου: 
Ντίνα Γκαντή

Ο όρος «ρωμαίικος συβολισμός» επινοήθηκε από τον πολυσυζητημένο 
γλωσσικό αναμορφωτή Γιάννη Ψυχάρη στο γύρισμα του 19ου προς τον 
20ό αιώνα, προκειμένου να δοθεί όνομα στο ορμητικό ρεύμα της εποχής 
για τη διασταύρωση εγχώριων λαϊκών παραδοσιακών στοιχείων και ευ-
ρωπαϊκών πρωτοποριακών αναζητήσεων κατά τη διαμόρφωση της εθνικής 
ταυτότητας των Νεοελλήνων. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρακολου-
θήσει την ανάπτυξη ακριβώς της τάσης αυτής, όπως διαγράφεται επίμο-
να μέσα στον αποκαλυπτικό καθρέφτη του θεάτρου, από την εποχή της 
πρώτης αφύπνισης των σχετικών ανησυχιών, στα χρόνια του Διαφωτισμού, 
ως τη μεταπολεμική και μετεμφυλιακή περίοδο της επίσημης ένταξης της 
χώρας στους θεσμούς μιας επιφυλακτικά ενοποιημένης Ευρώπης. Οι εξε-
λίξεις, όλο αυτό το διάστημα, εμφανίζονται καταιγιστικές, καθώς η ντόπια 
συνείδηση αγωνίζεται να συμβιβάσει μια σειρά από αλληλοαναιρούμενες 
έννοιες: την προδιαφωτισμική της παράδοση με τον αστικό εκσυγχρονι-
σμό, το ρομαντισμό με τον κλασικισμό, τον εθνικισμό με τον κοσμοπολιτι-
σμό. Καθώς προσπαθεί να συνδέσει το δημοτικό «κλέφτικο» τραγούδι με 
τη σύγχρονη παραλογοτεχνία ληστρικών μυθιστορημάτων. Οι συγκρού-
σεις και τα σχετικά αδιέξοδα γίνονται ίσως καλύτερα αντιληπτά στην πε-
ρίπτωση του Καραγκιόζη, που από παραδοσιακό θέατρο λαϊκού προφορι-
κού αυτοσχεδιασμού κατάληξε σε βιομηχανία παραγωγής τυποποιημένων 
φυλλαδίων, έντυπων ψυχαγωγικών αναγνωσμάτων για τις περιορισμένης 
εγγραμματοσύνης μικροαστικές μάζες.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης
και ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο

ή
Θέατρο και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα

ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ

ITE

ΠEK
ΙSBN 978-960-524-XXX-X

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΛΟΓΟΤΈΧΝΗ δεν μπορεί να είναι απλώς 
μια λίστα με άρθρα και μελέτες και γι’ αυτόν τον λόγο δεν αφορά 

μόνο όποιον επιθυμεί να διερευνήσει περαιτέρω το έργο του. Έίναι, επι-
πλέον, μια παρουσίαση των δημοσιευμάτων με τέτοιον τρόπο, ώστε ο 
αναγνώστης της να μπορεί να αντιληφθεί ποια ήταν η αντιμετώπιση του 
συγγραφέα όσο ζούσε, ποια η πρόσληψη του έργου του πριν και μετά 
τον θάνατό του, ποια έργα προκάλεσαν αντιδράσεις, πώς εκτιμήθηκε η 
δράση αλλά και η σκέψη του, ποια βιβλία που αναφέρονταν σ’ αυτόν 
κίνησαν το ευρύτερο ενδιαφέρον κ.λπ. 

Το παρόν πόνημα καλύπτει όλα τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον 
Νίκο Καζαντζάκη, αλλά όχι την εργογραφία του ίδιου του συγγραφέα και 
στοχαστή. Περιέχει 6.350 λήμματα και εκτείνεται από το 1906 έως και 
το 2012. Σ’ αυτήν έχουν συμπεριληφθεί και όσες βιβλιογραφίες έχουν 
δημοσιευτεί ώς τώρα για τον κρητικό λογοτέχνη, με κυριότερες αυτές 
των Γιώργου Κατσίμπαλη και Peter Bien. Στην ανά χείρας βιβλιογραφία, 
τόσο ο φιλέρευνος φιλόλογος και μελετητής του έργου του Ν. Καζαντζά-
κη όσο και ο απλός αναγνώστης θα βρουν άρθρα, κριτικές βιβλίου και 
θεάτρου, μελέτες για το συνολικό έργο και για τα επιμέρους κείμενά του, 
ειδήσεις για τη ζωή και τον θάνατό του, ποιήματα εμπνευσμένα από αυ-
τόν, αφιερώματα σε περιοδικά και εφημερίδες, μονογραφίες για τη φι-
λοσοφική και λογοτεχνική του πορεία, σύμμεικτους τόμους με πολυπρι-
σματικές αναλύσεις, επαινετικά και επικριτικά κείμενα για τη μορφή του. 
Η κατάρτιση του βιβλιογραφικού αυτού σώματος βασίστηκε –όσο αυτό 
ήταν δυνατόν– στην έρευνα όλης της ελληνόγλωσσης κριτικογραφίας 
και βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα επεκτάθηκε σε άρθρα και τόμους, που 
δημοσιεύτηκαν στην αγγλική, ισπανική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, 
ρωσική, ουκρανική, βουλγαρική, ρουμανική, σερβοκροατική, ουγγρική 
και αραβική γλώσσα.

Γιώργος Ν. Περαντωνάκης
Παναγιώτα Μ. Χατζηγεωργίου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
για τον

ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
( 1906 -2012 )
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚPΗΤΗΣ
Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας

Γιατί δεν είµαστε σκλάβοι των γονιδίων µας και σε τι διαφέρουµε 
απ’ τους χιµπατζήδες; Τι είναι η επιγενετική και γιατί η τρυφερό-
τητα κατά τον θηλασµό καθορίζει πώς θα συµπεριφέρεται το 
νεογέννητο ποντικάκι σε όλη τη µετέπειτα ζωή του; Πώς µετατρέ-
πεται σε αχαλίνωτο ∆ον Ζουάν ένας µονογαµικός αρουραίος και 
πώς επηρεάζουν τη συµπεριφορά µας ουσίες όπως η ντοπαµίνη, η 
σεροτονίνη ή η κοκαΐνη; Γιατί στον πόλεµο κατά των µικροβίων 
χαµένοι θα είµαστε πάντα εµείς; Σε τι παραπέµπουν οι «πρωτόγο-
νοι» µονοκύτταροι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται σε νερά 
που κοχλάζουν; Τι πληροφορίες µας δίνουν για τη ζωή σε άλλους 
πλανήτες οι διαστηµοσυσκευές που έχουµε στείλει;

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αναζητά τις απαντήσεις σε 
όλα τα παραπάνω ερωτήµατα και σε πολλά ακόµη. Κάθε ένα από τα 
19 µικρά δοκίµιά του είναι σαν ένα παραµύθι, όπως γράφει στον 
πρόλογο ο νοµπελίστας Rolf Zinkernagel. Με ύφος αφηγηµατικό 
−συχνά σε πρώτο πρόσωπο− και διάθεση στοχαστική, ενίοτε ποιη-
τική, µας µεταφέρει σ' έναν κήπο γεµάτο θαύµατα, τον αόρατο 
κήπο της µοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιοχηµείας και 
της γενετικής – τον κήπο της αυτογνωσίας µας.

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Gottfried Schatz στα ελληνικά. 
Όπως και το πρώτο, Πέρα απ’ τα γονίδια (Πανεπιστηµιακές Εκδό-
σεις Κρήτης 2011), περιλαµβάνει µια σειρά άρθρων-δοκιµίων που 
δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην έγκυρη ελβετική εφηµερίδα 
Neue Zürcher Zeitung. 

∆ιακεκριµένος επιστήµονας και διεθνώς κατα- 

ξιωµένος στον χώρο της έρευνας, ο οµότιµος 

καθηγητής βιοχηµείας Gottfried Schatz 

(1936-2015) δίδαξε σε πολλά ανώτατα ιδρύ- 

µατα, ανάµεσά τους στο Πανεπιστήµιο Cornell 

των ΗΠΑ, στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης και 

στο περίφηµο Biozentrum του Πανεπιστηµίου 

της Βασιλείας (Ελβετία), του οποίου διετέ-

λεσε διευθυντής επί σειρά ετών. Υπήρξε ένας 

από τους ερευνητές που ανακάλυψαν το µιτο- 

χονδριακό DΝΑ και τιµήθηκε µε πολλά βραβεία 

για την προσφορά του στην έρευνα και την 

επιστήµη. 

Μέλος σε διάφορες Ακαδηµίες Επιστηµών (ΗΠΑ, 

Σουηδία, Αυστρία, Γερµανία, Ολλανδία) και 

σύµβουλος πολλών επιστηµονικών ιδρυµά- 

των, διετέλεσε γενικός γραµµατέας του Ευρω-

παϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) 

και πρόεδρος του Ελβετικού Συµβουλίου Επι- 

στήµης και Τεχνολογίας.

Η τέχνη είχε στη ζωή του εξίσου σηµαντική 

θέση. Μέχρι τον θάνατό του έγραφε άρθρα και 

βιβλία επιστηµονικής εκλαΐκευσης, ενώ συµ- 

µετείχε ως βιολονίστας σε ορχήστρες κλασι-

κού ρεπερτορίου µαζί µε τη δανέζα σύζυγό 

του, Merete.

978-960-524-511-5
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επιλογή απο τις πρόσφατες εκδόσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ |  Φιλοσοφία   

ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΗΘΩΝ
Μετάφραση, σχόλια, επίµετρο 

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ

Η Αγγέλα Καστρινάκη είναι καθηγήτρια στο Τµήµα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-

µίου Κρήτης και πεζογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1961 και σπούδασε φιλολογία στο ΑΠΘ. Eπιστηµο-

νικά έργα: Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των 

γενεών στην ελληνική πεζογραφία (διδακτορική διατριβή, 

1995), Η φωνή του γενέθλιου τόπου (1997), Η λογοτεχνία 

στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950 (2005). Έκδοση του 

µυθιστορήµατος Λεµονοδάσος του Κοσµά Πολίτη, µε 

τη µελέτη «Αναζητώντας το χρυσόµαλλο δέρας» 

(2010). Από τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης κυ-

κλοφορεί επίσης η µελέτη της «“Σαν τις µυγδαλιές”. 

Ιδέες και σύµβολα στην Κερένια κούκλα», που συνο-

δεύει την έκδοση: Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η 

κερένια κούκλα (2013).

 Έχει δηµοσιεύσει ακόµη τέσσερις συλλογές διη-

γηµάτων (Φιλοξενούµενη, Εκδροµές µε φίλες, Τα όρια 

της ζεστασιάς, Εκδοχές της Πηνελόπης), ένα βιβλίο µε 

αυτοβιογραφικά δοκίµια (Η λογοτεχνία, µια σκανταλιά, 

µια διαφυγή ελευθερίας), το µυθιστόρηµα Έρωτας στον 

καιρό της ειρωνείας, καθώς και το αυτοβιογραφικό 

αφήγηµα για τη µεταπολίτευση Και βέβαια αλλάζει !. 

Διηγήµατά της έχουν µεταφραστεί σε διάφορες ευ-

ρωπαϊκές γλώσσες.

 Έχει τιµηθεί µε το Βραβείο ελληνοτουρκικής φι-

λίας Αµπντί Ιπεκτσί και µε το Κρατικό βραβείο δο-

κιµίου για τη µελέτη Η λογοτεχνία στην ταραγµένη 

δεκαετία 1940-1950.

Τα ερωτικά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, κείµενα εξαιρετικής αφηγηµα-

τικής τέχνης, περιγράφουν µε ένταση, πυκνότητα, µυστικό παλµό και χάρη 

ταυτόχρονα, τον έρωτα που πυρπολεί τον άνθρωπο και τον τρελαίνει, 

καθώς και την απάρνηση του πάθους, µε το µεγαλείο και τη µελαγχολία 

της. Μιλούν για το πόσο ηρωικό είναι να σκοτώσει κανείς µέσα του τον 

δράκο του πόθου, αλλά και για την «αγρία χαρά» εκείνου που επιλέγει να 

ζει µέσα στο βάσανό του. Ο Νοσταλγός τού επέκεινα, ο αθεράπευτα 

µελαγχολικός Παπαδιαµάντης, βλέπει τον γήινο έρωτα ως συγκαλυµµένο 

ναρκισσισµό, ενώ θεωρεί πως οι µόνες στιγµές αληθινής ευτυχίας για τον 

άνθρωπο γεννιούνται από τον έρωτα προς το θείο. Είναι αυτές οι µυ-

στικές στιγµές, ωστόσο, που αποδίδονται από τον µεγάλο τεχνίτη µε 

εξόχως γήινο και αισθησιακό τρόπο.

Στη µελέτη της η Αγγέλα Καστρινάκη επιχειρεί να φωτίσει τα αινιγµατικά 

παπαδιαµαντικά κείµενα, µε οδηγό τα πανανθρώπινα και τα χριστιανικά 

σύµβολα. Όµορφες κόρες, κάτω από τη γοητευτική τους όψη αποκαλύ-

πτονται επικίνδυνα στοιχειά του νερού, και νεαροί άντρες κρύβουν 

κάποτε µέσα τους τη βία του αρπακτικού, ακόµα και τον ίδιο τον διάβολο. 

Η θάλασσα και η λίµνη, η φωτιά, τα λουλούδια, οι σπηλιές, τα άστρα κι η 

σελήνη δεν είναι µονάχα διάκοσµος του φυσικού κόσµου, παρά αποτε-

λούν σηµεία που οδηγούν βαθύτερα στο νόηµά του. Παρακολουθώντας 

τον τρόπο µε τον οποίο ο Παπαδιαµάντης χειρίζεται το θέµα του προπα-

τορικού αµαρτήµατος, η µελετήτρια υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας έµµε-

σα αλλά επίµονα υποβάλλει την ανάγκη αποφυγής του σαρκικού έρωτα 

και της τεκνογονίας, που µόνο δεινά προσθέτουν στον κόσµο, κινούµε-

νος έτσι στα όρια της αποδεκτής χριστιανικής πίστης.

ISBN 978-960-524-503-0

5

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο 

το 1851, σε οικογένεια µε παράδοση στην ιεροσύνη. 

 Σπούδασε δύο χρονιές στη Φιλοσοφική Σχολή της 

Αθήνας, αλλά την πλατιά µόρφωσή του την απέκτησε 

κυρίως µε προσωπική µελέτη.  Έχοντας µάθει µόνος του 

γαλλικά και αγγλικά, άσκησε το επάγγελµα του µετα-

φραστή σε εφηµερίδες.

 Ξεκίνησε συνθέτοντας πολυσέλιδα µυθιστορήµατα, 

το ιδιαίτερο ύφος του όµως το διαµόρφωσε όταν επι-

δόθηκε στη µικρή φόρµα του διηγήµατος, από το 1887 

και έπειτα.  Έγραψε συνολικά εκατόν εβδοµήντα περίπου 

διηγήµατα. Από τα ωραιότερα είναι τα ερωτικά που 

σχολιάζονται σε αυτήν εδώ την έκδοση, καθώς και η 

νουβέλα Η Φόνισσα. 

 Ενόσω ζούσε απόλαυσε µεγάλη φήµη, χωρίς να δει 

τυπωµένο ούτε ένα βιβλίο του.  Έζησε στην Αθήνα, µέσα 

στην ανέχεια, και πέθανε στη Σκιάθο το 1911, σε ηλικία 

εξήντα ετών. 

 Το έργο του έχει γίνει αντικείµενο εντατικής µελέτης 

και σφοδρών αντιπαραθέσεων. 

   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Έρως νάρκισσος, έρως θείος: 

όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Έρως νάρκισσος, έρως θείος: 

όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΙΚΑ

pantone 1817 red 032 warm gray2 black

© φωτογραφίας: Paul Fearn / Alamy Stock Photo, κωδ. J2Y457

Α
Λ

ΕΞ
Α

Ν
Δ

ΡΟ
Σ

 Π
Α

Π
Α

Δ
ΙΑ

Μ
Α

Ν
Τ

Η
Σ

, 1
90

8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚPΗΤΗΣ
Eκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολης Πανεπιστημιου Κρητης

Μεθοδολογικά 
ζητήματα 
στις Κλασικές 
Σπουδές 
Παλαιά προβλήματα 
και νέες προκλήσεις

Επιμέλεια: Μελίνα Ταμιωλάκη

ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΧΤΙΝ

Ο Ραµπελαί και ο κόσµος του είναι µια συναρπαστική ερµηνεία του 
ραµπελαισιανού µυθιστορήµατος. Εδώ ο Μπαχτίν δείχνει την ουσιαστι-
κή σχέση του Γαργαντούα και του Πανταγκρυέλ µε τη λαϊκή κουλτούρα, 
µε τον γκροτέσκο ρεαλισµό, µε το καρναβάλι. Ο Ραµπελαί δεν έγραψε τα 
βιβλία του αποµονωµένος στο σπουδαστήριό του, αλλά τριγυρνώντας 
στα παζάρια και στα πανηγύρια των γαλλικών πόλεων, ακούγοντας τις 
φωνές των πραγµατευτών και παρακολουθώντας παραστάσεις πλανό-
διων θιάσων. Άλλωστε, ο Ραµπελαί ήταν ένας σπουδαίος εκπρόσωπος 
της γκροτέσκας λογοτεχνίας: δεν υπηρέτησε το κλασικό αισθητικό ιδεώ-
δες, αλλά ανέδειξε το δύσµορφο, το παράδοξο και το υπερβολικό. 
Κυρίως όµως έγινε ο κατεξοχήν εκφραστής του καρναβαλικού πνεύµα-
τος, εκείνης της δύναµης που ανατρέπει και αναποδογυρίζει την 
κατεστηµένη τάξη. Η µελέτη του Μπαχτίν, ωστόσο, δεν αρκείται στην 
ερµηνεία του Ραµπελαί· παρουσιάζει επίσης από µια εντελώς νέα οπτική 
την κοινωνία και τον πολιτισµό της Αναγέννησης. Αποδεικνύει ότι οι 
γιορτές, τα πανηγύρια και τα καρναβάλια, η κουλτούρα του γέλιου και 
της πλατείας, δεν ήταν τότε περιθωριακά αλλά κεντρικά στοιχεία στη 
ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ο 
οµαλός εργασιακός βίος διακοπτόταν από πολυήµερες διασκεδάσεις, µε 
οργανωµένες παρελάσεις, χορούς και γλέντια. Και αυτές οι λαϊκές 
γιορτές και διασκεδάσεις καθόριζαν τη σκέψη και τη ζωή όλων των 
κοινωνικών τάξεων. Πάνω απ’ όλα όµως, το βιβλίο του Μπαχτίν είναι ένα 
µανιφέστο που κηρύσσει την πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπινου 
πνεύµατος από το φόβο. Στόχος των επιθέσεων του Ραµπελαί, µας 
θυµίζει ο συγγραφέας, ήταν οι αγέλαστοι, όλοι εκείνοι που εκφοβίζουν 
και καταπιέζουν την ανθρωπότητα µε τη σοβαρότητα και τη σκυθρωπό-
τητά τους. Χάρη στο γέλιο, µε την καταστροφική και ταυτόχρονα 
αναγεννητική δύναµή του, ο άνθρωπος απελευθερώνεται από το φόβο. 

Ο Μιχαήλ Μπαχτίν, Ρώσος θεωρητικός της λογοτε-
χνίας και φιλόσοφος, γεννήθηκε το 1895 στο Οριόλ. Τα 
πρώτα έργα του ήταν φιλοσοφικές µελέτες που δηµοσι-
εύτηκαν κατά τη δεκαετία του 1920. Το 1929 δηµο-
σιεύτηκε το βιβλίο του για τον Ντοστογιέφσκι, το πρώτο 
µείζον έργο του, που είλκυσε αµέσως την προσοχή. Την 
ίδια χρονιά όµως συλλαµβάνεται και καταδικάζεται σε 
δεκαετή αποµάκρυνση από τη Μόσχα. 

Για τριάντα περίπου χρόνια θα ζήσει στην αφάνεια, 
µακριά από το κέντρο της σοβιετικής πνευµατικής ζωής. 
Το 1960 τον ανακαλύπτουν στο Σαράνσκ τρεις φοιτη-
τές φιλολογίας, που είχαν διαβάσει το έργο του αλλά 
τον θεωρούσαν νεκρό. Τον πείθουν να επανεκδώσει το 
βιβλίο του για τον Ντοστογιέφσκι (Ζητήµατα της ποιητι-
κής του Ντοστογιέφσκι, 1963) και την αδηµοσίευτη 
διατριβή του για τον Ραµπελαί. Το 1969 επιστρέφει στη 
Μόσχα, όπου θα ζήσει µέχρι το θάνατό του το 1975. Ο 
Μπαχτίν θεωρείται σήµερα ένας από τους κορυφαίους 
στοχαστές του 20ού αιώνα. Με το έργο του εισήγαγε 
στη µελέτη της λογοτεχνίας τις έννοιες της πολυφωνίας, 
της διαλογικότητας, του καρναβαλικού στοιχείου, του 
χρονότοπου, επηρέασε όµως και πολλούς άλλους επι-
στηµονικούς κλάδους, όπως την επιστηµολογία, την 
πολιτισµική θεωρία και τη φιλοσοφική ανθρωπολογία.

ISBN 978-960-524-478-1

Ο ΡΑΜΠΕΛΑΙ
ΚΑΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  |  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΑΜΠΕΛΑΙ
ΚΑΙ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥ

Μετάφραση από τα ρωσικά 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ

Για τη λαϊκή κουλτoύρα 
του Mεσαίωνα και της Aναγέννησης

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΧΤΙΝ

black pantone 685
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Σ το κλασικό πλέον αυτό έργο, ο αιγυπτιολόγος Jan Assmann αναπτύσ-
σει ένα σύνθετο θεωρητικό μοντέλο για να ερμηνεύσει τους μηχανι-
σμούς συγκρότησης και συντήρησης της πολιτισμικής μνήμης αλλά 

και την καθοριστική της σημασία στους πρώιμους ανώτερους πολιτισμούς. 
Με αφετηρία τη λησμονημένη θεωρία του Maurice Halbwachs, ο Assmann 
εστιάζει όχι μόνο στον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της συλλογικής μνή-
μης ως κοινωνικής κατασκευής αλλά κυρίως στις στρατηγικές ενεργοποίη-
σής της και στην ιδιαίτερη τεχνολογική υφή των μέσων επικοινωνίας, με τη 
βοήθεια των οποίων αυτή διατηρείται ζωντανή και μεταδίδεται. 

Το νέο αυτό ερμηνευτικό πλαίσιο αναλύεται στο πρώτο, θεωρητικό, μέρος 
του βιβλίου με βάση το τρίπτυχο ανάμνηση, γραφή και συλλογική ταυτότητα. 
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε τέσσερεις περιπτωσιολο-
γικές μελέτες από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Μεσοποταμία και την Ελλάδα, 
στις οποίες ο συγγραφέας αναλύει τον ρόλο της γραφής –και, ιδιαίτερα, των 
κανονικών κειμένων– για την καλλιέργεια ενός αποθέματος συλλογικής γνώ-
σης το οποίο λειτουργεί ως θεμέλιο της ταυτοτικής συνείδησης μιας ομάδας. 

Αμέσως μετά την πρώτη του έκδοση, το μεγαλόπνοο αυτό έργο μεταφρά-
στηκε σε πολλές γλώσσες ασκώντας βαθιά επίδραση στον χώρο των ανθρω-
πιστικών επιστημών.

JAN ASSMANN

Στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή του καριέρα ως 
τακτικός καθηγητής Αιγυπτιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο της Χαϊδελβέργης, ο Jan Assmann μελέτησε 
συστηματικά διάφορες πτυχές της αρχαίας αιγυ-
πτιακής θρησκείας, ιστορίας και λογοτεχνίας. Μετά 
από μια σειρά θεμελιωδών συμβολών στον χώρο 
του γνωστικού του αντικειμένου, καταπιάστηκε με 
καίρια ζητήματα της θρησκειολογίας και της ιστο-
ρίας των πολιτισμών διευρύνοντας εντυπωσιακά 
το φάσμα των επιστημονικών του ενδιαφερόντων. 
Έχει δημοσιεύσει πλήθος μονογραφίες που δι-
ακρίνονται από έναν μεστό επστημονικό λόγο, 
αναλυτική οξυδέρκεια και εξαιρετική συνθετική 
ικανότητα. Μεταξύ των έργων του, πολλά από τα 
οποία έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, 
ξεχωρίζουν τα ακόλουθα: Egyptian Solar Religion 
(1995), Moses the Egyptian: The Memory of Egypt 
in Western Monotheism (1997), The Search for 
God in Ancient Egypt (2001), The Mind of Egypt: 
History and Meaning in the Time of the Pharaohs 
(2002), Death And Salvation in Ancient Egypt 
(2006), Of God and Gods: Egypt, Israel, and the 
Rise of Monotheism (2008), The Mosaic Distinction 
or The Price of Monotheism (2009).

ΕΙΚΌΝΑ ΕΞΩΦΎΛΛΌΎ 

Ό αιγυπτιακός θεός της γραφής Θωτ. Ναός της Άθωρ 
στα Δένδερα, 1ος αι. π.Χ. (Φωτογραφία: Paul Smit).

ISBN 978-960-524-485-9
Π.Ε.Κ.

Ι .Τ.Ε.

JAN ASSMANN
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Μετάφραση - Επιστημονική επιμέλεια 

Διαμαντής Παναγιωτόπουλος

Πρόλογος

Άγγελος Χανιώτης

Γραφή, ανάμνηση 
και πολιτική ταυτότητα  
στους πρώιμους 
ανώτερους πολιτισμούς

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ  ΚΡΗΤΗΣ

Στο βιβλίο επιχειρείται μια θεώρηση της ελλαδικής λογοτεχνίας των Ρομαντικών χρόνων· 
ένα πανόραμα που περιλαμβάνει και τα έργα (ποίη ση, πεζογραφία, θέατρο), και –όσο 
γίνεται– τους αναγνώστες τους. Η αφήγηση ακολουθεί πιστά τη ροή του ιστορικού χρό-
νου· η λογοτεχνική παραγωγή εξετάζεται ανά έτος (ενίοτε ανά διετία) σύμφωνα με τη 
σειρά που εκδίδεται. Επικεντρώνεται κυρίως στην ελλαδική, κι όχι γενικότερα στην ελλη-
νική λογοτεχνία, αφήνει δηλαδή έξω από το πεδίο τα Επτάνησα και σε μεγάλο βαθμό τη 
λιγοστή –για όλη την πεντηκονταετία περίπου– παραγωγή της Πόλης, της Σμύρνης και των 
παροικιών: όλα αυτά τα έργα ελάχιστα ή και καθόλου δεν διαβάστηκαν από το ελλαδικό 
κοινό πριν το 1880 ούτε επηρέασαν τους συγγραφείς είτε τους αναγνώστες – η συνεξέ-
τασή τους θα παραγνώριζε αυτό το γεγονός, και θα δημιουργούσε μια πλασματική ιδέα.

Περισσότερο μια ιστορική αφήγηση που πλησιάζει κάπως το δοκίμιο παρά ένα τυπικό 
εγχειρίδιο, το βιβλίο επιλέγει να ρίξει φως σε ζητήματα που είχαν μείνει στο περιθώριο, 
να σχολιάσει περισσότερο όσα η διερεύνησή τους μας προσφέρει μια συνολικότερη 
θέαση της ρομαντικής εποχής. Έτσι, πλάι στη ελληνική παραγωγή, συνυπολογίζονται 
και οι μεταφράσεις της ευρωπαϊκής πεζογραφίας, καθώς και ο πνευματικός (εν μέρει και 
ο κοινωνικός ή πολιτικός) περίγυρος: τα περιοδικά, οι εφημερίδες, η κριτική σκέψη, τα 
σημαντικά ιστορικά έργα, αλλά και οι τρόποι διάδοσης των εντύπων. Μολονότι ξέρουμε 
ελάχιστα για το πόσοι διάβαζαν και τί διαβαζόταν, ο συγγραφέας προσπαθεί, με βάση τις 
προσιτές πηγές, να αναδείξει, όσο γίνεται, και το αναγνωστικό τοπίο.

ISBN 978-960-524-506-1
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ Εξώφυλλο: Αλέκος Βλ. Λεβίδης
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Αλέξης Πολίτης

Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
1830 - 1880

ποίηση
πεζογραφία
θέατρο
πνευματική κίνηση
αναγνώστες
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Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην 
Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
στο Université Paris IV (Sorbonne). Από το 
1976 έως το 1989 εργάσθηκε στο Κέντρο Νεο- 
ελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, και από το 1989 έως το 2012 στη Φι-
λοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολο γίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης. Τώρα είναι ομότιμος καθη-
γητής της ίδιας Σχολής.

Αυτοτελείς εργασίες του (επιλογή): Το δη μοτικό 
τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, 31985· Η ανα-
κάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 
Αθήνα 1984, 21999· Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες 
και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 
1993, 32003· Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά 
Τραγούδια, Α΄-Β΄, Ηράκλειο 1999, 32000· Το μυθο-
λογικό κενό, Αθήνα 2000· Εγχειρίδιο του Νεοελλη-
νιστή. Βιβλιογρα φίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, 
ευρετήρια, χρονολόγια, κ.ά. (με τη συνεργασία 
του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας 
Μαθιoυδάκη), Ηράκλειο 2002, 22005· Αποτυπώ-
ματα του χρόνου, Αθήνα 2006· Το δημοτικό τρα-
γούδι, Ηράκλειο 2010· Στρατηγού Μακρυγιάννη 
Απομνημονεύματα, Α΄-Γ΄, Αθήνα 2011 (επιμέλεια· 
με τη συνεργασία της Γεωργίας Παπαγεωργίου).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Έφη Αβδελά
Δημήτρης Αρβανιτάκης
Ελίζα Άννα Δελβερούδη  
Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος
Σωκράτης Πετμεζάς  
Τάσος Σακελλαρόπουλος

Ξαφνιαζόμαστε τα τελευταία χρόνια όποτε συνειδητοποιούμε την απήχηση 
που εξακολουθούν να έχουν σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
οι φυλετικές θεωρίες και οι ρατσιστικές αντιλήψεις. Οι ιδέες που ταξινομούν 
τις ανθρώπινες ομάδες σε φυλές σύμφωνα με τα εξωτερικά τους φυσικά χαρα
κτηριστικά, και τις ιεραρχούν ανάγοντας τα χαρακτηριστικά αυτά σε διανοητική 
ικανότητα, πολιτισμικό επίπεδο και κοινωνική οργάνωση, είναι προϊόν του ευρω
παϊκού Δια φωτισμού και της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Στη Δύση, επί έναν 
περίπου αιώνα, αποτέλεσαν απολύτως αποδεκτές και έγκυρες επιστημονικές θέ
σεις με τεράστια απήχηση στο ευρύ κοινό και τροφοδότησαν κρατικές πολιτικές 
για τη βελτίωση της φυλετικής ποιότητας σε πολλές χώρες, πριν γνωρίσουν τη 
διεθνή απόρριψη μετά τη σύνδεσή τους με τα εγκλήματα του ναζισμού κατά τον  
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα κείμενα του τόμου συνιστούν μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί η  διάχυση 
των φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα και τα πολλαπλά νοήματα που παίρνει 
στον χρόνο η έννοια της φυλής: Ιχνηλατούν εξίσου τις διαδρομές μέσα από 
τις οποίες διαδόθηκαν οι φυλετικές θεωρίες όσο και τις προσαρμογές τους 
στα ελληνικά ζητούμενα, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα· δείχνουν 
πώς οι φυλετικές θεωρίες επέδρασαν στη διαμόρφωση νέων εξειδικεύσεων στο 
ελληνικό πανεπιστήμιο, τροφοδότησαν επιστημονικές και επαγγελματικές αντι
παραθέσεις και στήριξαν επιστημονικές προτάσεις για την υιοθέτηση ευγονικών 
πολιτικών· διερευνούν πώς ενσωματώνονται φυλετικές θεωρίες ή εκλαϊκευτικές 
εκδοχές τους σε πολιτικές ιδεολογίες κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και 
πώς χρησιμοποιούνται στην προώθηση εθνικών πολιτικών· ανιχνεύουν επίσης 
στοιχεία της διάχυσης των φυλετικών θεωριών σε λογοτεχνικά κείμενα ή σε 
κριτικούς, ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης· τέλος, εξετάζουν επιβιώσεις 
των φυλετικών θεωριών σε σημερινές εκδοχές της διαπλοκής του εθνικισμού με 
τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, όπως αποτυπώνονται στον νομικό, επιστη
μονικό, λαϊκιστικό ή θρησκευτικό λόγο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  
&  ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εξώφυλλο: Αλέκος Βλ. Λεβίδης

I.T.E.

Π.Ε.Κ.

ISBN 9789605244897

Φυλετικές θεωρίες  
στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,  
ΤΗ ΛΟγΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙώΝΑ
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Η αρχαία φιλοσοφία είναι µεν µία ορισµένη περίοδος της ιστορίας της 
φιλοσοφίας, είναι όµως και η περίοδος εκείνη στην οποία το πεδίο της 
φιλοσοφίας, όπως το γνωρίζουµε στο δυτικό κόσµο τουλάχιστον, δια-
µορφώνεται και κρυσταλλώνεται, τόσο όσον αφορά τα ερωτήµατα που 
τίθενται, αυτά που σήµερα αποκαλούµε φιλοσοφικά ερωτήµατα, όσο και 
τους τρόπους διαχείρισής τους. Η αρχαία φιλοσοφία αποτελεί ωστόσο 
και ένα αντικείµενο που αφορά όχι µόνο τους έχοντες ειδικά φιλοσοφι-
κά ενδιαφέροντα, αλλά και κάθε µορφωµένο άνθρωπο, στο βαθµό που ένα 
µεγάλο µέρος του εννοιολογικού µας ορίζοντα συγκροτήθηκε στα έργα 
και µέσα από τις συζητήσεις των φιλοσόφων της ελληνορωµαϊκής 
αρχαιότητας. Ο εννοιολογικός αυτός ορίζοντας διαµόρφωσε µε τη σειρά 
του µια πλειάδα πολιτιστικών και πνευµατικών φαινοµένων, όπως την 
πολιτική και επιστηµονική µας σκέψη, τον νοµικό µας πολιτισµό, τη 
χριστιανική θεολογία. 

Τα κείµενα του τόµου στοχεύουν αφενός να εισαγάγουν τον ενδιαφερόµενο 
στους βασικούς τοµείς της αρχαίας φιλοσοφίας (π.χ. λογική, γνωσιο-
θεωρία, ηθική), όσο και να διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη για 
ζητήµατα κεντρικής σηµασίας για την εννοιολογική µας συγκρότηση, 
όπως είναι η σχέση αισθητού και νοητού, ατοµικού και κοινού καλού, 
λόγου και συναισθήµατος, ή της δοµής της γνώσης. Τα κεφάλαια του 
τόµου είναι θεµατικά οργανωµένα και είναι γραµµένα από Έλληνες 
ειδικούς που δραστηριοποιούνται σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.

γράφουν 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ, ∆ΟΥΚΑΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΒΟΥΛΑ ΚΟΤΖΙΑ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΠΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΡΑΓΚΟΣ, ∆ΩΡΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

Επιµέλεια ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ

Φιλοσοφία

ISBN 978-960-524-493-4

7 8 9 6 0 5 2 4 4 9 3 49

Σχεδίαση εξωφύλλου
Ιφιγένεια Βασιλείου

Εικονογράφηση
Θεόδωρος Κωβαίος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ



επιλογή απο τις πρόσφατες εκδόσεις

Μετάφραση
Κατερίνα Λιγκοβανλή

Εισαγωγή, επίλογος, σχολιασµός
 Paul Ekman

ΚΑΡΟΛΟΣ ∆ΑΡΒΙΝΟΣ

Η ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΩΝ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ
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Μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης
Γ. Βαρβούνης, Α. Βροντελή, Α. Δέτση, Α. Ζωγράφος, Η. Κακουλίδης,  
Χ. Κατερινόπουλος, Β. Νικολαΐδου, Θ. Πρεβεδώρος, Β. Σαρλή, Σ. Χαρουτουνιάν

Επιστηµονική επιµέλεια
Ιουλία Σμόνου, Μανώλης Στρατάκης

ΧΗΜΕ Ι Α

Οργανική χημεία

J O H N  M c M U R RY

Η  Οργανική χημεία του John McMurry θεωρείται παγκοσμίως το πιο αξιόπι-

στο και εύχρηστο εγχειρίδιο διδασκαλίας της οργανικής χημείας σε τριτο-

βάθμιο επίπεδο. Καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες, έχει μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες, φέρνοντας σε ουσιαστική επαφή με την οργανική χημεία τουλάχιστον 

1.000.000 φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Η έκδοσή του στα ελληνικά, πριν από 20 

χρόνια περίπου, γνώρισε εντυπωσιακή υποδοχή από την ακαδημαϊκή μας κοι-

νότητα – διδάσκοντες και φοιτητές. Η 9η αμερικανική έκδοση, μετάφραση της 

οποίας είναι η 2η ελληνική, διατηρεί αναλλοίωτες τις αρετές των προηγούμενων 

εκδόσεων: σφαιρική κάλυψη των θεμάτων, σαφήνεια, επιστημονική εγκυρότητα 

και το φημισμένο στυλ γραφής του ίδιου του McMurry. Ωστόσο, η νέα έκδοση 

είναι ακόμα καλύτερη. Έχει πολύ περισσότερα προβλήματα και ασκήσεις, και-

νοτόμους μηχανισμούς ανασκόπησης και ελέγχου εμπέδωσης της ύλης, ενώ 

είναι πλήρως ενημερωμένη σε πεδία αιχμής όπως η φασματοσκοπία πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού. Η Οργανική χημεία του McMurry παραμένει –και στην 

τελευταία έκδοσή της– το πρότυπο με το οποίο καλούνται να «αναμετρηθούν» 

όλα τα άλλα συγγράμματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. 

ISBN 978-960-524-491-0

Ο John E. McMurry είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, μέ-
λος της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης και Εταίρος του Ιδρύματος 
Alfred P. Sloan. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας,  Alexander 
von Humboldt, και Max Planck για την έρευνα), ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 
12 γλώσσες. Επινόησε την περίφημη αντίδραση McMurry, που χρησιμοποιείται ευρέως για 
την εργαστηριακή παρασκευή οργανικών μορίων και φαρμάκων.
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ISBN 978-960-524-495-8

 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

J. M. BERG � J. L. TYMOCZKO � G. J. GATTO � L. STRYER

Bιοχημεία
Απόδοση στα ελληνικά 

Αλέξης Αλετράς, Διονύσης Δραΐνας, Ηλίας Κούβελας, Αικατερίνη Κωνσταντίνου, 

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος, Μαριλένα Παπαϊωάννου, Ευστάθιος Χατζηλουκάς

Επιστηµονική επιµέλεια

Αζαρίας Καραµανλίδης, Γεώργιος K. Παπαδόπουλος

H πρώτη αμερικανική έκδοση αυτού του συγγράμματος κυκλοφόρη-

σε με τον τίτλο Biochemistry το 1975. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 

«Βιοχημεία του Stryer», όπως έγινε ευρύτερα γνωστή, άλλαξε ριζικά 

τον τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου 

στον αγγλόφωνο κόσμο. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα όταν εμφα-

νίστηκε η πρώτη έκδοση στα ελληνικά, η οποία κυκλοφόρησε σε δύο 

τόμους το 1994 και το 1995, και αποτελούσε μετάφραση της τρίτης 

αμερικανικής. Επί τέσσερις συναπτές δεκαετίες, τα θεμελιώδη χαρα-

κτηριστικά των αλλεπάλληλων εκδόσεων του συγγράμματος, στα 

αγγλικά και τα ελληνικά, παρέμειναν αναλλοίωτα: άριστη διάρθρωση 

της ύλης, σαφήνεια στην έκφραση, πλούσια εικονογράφηση, περι-

γραφή των πιο πρόσφατων ερευνητικών τεχνικών και της προόδου 

στη θεωρητική έρευνα, σύνδεση των βιοχημικών φαινομένων και 

διαδικασιών με τη θεωρία της εξέλιξης, τη φυσιολογία και την ιατρι-

κή. Τα ίδια ακριβώς γνωρίσματα χαρακτηρίζουν και την τελευταία 

ελληνική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, η οποία είναι μετάφρα-

ση της όγδοης (και πιο πρόσφατης) αμερικανικής. 

Ο Lubert Stryer είναι ομότιμος καθηγητής κυτταρικής βιολογίας και νευροβιο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο Stanford. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Harvard, 
είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Αμερικανικής Φιλοσοφι-
κής Εταιρείας. Για το ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, 
ενώ το 2006 του απονεμήθηκε το Εθνικό Μετάλλιο για τις Επιστήμες. 

Ο Jeremy M. Berg είναι τακτικός καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας και 
βιολογίας συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, και διευθυντής του 
Ινστιτούτου Εξατομικευμένης Ιατρικής. Απόφοιτος των πανεπιστημίων Stan-
ford και Harvard, διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, 
διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Γενικών Ιατρικών Επιστημών των ΗΠΑ και 
πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Για 
το ερευνητικό και το διδακτικό του έργο έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία. 

Ο John L. Tymoczko είναι τακτικός καθηγητής βιολογίας στο Κολέγιο Carle-
ton. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σικάγου, έχει πλούσιο ερευνητικό και 
διδακτικό έργο στο πεδίο της βιοχημείας.

Ο Gregory J. Gatto, Jr. είναι ανώτερος επιστημονικός ερευνητής στη Μονάδα 
Μελέτης Φαρμάκων για την Καρδιακή Ανεπάρκεια της εταιρείας GlaxoSmith- 
Kline. Απόφοιτος των πανεπιστημίων Princeton και Johns Hopkins, ήταν μέχρι 
το 2006 μεταδιδακτορικός υπότροφος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Harvard.

Μετάφραση της 8ης αμερικανικής έκδοσης

ΠΕΚ

ΙΤΕ

ΔΙΚΑΙΟ 
KAI

ΔΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ

Τί είναι το δίκαιο και πώς οι δικαστές αντλούν από αυτό τις κρίσεις που εκφέρουν, 
οφείλοντας µάλιστα να τις αιτιολογήσουν ως σύννοµες; Όσο και αν φαίνεται 
παράδοξο, οι απαντήσεις που δίνονται συνήθως στο ερώτηµα αυτό χαρακτηρί-
ζονται από µία υπεραπλούστευση που δεν συνάδει µε την κρισιµότητά του. Κατά 
την κρατούσα άποψη, το δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων αρµοδίως τεθειµένων, 
ο κάθε κανόνας αποτελεί µία γενικού χαρακτήρα γλωσσική πρόταση και η αιτιολό-
γηση της δικανικής κρίσης γίνεται µέσω ενός απαγωγικού συλλογισµού, δηλαδή 
µιάς λογικής µετάβασης από το γενικό στο ατοµικό, µε τη συνεπικουρία της σηµα-
σιολογικής ανάλυσης των γλωσσικών εκφράσεων που απαρτίζουν το κείµενο του 
εφαρµοζόµενου κανόνα, ώστε να εξαχθεί το ρυθµιστικό νόηµα που περιέκλεισε σε 
αυτό ο νοµοθέτης.

Το παρόν βιβλίο, που απευθύνεται όχι µόνο στους νοµικούς της θεωρίας και της 
πράξης αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για βασικά ζητήµατα της πρακτι-
κής φιλοσοφίας, θέτει υπό αµφισβήτηση όλες αυτές τις παραδοχές. Εµβαθύ-
νοντας στη σύγχρονη φιλοσοφική συζήτηση γύρω από την κανονιστικότητα και 
τους κανόνες, και ιδίως διαλεγόµενο µε τις πιο πρόσφατες απόψεις που έχουν 
διατυπωθεί στο πεδίο της ηθικής θεωρίας, υποστηρίζει µε αναλυτικά επιχειρήµατα 
ότι η ισχύς του δικαίου δεν στηρίζεται στο ωµό γεγονός της θέσπισης των 
κανόνων του από πρόσωπα αρµόδια να καθιστούν τη βούλησή τους δεσµευτική 
για όλους, αλλά στην ερµηνεία των κρίσιµων «θεσµικών γεγονότων» υπό το 
πρίσµα όλων των συναφών αρχών πολιτικής ηθικής. Οι λόγοι µε τους οποίους οι 
δικαστές αιτιολογούν τις κρίσεις τους δεν µπορούν να είναι άλλοι από τους 
ηθικούς λόγους που απευθύνονται προς τους πολίτες, ζητώντας από αυτούς να 
πράττουν σύµφωνα µε το δίκαιο, ακόµη και όταν διαφωνούν ηθικά ή πολιτικά µε 
το περιεχόµενό του. Μία βασική µεθοδολογική συνέπεια της φιλοσοφικής αυτής 
αφετηρίας είναι ότι η θεµελίωση των δικανικών κρίσεων έχει πάντοτε χαρακτήρα 
επιχειρηµατολογικό και όχι λογικό.

black pantone 635

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ 
KAI

ΔΙΚΑΝΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ

µια φιλοσοφική αναθεώρηση
της µεθοδολογίας του δικαίου

Ο Παύλος Σούρλας είναι οµότιµος καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Δίδαξε πολλά χρόνια φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική φιλοσοφία και ηθική, σε 

συνεργασία και µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Έχει δηµοσιεύσει εννέα βιβλία και πολυάριθµα 

άρθρα στα αντικείµενα αυτά.

ISBN 978-960-524-486-6
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1. LEONARD MLODINOW

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ
πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας

2. MAΤΤ RIDLEΥ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
πώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

Ο Ματτ Ρίντλεϋ είναι συγγραφέας πολλών βραβευµένων 

βιβλίων, όπως τα Genome, The Red Queen (Η κόκκινη 

βασίλισσα) και The Origins of Virtue (Οι ρίζες της αρετής), τα 

οποία έχουν µεταφραστεί σε 31 γλώσσες. Έχει διατελέσει 

επιστηµονικός αρχισυντάκτης του Economist, και γράφει µια 

εβδοµαδιαία στήλη στους Times του Λονδίνου. Ζει στην 

Αγγλία.

 

Εδώ και διακόσια χρόνια οι πεσιµιστές έχουν κυριαρχήσει στον δηµόσιο 
διάλογο, επιµένοντας ότι τα πράγµατα θα γίνουν σύντοµα πολύ χειρότερα. 
Στην πραγµατικότητα όµως η ζωή βελτιώνεται – και µάλιστα µε επιταχυνόµε-
νο ρυθµό. Η πρόσβαση στην τροφή, το εισόδηµα και το προσδόκιµο ζωής 
βρίσκονται σε άνοδο· οι αρρώστιες, η παιδική θνησιµότητα και η βία 
µειώνονται σε όλη την υφήλιο. Η Αφρική βγαίνει από τη φτώχεια ακολουθώ-
ντας την Ασία· το ∆ιαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο και η µεταφορά εµπορευ-
µάτων µε κοντέινερ κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο πλούσια από όσο ποτέ 
στο παρελθόν. Ο συλλογικός µας εγκέφαλος (οι διασυνδεδεµένες δεξιό-
τητες και γνώσεις της ανθρωπότητας) µας έχει προσφέρει τεράστιες δυνα-
τότητες, και φαίνεται να µας επιφυλάσσει ασύλληπτες εξελίξεις για το 
µέλλον.

Σε αυτή την τολµηρή και εγκαρδιωτική διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο 
ο ανθρώπινος πολιτισµός εξελίσσεται στη θετική κατεύθυνση µέσω της 
ανταλλαγής και της εξειδίκευσης, ο γνωστός συγγραφέας Ματτ Ρίντλεϋ δεν 
αρκείται στο να περιγράψει πώς βελτιώνονται τα πράγµατα. Εξηγεί επίσης το 
γιατί. Ένα πνευµατώδες, αναζωογονητικό και διαφωτιστικό έργο που καλύ-
πτει όλο το εύρος της ανθρώπινης ιστορίας από την Εποχή του Λίθου µέχρι 
το ∆ιαδίκτυο, η Ορθολογική αισιοδοξία θα αλλάξει την αντίληψή σας για 
τον κόσµο προς το καλύτερο.

«Ο Ματτ Ρίντλεϋ µας προσφέρει µια δυναµική και διεισδυτική περιγραφή των λόγων που 
η ανθρώπινη ζωή βελτιώνεται αδιάκοπα στο διάβα της ιστορίας, και µια υπέροχη ανασκό-
πηση των τρόπων µε τους οποίους προοδεύουν οι ανθρώπινοι πολιτισµοί.»

The New York Times

2
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1/Τζόζεφ Στρέγερ 
ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

2/Τζων Μικλεθουέιτ & Άντριαν Γούλντριτζ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3/Μαίρη Χίλσον
ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4/Φρανσουά Ζυλλιέν
EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ 

5/Φρεντερίκ Μπαστιά
H ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

6/Ίαν Γκόλντιν, Τζέφρυ Κάµερον & 
Μίρα Μπαλαρατζάν
ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

7/Φοίβος Παναγιωτίδης
MIΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

8/Στέφανος Τραχανάς
TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

9/Σέρι Μπέρµαν
TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10/Μαξ Βέµπερ
TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

11/Νόρµπερτ Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

12/Έντµουντ Γκος
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

13/Ατούλ Γκαουάντε 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

14/Σταύρος Ζουµπουλάκης
Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ

15/Τζέραλντ Άλλαν Κοέν 
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

16/Γκέρχαρντ Ερνστ
ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

17/Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν
H AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

18/Πιερ Καΰκ & Αντρέ Ζυλµπερµπέργκ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 

19/Tζέφρυ Πάρκερ & Mπρέντα Πάρκερ
ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ

Εδώ και δεκαετίες, το Ιράν βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της 
διεθνούς επικαιρότητας. Όµως πόσο καλά γνωρίζουµε τούτη τη χώρα και 
τους κατοίκους της; Είναι ένα κράτος-ταραξίας που µοιραία οδηγείται στη 
διεθνή αποµόνωση; Είναι η κοιτίδα ενός ακραίου ισλαµιστικού 
φονταµενταλισµού που µας απειλεί; Άραγε η ιρανική κοινωνία βουλιάζει, 
πράγµατι, στην καθυστέρηση και την οπισθοδροµικότητα; Τελικά, πόσο 
µας έχουν επηρεάσει τα στερεότυπα που επανεµφανίζονται συνεχώς;

Το βιβλίο εξιστορεί την κάθοδο των Αρίων στα εδάφη νότια της Κασπίας, 
τη δηµιουργία µιας τεράστιας αυτοκρατορίας από τα παράλια του Αιγαίου 
µέχρι την Ινδία και την άνθηση ενός πολιτισµού που επηρέασε βαθιά 
λαούς από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τη Βεγγάλη και τις στέπες της 
Κεντρικής Ασίας. Οι συγγραφείς καταγράφουν µε οξύνοια τις παραδόσεις 
και την ιστορία της αρχαίας και της νεότερης Περσίας, τον ισχυρό δεσµό 
που εξακολουθεί να τις συνδέει, αλλά και τις επιδράσεις που αυτές 
άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, εξετάζουν τους τρόπους µε 
τους οποίους το πολυτάραχο παρελθόν και η περσική εκδοχή του ισλάµ 
επηρεάζουν όχι µονάχα το σύγχρονο Ιράν, µα και ολόκληρο τον 
µουσουλµανικό κόσµο.

Εδώ και δεκαετίες, το Ιράν βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της 
διεθνούς επικαιρότητας. Όµως πόσο καλά γνωρίζουµε τούτη τη χώρα και 
τους κατοίκους της; Είναι ένα κράτος-ταραξίας που µοιραία οδηγείται στη 
διεθνή αποµόνωση; Είναι η κοιτίδα ενός ακραίου ισλαµιστικού 
φονταµενταλισµού που µας απειλεί; Άραγε η ιρανική κοινωνία βουλιάζει, 
πράγµατι, στην καθυστέρηση και την οπισθοδροµικότητα; Τελικά, πόσο 
µας έχουν επηρεάσει τα στερεότυπα που επανεµφανίζονται συνεχώς;

Το βιβλίο εξιστορεί την κάθοδο των Αρίων στα εδάφη νότια της Κασπίας, 
τη δηµιουργία µιας τεράστιας αυτοκρατορίας από τα παράλια του Αιγαίου 
µέχρι την Ινδία και την άνθηση ενός πολιτισµού που επηρέασε βαθιά 
λαούς από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τη Βεγγάλη και τις στέπες της 
Κεντρικής Ασίας. Οι συγγραφείς καταγράφουν µε οξύνοια τις παραδόσεις 
και την ιστορία της αρχαίας και της νεότερης Περσίας, τον ισχυρό δεσµό 
που εξακολουθεί να τις συνδέει, αλλά και τις επιδράσεις που αυτές 
άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, εξετάζουν τους τρόπους µε 
τους οποίους το πολυτάραχο παρελθόν και η περσική εκδοχή του ισλάµ 
επηρεάζουν όχι µονάχα το σύγχρονο Ιράν, µα και ολόκληρο τον 
µουσουλµανικό κόσµο.

Ο Geoffrey Parker διετέλεσε ανώτερος ερευνητικός 
εταίρος του Πανεπιστηµίου του Μπίρµιγχαµ. Άλλα 
σηµαντικά βιβλία του: Sovereign City (2004) και 
Power in Stone (2014). 

Η Brenda Parker υπήρξε λέκτορας αγγλικής 
λογοτεχνίας και δηµιουργικής γραφής στο 
Πανεπιστήµιο του Μπίρµιγχαµ. 
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επιστηµονική επιµέλεια: Γιώργος Ευαγγελόπουλος



Παλαια κέιΜένα - νέές αναγνώςέις 

Διεύθυνση σειράς: Αγγέλα Καστρινάκη 

Η εκδοτική αυτή σειρά, που ξεκίνησε το 2013, σκοπό έχει να προσφέρει στο ανα γνωστικό 
κοινό σημαντικά έργα της νεοελληνικής λο γοτεχνίας σε επιμελημένη έκδοση, και ταυτόχρονα 
να προτείνει καινούργιες και πρωτότυπες αναγνώσεις· ανα γνώσεις, που αποκαλύπτουν σε κάθε 
έργο τις αθέατες όψεις του, το συνδέουν με ομόθεμα κείμενα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
λογοτε χνίας και το τοποθετούν στα ιστορικά του συμφραζόμενα. Η σειρά απευθύνεται τόσο στους 
ειδικούς όσο και στο ευρύ αναγνωστικό κοινό που επιθυμεί, πλάι στην απόλαυση του κειμένου, να 
γνωρίσει σε βάθος τους συγγραφείς και τα έργα τους. 

να συναναστραφεί, ως καθηγητής των ελληνικών, την 

οµορφότερη διασηµότητα της εποχής, την αυτοκράτειρα 

Ελισάβετ της Αυστρίας. Έγινε για ένα διάστηµα µοναχός 

σε καθολικό µοναστήρι· έφερε το πρώτο αυτοκίνητο στην 

Αθήνα· έστησε ένα πρωτοποριακό θέατρο, µε παραστά-

σεις άλλοτε απαιτητικές και άλλοτε για το πλατύ κοινό. 

Υπήρξε ένας άνθρωπος γοητευτικός και ιδιόρρυθµος.

   Το έργο του Το βιβλίο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, 

γραµµένο στα γερµανικά το 1898, τον κάνει γνωστό σε όλη 

την Ευρώπη, αλλά ανεπιθύµητο στην Αυστρία, όπου είχε 

ζήσει επί έντεκα χρόνια. Το δεύτερο και τελευταίο πεζό 

του, Η κερένια κούκλα, γράφεται στην Αθήνα και προκαλεί 

σάλο όταν πρωτοδηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, το 1908, για 

τη γλώσσα του, τη δηµοτική, και για την τολµηρότητα του 

θέµατος. Το µυθιστόρηµα εκδόθηκε ως αυτοτελές βιβλίο 

το 1911, τη χρονιά του πρώιµου θανάτου του συγγραφέα, 

αγαπήθηκε κι επανεκδόθηκε πολλές φορές, ενώ είναι το 

πρώτο ελληνικό έργο που µεταφέρεται στον κινηµατογρά-

φο, το 1916. 

Ο Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος 

(Αθήνα, 1867-1911) υπήρξε ποιητής, 

πεζογράφος, θεατρικός συγγρα-

φέας, σκηνοθέτης, επιχειρηµατίας 

του θεάτρου. Παραµορφωµένος 

στα πρώτα του χρόνια από 

ατύχηµα, είχε την παράξενη τύχη

Η Αγγέλα Καστρινάκη είναι καθηγήτρια στο Τµήµα Φιλολο-

γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

και πεζογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και 

σπούδασε φιλολογία στο Α.Π.Θ. Επιστηµονικά έργα: Οι 

περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική 

πεζογραφία (Διδακτορική διατριβή, 1995), Η φωνή του γενέ-

θλιου τόπου (1997), Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 

1940-1950 (2005). Έκδοση του µυθιστορήµατος Λεµονοδά-

σος του Κοσµά Πολίτη, µε τη µελέτη «Αναζητώντας το 

χρυσόµαλλο δέρας» (2010).

Έχει δηµοσιεύσει επίσης τέσσερις συλλογές διηγηµάτων 

(Φιλοξενούµενη, Εκδροµές µε φίλες, Τα όρια της ζεστασιάς, 

Εκδοχές της Πηνελόπης), ένα βιβλίο µε αυτοβιογραφικά 

δοκίµια (Η λογοτεχνία, µια σκανταλιά, µια διαφυγή ελευθερίας), 

το µυθιστόρηµα Έρωτας στον καιρό της ειρωνείας, καθώς και 

το αυτοβιογραφικό αφήγηµα για τη µεταπολίτευση Και 

βέβαια αλλάζει!. Διηγήµατά της έχουν µεταφραστεί σε 

διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Έχει τιµηθεί µε το Βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας 

Αµπντί Ιπεκτσί και µε το Κρατικό βραβείο δοκιµίου για τη 

µελέτη Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης (Άνω Βιάννος 1862  -  Ηράκλειο 

1920)  υπήρξε χρονογράφος –ο διάσηµος Διαβάτης– και 

λογοτέχνης, πρώτος πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, λεξικογράφος, 

µεταφραστής, λάτρης της καλής ζωής και του χαρτοπαι-

γνίου. Ξεκίνησε ως διηγηµατογράφος. Έγραψε δύο από τα 

πιο δηµοφιλή έργα της ελληνικής γραµµατείας, τον Πατούχα 

(1916) και την Πρώτη αγάπη (1919). Πνευµατώδες χιούµορ, λιτό 

ύφος και ψυχογραφική δεινότητα διακρίνουν την πένα του 

Κονδυλάκη.  

   Στο κύκνειο άσµα του, την Πρώτη αγάπη, υπερβαίνει το 

ηθογραφικό πλαίσιο, περνώντας στον συµβολισµό. Παρά 

τις µειωµένες σωµατικές και ψυχικές του δυνάµεις, εµβαθύ-

νει µε µοναδικό τρόπο στην ψυχοσύνθεση των ηρώων και 

στην περίπλοκη σχέση µάνας- γιου, προτού µάλιστα 

διαδοθεί ευρέως η φροϊδική θεωρία για τη σεξουαλικότητα.

Η Κέλη Δασκαλά γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1975. 

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, όπου εκπόνησε τη διατριβή της: «Η λογοτε-

χνική παραγωγή της Γενιάς του 1940 και η επιστροφή 

στη λυρική πεζογραφία» (2006). Έχει διδάξει στα 

Πανεπιστήµια Κρήτης και Πελοποννήσου (2007-2013) 

και έχει δηµοσιεύσει άρθρα για την αισθητική και την 

ιδεολογία της µεσοπολεµικής και µεταπολεµικής πε-

ζογραφίας, για το έργο των Βικέλα, Βιζυηνού, Παλαµά, 

Καρυωτάκη, καθώς και βιβλιοκρισίες. Έχει γράψει τη 

µελέτη Η µυθολογία της λέπρας από τη Βίβλο έως σήµερα 

που συνοδεύει την επανέκδοση της Άρρωστης πολιτείας 

της Γαλάτειας Καζαντζάκη (Ελληνικά Γράµµατα, 2010). 

Η παράδοσή της «Τα comics ως λογοτεχνία: διαβά-

ζοντας την αµερικάνικη, ευρωπαϊκή και ελληνική εικονο-

γραφηµένη αφήγηση» έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο 

των Ανοικτών Ακαδηµαϊκών Μαθηµάτων του Πανεπι-

στηµίου Κρήτης (https://opencourses.uoc.gr/courses). 

Τα δύο τελευταία χρόνια συντονίζει εργαστήρια 

δηµιουργικής γραφής και ανάγνωσης για παιδιά και 

ενήλικες. 

Στην Πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη τρία πρόσωπα αναµετρούνται 
µε αφορµή το πρωτόφαντο ξύπνηµα της αγάπης. Ο έφηβος 
Γιώργης ερωτεύεται την κατά δεκαπέντε περίπου χρόνια µεγαλύ-
τερή του Βαγγελιώ. Η µητέρα του αντιδρά έντονα. Τη στιγµή που 
φαίνεται πως καταφέρνει να αποµακρύνει τον γιο από την αγα-
πηµένη, η τελευταία αρρωσταίνει. Το πάθος του αγοριού αναζω-
πυρώνεται, οδηγώντας στα άκρα τη σύγκρουση των δύο γυναι-
κών. Ο Κονδυλάκης συνθέτει µια πρωτότυπη αφήγηση µε θέµα 
την αφύπνιση του ερωτικού ενστίκτου, εξιστορώντας τον αγώνα 
του ήρωα να ισορροπήσει ανάµεσα στην αγάπη για τη µάνα και 
στον έρωτα για τη Βαγγελιώ. Υπάρχει τελικά κερδισµένος στην 
Πρώτη αγάπη; Η Βαγγελιώ που αποθεώνεται; Η µάνα που 
«σώζει» τον µονάκριβό της;  

Η µελέτη της Κέλης Δασκαλά παρακολουθεί αρχικά πώς διαχει-
ρίζεται ο Κονδυλάκης τον µύθο της ανυπέρβλητης, ιερής, άδολης 
πρώτης αγάπης. Κατόπιν, αντλώντας παραδείγµατα και από 
άλλες µορφές έκφρασης (κινηµατογράφο, κόµικς, τηλεόραση), 
σκιαγραφεί την εξέλιξη του µύθου από τον ροµαντισµό ώς τις 
µέρες µας. Οι cougar ladies αντικαθιστούν τις εξιδανικευµένες 
γυναικείες µορφές του παρελθόντος. Τη νοσταλγία για τη 
µοναδική πρώτη αγάπη αντικαθιστά τώρα η σαγήνη του παθια-
σµένου «µεγάλου έρωτα», ανεξάρτητα αν είναι ο πρώτος, ο 
δεύτερος, ο τρίτος…

ISBN 978-960-524-423-1

ΚΕΛΗ ΔΑΣΚΑΛΑ
Πρώτη αγάπη και παντοτινή: 

Μεταµορφώσεις ενός λογοτεχνικού µύθου

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κωσταντίνος Χατζόπουλος 

(1868-1920) υπήρξε ποιητής, πεζο-

γράφος, µεταφραστής, δοκιµιογρά-

φος και εκδότης του πρωτοπορια-

κού περιοδικού Η Τέχνη. Έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση 

των καλλιτεχνικών ρευµάτων του 

Ο Δηµήτρης Πολυχρονάκης είναι αναπληρωτής 

καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στο Τµήµα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-

µίου Κρήτης. Γεννήθηκε το 1967 στο Ηράκλειο 

Κρήτης και σπούδασε φιλολογία στο Ρέθυµνο. Τα 

επιστηµονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται 

στον 19ο και τον πρώιµο 20ό αιώνα, µε κύρια αντικεί-

µενα µελέτης τα αισθητικά ρεύµατα του ροµαντισµού, 

του συµβολισµού και του ρεαλισµού. Έχει εκδώσει τα 

βιβλία: Ο κριτικός ιδεαλισµός του Ιάκωβου Πολυλά 

(2002), Όψεις της ροµαντικής ειρωνείας (2007), Πιερότοι 

ποιητές στην εποχή της παρακµής (2015), ενώ έχει 

µεταφράσει το δοκίµιο του Χέρµαν Μπροχ, Ο 

Χόφµανσταλ και η εποχή του (2003). Άρθρα του για τη 

νεοελληνική και ξένη φιλολογία έχουν δηµοσιευθεί σε 

περιοδικά, συλλογικούς τόµους και πρακτικά επιστη-

µονικών συνεδρίων.

Το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου είναι ένα έργο σταθµός της 

ελληνικής πεζογραφίας, καθώς αποτελεί το κορυφαίο πεζογράφηµα του 

συµβολισµού στην Ελλάδα. Χαµηλόφωνο και ατµοσφαιρικό, µεταφέρει 

τον αναγνώστη του στην ελληνική επαρχία των αρχών του 20ού αιώνα για 

να αφηγηθεί τα ερωτικά και υπαρξιακά αδιέξοδα των ανθρώπων της. Με 

τη µελαγχολική και υποβλητική αισθητική του που κάνει πράξη τον ίδιο 

τον τίτλο του, το Φθινόπωρο έθεσε τις βάσεις µιας ποιητικής µυθιστοριο-

γραφίας που διαθλά την εξωτερική πραγµατικότητα µέσα από την εσωτε-

ρική ζωή των ηρώων, φέρνοντας στην επιφάνεια τις πιο µύχιες και σκοτει-

νές ζώνες του ψυχισµού τους. Με αυτή την έννοια, άνοιξε τον δρόµο της 

µοντέρνας πεζογραφίας προς τον εσωτερικό κόσµο, όπου οι αόριστες 

διαθέσεις και οι φευγαλέες εντυπώσεις των ατόµων γίνονται το άλλο 

όνοµα του υπαρξιακού κενού µέσα τους.  

Ανιχνεύοντας την ιστορική διαδροµή της έννοιας του συµβόλου στη 

µοντέρνα λογοτεχνία, η µελέτη του Δηµήτρη Πολυχρονάκη επικεντρώνε-

ται στα καλλιτεχνικά ρεύµατα του συµβολισµού και της παρακµής για να 

αναδείξει την επίδραση που άσκησαν στο Φθινόπωρο του Χατζόπουλου. 

Για την ακρίβεια, αναλύονται τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε υφολογικό 

επίπεδο τα στοιχεία εκείνα που προσδιόρισαν τη φθινοπωρινή αισθητική 

του συµβολισµού και αναδεικνύεται ο τρόπος µε τον οποίο τα κάνει πράξη 

το µυθιστόρηµα του Χατζόπουλου µέσα από την εσωτερική εστίασή του, 

τους φασµατικούς διαλόγους, τη χαλαρή πλοκή, τους σκιώδεις χαρακτή-

ρες, τους κλειστούς χώρους και τα ερηµικά τοπία της φύσης. 

ISBN 978-960-524-451-4

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
«Η ώρα των ποιητών»

Το Φθινόπωρο του Κωσταντίνου Χατζόπουλου
και η φθινοπωρινή αισθητική του συµβολισµού
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συµβολισµού και του αισθητισµού στην Ελλάδα, καθώς και 

των ιδεών του Νίτσε αρχικά και κατόπιν του Μαρξ. Η συµ-

βολή του στην ελληνική πεζογραφία υπήρξε σηµαντική, κα-

θώς το έργο του αποτελεί καθρέφτη των διαφορετικών και 

αντιθετικών τάσεων της εποχής του. Με το µυθιστόρηµά 

του Ο πύργος του ακροπόταµου (1915) εκπροσώπησε υπο-

δειγµατικά τον κοινωνικό ρεαλισµό του νατουραλισµού, 

ενώ µε το Φθινόπωρο (1917) εισήγαγε τον συµβολισµό στην 

ελληνική πεζογραφία, πειραµατιζόµενος µε τα όρια ανάµε-

σα στον πεζό και τον ποιητικό λόγο. Σηµαντικό και το µε-

ταφραστικό του έργο, όπου συγκαταλέγονται κορυφαία κεί-

µενα της νεότερης λογοτεχνίας, όπως ο Φάουστ και η Ιφιγέ-

νεια εν Ταύροις του Γκαίτε, ο Επιθεωρητής του Γκόγκολ, η 

Ηλέκτρα του Χόφµανσταλ, η Κυρά της Θάλασσας του Ίψεν, 

τα Μυστήρια του Στρίντµπεργκ, κ.ά. Μετέφρασε επίσης για 

πρώτη φορά στα ελληνικά το «Κοινωνιστικό Μανιφέστο» των 

Μαρξ και Ένγκελς. Συνθέτοντας τον πραγµατισµό του ρεα-

λισµού µε τον µυστικισµό του συµβολισµού, ο Κωσταντίνος 

Χατζόπουλος αποδείχθηκε ευαίσθητος δέκτης και συνάµα 

γόνιµος εκφραστής της πολυπλοκότητας και των αντιφά-

σεων της γενιάς του.
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Ο Μήτσος Μυράτ γεννήθηκε στη 

Σµύρνη το 1878. Ξεκίνησε να 

δουλεύει επαγγελµατικά ως ηθο-

ποιός το 1901 στη Νέα Σκηνή, 

τον πρωτοποριακό θίασο που 

ίδρυσε στην Αθήνα ο Κωνσταντί-

νος Χρηστοµάνος. Από το 1907 

έως το 1930 υπήρξε στενός συν-

Ο Αντρέας Δηµητριάδης είναι επίκουρος καθηγητής 

Θεατρολογίας στο Τµήµα Θεάτρου της Σχολής Κα-

λών Τεχνών του ΑΠΘ. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 

1964 και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο ΑΠΘ, 

υποκριτική στη Δραµατική Σχολή του ΚΘΒΕ και 

Θεατρολογία στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Εκ-

πόνησε διδακτορική διατριβή µε θέµα τον ηθοποιό 

Νικόλαο Λεκατσά στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανε-

πιστηµίου Κρήτης (1998), η οποία εκδόθηκε µε τίτλο: 

Σαιξπηριστής, άρα περιττός. O ηθοποιός Νικόλαος Λεκα-

τσάς και ο δύσβατος δρόµος της θεατρικής ανανέωσης 

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα (Πανεπιστηµιακές Εκδό-

σεις Κρήτης, 2006). Στα ερευνητικά του ενδιαφέ-

ροντα περιλαµβάνονται η οργάνωση θιάσων, οι συν-

θήκες εργασίας και το υποκριτικό ύφος των ηθο-

ποιών στην Ελλάδα, καθώς και οι σχέσεις θεάτρου 

και πολιτικής στην περίοδο της δικτατορίας του 

Ιωάννη Μεταξά και στα χρόνια του εµφύλιου πολέ-

µου 1946-1949. Μελέτες και άρθρα του έχουν δηµο-

σιευτεί σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς 

τόµους.

Η Ζωή µου του Μήτσου Μυράτ είναι η πρώτη αυτοβιογραφία ηθοποιού που 

εκδόθηκε στην Ελλάδα, το 1928. Η δράση αρχίζει από τη Σµύρνη και τα 

ανήσυχα χρόνια της νιότης, µεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου ο νεαρός Μυράτ 

αναζητά την τύχη του, συνεχίζεται στο Παρίσι, µε το όνειρο µιας θεατρικής 

καριέρας, και καταλήγει στην Αθήνα του 1900, ακριβώς στο ξεκίνηµα µιας 

ιδιαίτερα κρίσιµης δεκαετίας για το ελληνικό θέατρο. Δύο πρόσωπα σφραγί-

ζουν από το σηµείο αυτό και έπειτα τις εξελίξεις: ο Κωνσταντίνος Χρηστοµά-

νος και η Κυβέλη Αδριανού. Χώρος συνάντησης και των τριών ένας θίασος, µία 

κοινή προσπάθεια, το όραµα για ένα καινούριο θέατρο. Μέσα σε λίγα χρόνια, 

καλλιτεχνική δηµιουργία και προσωπική ζωή θα πλεχτούν µεταξύ τους µε 

δεσµούς αξεδιάλυτους, για να οδηγηθούν από τη µεθυστική επιτυχία στην 

ανεξέλεγκτη πτώση. Η καταστροφή ωστόσο δεν θα είναι ολοσχερής. Το 

γλυκόπικρο τέλος της αυτοβιογραφίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο µιας 

νέας αρχής και µιας πιο ώριµης δηµιουργικής πορείας. Η αφήγηση σταµατά το 

1906, όταν ο συγγραφέας είναι µόλις 29 χρονών. 

Η µελέτη του Αντρέα Δηµητριάδη συνθέτει µε αδρές γραµµές ολόκληρη την 

καριέρα του Μήτσου Μυράτ που κράτησε πάνω από πενήντα χρόνια, ενώ 

παράλληλα εξετάζει το σύνολο της συγγραφικής δραστηριότητας του ηθο-

ποιού· επιπλέον, αντιµετωπίζει τον αυτοβιογραφικό λόγο ως ιδιόµορφη 

ιστορική πηγή, κυρίως όµως «διαβάζει» το κείµενο ως ένα εργαλείο που 

σµιλεύει το παρελθόν, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει ειρµό και νόηµα, προκειµέ-

νου να φανεί χρήσιµο για την κατασκευή µιας θετικής δηµόσιας εικόνας. Μετά 

από έρευνα και συστηµατική διασταύρωση των αφηγήσεων του Μυράτ, ο 

Δηµητριάδης επιχειρεί να διακρίνει τον βαθµό απόκλισης της αυτοβιογραφίας 

από τα πραγµατικά γεγονότα, δείχνοντας µεγάλη κατανόηση −όχι όµως 

απεριόριστη− για όσες σκόπιµες ανακρίβειες διαπιστώνει.

ISBN 978-960-524-475-0
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εργάτης της Μαρίκας Κοτοπούλη, πρωταγωνιστής και 

καλλιτεχνικός διευθυντής στον θίασό της. Στα τελευταία 

χρόνια της σταδιοδροµίας του εργάστηκε στο Εθνικό 

Θέατρο. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε µεταφραστής, 

θεατρικός συγγραφέας και µυθιστοριογράφος. 

Στην προσωπική ζωή του, ο Μυράτ συνδέθηκε στενά 

µε δύο από τις σηµαντικότερες πρωταγωνίστριες του 

ελληνικού θεάτρου. Το 1903 παντρεύτηκε την Κυβέλη 

Αδριανού, µε την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον 

Αλέξανδρο και τη Μιράντα· ο γάµος τους κράτησε 

µόνο τρία χρόνια. Το 1908 παντρεύτηκε τη Χρυσούλα 

Κοτοπούλη (αδελφή της Μαρίκας) και µαζί απέκτησαν 

έναν γιο, τον Δηµήτρη. Ο Μήτσος Μυράτ πέθανε στην 

Αθήνα το 1964.

   

ΜΗΤΣΟΣ ΜΥΡΑΤ

ΜΗΤΣΟΣ
ΜΥΡΑΤ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ο Μήτσος Μυράτ και η εργαλειοθήκη της υστεροφηµίας

Η Αγγέλα Καστρινάκη είναι καθηγήτρια στο Τµήµα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-

µίου Κρήτης και πεζογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1961 και σπούδασε φιλολογία στο ΑΠΘ. Eπιστηµο-

νικά έργα: Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των 

γενεών στην ελληνική πεζογραφία (διδακτορική διατριβή, 

1995), Η φωνή του γενέθλιου τόπου (1997), Η λογοτεχνία 

στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950 (2005). Έκδοση του 

µυθιστορήµατος Λεµονοδάσος του Κοσµά Πολίτη, µε 

τη µελέτη «Αναζητώντας το χρυσόµαλλο δέρας» 

(2010). Από τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης κυ-

κλοφορεί επίσης η µελέτη της «“Σαν τις µυγδαλιές”. 

Ιδέες και σύµβολα στην Κερένια κούκλα», που συνο-

δεύει την έκδοση: Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η 

κερένια κούκλα (2013).

 Έχει δηµοσιεύσει ακόµη τέσσερις συλλογές διη-

γηµάτων (Φιλοξενούµενη, Εκδροµές µε φίλες, Τα όρια 

της ζεστασιάς, Εκδοχές της Πηνελόπης), ένα βιβλίο µε 

αυτοβιογραφικά δοκίµια (Η λογοτεχνία, µια σκανταλιά, 

µια διαφυγή ελευθερίας), το µυθιστόρηµα Έρωτας στον 

καιρό της ειρωνείας, καθώς και το αυτοβιογραφικό 

αφήγηµα για τη µεταπολίτευση Και βέβαια αλλάζει !. 

Διηγήµατά της έχουν µεταφραστεί σε διάφορες ευ-

ρωπαϊκές γλώσσες.

 Έχει τιµηθεί µε το Βραβείο ελληνοτουρκικής φι-

λίας Αµπντί Ιπεκτσί και µε το Κρατικό βραβείο δο-

κιµίου για τη µελέτη Η λογοτεχνία στην ταραγµένη 

δεκαετία 1940-1950.

Τα ερωτικά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη, κείµενα εξαιρετικής αφηγηµα-

τικής τέχνης, περιγράφουν µε ένταση, πυκνότητα, µυστικό παλµό και χάρη 

ταυτόχρονα, τον έρωτα που πυρπολεί τον άνθρωπο και τον τρελαίνει, 

καθώς και την απάρνηση του πάθους, µε το µεγαλείο και τη µελαγχολία 

της. Μιλούν για το πόσο ηρωικό είναι να σκοτώσει κανείς µέσα του τον 

δράκο του πόθου, αλλά και για την «αγρία χαρά» εκείνου που επιλέγει να 

ζει µέσα στο βάσανό του. Ο Νοσταλγός τού επέκεινα, ο αθεράπευτα 

µελαγχολικός Παπαδιαµάντης, βλέπει τον γήινο έρωτα ως συγκαλυµµένο 

ναρκισσισµό, ενώ θεωρεί πως οι µόνες στιγµές αληθινής ευτυχίας για τον 

άνθρωπο γεννιούνται από τον έρωτα προς το θείο. Είναι αυτές οι µυ-

στικές στιγµές, ωστόσο, που αποδίδονται από τον µεγάλο τεχνίτη µε 

εξόχως γήινο και αισθησιακό τρόπο.

Στη µελέτη της η Αγγέλα Καστρινάκη επιχειρεί να φωτίσει τα αινιγµατικά 

παπαδιαµαντικά κείµενα, µε οδηγό τα πανανθρώπινα και τα χριστιανικά 

σύµβολα. Όµορφες κόρες, κάτω από τη γοητευτική τους όψη αποκαλύ-

πτονται επικίνδυνα στοιχειά του νερού, και νεαροί άντρες κρύβουν 

κάποτε µέσα τους τη βία του αρπακτικού, ακόµα και τον ίδιο τον διάβολο. 

Η θάλασσα και η λίµνη, η φωτιά, τα λουλούδια, οι σπηλιές, τα άστρα κι η 

σελήνη δεν είναι µονάχα διάκοσµος του φυσικού κόσµου, παρά αποτε-

λούν σηµεία που οδηγούν βαθύτερα στο νόηµά του. Παρακολουθώντας 

τον τρόπο µε τον οποίο ο Παπαδιαµάντης χειρίζεται το θέµα του προπα-

τορικού αµαρτήµατος, η µελετήτρια υποστηρίζει ότι ο συγγραφέας έµµε-

σα αλλά επίµονα υποβάλλει την ανάγκη αποφυγής του σαρκικού έρωτα 

και της τεκνογονίας, που µόνο δεινά προσθέτουν στον κόσµο, κινούµε-

νος έτσι στα όρια της αποδεκτής χριστιανικής πίστης.

ISBN 978-960-524-503-0
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Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο 

το 1851, σε οικογένεια µε παράδοση στην ιεροσύνη. 

 Σπούδασε δύο χρονιές στη Φιλοσοφική Σχολή της 

Αθήνας, αλλά την πλατιά µόρφωσή του την απέκτησε 

κυρίως µε προσωπική µελέτη.  Έχοντας µάθει µόνος του 

γαλλικά και αγγλικά, άσκησε το επάγγελµα του µετα-

φραστή σε εφηµερίδες.

 Ξεκίνησε συνθέτοντας πολυσέλιδα µυθιστορήµατα, 

το ιδιαίτερο ύφος του όµως το διαµόρφωσε όταν επι-

δόθηκε στη µικρή φόρµα του διηγήµατος, από το 1887 

και έπειτα.  Έγραψε συνολικά εκατόν εβδοµήντα περίπου 

διηγήµατα. Από τα ωραιότερα είναι τα ερωτικά που 

σχολιάζονται σε αυτήν εδώ την έκδοση, καθώς και η 

νουβέλα Η Φόνισσα. 

 Ενόσω ζούσε απόλαυσε µεγάλη φήµη, χωρίς να δει 

τυπωµένο ούτε ένα βιβλίο του.  Έζησε στην Αθήνα, µέσα 

στην ανέχεια, και πέθανε στη Σκιάθο το 1911, σε ηλικία 

εξήντα ετών. 

 Το έργο του έχει γίνει αντικείµενο εντατικής µελέτης 

και σφοδρών αντιπαραθέσεων. 

   

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Έρως νάρκισσος, έρως θείος: 

όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη

ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
Έρως νάρκισσος, έρως θείος: 

όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΙΚΑ

pantone 1817 red 032 warm gray2 black

© φωτογραφίας: Paul Fearn / Alamy Stock Photo, κωδ. J2Y457
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οι Ποιητές ΜιλοΥν  

για την Ποιηςη 

Διεύθυνση σειράς: 
Νάσος Βαγενάς 

Τα βιβλία της σειράς περι-
λαμβάνουν τα σημαντικότερα 
δοκίμια κορυφαίων ξέ νων 
ποιητών για την τέχνη της 
ποίησης, την περιπέτεια της 
γραφής, την αγάπη για τη 
γλώσσα και την απόλαυση 
της ανάγνωσης. Η επίσκεψη 
στο εργαστήρι των ποιητών, 
οι οποίοι γνωρίζουν εκ των 
έσω τη φύση και τη λειτουρ-
γία του ποιητικού κειμένου, 
παρέχει μιαν εισαγωγή στην 
έννοια του λογοτεχνικού 
λόγου ουσιαστικότερη και 
αναγνωστικά πιο ευχάριστη 
από εκείνη των θεωρητικών 
της λογοτεχνίας.

ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΣ
Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Υ Ρ Ι Α ΚΟΣ  ΤΣ Α Ν ΤΣ Α Ν Ο ΓΛΟΥ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΣ  Κ ΑΤΣ Ι Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 

Ν ΑΤΑ Λ Ι Α  Δ Ε Λ Η Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η

Μ Α Ρ ΓΑ Ρ Ι ΤΑ  Ι Ω Α Ν Ν ΟΥ

Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Κ Ε Μ Ε Ν ΤΖ Ε ΤΣ Ι Δ Η Σ

R E N ATA  L AVAG N I N I 

Χ .  Λ .  Κ Α ΡΑΟ ΓΛΟΥ

ΘΑ Λ Ε Ι Α  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Α Κ Η

Χ ΡΥΣ ΤΑ Λ Λ Α  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ι ΔΟΥ

Μ Α Ρ Ι Α  Ι ΑΤ Ρ ΟΥ

Μ Α ΡΑ  ΨΑ ΛΤ Η

P E T E R  M AC K R I D G E

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Π ΟΛ Ι Τ Η Σ

Μ Ι Χ Α Η Λ Α  Κ Α ΡΑ Μ Π Ι Ν Η - Ι ΑΤ Ρ ΟΥ 

Φ Ε Β Ρ Ω Ν Ι Α  Χ ΑΤΖ Η Γ Ρ Η ΓΟ Ρ Ι ΟΥ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ
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ISSN  1109-4907 ΤΕΥΧΟΣ 15 (2017)

κονδΥλοΦορος

τόμος 15 (2017)

Ο Κονδυλοφόρος, 
ετήσια έκδοση 
νεότερης ελληνι-
κής φιλολογίας, 
επανακυκλοφορεί 
από τις Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις 
Κρήτης. Διευθύνε-
ται από οκταμελή 

συντακτική επιτροπή, και στις σελίδες 
του δημοσιεύονται πρωτότυπα μελε-
τήματα για θέματα της νεοελληνικής 
γραμματολογίας και της θεωρίας της 
λογοτεχνίας, φιλολογικά σημειώματα 
και ολιγοσέλιδες ανακοινώσεις  
(Μονοκοντυλιές), βιβλιοκρισίες  
(Μελανοδοχείο), ενίοτε και βοη-
θητικά φιλολογικά εργαλεία, όπως 
ειδικές βιβλιογραφίες ή ευρετήρια 
περιοδικών.

Στη σειρά ετοιμάζονται για έκδοση, συνοδευόμενα από αντίστοιχες μελέτες, κείμενα των Κωνστα-
ντίνου Θεοτόκη, Πηνελόπης Δέλτα, Ίωνα Δραγούμη, Γεωργίου Βιζυηνού, Εμμανουήλ Ροΐδη, Κοσμά 
Πολίτη κ.ά.



Τ Ι ΜΟΚ ΑΤΑ ΛΟΓ ΟΣ
ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2018

Mε ❖ σημειώνονται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις  
και με ❖ οι εκδόσεις που ετοιμάζονται

Οι αναγραφόμενες τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ  
(6% για τα βιβλία και 24% για τις μουσικές εκδόσεις)
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ΠροοΠτικές Στη σειρά αυτή προτείνουμε καταξ ιωμένα, ευσύνοπτα 
και προσιτά βιβλία γ ια τον μέσο έλληνα αναγ νώστη, πάνω σε θέματα 
που έμμεσα ή άμεσα κυριαρχούν στις συζητήσεις μας, τόσο τ ις δη -
μόσιες όσο και τ ις ιδιωτικές.

 ΚΟΕΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΑΛΛΑΝ
❖αν θέλεις την ισότητα, γιατί είσαι τόσο πλούσιος;                                                              18€

 ΚΑΫΚ ΠΙΕΡ – ΖΙΛΜΠΕΡΜΠΕΡΓΚ ΑΝΤΡΕ 
❖από την εργασία στην ανεργία και πάλι πίσω  δημιουργία και καταστρο φή
 θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία που αναπτύσσεται                                    1 6 €

 ΓΚΟΛΝΤΙΝ ΙΑΝ, ΚΑΜΕΡΟΝ ΤΖΕΦΡΥ, ΜΠΑΛΑΡΑΤΖΑΝ ΜΙΡΑ
❖αυτοί δεν είναι σαν εμάς  το παρελθόν και το μέλλον  

της μετανάστευσης                                                                                                                              15€

 ΣΤΡΕΓΕΡ ΤΖΟΖΕΦ Ρ.
❖γιατί γεννήθηκε το κράτος  έξουσία, ιδεολογία και θεσμοί  

στην αυγή της νεότερης έυρώπης                                                                                                9€

 ΖΥΛΛΙΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ
❖έγκώμιο της απραξίας  η αποτελεσματικότητα στην κινεζική σκέψη                        8€

 ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ ΑΤΟΥΛ 
❖έμείς οι θνητοί  τα όρια της ιατρικής και τι έχει πράγµατι σηµασία  

όταν το τέλος πλησιάζει                                                                                                                 18€

 ΧΙΡΣΜΑΝ Ο. ΑΛΜΠΕΡΤ
❖η αντιδραστική ρητορική  αντίστροφο αποτέλεσμα, ματαιότητα,  

διακινδύνευση                                                                                                                                         16€

 ΧΙΛ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ
❖η εξωτερική πολιτική τον 21ο αιώνα                                                                                             20€

 ΟΣΝΟΣ ΕΒΑΝ
❖η εποχή της φιλοδοξίας  τα παιχνίδια της τύχης, της αλήθειας και της πίστης,  

σε μια κίνα που αλλάζει ταχύτατα                                                                           (υπό έκδοση)

 ΜΙΚΛΕΘΟΥΕΪΤ ΤΖΩΝ & ΓΟΥΛΝΤΡΙΤΖ ΑΝΤΡΙΑΝ
❖η εταιρεία  ςύντομη ιστορία μιας ιδέας που άλλαξε τον κόσμο                                12€

 ΜΠΑΣΤΙΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ
❖η σπασμένη τζαμαρία  η πολιτική οικονομία σε 12 + 1 παραμύθια                        10€

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
❖Μίλα μου για γλώσσα  Μικρή εισαγωγή στη γλωσσολογία                                           12€

 ΕΛΙΑΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ
❖ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας  δοκίμιο πάνω  

στην κατάρρευση του πολιτισμού                                                                                             16€

 ΤΖΕΦΡΥ ΠΑΡΚΕΡ & ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΡΚΕΡ
❖οι Πέρσες                                                                                                                                                         15€

 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
❖ο στεναγμός των πενήτων  δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη                                        14€

 ΓΚΟΣ ΕΝΤΜΟΥΝΤ
❖Πατέρας και γιος  ςπουδή πάνω σε δύο ιδιοσυγκρασίες                                               15€

 ΕΡΝΣΤ ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ
❖ςκέψου σαν φιλόσοφος  έισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ημέρες                              15€

 ΚΟΚΑ ΓΙΥΡΓΚΕΝ
❖ςύντομη ιστορία του καπιταλισμού                                                                                (υπό έκδοση)

 ΜΠΕΡΜΑΝ ΣΕΡΙ
❖το πρωτείο της πολιτικής  η σοσιαλδημοκρατία και η έυρώπη  

του 20ού αιώνα                                                                                                                                       15€

 ΧΙΛΣΟΝ ΜΑΙΡΗ
❖το σκανδιναβικό μοντέλο  Aποτελεσματικότητα, αλληλεγγύη,  

συναίνεση και θεσμικός πειραματισμός                                                                                12€

 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖το φάντασμα της Όπερας  η επιστήμη στον πολιτισμό μας                                          10€

 ΒΕΜΠΕΡ ΜΑξ
❖Tο χρηματιστήριο  γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί                       10€

❖
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ια τη
ς Σχο

λής δ
εν ανέ

φεραν
 σχεδ

όν 

τίποτ
α για

 τα γη
ρατει

ά, τη
ν ανη

µπόρι
α που

 τα σ
υνοδε

ύει ή
 τη 

διαδι
κασία

 του 
θανάτ

ου. Τί
ποτα 

για το
 πώς εκτ

υλίσσ
εται 

αυτή 

η δια
δικασ

ία, π
ώς οι ά

νθρωποι β
ιώνουν 

το τέ
λος τ

ης ζω
ής το

υς 

και π
ώς αυτ

ή η ι
στορί

α επη
ρεάζε

ι του
ς δικ

ούς τ
ους α

νθρώπους 
– 

όλα τ
ούτα 

φαίνο
νταν π

εριττ
ά. Σκ

οπός 
της ι

ατρικ
ής εκ

παίδε
υσης,

 

όπως το 
βλέπα

µε εµ
είς ω

ς φοι
τητές

 αλλά
 κι όπ

ως το 
έβλεπ

αν 

οι κα
θηγητ

ές µα
ς, ήτ

αν να
 µάθο

υµε ν
α σώζουµε

 ζωές, ό
χι να

 

διαχε
ιριζό

µαστε
 τον θ

άνατο
.»

 
Η ιστ

ορία 
της ι

ατρικ
ής στ

η σύγ
χρονη

 εποχ
ή είν

αι µι
α πορ

εία 

αλλεπ
άλληλ

ων επι
τευγµ

άτων που
 βελτ

ίωσαν θ
εαµατ

ικά τ
ην πο

ιότητ
α 

της α
νθρώπινης

 ζωής κα
ι παρ

έτειν
αν εντ

υπωσιακά
 τη δ

ιάρκε
ιά τη

ς. 

Ωστόσ
ο, εµ

πρός 
στα α

ναπόφ
ευκτα

 γηρα
τειά 

και σ
τον θ

άνατο
, 

η ιατ
ρική 

στέκε
ται α

µήχαν
η.

 
Στο β

ιβλίο
 αυτό

, ο Ατ
ούλ Γ

καουά
ντε σ

υνδυά
ζει αν

θρώπινες
 ιστο

ρίες 

µε τη
ν προ

σωπική 
του π

εριπλ
άνηση

 στο 
πεδίο

 της 
γηρια

τρική
ς και

 

της ο
ργανω

µένης
 φρον

τίδας
 των ηλι

κιωµένων, ψάχνον
τας γ

ια τις
 

επιλο
γές π

ου θα
 εξασ

φαλίζ
ουν µ

ια ζω
ή µε 

αυτοτ
έλεια

, χαρ
ά και

 

αξιοπ
ρέπει

α. Πρ
όκειτ

αι για
 µια 

αναζή
τηση 

επίµο
νη, ει

λικρι
νή κα

ι 

βαθιά
 συγκ

ινητι
κή.

#1 be
st-se

ller τ
ων New

 York
 Times

Ο Atu
l Gaw

ande 
(1965

) είνα
ι χειρ

ουργό
ς στο

 

Νοσοκ
οµείο

 Brig
ham της Β

οστώνης, κ
αθηγη

τής 

στην 
Ιατρι

κή Σχ
ολή τ

ου Ha
rvard

 και σ
τη Σχ

ολή 

∆ηµόσ
ιας Υγ

είας 
του H

arvar
d, κα

ι τακτ
ικός 

αρθρο
γράφο

ς στο
 περι

οδικό
 The N

ew Yo
rker. 

Έχει 

γράψε
ι τα β

ιβλία
 Complica

tions
: A Su

rgeon
’s 

Notes
 on a

n Imperfe
ct Sc

ience
 (200

2), B
etter

: 

A Sur
geon’

s Not
es on

 Perfo
rmance 

(2007
) και

 The 

Check
list M

anife
sto: H

ow to
 Get T

hings
 Righ

t 

(2009
), τα 

οποία
 κέρδ

ισαν σ
ηµαντ

ικές 

διακρ
ίσεις

 και µ
εταφρ

άστηκ
αν σε

 πολλ
ές 

γλώσσες.
 Έχει

 κερδ
ίσει τ

ο Βρα
βείο 

Lewis
 Thom

as 

για το
 συγγρ

αφικό
 του έ

ργο π
άνω σε επ

ιστηµ
ονικά

 

θέµατ
α και

 δύο 
βραβε

ία το
υ Nat

ional
 Maga

zine.
 

∆ιευθ
ύνει τ

α Ari
adne 

Labs,
 κέντρ

ο και
νοτοµ

ίας 

στον 
τοµέα

 της δ
ηµόσι

ας υγ
είας,

 και ε
ίναι 

επικε
φαλής

 του L
ifebo

x, µη
 κερδ

οσκοπ
ικής 

οργάν
ωσης π

ου έχ
ει στό

χο να
 κατα

στήσε
ι τις 

χειρο
υργικ

ές επ
εµβάσ

εις α
σφαλέ

στερε
ς σε ό

λο 

τον κό
σµο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1/Τζόζεφ Στρέγερ ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Εξουσία, ιδεολογία και θεσµοί 

στην αυγή της νεότερης Ευρώπης

2/Τζων Μικλεθουέιτ & Άντριαν Γούλντριτζ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣύντοµη ιστορία µιας ιδέας 

που άλλαξε τον κόσµο
3/Μαίρη ΧίλσονΤΟ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Aποτελεσµατικότητα και αλληλεγγύη, 

συναίνεση και θεσµικός πειραµατισµός 

4/Φρανσουά Ζυλλιέν
EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ 

Η αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη

5/Φρεντερίκ Μπαστιά
H ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

Η πολιτική οικονοµία σε 12 + 1 παραµύθια 

6/Ίαν Γκόλντιν, Τζέφρυ Κάµερον & 

Μίρα Μπαλαρατζάν
ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

Το παρελθόν και το µέλλον της µετανάστευσης

7/Φοίβος Παναγιωτίδης
MIΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

Mικρή εισαγωγή στη γλωσσολογία

8/Στέφανος Τραχανάς
TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

H επιστήµη στον πολιτισµό µας

9/Σέρι ΜπέρµανTO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η σοσιαλδηµοκρατία και η Ευρώπη 

του 20ού αιώνα10/Μαξ ΒέµπερTO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί

11/Νόρµπερτ ΕλίαςΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆οκίµιο πάνω στην κατάρρευση του πολιτισµού

12/Έντµουντ ΓκοςΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Σπουδή πάνω σε δύο ιδιοσυγκρασίες

13/Ατούλ Γκαουάντε 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

Tα όρια της ιατρικής και τι έχει πράγµατι σηµασία 

όταν το τέλος πλησιάζει
14/Σταύρος Ζουµπουλάκης

Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ

∆οκίµια για τον Παπαδιαµάντη

15/Τζέραλντ Άλλαν Κοέν 
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

16/Γκέρχαρντ Ερνστ
ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Eισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ηµέρες

17/Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν
H AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Aντίστροφο αποτέλεσµα, µατaιότητα, διακινδύνευση

Το κύµα των φιλελεύθερων ιδεών και των πολιτικοκοινωνικών αλλαγών 

που έφεραν ο ∆ιαφωτισµός, η Γαλλική Επανάσταση και η πρωτοφανής 

οικονοµική ανάπτυξη του 19ου και του 20ού αιώνα γέννησε ισχυρότατες 

αντιδράσεις. Τι επιχειρήµατα χρησιµοποίησαν οι εκπρόσωποι των 

ρευµάτων αυτών, οι αποκαλούµενοι αντιδραστικοί; 

Ο Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν µελέτησε τρία κύµατα αντιδραστικής σκέψης: 

ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση κατά τον 18ο αιώνα, ενάντια στη 

δηµοκρατία στον 19ο αιώνα και ενάντια στο κράτος πρόνοιας στον 20ό. 

∆ιαπιστώνει ότι η αντιδραστική ρητορική επιστρaτεύει πάντοτε τα εξής 

τρία επιχειρήµατα: 1) το επιχείρηµα του αντίστροφου αποτελέσµατος – 

κάθε απόπειρα βελτίωσης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

συνθηκών στην πραγµατικότητα προκαλεί το ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσµα· 2) το επιχείρηµα της µαταιότητας – καµιά προσπάθεια 

αλλαγής της κοινωνίας δεν επηρεάζει έστω και ελάχιστα το status quo· 

3) το επιχείρηµα της διακινδύνευσης – οι νέες µεταρρυθµίσεις πρέπει να 

αποτρέπονται, γιατί θέτουν σε κίνδυνο σηµαντικά επιτεύγµατα του 

παρελθόντος.
Με εύστροφο πνεύµα και λεπτή ειρωνεία, ο Χίρσµαν ανατέµνει 

την αντιδραστική ρητορική που επιστρατεύει η συντηρητική σκέψη εδώ 

και 200 χρόνια. Τέλος, µε µια απροσδόκητη αντιστροφή, δείχνει ότι και 

οι προοδευτικοί συχνά υιοθετούν στάση εξίσου άκαµπτη. Το βιβλίο 

αποτελεί έναν µοναδικό –και άκρως απολαυστικό– πιλότο στα θολά νερά 

του δηµόσιου διαλόγου του καιρού µας. 

Το κύµα των φιλελεύθερων ιδεών και των πολιτικοκοινωνικών αλλαγών 

που έφεραν ο ∆ιαφωτισµός, η Γαλλική Επανάσταση και η πρωτοφανής 

οικονοµική ανάπτυξη του 19ου και του 20ού αιώνα γέννησε ισχυρότατες 

αντιδράσεις. Τι επιχειρήµατα χρησιµοποίησαν οι εκπρόσωποι των 

ρευµάτων αυτών, οι αποκαλούµενοι αντιδραστικοί; 

Ο Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν µελέτησε τρία κύµατα αντιδραστικής σκέψης: 

ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση κατά τον 18ο αιώνα, ενάντια στη 

δηµοκρατία στον 19ο αιώνα και ενάντια στο κράτος πρόνοιας στον 20ό. 

∆ιαπιστώνει ότι η αντιδραστική ρητορική επιστρaτεύει πάντοτε τα εξής 

τρία επιχειρήµατα: 1) το επιχείρηµα του αντίστροφου αποτελέσµατος – 

κάθε απόπειρα βελτίωσης των πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

συνθηκών στην πραγµατικότητα προκαλεί το ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσµα· 2) το επιχείρηµα της µαταιότητας – καµιά προσπάθεια 

αλλαγής της κοινωνίας δεν επηρεάζει έστω και ελάχιστα το status quo· 

3) το επιχείρηµα της διακινδύνευσης – οι νέες µεταρρυθµίσεις πρέπει να 

αποτρέπονται, γιατί θέτουν σε κίνδυνο σηµαντικά επιτεύγµατα του 

παρελθόντος.
Με εύστροφο πνεύµα και λεπτή ειρωνεία, ο Χίρσµαν ανατέµνει 

την αντιδραστική ρητορική που επιστρατεύει η συντηρητική σκέψη εδώ 

και 200 χρόνια. Τέλος, µε µια απροσδόκητη αντιστροφή, δείχνει ότι και 

οι προοδευτικοί συχνά υιοθετούν στάση εξίσου άκαµπτη. Το βιβλίο 

αποτελεί έναν µοναδικό –και άκρως απολαυστικό– πιλότο στα θολά νερά 

του δηµόσιου διαλόγου του καιρού µας. 

Ο Albert O. Hirschman (1915-2012) υπήρξε 

σπουδαίος αµερικανός οικονοµολόγος, γερµανικής 

καταγωγής, µε πολύ σηµαντικό έργο στα πεδία των 

οικονοµικών της ανάπτυξης, της πολιτικής οικονοµίας 

και της ιστορίας των πολιτικών ιδεολογιών. ∆ίδαξε, 

µεταξύ άλλων, στα πανεπιστήµια Yale, Columbia και 

Harvard. Το 2003 τιµήθηκε από την Αµερικανική 

Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης µε το Βραβείο Benjamin 

E. Lippincott, ενώ το 2007 το Ερευνητικό Συµβούλιο 

Κοινωνικής Επιστήµης θεσµοθέτησε ετήσιο βραβείο 

προς τιµήν του. 
Άλλα σηµαντικά έργα του: The Strategy of Economic 

Development (1958), Exit, Voice, and Loyalty 

(1970) [Αποχώρηση, διαφωνία και αφοσίωση, 

Παπαζήσης 2002], The Passions and the Interests 

(1977) [Τα πάθη και τα συµφέροντα, Παρατηρητής 

2003].

Α
Λ

Μ
Π

ΕΡ
Τ 

Ο
. 

ΧΙ
ΡΣ

Μ
Α

Ν

αντίστροφο αποτέλεσµα, µατaιότητα, διακινδύνευση

µετάφραση Κώστας Σπαθαράκης

7 8 9 6 0 5 2 4 4 8 1 1

9

µετάφ
ραση 

Θάνος
 Σαµα

ρτζής

ΦΡΑΝΣΟ
ΥΑ ΖΥ

ΛΛΙΕΝ

EΓ
ΚΩ

Μ
ΙΟ

 Τ
ΗΣ

 Α
ΠΡ

ΑΞ
ΙΑ

Σ

Φ
ΡΑ

ΝΣ
ΟΥ

Α 
ΖΥ

ΛΛ
ΙΕ

Ν

Ο Fra
nçois

 Jull
ien (

1951)
 σπού

δασε 

φιλοσο
φία στ

ην Éc
ole N

ormale S
upéri

eure 

του Π
αρισι

ού κα
ι σιν

ολογί
α στα

 

πανεπ
ιστήµ

ια το
υ Πεκ

ίνου 
και τ

ης 

Σαγκά
ης. ∆

ιδάσκ
ει στ

ο Παν
επιστ

ήµιο 
Paris

 

VII-D
enis 

Dider
ot. Μ

ε το 
έργο 

του, 

και χ
άρη σ

τη δι
πλή ι

διότη
τα το

υ 

φιλόσο
φου κα

ι του
 σινο

λόγου
, επι

χειρε
ί 

τη συ
στηµα

τική 
αντιπ

αραβο
λή ευ

ρωπαϊκή
ς 

και κ
ινεζικ

ής σκ
έψης. Μ

έχρι 
σήµερ

α, 

τα βι
βλία 

του έ
χουν 

µεταφ
ραστε

ί σε 

είκοσ
ι γλώ

σσες.

Σηµαν
τικότ

ερα έ
ργα τ

ου: P
rocès

 ou 

créat
ion (

1989)
· La p

ropen
sion 

des 

chose
s (19

92)· 
Figur

es de
 l'immanenc

e 

(1993
)· Fo

nder 
la morale

 (199
5)· T

raité
 

de l'e
ffica

cité 
(1997

)· L'o
mbre a

u 

table
au (2

004).
 Στα 

ελλην
ικά κ

υκλοφ
ορεί 

το Απ
ό την

 Ελλά
δα στ

ην Κί
να (Ε

ξάντα
ς 

2002)
.

Π
ΑΝ

ΕΠ
ΙΣ

ΤΗ
Μ
ΙΑ

ΚΕ
Σ 

ΕΚ
∆Ο

ΣΕ
ΙΣ

 Κ
ΡΗ

ΤΗ
Σ 

ΠΡ
ΟΟ

ΠΤ
ΙΚ

ΕΣ

η απο
τελεσ

µατικ
ότητα

 στην
 κινε

ζική 
σκέψη

EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ

 ΑΠΡΑΞΙΑΣ
Ο ευρ

ωπαίος
 άνθρ

ωπος τ
ης πρ

άξης 
λέει:

 για ν
α είµ

αι 

αποτε
λεσµα

τικός
, πρέ

πει ν
α θέσ

ω έναν
 ξεκά

θαρο 
στόχο

 και 
να 

αναζη
τήσω τα µ

έσα π
ου θα

 οδηγ
ήσουν

 στην
 πραγ

µατοπ
οίησή

 του 

µε το
ν πιο

 άµεσ
ο τρό

πο.

Στην 
κινεζ

ική σ
κέψη ―όπως την

 παρο
υσιάζ

ει εδ
ώ ο Φρανσο

υά 

Ζυλλι
έν, έ

νας α
πό το

υς δι
απρεπ

έστερ
ους σ

ινολό
γους 

της 

εποχή
ς µας

― η απ
οτελε

σµατι
κότητ

α νοε
ίται 

διαφορετι
κά.

Ο κιν
έζος 

στρατ
ηγός 

δεν θ
έτει 

στόχο
υς ού

τε κα
ταστρ

ώνει 

σχέδι
α. Αυ

τό πο
υ κάν

ει εί
ναι ν

α προ
σπαθε

ί να α
νιχνε

ύσει 
και 

να εκ
µεταλ

λευτε
ί την

 εσωτερικ
ή δυν

αµική
 της 

κατάσ
τασης

· να 

συντο
νιστε

ί µε 
τη φυσική

 πορε
ία τω

ν πρα
γµάτω

ν, ώστε ν
α 

κάνει
 τις σ

υνθήκ
ες να

 δουλ
έψουν γ

ια λο
γαρια

σµό τ
ου.

Σύµφωνα µε
 την κ

ινεζικ
ή αντ

ίληψη, τό
τε δρ

α καν
είς µ

ε 

αληθι
νή απ

οτελε
σµατι

κότητ
α, ότ

αν απ
λώς υπο

βοηθά
 αυτό

 που 

θα συ
µβεί 

ούτως ή ά
λλως. Ότ

αν το
 αποτ

έλεσµ
α της

 δράσ
ης το

υ 

προκύ
πτει 

αβίασ
τα, α

νεπαί
σθητα

, σαν
 από 

µόνο 
του.

∆ιότι
 το µ

έγιστ
ο κατ

όρθω
µα εί

ναι ν
α ενε

ργήσε
ις έτ

σι ώστε ν
α 

φαίνετ
αι πω

ς ο κ
αθένα

ς θα 
µπορο

ύσε ν
α κατ

αφέρει 
αυτό 

που 

εσύ π
έτυχε

ς. Χω
ρίς α

ντίστ
αση, 

χωρίς κ
ίνδυν

ο, χω
ρίς κ

όπο.
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ΠΑΝΕΠ
ΙΣΤΗΜ

ΙΑΚΕΣ
 ΕΚ∆Ο

ΣΕΙΣ 
ΚΡΗΤΗ

Σ ΠΡΟΟΠ
ΤΙΚΕΣ

 1/ Τζ
όζεφ Στρέ

γερ 

ΓΙΑΤΙ
 ΓΕΝΝ

ΗΘΗΚ
Ε ΤΟ 

ΚΡΑΤΟ
Σ

Εξουσ
ία, ι

δεολο
γία κ

αι θε
σµοί 

στην 
αυγή 

της ν
εότερ

ης Ευ
ρώπης

 2/ Τζ
ων Μικλεθ

ουέιτ
 & Άν

τριαν
 Γούλ

ντριτ
ζ

Η ΕΤΑ
ΙΡΕΙΑ

Σύντο
µη ισ

τορία
 µιας

 ιδέα
ς 

που ά
λλαξε

 τον 
κόσµ

ο

 3/ Μαίρη 
Χίλσο

ν

ΤΟ ΣΚ
ΑΝ∆Ι

ΝΑΒΙ
ΚΟ ΜΟΝΤΕΛ

Ο

Aποτε
λεσµα

τικότ
ητα κ

αι αλ
ληλεγ

γύη, 

συναί
νεση 

και θ
εσµικ

ός πε
ιραµα

τισµό
ς 

 4/ Φρανσο
υά Ζυ

λλιέν

EΓΚΩΜΙΟ ΤΗ
Σ ΑΠΡΑΞΙΑ

Σ 

Η απο
τελεσ

µατικ
ότητα

 στην
 κινε

ζική 
σκέψ

η

 5/ Φρεντε
ρίκ Μ

παστι
ά

H ΣΠΑΣΜΕΝΗ Τ
ΖΑΜΑΡΙΑ

Η πολ
ιτική

 οικο
νοµία

 σε 1
2 + 1

 παρα
µύθια

 

 6/ Ία
ν Γκό

λντιν
, Τζέ

φρυ Κά
µερον

 & 

Μίρα Μ
παλα

ρατζά
ν

ΑΥΤΟΙ
 ∆ΕΝ 

ΕΙΝΑΙ
 ΣΑΝ 

ΕΜΑΣ

Το πα
ρελθό

ν και
 το µ

έλλον
 της 

µεταν
άστευ

σης

 7/ Φοίβος
 Πανα

γιωτίδης

MIΛΑ Μ
ΟΥ ΓΙ

Α ΓΛΩ
ΣΣΑ 

Mικρή 
εισαγ

ωγή στ
η γλω

σσολ
ογία

 8/ Στ
έφανος 

Τραχα
νάς

TO ΦΑΝΤΑΣ
ΜΑ ΤΗΣ

 ΟΠΕΡΑΣ

H επι
στήµη

 στον
 πολι

τισµό
 µας

 9/ Σέ
ρι Μπέρµα

ν

TO ΠΡΩΤΕΙO 
ΤΗΣ Π

ΟΛΙΤΙ
ΚΗΣ

Η σοσ
ιαλδη

µοκρ
ατία 

και η
 Ευρώ

πη 

του 2
0ού α

ιώνα

10/ Μαξ Βέ
µπερ

TO ΧΡ
ΗΜΑΤΙΣΤ

ΗΡΙΟ

Γιατί
 υπάρ

χει, 
πώς λει

τουργ
εί, π

οιον 
εξυπη

ρετεί

11/ Νό
ρµπερ

τ Ελί
ας

ΝΑΖΙΣ
ΜΟΣ ΚΑ

Ι ΓΕΡ
ΜΑΝΙΚ

ΟΣ ΧΑ
ΡΑΚΤΗ

ΡΑΣ

∆οκίµ
ιο πά

νω στην
 κατά

ρρευσ
η του

 πολι
τισµο

ύ

12/  
Έντµο

υντ Γ
κος

ΠΑΤΕΡΑ
Σ ΚΑΙ

 ΓΙΟΣ

Σπου
δή πά

νω σε δ
ύο ιδ

ιοσυγ
κρασί

ες

13/  
Ατούλ

 Γκαο
υάντε

 

ΕΜΕΙΣ Ο
Ι ΘΝΗ

ΤΟΙ

Tα όρ
ια τη

ς ιατ
ρικής

 και 
τι έχ

ει πρ
άγµατ

ι σηµ
ασία 

όταν 
το τέ

λος π
λησιά

ζει

14/  
Σταύρ

ος Ζο
υµπο

υλάκ
ης

Ο ΣΤΕ
ΝΑΓΜ

ΟΣ ΤΩ
Ν ΠΕΝΗΤΩ

Ν

∆οκίµ
ια γι

α τον
 Παπα

διαµά
ντη

15/  
Τζέρα

λντ Ά
λλαν 

Κοέν 

ΑΝ ΘΕ
ΛΕΙΣ 

ΤΗΝ Ι
ΣΟΤΗΤ

Α, 

ΓΙΑΤΙ
 ΕΙΣΑ

Ι ΤΟΣ
Ο ΠΛΟΥΣ

ΙΟΣ;

16/  
Γκέρχ

αρντ 
Ερνστ

ΣΚΕΨ
ΟΥ ΣΑ

Ν ΦΙΛΟΣ
ΟΦΟΣ

Eισαγ
ωγή στ

η φιλοσο
φία σε

 7 ηµ
έρες

78 9 6 0 5 2 4 3 9 2 0
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ISBN 
978-9

60-52
4-392
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Πολλοί πιστεύουν ότι η µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο 

κυρίως των ηµερών µας. Κι όµως, είναι παλιό όσο η ίδια 

η ανθρωπότητα. Η  µετανάστευση είναι συνυφασµένη µε την 

ανάδυση του πολιτισµού. Οι ανθρώπινες κοινωνίες, ωστόσο, 

αντιδρούσαν συνήθως αρνητικά στους νεοφερµένους. Ίσως ήταν 

ο αρχέγονος φόβος για τον «βάρβαρο», τον απολίτιστο κι 

απειλητικό ξένο... Σήµερα ζούµε µια εποχή ταχύτατων αλλαγών: την εποχή της 

παγκοσµιοποίησης. Και η µετανάστευση παραµένει ένας από 

τους βασικούς µηχανισµούς της ανθρώπινης προόδου. Αλλά 

ο φόβος για τον «βάρβαρο» ζει και σήµερα, το ίδιο όπως 

παλιά. 

Στον δηµόσιο διάλογο συνήθως παραβλέπεται πως κάθε 

επιστηµονική ανάλυση του φαινοµένου της µετανάστευσης 

καταλήγει –σχεδόν µονότονα– στο ίδιο συµπέρασµα. Η διεθνής 

µετανάστευση ωφελεί τους πάντες: τις χώρες προέλευσης, 

τις χώρες προορισµού, τους ίδιους τους µετανάστες. 

Οι εκκλήσεις για περιορισµό της µοιάζει να προδίδουν άγνοια 

συνδυασµένη µε φόβο. Υπάρχει όµως και κάτι άλλο: στις πλούσιες χώρες οι πολίτες 

κάνουν λίγα παιδιά και ζουν πολλά χρόνια. Ο πληθυσµός τους 

γερνάει και σύντοµα θ’ αρχίσει να συρρικνώνεται. Την ίδια 

στιγµή, η δεξαµενή των µεταναστών, που ακόµα φαντάζει 

ανεξάντλητη, θ’ αρχίσει γρήγορα να στερεύει. 

Η έλευση µεταναστών σήµερα αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα. 

Αύριο θα γίνει το ζητούµενο. Και, ως συνήθως, κερδισµένες 

θα βγουν οι κοινωνίες που ήξεραν να προνοούν...
ISBN 978-960-524-400-2

black Pantone 571 Pantone 172

Ο Ian Goldin είναι διευθυντής της 

Σχολής Μάρτιν του Πανεπιστηµίου 

της Οξφόρδης. Η Σχολή Μάρτιν 

εξετάζει σε διεπιστηµονική βάση 

τα προβλήµατα που θα µας 

απασχολήσουν τον 21ο αιώνα και 

τις µελλοντικές προοπτικές σε 

πεδία αιχµής, από την ιατρική και 

την ενέργεια έως το περιβάλλον 

και την παγκόσµια διακυβέρνηση. 

∆ιετέλεσε αντιπρόεδρος της 

Παγκόσµιας Τράπεζας, διοικητής 

της Τράπεζας Αναπτύξεως της 

Νότιας Αφρικής, στέλεχος της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 

αλλά και σύµβουλος του Νέλσον 

Μαντέλα. Τελευταία του βιβλία 

είναι τα Divided Nations (2013) 

και Globalization for 

Development: Meeting New 

Challenges (2012).O Geoffrey Cameron είναι 

απόφοιτος του Πανεπιστηµίου 

της Οξφόρδης. ∆ιετέλεσε ερευνητής 

στη Σχολή Μάρτιν του ίδιου 

πανεπιστηµίου και ανώτερος 

σύµβουλος του Υπουργείου 

Εξωτερικών Σχέσεων και ∆ιεθνούς 

Εµπορίου του Καναδά.Η Meera Balarajan είναι απόφοιτος 

του Πανεπιστηµίου του Καίµπριτζ, 

από το οποίο έλαβε και το 

διδακτορικό της δίπλωµα. 

∆ιετέλεσε ερευνήτρια στη Σχολή 

Μάρτιν του Πανεπιστηµίου της 

Οξφόρδης, στο Κέντρο για τη 

Μετανάστευση, την Πολιτική και την 

Κοινωνία (COMPAS) και σε άλλα 

ερευνητικά ιδρύµατα του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Έχει επίσης εργαστεί 

για τον ΟΗΕ και για διάφορες 

µη κυβερνητικές οργανώσεις στην 

Ινδία. 

Π
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ΠΡ
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Η σειρά ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ τιµήθηκε µε έπαινο 

στην κατηγορία «Σχεδιασµός Βιβλίου» 

από τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και 

Εικονογράφησης ΕΒΓΕ 2013.

µετάφραση Eλένη Αστερίου

ΙΑΝ ΓΚΟΛΝΤΙΝ, ΤΖΕΦΡΥ ΚΑΜΕΡΟΝ & ΜΙΡΑ ΜΠΑΛΑΡΑΤΖΑΝ
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Το παρελθόν και το µέλλον της µετανάστευσης

AYTOI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΣΑΝ ΕΜΑΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1/Τζόζεφ Στρέγερ 
ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Εξουσία, ιδεολογία και θεσµοί 

στην αυγή της νεότερης Ευρώπης

2/Τζων Μικλεθουέιτ & Άντριαν Γούλντριτζ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣύντοµη ιστορία µιας ιδέας 

που άλλαξε τον κόσµο3/Μαίρη ΧίλσονΤΟ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Aποτελεσµατικότητα και αλληλεγγύη, 

συναίνεση και θεσµικός πειραµατισµός 

4/Φρανσουά Ζυλλιέν
EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ 

Η αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη

5/Φρεντερίκ Μπαστιά
H ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

Η πολιτική οικονοµία σε 12 + 1 παραµύθια 

6/Ίαν Γκόλντιν, Τζέφρυ Κάµερον & 

Μίρα Μπαλαρατζάν
ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

Το παρελθόν και το µέλλον της µετανάστευσης

ETOIMAZONTAI:
Νόρµπερτ ΕλίαςΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

∆οκίµιο πάνω στην κατάρρευση του πολιτισµού

Τζέραλντ Άλλαν Κοέν 
ΑΦΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, 

ΠΩΣ ΚΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

Η έννοια της ισότητας στη µαρξιστική σκέψη

Σέρι ΜπέρµανΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το πρωτείο της πολιτικής έναντι της οικονοµίας

Πιερ Καΰκ & Αντρέ Ζιλµπερµπέργκ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ
∆ηµιουργία και καταστροφή θέσεων απασχόλησης

σε µια οικονοµία που αλλάζει

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΙΛ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

επιστηµονική επιµέλεια: Γιώργος Ευαγγελόπουλος

ΟΙ ΠΕΡΣΕΣΤΖΕΦΡΥ ΠΑΡΚΕΡ & ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΡΚΕΡ

black pantone 630 pantone 7406

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1/Τζόζεφ Στρέγερ 

ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

2/Τζων Μικλεθουέιτ & Άντριαν Γούλντριτζ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3/Μαίρη Χίλσον

ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4/Φρανσουά Ζυλλιέν

EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ 

5/Φρεντερίκ Μπαστιά

H ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

6/Ίαν Γκόλντιν, Τζέφρυ Κάµερον & 

Μίρα Μπαλαρατζάν

ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

7/Φοίβος Παναγιωτίδης

MIΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

8/Στέφανος Τραχανάς

TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

9/Σέρι Μπέρµαν

TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10/Μαξ Βέµπερ

TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

11/Νόρµπερτ Ελίας

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

12/Έντµουντ Γκος

ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

13/Ατούλ Γκαουάντε 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

14/Σταύρος Ζουµπουλάκης

Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ

15/Τζέραλντ Άλλαν Κοέν 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

16/Γκέρχαρντ Ερνστ

ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

17/Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν

H AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

18/Πιερ Καΰκ & Αντρέ Ζυλµπερµπέργκ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 

19/Tζέφρυ Πάρκερ & Mπρέντα Πάρκερ

ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ

Εδώ και δεκαετίες, το Ιράν βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της 

διεθνούς επικαιρότητας. Όµως πόσο καλά γνωρίζουµε τούτη τη χώρα και 

τους κατοίκους της; Είναι ένα κράτος-ταραξίας που µοιραία οδηγείται στη 

διεθνή αποµόνωση; Είναι η κοιτίδα ενός ακραίου ισλαµιστικού 

φονταµενταλισµού που µας απειλεί; Άραγε η ιρανική κοινωνία βουλιάζει, 

πράγµατι, στην καθυστέρηση και την οπισθοδροµικότητα; Τελικά, πόσο 

µας έχουν επηρεάσει τα στερεότυπα που επανεµφανίζονται συνεχώς;

Το βιβλίο εξιστορεί την κάθοδο των Αρίων στα εδάφη νότια της Κασπίας, 

τη δηµιουργία µιας τεράστιας αυτοκρατορίας από τα παράλια του Αιγαίου 

µέχρι την Ινδία και την άνθηση ενός πολιτισµού που επηρέασε βαθιά 

λαούς από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τη Βεγγάλη και τις στέπες της 

Κεντρικής Ασίας. Οι συγγραφείς καταγράφουν µε οξύνοια τις παραδόσεις 

και την ιστορία της αρχαίας και της νεότερης Περσίας, τον ισχυρό δεσµό 

που εξακολουθεί να τις συνδέει, αλλά και τις επιδράσεις που αυτές 

άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, εξετάζουν τους τρόπους µε 

τους οποίους το πολυτάραχο παρελθόν και η περσική εκδοχή του ισλάµ 

επηρεάζουν όχι µονάχα το σύγχρονο Ιράν, µα και ολόκληρο τον 

µουσουλµανικό κόσµο.

Εδώ και δεκαετίες, το Ιράν βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο της 

διεθνούς επικαιρότητας. Όµως πόσο καλά γνωρίζουµε τούτη τη χώρα και 

τους κατοίκους της; Είναι ένα κράτος-ταραξίας που µοιραία οδηγείται στη 

διεθνή αποµόνωση; Είναι η κοιτίδα ενός ακραίου ισλαµιστικού 

φονταµενταλισµού που µας απειλεί; Άραγε η ιρανική κοινωνία βουλιάζει, 

πράγµατι, στην καθυστέρηση και την οπισθοδροµικότητα; Τελικά, πόσο 

µας έχουν επηρεάσει τα στερεότυπα που επανεµφανίζονται συνεχώς;

Το βιβλίο εξιστορεί την κάθοδο των Αρίων στα εδάφη νότια της Κασπίας, 

τη δηµιουργία µιας τεράστιας αυτοκρατορίας από τα παράλια του Αιγαίου 

µέχρι την Ινδία και την άνθηση ενός πολιτισµού που επηρέασε βαθιά 

λαούς από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τη Βεγγάλη και τις στέπες της 

Κεντρικής Ασίας. Οι συγγραφείς καταγράφουν µε οξύνοια τις παραδόσεις 

και την ιστορία της αρχαίας και της νεότερης Περσίας, τον ισχυρό δεσµό 

που εξακολουθεί να τις συνδέει, αλλά και τις επιδράσεις που αυτές 

άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, εξετάζουν τους τρόπους µε 

τους οποίους το πολυτάραχο παρελθόν και η περσική εκδοχή του ισλάµ 

επηρεάζουν όχι µονάχα το σύγχρονο Ιράν, µα και ολόκληρο τον 

µουσουλµανικό κόσµο.

Ο Geoffrey Parker διετέλεσε ανώτερος ερευνητικός 

εταίρος του Πανεπιστηµίου του Μπίρµιγχαµ. Άλλα 

σηµαντικά βιβλία του: Sovereign City (2004) και 

Power in Stone (2014). 

Η Brenda Parker υπήρξε λέκτορας αγγλικής 

λογοτεχνίας και δηµιουργικής γραφής στο 

Πανεπιστήµιο του Μπίρµιγχαµ. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜαθηΜατικα
 FINNEY R.L. - WEIR M.D. - GIORDANO F.R.
❖απειροστικός λογισμός (επίτομη έκδοση)                                                                   120€
 Tόμος I                                                                                                                                              62€
 Tόμος II                                                                                                                                            62€

 AΚΡΙΒΗΣ Γ. - ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.
❖αριθμητικές μέθοδοι για ςυνήθεις διαφορικές έξισώσεις                           25€

 ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
❖γεωμετρικόν                                                                                                                                 60€

 STRANG GILBERT
❖γραμμική Άλγεβρα και εφαρμογές                                                                              40€

 ΔΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖δέκα διαλέξεις έφαρμοσμένων Μαθηματικών                                                      14€

 MARSDEN J. - TROMBA A.
❖διανυσματικός λογισμός                                                                                                    45€

 SPIVAK MICHAEL
❖διαφορικός και Oλοκληρωτικός λογισμός                                                          50€

 HOEL - PORT - STONE
❖έισαγωγή στη θεωρία Πιθανοτήτων                                                                            25€

 FRALEIGH JOHN
❖έισαγωγή στην Άλγεβρα                                                                                                     40€

 AΚΡΙΒΗΣ Γ. - ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.
❖έισαγωγή στην Aριθμητική Aνάλυση                                                                         30€

 ΜΑΜΩΝΑ-DOWNS Γ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
❖έπίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά  η πορεία της σκέψης  

κατά την αναζήτηση της λύσης                                                                                 17€

 LOGAN DAVID J.
❖έφαρμοσμένα Μαθηματικά                                                                                                35€

 SPIVAK MICHAEL
❖λογισμός σε πολλαπλότητες                                                                                            15€

 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
❖Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής                                                                                    40€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖Μathematica και εφαρμογές                                                                                           30€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖Μερικές διαφορικές έξισώσεις                                                                                      38€

 ABLOWITZ M. J. - ΦΩΚΑΣ Α. Σ.
❖Μιγαδικές μεταβλητές  έισαγωγή  

και εφαρμογές                                                                                                                     40€

 CHURCHILL R. - BROWN J.
❖Μιγαδικές συναρτήσεις και εφαρμογές                                                                    32€

 LIU C.L.
❖ςτοιχεία διακριτών Mαθηματικών                                                                                38€

 PRESSLEY ANDREW
❖ςτοιχειώδης διαφορική γεωμετρία                                                                              37€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖ςυνήθεις διαφορικές Eξισώσεις                                                                                    35€

 ZYGMUND ANTONI
❖τριγωνομετρικές ςειρές                                                                                                        23€
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έΠιςτηΜη ΥΠολογιςτών 
 FORSYTHE G. - MALCOLM M. - MOLER C.
❖Aριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα 

για μαθηματικούς υπολογισμούς                                                                            27€

 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΦΡ.
❖δομές δεδομένων  Έννοιες, τεχνικές και αλγόριθμοι                                     40€

 SIPSER MICHAEL
❖έισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού                                                                            35€

 TΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖Eισαγωγή στην Yπολογιστική                                                                                          14€

 CORMEN - LEISERSON - RIVEST - STEIN
❖έισαγωγή στους αλγορίθμους                                                                                       80€

 LANGVILLE A. - MEYER C.
❖η μέθοδος PageRank της Google και άλλα συστήματα κατάταξης     35€ 
 TΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖Μαθηματική λογική - θεωρία και πράξη                                                                                                 27€

 COOPER, KEITH D., TORCZON LINDA
❖Μεταγλωττιστές  ςχεδίαση και κατασκευή                                            (υπό έκδοση)

 ENDERTON Β. HERBERT
❖Μια μαθηματική εισαγωγή στη λογική                                                                     30€

 ΑΒΟΥΡΗΣ Ν., ΚΟΥKΙΑΣ Μ. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Β., ΣΓΑΡΜΠΑΣ Κ. 
❖Python  έισαγωγή στους υπολογιστές                                                                      20€

 BIERMANN ALAN
❖ςπουδαίες ιδέες στην έπιστήμη των Υπολογιστών                                          35€

 CΟVER THΟMAS , THΟMAS JOY
❖ςτοιχεία της θεωρίας πληροφορίας                                                                           50€

 BROOKS WEBBER ADAM
❖ςύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού                                                                    38€ 
 GARCIA-MOLLINA H. - ULLMAN J.D. - WIDOM J.
❖ςυστήματα βάσεων δεδομένων (ενιαίος τόμος)                                                          80€
 Tόμος Ι                                                                                                                                              45€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                             45€

 BERG DE M. - κ.ά
❖Υπολογιστική γεωμετρία  αλγόριθμοι και εφαρμογές                                    40€ 
 DALLY WILLIAM J. -HARTING R. CURTIS
❖Ψηφιακή σχεδίαση  από τη σκοπιά των συστημάτων                                   80€

ΦΥςικη
 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖ακριβώς επιλύσιμα κβαντομηχανικά δυναμικά                                                 20€

 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖από τα κουάρκ στο ςύμπαν  Μια σύντομη περιήγηση                                   25€

 SHU FRANK
❖αστροφυσική
 Tόμος Ι                                                                                                                                             30€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                            30€

 MARTIN J.L.
❖γενική ςχετικότητα                                                                                                                  21€

 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖έπίτομη Φυσική ςτερεάς κατάστασης (2η έκδοση)                                                20€

 GRIFFITHS DAVID
❖έισαγωγή στην Hλεκτροδυναμική                                                                               40€

 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
❖ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ενιαίος τόμος)                                                                      90€
 Tόμος Ι (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)                                                                        50€
 Tόμος ΙΙ (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)                                                                       45€



 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖η Φυσική σήμερα
   Tόμος Ι                                                                                                                                           22€
  Tόμος ΙΙ                                                                                                                                         30€

  BRUNDEL S.-C., BLUNDELL K. M.
❖θερμική Φυσική                                                                                                                        45€

 FERMI ENRICO
❖θερμοδυναμική                                                                                                                        19€

 ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ.
❖κβαντικά συστήματα πολλών σωματιδίων                                                              45€

 FOX MARK
❖κβαντική οπτική  Μια εισαγωγή                                                                                   50€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖κβαντομηχανική ι                                                                                                                  50€
❖κβαντομηχανική ιI                                                                                                                  45€

 KIBBLE, T.W.B. & BERKSHIRE, F.H.
❖κλασική Μηχανική                                                                                                                 40€

 HEWITT PAUL
❖οι έννοιες της Φυσικής                                                                                                       90€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖Προβλήματα κβαντομηχανικής                                                                                    25€

 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖ςτατιστική Φυσική και θερμοδυναμική                                                                  30€

 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖ςτοιχειώδης κβαντική Φυσική                                                                                        25€

 SERWAY R. - MOSES C. - MOYER C.
❖ςύγχρονη Φυσική                                                                                                                   50€

 TΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖ςχετικιστική Kβαντομηχανική                                                                                        18€

 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖Φυσική ςτερεάς Kατάστασης
 Tόμος Ι                                                                                                                                             40€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                             55€

Βιολογια
 CAMPBELL NEIL A. - REECE JANE B.
❖Βιολογία
 Tόμος Ι                                                                                                                                              60€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                            50€
 Tόμος ΙΙΙ                                                                                                                                          60€

 MADIGAN M.T. - MARTINKO J.M.-PARKER L.
❖Βιολογία των μικροοργανισμών
 Tόμος  Ι                                                                                                                                            60€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                             56€

 BERG M.J. - TYMOCZKO L.J.-STRYER L.
❖Βιοχημεία (μετάφραση της 8ης αμερικανικής έκδοσης)                                                    110€

 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ Ι. Γ.
❖γένεση και πρώιμη βιοχημική εξέλιξη της ζωής                                                  15€

 BOSSERT W.H. - WILSON E.O.
❖έισαγωγή στην Πληθυσμιακή Βιολογία                                                                    17€

 PTASHNE MARK
❖Ένας γενετικός διακόπτης  ο φάγος λ                                                                      21€

 KΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
❖ένζυμική Bιοτεχνολογία                                                                                                       35€

 FUTUYMA DΟUGLAS
❖έξελικτική Bιολογία                                                                                                                42€

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι κανόνες που διέπουν το φαινόμενο της ζωής 19

ΚΟΙΝΟΣ
ΠΡΟΓΟΝΟΣ

Σπίνοι-τραγουδιστές
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Σποροφ
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Δ
ενδρόβιοι σπίνοι

Εδαφ
όβιοι σπίνοι 

Σποροφ
άγοι 

Α
νθοφ
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Α

νθοφ
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 κάκτω
ν 

Πράσινος σπίνος-τραγουδιστής
Certhidea olivacea

Γκρίζος σπίνος-τραγουδιστής
Certhidea fusca

Οξύραμφος σπίνος 
του εδάφους (ή εδαφόσπινος)
Geospiza di�cilis

Φυτοφάγος σπίνος 
Platyspiza crassirostris

Σπίνος μαγκρόβιων
Cactospiza heliobates

Σπίνος-δρυοκολάπτης 
Cactospiza pallida

Μέσος δενδρόσπινος
Camarhynchus pauper

Μεγάλος δενδρόσπινος
Camarhynchus psittacula

Μικρός δενδρόσπινος
Camarhynchus parvulus

Εδαφόβιος σπίνος μεγάλων 
κάκτων
Geospiza conirostris

Εδαφόβιος σπίνος κάκτων
Geospiza scandens

Μικρός εδαφόβιος σπίνος
(ή εδαφόσπινος) 
Geospiza fuliginosa

Μεσαίος εδαφόβιος σπίνος
(ή εδαφόσπινος)
Geospiza fortis

Μεγάλος εδαφόβιος σπίνος
(ή εδαφόσπινος) 
Geospiza magnirostris

� Εικόνα 1.22 Διαδοχή γενεών με τροποποιήσεις: εξελικτική προσαρμογή της εξάπλωσης των σπίνων στα νησιά Galápagos. Βλέπουμε το
επικρατέστερο μοντέλο για το εξελικτικό «δέντρο» των σπίνων στα νησιά αυτά. Παρατηρήστε την προσαρμογή του ράμφους στις πηγές τροφής των
διαφόρων νησιών. 

πληθυσμοί των σπίνων άρχισαν να διαφοροποιούνται στα
διάφορα νησιά, έχοντας φθάσει εκεί προερχόμενοι από αλ-
λού. (Αρχικά θεωρήθηκε ότι το προγονικό είδος σπίνου,
όπως και άλλοι οργανισμοί των Galápagos, ήλθαν από την
ενδοχώρα της Νότιας Αμερικής. Σήμερα, όμως, πιστεύε-
ται ότι ο προγονικός σπίνος έφθασε στα Galápagos ξεκι-
νώντας από νησιά της Καραϊβικής.) Πολλές δεκαετίες με-
τά την πρώτη συλλογή σπίνων από τον Δαρβίνο, οι ερευ-
νητές άρχισαν να μελετούν τις σχέσεις μεταξύ των διαφό-
ρων ειδών σπίνου, χρησιμοποιώντας ανατομικά και γεω-
γραφικά δεδομένα, ενώ τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν
στις αναλύσεις τους και μοριακά δεδομένα από τη σύγκρι-
ση αλληλουχιών του DNA. 

Τα διαγράμματα εξελικτικών σχέσεων που συνθέτουν
οι βιολόγοι έχουν κατά κανόνα δενδροειδή μορφή, αν και

σήμερα η τάση είναι να αναπτύσσονται τα δέντρα αυτά
οριζοντίως (βλ. π.χ. Εικόνα 1.22). Όπως συμβαίνει και με
το γενεαλογικό δέντρο μιας ανθρώπινης οικογένειας, κάθε
είδος αποτελεί ένα μικρό κλαδί στο δέντρο της ζωής το
οποίο εκτείνεται στο παρελθόν μέσω ολοένα και πιο απο-
μακρυσμένων μεταξύ τους προγονικών ειδών. Είδη που
μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, όπως οι σπίνοι των Galápa-
gos, έχουν κοινό πρόγονο σε κάποια σχετικά πρόσφατη
διακλάδωση του δέντρου της ζωής. Κάποιος άλλος, πολύ
πιο παλιός πρόγονος του σπίνου είναι κοινός και για τα
σπουργίτια, τα γεράκια, τους πιγκουίνους και όλα τα άλλα
πτηνά. Τα πτηνά, τα θηλαστικά και όλα τα υπόλοιπα σπον-
δυλωτά προήλθαν από κάποιον κοινό πρόγονο σε ακόμη
προγενέστερες περιόδους. Βρίσκουμε διαρκώς αποδείξεις
ότι υπάρχουν ακόμη πιο ευρείες σχέσεις, όπως π.χ. υποδη-
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 PIANKA ERIC R.
❖έξελικτική οικολογία                                                                                                                              40€

 WHITTAKER R.J.-FERNANDEZ-PALACIAS J.M.
❖νησιωτική βιογεωγραφία                                                                                                                      42€

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Χ. Κ.Α.
❖ο εγκέφαλος στον χρόνο                                                                                                                    18€

 CLARK J.M. - SWITZER R.L.
❖Πειραματική Bιοχημεία                                                                                                                           32€

 ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
❖Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι  από τη θεωρία στην πράξη  

(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2008)                                                                                              35€

 ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΑΚΗ Κ. (επιμ.)
❖Φυσιολογία φυτών  από το μόριο στο περιβάλλον                                                                  60€

ΧηΜέια
 ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Ν.
❖διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων                                   27€

 MCMURRY JOHN
❖οργανική Xημεία (μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης)                                                     110€

 MURRELL J.N. - KETTLE S.F. - TEDDER J.M.
❖ο χημικός δεσμός  έισαγωγή στην κβαντική Χημεία                                                      28€

 J. G. IBΑΝEZ, κ.ά.
❖Περιβαλλοντική χημεία                                                                                                                        40€

 HARRIS DANIEL C.
❖Ποσοτική χημική ανάλυση
 Tόμος Ι                                                                                                                                                                53€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                                              53€

 ANASTAS P.T. - WARNER J.C.
❖Πράσινη Χημεία  θεωρία και πρακτική                                                                                      14€

 AΓΓΕΛΑΚΗΣ Α. - TCHOBANOGLOUS G.
❖Υγρά απόβλητα                                                                                                                                           49€

 ATKINS PAUL, DE PAULA JULIO
❖Φυσικοχημεία                                                                                                                                             110€

 HIEMENZ PAUL & LODGE TIMOTHY
❖Χημεία πολυμερών                                                                                                                                    50€

 

Βαςικές ιατρικές έΠιςτηΜές
 ΜΑΣΣΑΛΑΣ Χ., ΠΟΤΣΙΚΑ ΒΑΣ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.
❖έισαγωγή στην έμβιομηχανική                                                                                          (υπό έκδοση) 

 ASKITOPOULOU HELEN (ed.)
❖History of Anaesthesia VII                                                                                                                  60€

 OLSON JAMES
❖κλινική Φαρμακολογία, διασκεδαστικά απλή                                                                      24€

 KANDEL E.R. - SCHWARTZ J.H. - JESSEL T.M.
❖νευροεπιστήμη και ςυμπεριφορά                                                                                                  90€

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. Κ.Α.
❖οι αμνησίες                                                                                                                                                    35€

 ΔΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (επιμ.).
❖οι εξαρτήσεις                                                                                                                                (υπό έκδοση)

 SAMUELSSON GUNNAR
❖Φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προελεύσεως                                                                  32€
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έκλαΐκέΥςη της έΠιςτηΜης
 MACCORMICK JOHN 
❖9 αλγόριθμοι που άλλαξαν το μέλλον  οι εκπληκτικές ιδέες  

που κινούν τους σημερινούς υπολογιστές                                                                          19€

 BERNSTEIN JEREMY
❖αϊνστάιν                                                                                                                                                            15€

 CHRISTIAN BRIAN - GRIFFITHS ΤΟΜ
❖Algorithms to live by: The Computer Science of Human Decisions      (υπό έκδοση) 

 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤΖΟΝΑ
❖αόρατη επίδραση  οι παράγοντες που καθορίζουν  

την καθημερινή συμπεριφορά μας                                                                           (υπό έκδοση) 

 ΖΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
❖ας συμφιλιωθούμε με τον δαρβίνο  ας συμφιλιωθούμε  

με τη φύση μας και με τη Φύση                                                                                                  24€

 SCHATZ GOTTFRIED
❖Βιολογία, ένας κήπος γεμάτος θαύματα  οι ανακαλύψεις της βιολογίας  

και πώς διαμορφώνουν την εικόνα μας για τον άνθρωπο                                       13€

  ΣΧΙΛΤΧΑΫΖΕΝ ΜΕΝΝΟ
❖γενετήσια παιχνίδια  τα γεννητικά όργανα των ζώων και  

οι ιδιοτροπίες της εξέλιξης                                                                                             (υπό έκδοση)

 SHERMER MICHAEL
❖γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε παράξενα πράγματα;                                                      20€

 ΖΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
❖Όταν ο Χότζας συνάντησε τον αϊνστάιν                                                                     (υπό έκδοση)

 WILL CLIFFORD
❖έίχε δίκιο ο Aϊνστάιν;                                                                                                                              19€

 BΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ A. Κ.Α.
❖έμείς και η Pαδιενέργεια                                                                                                                        17€

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖Ένας αστρολάβος του ουρανού και της ζωής                                                                        16€

 ZEKI SEMIR
❖έσωτερική όραση  Μια εξερεύνηση της τέχνης και του εγκεφάλου              33€

 ΒRENNER SYDNEY
❖Ζώντας με την επιστήμη                                                                                                                        16€

 BLISS MICHAEL
❖η ανακάλυψη της ινσουλίνης                                                                                                          18€

 DIXON BERNARD
❖η αόρατη δύναμη  Πώς τα μικρόβια κυβερνούν τον κόσμο                                        23€

 HARDY G.H.
❖η απολογία ενός μαθηματικού                                                                                                           11€

 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖η αυτοβιογραφία του Φωτός                                                                                                             27€

 BALTHAZART JACqUES
❖η βιολογία της ομοφυλοφιλίας                                                                                                        24€

 ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ - EKMAN PAUL
❖η έκφραση των συγκινήσεων στον άνθρωπο και στα ζώα                                            32€

 BOLES EDMUND BLAIR
❖η εντολή του γαλιλαίου  Μια ανθολογία από σημαντικές στιγμές  

του επιστημονικού λόγου                                                                                                              28€

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ
❖η ζωή σήμερα, άλλοτε, αλλού και στο μέλλον  η λογική   

των βιολογικών συστημάτων                                                                                                       20€
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 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖η κόμη της Bερενίκης (με CD)                                                                                                                          18€

 BLAKEMORE COLIN
❖η Μηχανή του νου                                                                                                                                                  20€

 ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
❖η περιπέτεια του μέλλοντος                                                                                                                                19€

 DAVIS DONALD
❖η φύση και η δύναμη των Μαθηματικών                                                                                                  23€

 ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ
❖θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός  έυρώπη και έλλάδα                                                         18€

  ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ
❖ιστορίες γενετικής (στην    καθομιλουμένη)                                                                     (υπό έκδοση)

 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
❖κατανοώντας την εξέλιξη                                                                                                                                      25€

 ΡΕΫ ΤΖΑΓΙΑΟΥΑΡΝΤΑΝΑ
❖κυνηγοί νετρίνων – η συναρπαστική αναζήτηση ενός φευγαλέου  

σωματιδίου και τα μυστικά του σύμπαντος                                                                                       16€

 BEHRENTS EHRHARD
❖Μαθηματικά πεντάλεπτα  100 μικρές ιστορίες από τον κόσμο των Μαθηματικών     19€

 KΟΥΒΕΛΑΣ Η. Κ.Α. (επιμ.)
❖Μια πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας                                                                                      15€

 SEARLE JOHN
❖νους, εγκέφαλος και επιστήμη                                                                                                                        14€

  ΠΑΙΜΠΟ ΣΒΑΝΤΕ
❖ο άνθρωπος του νεάντερταλ  ιχνηλατώντας τα γονίδια  

ενός χαμένου ανθρωπίδη                                                                                                       (υπό έκδοση)

  ΝΤΕΒΛΙΝ ΚΗΘ
❖ο άνθρωπος των αριθμών  ο Fibbonacci και η επανάσταση  

στην αριθμητική                                                                                                                             (υπό έκδοση)

 RIDLEY MATT
❖ορθολογική αισιοδοξία                                                                                                                                        20€

 FEYNMAN RICHARD
❖ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου                                                                                                              14€

 BELL E.T.
❖οι μαθηματικοί Tόμοι Ι , ΙΙ                                                                                                                                         18€

 ΣΑΒΒΑΚΗ EΛΕΝΗ
❖οι παράλληλοι εαυτοί μας                                                                                                                                  14€

 SCHATZ GOTTFRIED
❖Πέρα απ’ τα γονίδια  δοκίμια ενός βιοχημικού για τον άνθρωπο,  

τις προσδοκίες του και τον κόσμο που τον περιβάλλει                                                            15€

 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕξΗΣ, ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ., ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
❖Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα  το ταξίδι της επι στροφής  

στην ανανεώσιμη ενέργεια                                                                                                                             18€

 ξΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ BΑΣΙΛΗΣ
❖Περί αστέρων και συμπάντων                                                                                                                            12€

 ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖Περί φυτών αφηγήματα  Μικρές ιστορίες για φυτά που άλλαξαν τον κόσμο                 20€ 

 ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
❖Πορτρέτα των χημικών στοιχείων                                                                                                                  22€

 MΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
❖Προβλέψεις                                                                                                                                                                    19€
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 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
❖Προσωκρατικοί – οι θεμελιωτές της δυτικής σκέψης                                                                     25€

 OΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖Πυρηνικά όπλα και ανθρώπινος πολιτισμός                                                                                            11€

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΤΟΜΗΣ Μ.
❖ραδιενέργεια σε απλά ελληνικά                                                                                                                      23€

 ΖΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
❖ςε αναζήτηση σκοπού σε έναν κόσμο χωρίς σκοπό   

ςκέψεις για μια ρεαλιστική ηθική                                                                                                            10€

 MLODINOW LEONARD
❖Subliminal  How your unconscious mind rules your behavior                     (υπό έκδοση)

 MLODINOW LEONARD
❖τα βήματα του μεθυσμένου  Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή μας                                     17€

 ANSERMET FRANCOIS, MAGISTRETTI PIERRE
❖τα ίχνη της εμπειρίας  νευρωνική πλαστικότητα και η συνάντηση  

της βιολογίας με την ψυχανάλυση                                                                                                          18€

 ΚΛΑΪΝ ΣΤΕΦΑΝ
❖τα όνειρα  Ένα ταξίδι στην εσωτερική μας πραγματικότητα                                                         18€

 PAGELS HEINZ
❖τα  Όνειρα του λόγου  ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και η εμφάνιση  

των επιστημών της πολυπλοκότητας                                                                                                      22€

 DREYFUS H. L.
❖τι δεν μπορούν ακόμη να κάνουν οι υπολογιστές                                                                              25€

 ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖τι θα έβλεπε η αλίκη στη χώρα των φυτών                                                                                              20€

 FIELD J.B. - CHAISSON E.J.
❖το αθέατο ςύμπαν                                                                                                                                                    15€

 RUCKER RUDY
❖το Άπειρο και ο Nους                                                                                                                                              22€

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
❖το μέλλον των Βιοεπιστημών                                                                                                                             20€

 GUBSER STEVEN
❖το μικρό βιβλίο της θεωρίας χορδών                                                                                                          15€

 EDELMAN G.M. - TONONI G.
❖το σύμπαν της συνείδησης  Πώς η ύλη γίνεται φαντασία                                                              26€

 ASIMOV ISAAC
❖το Χρονικό του κόσμου                                                                                                                                        43€
❖το Χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων                                                                                      41€

 HAIDT JONATHAN
❖The hapiness hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom                    (υπό έκδοση)

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Χ.
❖Υποθέσεις αλήθειας  ένδεχόμενα επιστήμης και ανθρώπων                                                        14€

 RAMACHANDRAN V.S. - BLAKESLEE S.
❖Φαντάσματα στον εγκέφαλο  έρευνώντας τα μυστήρια του νου                                              22€

 AGOSTA WILLIAM
❖Χημική έπικοινωνία  η γλώσσα των φερομονών                                                                                23€



ΦιλοςοΦια της έΠιςτηΜης
 BATENS DIDERIK
❖ανθρώπινη γνώση                                                                                                                                               24€

 BROWN HAROLD
❖αντίληψη, θεωρία και δέσμευση                                                                                                                                                                  22€

 REDHEAD MICHAEL
❖από τη Φυσική στη Μεταφυσική                                                                                                              13€

 SALMON ET AL.
❖έισαγωγή στη Φιλοσοφία της Eπιστήμης                                                                                             35€

 MΟΔΙΝΟΣ MΙΧΑΛΗΣ
❖η Aρχαιολογία της Aνάπτυξης                                                                                                                   18€

 BUCK-MORSS SUSAN
❖η διαλεκτική του βλέπειν  ο Μπένγιαμιν και το Σχέδιο Εργασίας περί Στοών         30€

 THOMPSON PAUL
❖η δομή των θεωριών της Bιολογίας                                                                                                        17€

 TORRETTI ROBERTO
❖η φιλοσοφία της Φυσικής                                                                                                                             25€

 TILES MARY
❖Μπασελάρ – Eπιστήμη και αντικειμενικότητα                                                                                  18€

 ΡΕΝΤΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (επιμ.)
❖ο χώρος του επιστημονικού εργαστηρίου  αρχιτεκτονικές  

και κοινωνικές διαστάσεις                                                                                                                       30€

 SHANKER STUART G.
❖ο Wittgenstein και το σημείο καμπής στη φιλοσοφία των Mαθηματικών                   35€

 WITTGENSTEIN LUDWIG
❖Παρατηρήσεις για τη θεμελίωση των Μαθηματικών                                                                   25€

 HANSON N.R. 
❖Πρότυπα ανακάλυψης                                                                                                                                     20€

 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.)
❖ςύγχρονος έμπειρισμός  από τον κύκλο της Βιέννης στον Davidson                20€

 PUTNAM HILARY
❖τα πολλά πρόσωπα του ρεαλισμού                                                                                                        14€

 CHALMERS A.F.
❖τί είναι αυτό που το λέμε Eπιστήμη;                                                                                                       19€

 LADYMAN JAMES
❖τί είναι η Φιλοσοφία της έπιστήμης                                                                                                        25€

 BACHELARD GASTON
❖το νέο επιστημονικό πνεύμα                                                                                                                        15€

 SERRES MICHEL
❖το φυσικό συμβόλαιο                                                                                                                                        15€

 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡ. – ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (επιμ.)
❖Φιλοσοφία και επιστήμες στον 20ό αιώνα                                                                                         22€

 POWERS JONATHAN
❖Φιλοσοφία και Nέα Φυσική                                                                                                                         18€

  PETER GODFREY-SMITH
❖Φιλοσοφία της Βιολογίας                                                                                                                               22€

  THOMPSON R. PAUL, UPSHUR ROSS E.G. 
❖Φιλοσοφία της ιατρικής                                                                                                         (υπό έκδοση) 20€

  ROSENBERG ALEXANDER
❖Φιλοσοφία των κοινωνικών έπιστημών                                                                                                25€
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ιςτορια της έΠιςτηΜης
 DEBUS ALEN
❖Άνθρωπος και Φύση στην αναγέννηση                                                                                               18€

 LLOYD G.E.R.
❖αρχαία ελληνική επιστήμη                                                                                                                            25€

 DRAKE STILLMAN
❖γαλιλαίος                                                                                                                                                                    14€

 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΔΙΑΛΕΤΗΣ Δ. (επιμ.)
❖διαμάχες για την ιστορία των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών                                    20€

 HARMAN PETER M.
❖ένέργεια, δύναμη και  Ύλη                                                                                                                           18€

 JAMMER M.
❖Έννοιες του χώρου                                                                                                                                             23€

 HANKINS T.L.
❖έπιστήμη και διαφωτισμός                                                                                                                            20€

 HEDLEY BROOKΕ JOHN
❖έπιστήμη και θρησκεία                                                                                                                                      28€

 VAN DER WAERDEN B.L.
❖η αφύπνιση της επιστήμης                                                                                                                            26€

 COHEN BERNARD I.
❖η γέννηση μιας νέας φυσικής                                                                                                                    16€

 WESTFALL R.S.
❖η ζωή του Iσαάκ Nεύτωνα                                                                                                                                                                                           21€

 BOWLER PETER J. - MORUS RHYS IWAN
❖η ιστορία της νεότερης επιστήμης                                                                                                            20€

 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Θ. - ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. (επιμ.)
❖η κρίση στη Φυσική και η δημοκρατία της Βαϊμάρης                                                               18€

 WESTFALL R.S.
❖η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης                                                                                          19€

 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖θέματα από την ιστορία των Μαθηματικών                                                                                      22€

 KATZ VICTOR
❖ιστορία των μαθηματικών  Μια εισαγωγή                                                                                           60€

 ΤΥΜΠΑΣ Τ. – ΜΕΡΓΟΥΠΗ-ΣΑΒΑΪΔΟΥ ΕΙΡ. (επιμ.)
❖ιστορίες της τεχνολογίας του εικοστού αιώνα  ηλεκτρικά αυτοκίνητα,  

ξύλινα αεροπλάνα, γαλλικοί αντιδραστήρες, γυναίκες υπολογιστές                        15€

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
❖κωνσταντίνος καραθεοδωρή  Ένας μαθηματικός υπό τη σκέπη της εξουσίας         45€

 BYNUM W.F. - BROWNE E.J. - PORTER ROY (επιμ.)
❖λεξικό επιστημονικών όρων                                                                                                (υπό έκδοση) 35€

 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Θ. - ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. (επιμ.)
❖ο αϊνστάιν και η σχετικότητα                                                                                                                      26€

 GRANT EDWARD
❖οι Φυσικές Eπιστήμες τον Mεσαίωνα                                                                                                    17€

 ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ., ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Β., ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ Χ.
❖το Πανεπιστήμιο αθηνών και η ιστορία του (1837-1937)                                                            35€

 ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
❖το παρελθόν των έπιστημών ως ιστορία                                                                                              24€
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Iςτορια

αρΧαιοτητα 

 ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
❖αντίπαλον δέος:  Έξωθεν φόβος και συλλογική δράση                                                                15€

 THOMAS ROSALIND
❖γραπτός και προφορικός λόγος στην Aρχαία Eλλάδα                                                                   19€

 GRAF FRITZ
❖έισαγωγή στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας                                                                               22€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β.
❖έλληνικά έθνη κατά την έποχή του Χαλκού                                                                                          50€

 ΧΑΝΙΩΤΗΣ Α. (επιμ.)
❖Έργα και ημέρες στην κρήτη: από την προϊστορία στο μεσοπόλεμο                                    20€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β. 
❖η αθηναϊκή δημοκρατία                                                                                                                                    38€

 RACKHAM OLIVER - MOODY JENNIFER
❖η δημιουργία του κρητικού τοπίου                                                                                                              30€

 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
❖η εποχή των κατακτήσεων  ο ελληνικός κόσμος από τον αλέξανδρο  

στον αδριανό (336 π Χ -138 μ Χ )                                                                                              (υπό έκδοση)

 GRAF FRITZ
❖η μαγεία στην ελληνορρωμαϊκή αρχαιότητα                                                                                        25€

 FINLEY MOSES
❖η πολιτική στον αρχαίο κόσμο                                                                                                                       16€

 ASSMANN JAN
❖η πολιτισμική μνήμη  γραφή, ανάμνηση και πολιτική ταυτότητα  

στους πρώιμους aνώτερους πολιτισμούς                                                                                          25€

 GARNSEY P. - SALLER R.
❖η ρωμαϊκή αυτοκρατορία                                                                                                                                  22€

 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
❖θεατρικότητα και δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο  

(Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου, 2010)                                                                                                              16€

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
❖«Πόθεν και πότε οι  Έλληνες;»  οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρού-

σα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού  
(Βραβείο ακαδημίας αθηνών, 2013)                                                                                                       25€

 MORRIS IAN
❖ταφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή στην κλασική αρχαιότητα                   21€

ΒΥΖαντινοι, Μέςοι και νέοτέροι Χρονοι

 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΝΙΑ (επιμ.)
❖1453  η Άλωση της κωνσταντινούπολης και η μετάβαση  

από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους                                                                   24€

 ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
❖αντίπαλον δέος:  Έξωθεν φόβος και συλλογική δράση                                                                15€

 ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
❖Έθνος και ορθοδοξία: οι περιπέτειες μιας σχέσης   

από το «έλλαδικό» στο Βουλγαρικό σχίσμα                                                                                  23€

 ΒΟΓΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
❖«Έλληνες το γένος»: η ιθαγένεια και η ταυτότητα  

στο εθνικό κράτος των έλλήνων (1821-1844)                                                                                  25€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β.
❖Ένας συνταγματικός δημοκράτης ηγέτης κατά την έπανάσταση του ’21   

ο γ  λογοθέτης λυκούργος της ςάμου (1772-1850)                                                                  16€

 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖έξουσία και ελευθερία  η συγκρότηση των ηΠα, 1776-1789                                                      25€
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 ΧΑΝΙΩΤΗΣ Α. (επιμ.)
❖Έργα και ημέρες στην κρήτη: από την προϊστορία στο μεσοπόλεμο                                    20€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β.
❖η απόβαση του ιμπραήμ στη Πελοπόννησο καταλύτης  

για την αποδιοργάνωση της έλληνικής έπανάστασης                                                             18€

 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
❖η ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα                                                                        35€

 ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ
❖η διπλή ζωή του ςταντάλ  το έργο του, η κριτική και  

η αναπαραγωγή της επαναστατικής κουλτούρας                                                                        16€

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ BΑΣΙΛΗΣ
❖η θεσσαλονίκη της παρακμής                                                                                                                        22€

 ZACHARIADOU ELISABETH (ed.)
❖Halcyon Days in Crete:
❖I: τhe Ottoman Emirate (1300-1389)                                                                                                           30€
❖ιι  τhe Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699)                                                                     30€
❖ιιI: νatural Disasters in the Ottoman Empire                                                                                      30€
❖IV: The Kapudan Pasha  His Office and his Domain                                                                     30€

 ANASTASOPOULOS ANT. (ed.)
❖V: Provincial Elites in the Ottoman Empire                                                                                          30€
❖VI: The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete 1645-1840                                  30€
❖VII: Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire                                     30€

 KOLOVOS ELIAS (ed.)
❖VIII: Ottoman Rural Societies and Economies                                                                                     30€

 ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920                                                                                        40€

 ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
❖ιστορίες του ελληνικού βιβλίου                                                                                                                    30€

 ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (επιμ.)
❖κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός  τόμος για τον Φ  ηλιού                                                20€

 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Χ. (επιμ.)
❖κρήτη 1898-1899 – Φωτογραφικές μαρτυρίες από το προσωπικό  

λεύκωμα του πρίγκιπα γεωργίου (τρίγλωσση έκδοση)                                                                                           60€

 ΛΑΠΠΑΣ Κ. κ.ά. (επιμ.)
❖Μνήμη Πηνελόπης ςτάθη  Μελέτες ιστορίας και Φιλολογίας                                                   35€

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ (επιμ.)
❖Μοναστήρια, οικονομία και Πολιτική  από τους μεσαιωνικούς  

στους νεώτερους χρόνους                                                                                                                          20€

 RODINSON MAXIME
❖Μωάμεθ                                                                                                                                                                           22€

 DUBY GEORGES
❖ο ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας                                                                                                               19€

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (επιμ.)
❖ο κώδικας των θυσιών  ονόματα και περιουσίες των Χριστιανών 
 αγωνιστών της ανατολικής κρήτης στην έπανάσταση του 1821                                          50€

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ (επιμ.)
❖οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της λευκάδας                                                          20€

 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
❖οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία  η διαμόρφωση  

των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα                                                  35€

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ (επιμ.)
❖Όπου ην κήπος    η μεσογειακή νησιωτική οικονομία της Άνδρου  

σύμφωνα με το οθωμανικό κτηματολόγιο του 1670                                                                                                  20€

 ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
❖Πεθαίνοντας στη ςύρο τον 19ο αιώνα                                                                                                        18€

 ΕΛΠΙΣ ΜΕΛΑΙΝΑ
❖Περιηγήσεις στην κρήτη, 1866-1870                                                                                                            45€

 KΩΣΤΗΣ KΩΣΤΑΣ
❖ςτον καιρό της πανώλης                                                                                                                                      23€ 19
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 (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ)
❖τα Βαλκάνια  έκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες                                                   (εξαντλημένο) 35€

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER ΙΛΙΑ (επιμ.)
❖ταξίδι, γραφή, αναπαράσταση  Μελέτες για την ταξιδιωτική γραμματεία  

του 18ου αιώνα                                                                                                                                                    25€

 TOURNEFORT J.-P. DE
❖ταξίδι στην κρήτη και τις νήσους του αρχιπελάγους (1700-1702)                                           45€

 VINCENT ALFRED (επιμ.) 
❖τζουάνες Παπαδόπουλος, ςτον καιρό της σχόλης  αναμνήσεις  

από την κρήτη του 17ου αιώνα                                                                                                                20€

 ΑΪΒΑΛΗ Γ. - ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ε. - ξΑΝΘΥΝΑΚΗΣ Α. (επιμ.)
❖το χρονικό των ουγγροτουρκικών πολέμων (1443-1444)                                                               17€

 VRYONIS SPYROS
❖τhe Medical Unity of the Mediterranean World                                                                                    4€

 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κ.
❖Χριστόδουλος κλονάρης: Πρώτος Πρόεδρος του αρείου Πάγου  
 από το ορεινό λιασκοβέτσι Ζαγορίου στη δίνη της έθνεγερσίας                                                       18€

ςΥγΧρονη ιςτορια 

 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
❖ακυβέρνητη παροικία  οι  Έλληνες στην αίγυπτο από την κατάργηση  

των προνομίων στην έξοδο, 1937-1962                                                                                                20€

 HERF JEFFREY
❖αντιδραστικός μοντερνισμός  τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊμάρη  

και το τρίτο ράιχ                                                                                                                                                                                                                          21€

 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ
❖ΑυτοβιογρΑφιΑ: οι δρόμοι του αρχάγγελου                                                                                            60€
❖αυτοβιογρΑφιΑ: το χρέος                                                                                                                                        60€

 MΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Γ. -  ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ Χ. (επιμ.)
❖Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός                                                                                            21€

 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
❖γιασασίν Μιλλέτ: Ζήτω το Έθνος  Προσφυγιά, κατοχή και έμφύλιος   

έθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους  
ελληνορθόδοξους του δυτικού Πόντου                                                                                            23€

 PRZEWORSKI ADAM
❖δημοκρατία και αγορά  Πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις  

στην ανατολική έυρώπη και τη λατινική αμερική                                                                      23€

 ΧΑΝΙΩΤΗΣ Α. (επιμ.)
❖Έργα και ημέρες στην κρήτη: από την προϊστορία στο μεσοπόλεμο                                    20€

 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ
❖έργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία   

η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940                                                                            32€

 DOSSE FRANCOIS
❖η ιστορία σε ψίχουλα                                                                                                                                            21€

 STERNHELL ZEEV
❖η καταγωγή του ισραήλ  Μεταξύ εθνικισμού & σοσιαλισμού                                (υπό έκδοση) 20€ 

 ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920                                                                                        40€

 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
❖ιστορικά σημειώματα για την κρήτη                                                                                                            20€

 ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
❖κόκκινη αμερική  Έλληνες μετανάστες και το όραμα  

ενός νέου κόσμου 1900-1950                                                                                                                    24€

 ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
❖κοσμοπολίτες εθνικιστές  ο Maurice Barrès  

και οι ανά τον κόσμο «μαθητές» του                                                                            (υπό έκδοση) 22€

 AGUILAR FERNΑNDEZ PALOMA
❖Μνήμη και λήθη του ισπανικού έμφυλίου                                                                                              23€
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 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
❖οι νοικοκυραίοι  Μαγαζάτορες και βιοτέχνες στην αθήνα (1880-1925)                                         25€

 LAZONICK WILLIAM
❖οργάνωση επιχειρήσεων και ο μύθος της οικονομίας της αγοράς                                       27€

 ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I.
❖ορθοδοξία και παράδοση  δοκιμή αυτοβιογραφίας                                                                      15€

 ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ ΤΖΕΝΗ
❖Προπαγάνδα, δίκτυα επιρροής και πολιτισμός  η αμερικανική πολιτιστική  

διπλωματία στην έλλάδα, 1953-1973                                                                                (υπό έκδοση) 23€

 ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΧΡΗΣΤΟΣ
❖ςυνασός  ιστορία ενός τόπου χωρίς ιστορία                                                                                        28€

  LYBERATOS ANDREAS (ed.)
❖Social Transformation and Mass Mobilisation in the Balkan  

and Eastern Mediterranean Cities, 1900-1923                                                                                25€

 ΑΒΔΕΛΑ Ε., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δ., κ.ά. (επιμ.)
❖Φυλετικές θεωρίες στην έλλάδα  Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες,  

την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο  
και τον 20ό αιώνα                                                                                                                                              25€

 ELLIOTΤ GREGORY
❖Χομπσμπάουμ: ιστορία και Πολιτική                                                                                                         16€

αρΧαιολογια
 KΑΛΠΑξΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ
❖αρχαιολογία και Πολιτική ι  ςαμιακά αρχαιολογικά, 1850-1914                                          12€
❖αρχαιολογία και Πολιτική ιι  η ανασκαφή του ναού της αρτέμιδος  

(κέρκυρα 1911)                                                                                                                                                     12€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖αρχαιολογικές αγωνίες στην Kρήτη του 19ου αιώνα                                                                       17€

 JOHNSON MATTHEW
❖αρχαιολογική θεωρία  Μια εισαγωγή                                                                                (υπό έκδοση) 16€

 CAUVIN JACqUES
❖γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας  η επανάσταση   

των συμβόλων στη νεολιθική εποχή                                                                                                    23€

 ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
❖έλέγχοντας τον τόπο του παρελθόντος  η γερμανοελληνική  

σχέση εξουσίας στις ανασκαφές της ολυμπίας, 1869-1882   
(αρχαιολογία και Πολιτική ιιι)                                                                                                                   16€

 ΚΟΠΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (επιμ.)
❖η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα                                                     14€

 SCHNAPP ALAIN
❖η κατάκτηση του παρελθόντος  οι απαρχές της αρχαιολογίας                                              36€

 ZΩΗΣ AΝΤΩΝΗΣ
❖κνωσός – Tο εκστατικό όραμα                                                                                                                         24€

 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
❖Περιγραφικό λεξικό λιθοτεχνιών: ςυμβολή στην ταξινόμηση  

και μελέτη των λίθινων τέχνεργων                                                                                          (υπό έκδοση)

 TΖΑΧΙΛΗ IΡΙΣ
❖Υφαντική και υφάντρες στο προϊστορικό Aιγαίο                                                     (εξαντλημένο) 28€
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ΨΥΧολογια
 KΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.)
❖αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και Mέλλον                                                        38€

❖Πρόοδος στην Aναπτυξιακή Ψυχολογία των Πρώτων Xρόνων                                                18€

 FREUD E. & L. – GRUBRICH-SIMITIS I. (επιμ.)
❖ςίγκμουντ Φρόυντ: η ζωή του σε εικόνες και κείμενα                                                                         50€

 KΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (επιμ.)
❖το συν- της συγκίνησης  Ψυχολογία εμβρύων, βρεφών και νηπίων   

τόμος προς τιμήν του Colwyn Trevarthen                                                                                       28€

κοινώνιολογια
 ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Π.
❖ας αναστοχασθούμε εαυτούς και αλλήλους                                                                                        18€

 ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ (επιμ.)
❖θέματα Βιοηθικής                                                                                                                                                    20€

 ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Π.
❖ηθο-οικονομικά  Πίστη - Πίστωση                                                                                                              10€

 ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ MΑΡΙΑ (επιμ.)
❖ςύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία
  Tόμος Ι                                                                                                                                                                          24€
  Tόμος ΙΙ                                                                                                                                                                          24€

 ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΛΙΛΥ
❖το θέαμα της οδύνης                                                                                                                                              18€

οικονοΜια
 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚ.Σ, ΜΕΓΗΡ Κ., ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. (επιμ.)
❖Πέρα από τη λιτότητα  για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία                             50€

  MILANOVIC BRANKO
❖Παγκόσμια ανισότητα  η οικονομική ανισότητα στη εποχή  

της παγκοσμιοποίησης                                                                                                                    (υπό έκδοση)

νοΜικη έΠιςτηΜη
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
❖τι είναι δίκαιο; η νομική επιστήμη για όλους                                                                                       35€
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ΦιλοςοΦια
 LOCKE JOHN
❖δεύτερη Πραγματεία περί κυβερνήσεως                                                                                                 20€

 ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
❖δίκαιο και δικανική κρίση  Μια φιλοσοφική αναθεώρηση 

της μεθοδολογίας του δικαίου                                                                                                                  60€

 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Γ. (επιμ.)
❖έισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία                                                                                                               25€

 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
❖η γέννηση της διαλεκτικής                                                                                                                (υπό έκδοση)

 ΤΣΟΥΝΑ ΒΟΥΛΑ 
❖η γνωσιολογία της κυρηναϊκής ςχολής                                                                                                16€

 ΝΤΕ ΛΙΜΠΕΡΑ ΑΛΑΙΝ 
❖η έριδα των καθόλου από την αρχαιότητα ώς το τέλος του Μεσαίωνα           (υπό έκδοση)

 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη
 Tόμος Α  ́ Από τον όψιμο Μεσαίωνα ώς το τέλος του Διαφωτισμού                                                                    18€
 Tόμος Β  ́ Από τον Χέγκελ και τον Νίτσε ώς τον Χάιντεγκερ και τον Βίττγκενσταϊν                                            18€

 ΚΑΝΤ ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ 
❖θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών                                                                                                   15€

 ΚΕΝΝΥ ΑΝΤΟΝΥ
❖θωμάς ακυινάτης                                                                                                                                                    16€

 ΧΕΝΡΙΧ ΝΤΗΤΕΡ 
❖Μεταξύ καντ και Χέγκελ                                                                                                                     (υπό έκδοση)

 ΜΑΚΝΤΑΟΥΕΛ ΤΖΩΝ
❖ο νους και ο κόσμος                                                                                                                                            20€

 ΜΕΝΝ ΣΤΗΒΕΝ
❖ο Πλάτων για τον θεό ως νου                                                                                                                         22€

 ΘΑΝΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖ο πρώτος «δεύτερος πλους»  Eίναι και Kόσμος στο ποίημα του Παρμενίδη              17€

 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ
❖οδοί της γνώσης και της πλάνης                                                                                                                  18€

 ΒΙΤΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ ΛΟΥΝΤΒΙΧ 
❖Περί βεβαιότητος                                                                                                                                      (υπό έκδοση)

 ΙΒΑΝΚΑ ΕΝΤΡΕ ΦΟΝ
❖Plato Christianus                                                                                                                                        (υπό έκδοση)

 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖ςυντηρητισμός  ιστορικό περιεχόμενο και παρακμή                                                                       42€

 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
❖τα δύο ευ της ευτυχίας  έισαγωγή στα Ηθικά Νικομάχεια του αριστοτέλη                     18€

 ΧΑΪΜΖΕΤ ΧΑΪΝΤΣ
❖τα έξι μεγάλα ερωτήματα της δυτικής μεταφυσικής  

και οι ρίζες της νεότερης φιλοσοφίας                                                                                                 25€

 ΖΙΛΣΟΝ ΕΤΙΕΝ
❖το ον και η ουσία  το πρόβλημα της ύπαρξης στη δυτική φιλοσοφία  

από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα                                                                                                27€

 ΖΙΛΣΟΝ ΕΤΙΕΝ 
❖το πνεύμα της μεσαιωνικής φιλοσοφίας                                                                                  (υπό έκδοση)

 ΤΣΑΡΛΣΓΟΥΟΡΘ ΜΑξ
❖Φιλοσοφία και θρησκεία  τυπολογία των σχέσεών τους  

από την αρχαιότητα έως σήμερα                                                                                                          20€

 ΣΛΟΥΓΚΑ ΧΑΝΣ
❖Φρέγκε  η γέννηση της σύγχρονης λογικής και οι ρίζες  

της αναλυτικής φιλοσοφίας                                                                                                                       22€
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
κλαςικη Φιλολογια

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
❖αείδετο παν τέμενος  οι χορικές παραστάσεις και το κοινό τους  

στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο                                                                                  22€

 SIFAKIS G.M.
❖αristotle on the Function of Tragic Poetry                                                                                               37€

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ κ.ά. (επιμ.)
❖ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα  

και στον διαφωτισμό                                                                                                                                      25€

 ALBRECHT MICHAEL
❖ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας                                                                                                            60€

 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΤ. - ΛΟΥΚΟΣ ΧΡ. (επιμ.)
❖Jean-Pierre Vernant: ανήρ παιδεία κεκοσμημένος                                                                             10€

 ΚΑΚΡΙΔΗΣ Φ. κ.ά. (επιμ.)
❖κτερίσματα  Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον ιω  ς  καμπίτση                         27€

 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ (επιμ.)
❖Μεθοδολογικά ζητήματα στις κλασικές σπουδές  Παλαιά προβλήματα  

και νέες προκλήσεις                                                                                                                                         20€

 ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖ομήρου Iλιάδα                                                                                                                                                          23€
❖ομήρου Oδύσσεια                                                                                                                                                  23€

 KΥΡΤΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επιμ.)
❖Όψις ενυπνίου  η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα         15€

 ONG WALTER
❖Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη                                                                                                                                                            17€

 PASCHALIS MICHAEL (ed.)
❖Rethymnon Classical Studies: 
 1  ηοrace and Greek Lyric Poetry                                                                                                            25€
 2  Roman and Greek Imperial Epic                                                                                                        25€
 3  Pastoral Palimpsests                                                                                                                                      25€

 DALBY ANDREW
❖ςειρήνεια δείπνα  ιστορία της διατροφής και της γαστρονομίας στην έλλάδα            25€

 ΜΠΑΛΛΑ ΧΛΟΗ (επιμ.)
❖Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασσική αθήνα                                                                                 20€

ΒΥΖαντινη και νέοέλληνικη Φιλολογια

 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ
❖αναζητώντας το στίγμα της Ερωφίλης                                                                                                      12€

 ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
❖από το λαϊκό ανάγνωσμα στην εθνική λογοτεχνία  η δεξίωση  

της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής τον 19ο αιώνα                                               (υπό έκδοση)

 ΣΗΦΑΚΗΣ Γ.Μ.
❖για μια Ποιητική του Eλληνικού δημοτικού Tραγουδιού                                                              14€

 ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Γ.
❖γλωσσικός Άτλας της κρήτης                                                                                                                           27€

 FENIΚ BERNARD
❖Digenis  Epic and Popular Style in the Escorial Version                                                                19€

 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕξΗΣ
❖έγχειρίδιο του νεοελληνιστή                                                                                                                          27€

 FAURIEL CLAUDE
❖έλληνικά δημοτικά τραγούδια
 Tόμος Α                                                                                                                                                                            19€
 Tόμος Β                                                                                                                                                                            19€

 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Σ. κ.ά. (επιμ.)
❖ένθύμησις νικολάου Μ  Παναγιωτάκη                                                                                                     42€
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 BAKKER W. F. - VAN GEMERT A. F. (επιμ.)
❖Η Θυσία του Aβραάμ, Kριτική έκδοση                                                                                                     21€
❖Η Θυσία του Aβραάμ, Xρηστική έκδοση                                                                                                  14€

 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕξΗΣ
❖η ρομαντική λογοτεχνία στο εθνικό κράτος, 1830-1880  Ποίηση, πεζογραφία,  

θέατρο, πνευματική κίνηση, αναγνώστες                                                                                        22€

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν. - ΠΟΥΧΝΕΡ Β. (επιμ.)
❖Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου                                                                                                                                                                             15€

 EIDENEIER H. - MOENNIG U. - ΤΟΥΦΕξΗΣ Ν. (επιμ.)
❖θεωρία και πράξη των εκδόσεων της υστερο-βυζαντινής  

αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους γραμματείας                                            18€

 XΑΤΖΗΤΑΚΗ-ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ XΡ.
❖θησαυρός νεοελληνικών αινιγμάτων                                                                                                        33€

 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ κ.ά. (επιμ.)
❖ιδιωτικός βίος και δημόσιος λόγος στην ελληνική αρχαιότητα  

και στον διαφωτισμό                                                                                                                                      25€

❖κονδΥλοΦορος, έτήσια έκδοση νεότερης ελληνικής φιλολογίας (τ  15, 2017)                       18€

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
❖κρητολογικά Μελετήματα                                                                                                                                  19€

 HOLTON D. κ.ά. (επιμ.)
❖κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες  Χειρόγραφα και εκδόσεις  

της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας                                      33€

 ξΑΝΘΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ B.
❖λεξικό του δυτικοκρητικού γλωσσικού ιδιώματος                                                                             29€

 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΡΟΣΦΥΡΗΣ)
❖λευτέρης και έιρήνη                                                                                                                                              18€

 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤ. - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ΑΛ. - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ Δ. (επιμ.)
❖λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18ος-19ος αι )   

Πρακτικά συνεδρίου προς τιμήν του αλέξη Πολίτη                                                                  50€

 BAKKER W. F. - VAN GEMERT A. F. (επιμ.)
❖Μαρίνος Φαλιέρος, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού  

και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού  κριτική έκδοση                                                                     22€

 EIDENEIER HANS (επιμ.)
❖Μεσαιωνικές ιστορίες ζώων: Διήγησις των τετραπόδων ζώων & Πουλολόγος                 25€

 ΛΑΠΠΑΣ Κ. - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΚΟΛΟΒΟΣ Η. (επιμ.)
❖Μνήμη Πηνελόπης ςτάθη  Μελέτες ιστορίας και Φιλολογίας                                                   35€

 ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΛΕξΑΝΔΡΑ
❖ο Βυθός του καθρέφτη  ο André Gide και η ημερολογιακή  

μυθοπλασία στην έλλάδα                                                                                                                            14€

 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Σ. Ν. (επιμ.)
❖ο καζαντζάκης στον 21ο αιώνα                                                                                                                      20€

 ΒΑΣΣΗΣ Ι. - ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Σ. - ΛΟΥΚΑΚΗ Μ. (επιμ.)
❖Παιδεία και πολιτισμός στην κρήτη  Βυζάντιο - Βενετοκρατία   

Μελέτες αφιερωμένες στον θεοχάρη δετοράκη                                                                        30€

 ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
❖Πίνακας λέξεων των ποιημάτων του νίκου έγγονόπουλου                                                           14

 BEATON R. - KELLY J. - ΛΕΝΤΑΡΗ Τ.
❖Πίνακας ςυμφραζομένων του Διγενή Aκρίτη                                                                                        20€

 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓ. - ΠΟΛΙΤΗΣ Α. - ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. (επιμ.)
❖Πολυφωνία  Φιλολογικά μελετήματα αφιερωμένα στον ς  ν  Φιλιππίδη                    20€

 EIDENEIER HANS (επιμ.)
❖Πτωχοπρόδρομος – κριτική έκδοση                                                                                                            15€

 BAKKER W. F. - VAN GEMERT A. F. (επιμ.)
❖Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην  Ποίημα  

κυρ-ιωάννου Πικατόρου εκ πόλεως ρηθύμνης  κριτική έκδοση                                      15€

 DALBY ANDREW
❖ςειρήνεια δείπνα  ιστορία της διατροφής και της γαστρονομίας στην έλλάδα            25€
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 ΑΓΑΠΗΤΟΣ Π.Α. - ΠΙΕΡΗΣ Μ. (επιμ.)
❖«τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται   »  έκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα  

της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα από τον Μεσαίωνα  
στην αναγέννηση                                                                                                                                               40€

 XΑΙΡΕΤΗΣ AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΓΥΑΛΑΦΤΗΣ)
❖τι μαντινάδα να σου πω                                                                                                                                  5,50€

 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕξΗΣ
❖το δημοτικό τραγούδι                                                                                                                                            30€

 PERI MASSIMO
❖«Tου πόθου αρρωστημένος   »  ιατρική και ποίηση στον Ερωτόκριτο                                  16€

 ΠΟΛΙΤΗΣ AΛΕξΗΣ
❖Υποσημειώσεις και παραπομπές                                                                                                                        2€

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 BΑΓΕΝΑΣ NΑΣΟΣ (επιμ.)
❖από τον λέανδρο στον λουκή λάρα                                                                                                        23€

 ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. Μ. 
❖Βιβλιογραφία για τον νίκο καζαντζάκη (1906-2012)                                                                        15€

 ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ(επιμ.)
❖Βιβλιογραφία νεοελληνικής Mετρικής                                                                                                     22€

 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓ., ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛ., ΤΖΙΟΒΑΣ Δ. (επιμ.)
❖για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα   

Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα                                                                    28€

 PERI MASSIMO
❖δοκίμια Aφηγηματολογίας                                                                                                                                13€

 ΜΠΑΧΤΙΝ ΜΙΧΑΗΛ
❖δοκίμια ποιητικής                                                                                                                                                    12€

 ΦΑΡΙΝΟΥ-ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ Γ. (επιμ.)
❖έισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη  έπιλογή κριτικών κειμένων                 28€

 ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του έγγονόπουλου  έπιλογή κριτικών κειμένων                            28€

 VITΤI MARIO (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του Eλύτη  έπιλογή κριτικών κειμένων                                                 28€

 ΠΙΕΡΗΣ MΙΧΑΛΗΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του Kαβάφη  έπιλογή κριτικών κειμένων                                           28€

 BΑΓΕΝΑΣ NΑΣΟΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του κάλβου  έπιλογή κριτικών κειμένων                                           23€

 ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του Παλαμά  έπιλογή κριτικών κειμένων                                           28€

 ΚΟΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του ρίτσου  έπιλογή κριτικών κειμένων                                               28€

 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του ςεφέρη  έπιλογή κριτικών κειμένων                                            28€

 ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του ςικελιανού  έπιλογή κριτικών κειμένων                                    28€

 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.)
❖έισαγωγή στην ποίηση του ςολωμού  έπιλογή κριτικών κειμένων                                        28€

 BEATON RODERICK (επιμ.)
❖έισαγωγή στο έργο του καζαντζάκη  έπιλογή κριτικών κειμένων                                          28€

 BΑΓΕΝΑΣ ΝΑΣΟΣ (επιμ.)
❖η ελευθέρωση των μορφών                                                                                                                              19€

 BEATON RODERICK
❖η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία   

από το Βυζάντιο στη σύγχρονη έλλάδα                                                                                                                                         25€
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 NEWTON K.M. (επιμ.)
❖η λογοτεχνική θεωρία του 20ού αιώνα  ανθολόγιο κειμένων                                                  18€

 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
❖η Μεγάλη ιδέα του λυρισμού: Mελέτη του Προλόγου στη Ζωή του ςικελιανού         15€

 ΠΙΕΡΗΣ MΙΧΑΛΗΣ (επιμ.)
❖η ποίηση του κράματος: Mοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα  

στο έργο του καβάφη                                                                                                                                     21€

 ΤΖΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
❖η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας  από την ερμηνεία στην ηθική 20€

 BIEN PETER
❖καζαντζάκης  η πολιτική του πνεύματος α                                                                                          23€
❖καζαντζάκης  η πολιτική του πνεύματος Β                                                                                            30€

 ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖«Ήρωας συνάμα κι άγιος»  το ανθρωπολογικό ιδεώδες  

του νίκου καζαντζάκη και ο Φραγκίσκος της ασίζης                                                              21€

 ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
❖η στιχουργική τέχνη  Μελέτες για τη νεοελληνική μετρική                                                      15€

 HOLTON DAVID (επιμ.)
❖λογοτεχνία και κοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης                                                              30€

 CULLER JONATHAN
❖λογοτεχνική θεωρία: Mια συνοπτική εισαγωγή                                                                                14€

 BΑΓΕΝΑΣ N. - ΠΙΕΡΗΣ Μ. - ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τ.
❖Μοντερνισμός και ελληνικότητα                                                                                                                      9€

 BΑΓΕΝΑΣ NΑΣΟΣ (επιμ.)
❖νεοελληνικά Mετρικά                                                                                                                 (εξαντλημένο) 18€

 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
❖Ξαναδιαβάζοντας τον κάλβο  ο ανδρέας κάλβος, η ιταλία και η αρχαιότητα   

(Βραβείο Δοκιμίου 2014)                                                                                                                                  14€

 HAWTHORN JEREMY
❖Ξεκλειδώνοντας το κείμενο                                                                                                                                17€

 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
❖ο κριτικός ιδεαλισμός του ιάκωβου Πολυλά                                                                                        22€

 ΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
❖Ο πύργος και το γιοφύρι  Μελετήματα για τον κωστή Παλαμά                                                16€

 ΜΠΑΧΤΙΝ ΜΙΧΑΗΛ
❖ο ραμπελαί και ο κόσμος του  για τη λαϊκή κουλτούρα  

του Μεσαίωνα και της αναγέννησης                                                                                                     24€

 ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ EΥΡΙΠΙΔΗΣ
❖Πολύτροπος αρμονία  Μετρική και ποιητική του κάλβου                                                            17€

 JEFFREYS PETER
❖ςτο κάδρο της Παρακμής  Φανταστικά πορτραίτα του κ  Π  καβάφη                 (υπό έκδοση)

Παλαια κέιΜένα - νέές αναγνώςέις

❖ΜΥΡΑΤ ΜΗΤΣΟΣ: Η ζωή μου – Μελέτη: α  δημητριάδης                                                                 16€

❖ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η κερένια κούκλα – Μελέτη: αγγ  καστρινάκη            9€

❖ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ:  Ήτον πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον…  
διηγήματα ερωτικά – Μελέτη: α  καστρινάκη                                                                             12€

❖ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Πρώτη αγάπη – Μελέτη: κέλη δασκαλά                                                                  9€

❖ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Φθινόπωρο – Μελέτη: δ  Πολυχρονάκης                         12€

οι Ποιητές ΜιλοΥν για την Ποιηςη

❖ ΜΠΟΡΧΕΣ ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ: η τέχνη του στίχου                                                                                                                                        20€

❖ ΕΛΙΟΤ Τ.Σ.: οι φωνές της ποίησης                                                                                                                   16€

❖ ΩΝΤΕΝ Γ.Χ.: ο ποιητής και η πολιτεία                                                                                                          20€

❖ ΠΑΟΥΝΤ ΕΖΡΑ: Ποιητική τέχνη                                                                                                                         16€
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ΤΕΧΝΕΣ 

Iςτορια της τέΧνης
 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ Γ. - ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ Γ. (επιμ.)
❖αισθητική και τέχνη  διεπιστημονικές προσεγγίσεις  

στη μνήμη Παναγιώτη και  Έφης Μιχελή                                                                                          30€

 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ
❖από τον Μολιέρο στον γκόγια                                                                                                                         25€

 GIULIANI LUCA (επιμ.)
❖αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης                                                                                                        16€

 BΑΣΙΛΑΚΗ MΑΡΙΑ (επιμ.)
❖Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική και τεχνολογία                                                                          40€

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖Belisario Corenzio  η ζωή και το έργο του                                                                                            50€

 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓ. (επιμ.) 
❖γιώργος Πετρής: έπιθεώρηση τέχνης – τεχνοκριτικά κείμενα,  

1953-1986                                                                                                                                                                  30€

 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ (επιμ.)
❖γλυπτική και λιθοξοϊκή στη λατινική ανατολή, 13ος-17ος αι                                                   30€

 BERGER JOHN
❖Ένας ζωγράφος του καιρού μας                                                                                                                     21€

 XΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ NΙΚΟΣ (επιμ.)
❖Εl Greco:
 Tόμ  A: Tεκμήρια για τη ζωή και το έργο του                                                                                  42€

 Tόμ  Β: Bυζάντιο και Iταλία                                                                                                                            42€

 Tόμ  γ: Έργα στην Iσπανία                                                                                                    (εξαντλημένο) 42€

 Tόμ  δ: ρετάμπλ σε ισπανικές εκκλησίες                                                                                            42€

❖έl Greco’s Studio (Πρακτικά ςυνεδρίου)                                                                                                  45€

 KITZINGER ERNST
❖η Βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι                                                                                                              36€

 HASKELL FRANCIS
❖η δύσκολη γέννηση του βιβλίου τέχνης                                                                                                  12€

 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. (επιμ.)
❖η ιστορία της τέχνης στην έλλάδα                                                                                                              40€

 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ
❖η κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή  η μαρτυρία  

της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής                                                                                                      35€

 ARGAN GIULIO CARLO & BONITO OLIVA ACHILLE
❖η μοντέρνα τέχνη, 1770-1970 & η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα                                50€

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (επιμ.)
❖λεονάρντο ντα Βίντσι, λέον Μπατίστα αλμπέρτι και αντρέα Πότσο: Διά την  

ζωγραφίαν   οι πρώτες μεταφράσεις κειμένων τέχνης από τον Παναγιώτη δοξαρά 
(Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2016)                                                                                                        50€

 ANTAL FREDERICK
❖Μελέτες ιστορίας της τέχνης                                                                                                                            32€

 XΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ NΙΚΟΣ
❖νοήματα της Eικόνας                                                                                                                                             37€

 MARIAS FERNANDO
❖ο γκρέκο και η τέχνη της εποχής του  

(μαλακή βιβλιοδεσία)                                                                                                                                                25€ 
(πανόδετο)                                                                                                                                                                    30€

 XΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ NΙΚΟΣ (επιμ.)
❖ο Greco και το εργαστήριό του (κατάλογος έκθεσης)                                                                   47€
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 ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (επιμ.)
❖Πολύγλωσσο έικονογραφημένο λεξικό Όρων Βυζαντινής  

αρχιτεκτονικής και γλυπτικής (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2011)                                        60€

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν.
❖τα νεανικά χρόνια του δομήνικου θεοτοκόπουλου                                                                        18€

 BΑΣΙΛΑΚΗ MΑΡΙΑ  (επιμ.)
❖το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο                                                                                           22€

 ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Ο. - ΛΟΥΚΟΣ Χ. (επιμ.)
❖Ψηφίδες  Μελέτες ιστορίας, αρχαιολογίας και τέχνης  

στη μνήμη της ςτέλλας Παπαδάκη-Oekland                                                                                  30€

αρΧιτέκτονικη
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
❖για την αρχιτεκτονική                                                                                                                                           18€

❖δυο «χωριά» από τη Μύκονο / τα παλιά αθηναϊκά σπίτια / Ξωκκλήσια της Μυκόνου 
(σετ 3 βιβλίων σε κασετίνα)                                                                                                                            25€

❖η αρχιτεκτονική της αρχιτεκτονικής. ημερολογιακά σημειώματα                                     18€

 ΦΕΣΣΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.
❖δώδεκα Έλληνες αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου /
 Twelve Greek Architects of the Interwar Period                                                                            50€

Iςτορια τοΥ θέατροΥ
 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖από του νείλου μέχρι του δουνάβεως  το χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού 

επαγγελμα τικού θεάτρου (Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεατρικών και Μουσικών 
Κριτικών)

  τοΜοι α1-α2: 1828-1875                                                                                                                                    60€ 
  τοΜοι Β1-Β2: 1876-1897                                                                                                                                      80€

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (επιμ.)
❖για μια επιστημονική προσέγγιση του καραγκιόζη  Πρακτικά ημερίδας αφιερωμένης 

στους καθηγητές θόδωρο Χατζηπανταζή και γρηγόρη ςηφάκη, πρωτοπόρους  
στην επιστημονική μελέτη του καραγκιόζη                                                                                    20€

 ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
❖“διά την διανοητικήν εξύψωσιν του λαού”  η απόπειρα ίδρυσης έθνικού θεάτρου  

στις απαρχές της πρώτης βενιζελικής κυβέρνησης                                                                    12€

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου                                                                              20€

 ΣΤΕΦΑΝΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
❖διονυσιακοί Tεχνίται                                                                                                                                              24€

 GREEN R. - HANDLEY E.
❖έικόνες από το Aρχαίο θέατρο                                                                                                                       17€

 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚ. - ΒΑΦΕΙΑΔH Ε. (επιμ.)
❖Ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου   

Μελέτες αφιερωμένες στον δημήτρη ςπάθη                                                                                  32€

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖η έλληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα                                                             18€

 ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
❖η σκηνοθετική τέχνη στην έλλάδα  η ανάδυση και η εδραίωση  

της τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο                                                                 35€

 ΙΑΚΩΒ ΔΑΝΙΗΛ Ι. - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛ. (επιμ.)
❖θυμέλη  Μελέτες χαρισμένες στον καθηγητή ν  Χ  Χουρμουζιάδη                                    35€

❖ΛΟΓΕΙΟΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ • τεύχη 1-6 (2011-2016)      20€/ τεύχος
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 ΡΙΤΣΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
❖«Με των Μουσών τον έρωτα   »  ο α  ρίζος ραγκαβής και το νεοελληνικό θέατρο  30€

 ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. Μ.
❖Μελέτες για το αρχαίο θέατρο                                                                                                                      25€

 EASTERLING P. E. (επιμ.)
❖οδηγός για την αρχαία ελληνική τραγωδία, από το Πανεπιστήμιο του καίμπριτζ     32€

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κ. - ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ Α. (επιμ.)
❖Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο: από τις απαρχές  

ώς τη μεταπολεμική εποχή                                                                                                                            35€

 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (επιμ.)
❖Παραχορήγημα  Μελετήματα για το αρχαίο θέατρο προς τιμήν του γ  Μ  ςηφάκη  38€

 ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
❖Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας  το πρώιμο θεατρικό έργο του νίκου καζαντζάκη 

και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του                                                                          26€

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖«ρωμαίικος ςυβολισμός»  διασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσης  

και ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο, ή  
θέατρο και εθνική ταυτότητα στην έλλάδα                                                                                    18€

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
❖ςαιξπηριστής, άρα περιττός  ο ηθοποιός νικόλαος λεκατσάς και ο δύσβατος 

δρόμος της θεατρικής ανανέωσης στην έλλάδα του 19ου αιώνα                                     19€

 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ Ι.
❖Σκοτεινόν φάος  δραματολογική προσέγγιση στον Ηρακλή του έυριπίδη                     23€

 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖το έλληνικό ιστορικό δράμα από το 19ο στον 20ό αιώνα                                                           19€

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
❖Τρυγών η φιλέρημος  το θέατρο του αλέξανδρου Μωραϊτίδη και η αναζήτηση  

της καλλιτεχνικής και εθνικοθρησκευτικής ταυτότητας στο τελευταίο τέταρτο  
του 19ου και το πρώτο του 20ού αιώνα                                                                                              35€

ιςτορια της τΥΠογραΦιας
 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.)
❖ανθολόγιο ελληνικής τυπογραφίας  ςυνοπτική ιστορία της τέχνης  

του έντυπου ελληνικού βιβλίου από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα           (εξαντλημένο) 45€

 BRINGHURST ROBERT
❖ςτοιχεία της τυπογραφικής τέχνης 
 (μαλακή βιβλιοδεσία)                                                                                                                                                    30€
 (σκληρόδετο)                                                                                                                                                                                                                                                   35€

λέΥκώΜατα
 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Μ. – ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ.
❖αστεροσκοπείο ςκίνακα: Με θέα το ςύμπαν                                                                                      35€

 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Χ. (επιμ.)
❖κρήτη 1898-1899 – Φωτογραφικές μαρτυρίες από το προσωπικό λεύκωμα  

του πρίγκιπα γεωργίου (τρίγλωσση έκδοση - ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά)                        60€

 DONAT JOHN
❖κρήτη 1960 / Crete 1960 (δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και αγγλικά)                                           25€

 XΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ TΖΕΛΗ
❖κύθηρα / Kythera (δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και αγγλικά)                                                        35€

❖ςτέλιος αναςταςιαδης/ STELIOS ANASTASSIADIS 
 (δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και γαλλικά)                                                                                              50€

 XΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ TΖΕΛΗ
❖ςυνομιλώντας με τα πνεύματα της πέτρας  

(δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και αγγλικά)                                                                                              35€

 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ AΡΗΣ
❖Tα θεόχτιστα – τοπία και σπίτια στη σύγχρονη έλλάδα                                                            50€

❖God-Built – Landscapes and houses of modern Greece                                                              50€



31

ΜοΥςικές έκδοςέις 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ πΑΡΑδΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ CD 
ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ. ΤρΑγΟύΔΙΑ ΚΑΙ χΟρΟΙ ΤηΣ ΛΕΣΒΟύ
 (Επιλογή στη δισκογραφία του οδηγού World Music:  

The Rough Guide)                                                                                                (εξαντλημένο)

τραγοΥδια & ςκοΠοι της θρακης                                                                    (εξαντλημένο)

τραγοΥδια & ςκοΠοι της Μακέδονιας (Βραβ. Ακαδ. Αθηνών, 1992)           19€

Β. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒδΟΜΑδΑ
ΨΑΛΛΕΙ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟπΑΙδΙΝώΝ πΑΤΕΡώΝ

Μεγάλη δευτέρα                                                                                                                          18€

Μεγάλη τρίτη                                                                                                                                  18€

Μεγάλη τετάρτη                                                                                                                            22€

Μεγάλη Πέμπτη                                                                                                                            18€

Μεγάλη Παρασκευή                                                                                                                  22€

Μέγα ςάββατον                                                                                                                            18€  
Άγιον Πάσχα                                                                                                                                   18€

Γ. ΕΝΤΕΧΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
κΥριακος ςΦέτςας: «διΠλοΧρώΜια»: αφιέρωμα  

στην τέχνη του Βασίλη ςούκα                                                                            16€

λογος ΜοΥςικος· Μελοποιημένη ελληνική ποίηση  
Με τον Σπύρο Σακκά και  τον Γιώργο Κουρουπό               (εξαντλημένο) 18€

λΥΧνος ΥΠο το Μοδιον:  Έργα έλλήνων συνθετών για πιάνο  
(1847-1908) Παίζουν πιάνο: Ναταλία Μιροσνίκοβα - Αλέξης  
Μιρόσνκοφ (Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Θεατρικών και  
Μουσικών Κριτικών, 1999)                                                                                        18€ 

Οι μουσικές εκδόσεις συνοδεύονται από ένθετο βιβλίο στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα, με σχόλια, παρτιτούρες, αναλύσεις για τη μουσική, πρωτότυπη 
εικονογράφηση κ λπ 

ΒιΒλια για τη ΜοΥςικη
 ΤΣΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SAM)

δημοτικά τραγούδια της ςκύρου (βιβλίο με 4 CD)                                               40€

 ΤΣΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (SAM)

δημοτικά τραγούδια της ςκύρου (βιβλίο με 4 CD, σκληρόδετο)
  Συνέκδοση με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και το Κέντρο 

Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών                      45€

 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (επιμ.)

η ςάμος στις 78 στροφές  ιστορικές ηχογραφήσεις 1918-1958  
(βιβλίο με 2 CD)                                                                                          (εξαντλημένο) 27€

 ΣΗΦΑΚΗΣ Γ. Μ.

Μπέλα Mπάρτοκ και δημοτικό Tραγούδι (βιβλίο με CD)                                  13€

 ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ Γ. (επιμ.)

ςυμπαντική αρμονία, Μουσική και έπιστήμη  τόμος αφιερωμένος  
στον Μίκη θεοδωράκη                                                                                                  35€

 ABBADO CLAUDIO

το σπίτι των ήχων                                                                                                                        15€



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∅ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ι ∆ Ρ Υ Μ Α  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  &  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∅ΙΑ∅ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ι∅ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

ΜΕ ∆ΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∅ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ι ∆ Ρ Υ Μ Α  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  &  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∅ΙΑ∅ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ι∅ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

ΜΕ ∆ΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
  

Το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis ιδρύθηκε το 2015 ως 
αυτόνομο τμήμα των ΠΕΚ, επιχορηγείται για τα τρία πρώτα χρόνια του από το Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος, και έχει βασικό του στόχο να μην μείνει η χώρα έξω από 
τις κυοφορούμενες μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια εκπαίδευση. Ύστερα από 
δυόμισι χρόνια λειτουργίας και 17 μαθήματα που ολοκληρώθηκαν (2 ακόμα είναι 
αυτή τη στιγμή ενεργά, ενώ 5 επιπλέον μαθήματα ετοιμάζονται), ο βαθμός επιτυ-
χίας του Mathesis αποτυπώνεται στα ακόλουθα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία:
✓ έγγραφέντες φοιτητές: 43.000+. Αναλογικά με τον πληθυσμό και το μικρό 

χρονικό διάστημα, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αμε-
ρικανικό.

✓ Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης που εκδόθηκαν κατόπιν εξετάσε-
ων: 24.000+. Ποσοστό επί του αριθμού των εγγραφέντων 60%, έναντι διε-
θνούς μέσου όρου γύρω στο 10%.

✓ απήχηση: Δεκάδες εκτενή άρθρα σε όλες τις μεγάλες αθηναϊκές και περιφε-
ρειακές εφημερίδες, παρουσιάσεις σε εθνικά και τοπικά τηλεοπτικά και ρα-
διοφωνικά δίκτυα, πολυάριθμες αναφορές στο διαδίκτυο, 25.000+ φίλοι στο 
Facebook.

✓ διδάσκοντες: Οι πιο αναγνωρισμένοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι στο πεδίο 
τους, από πολλά ΑΕΙ της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη) και του 
εξωτερικού (Princeton, Κύπρος). Ο ιδρυτικός στόχος του Mathesis να λειτουρ-
γήσει ως Εθνικό Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης, χωρίς κριτήρια ακαδη-
μαϊκής «εντοπιότητας» στις επιλογές των συνεργατών του, αρχίζει να γίνεται 
πραγματικότητα.

✓ έπίδραση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Πέντε μαθήματα του Mathesis 
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια ως το βασικό διδα-
κτικό υλικό σε ισάριθμα πανεπιστημιακά μαθήματα, στο πλαίσιο των ίδιων πει-
ραματισμών που γίνονται στα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια σε αναζήτηση 
ενός νέου διδακτικού μοντέλου.

✓ τεχνολογία: Η εξελληνισμένη εκδοχή της πλατφόρμας OpenedX που χρη-
σιμοποιούν το Harvard και το MIT. Η δημιουργία και διαρκής ανανέωση του 
OpenedX/gr είναι από μόνη της ένα σημαντικό επίτευγμα του Mathesis.

✓ οικονομική αποτελεσματικότητα: Κόστος δημιουργίας και αναβαθμί σεων 
της πλατφόρμας του Mathesis μέχρι τώρα (μετρημένο σε πλήρες κόστος του 
ανθρωποχρόνου που απαιτήθηκε): ~30.000€. Μερικές δεκάδες φορές μι-
κρότερο από το κόστος αντίστοιχων έργων (σαφώς κατώτερης τεχνολογίας) 
που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκτός των άλλων, το 
«πείραμα» του Mathesis είναι πολύ οικονομικό και αποδεικνύει επίσης ότι οι 
οικονομίες κλίμακας μπορεί να είναι σημαντικές ακόμα και για μια μικρή χώρα 
όπως η δική μας.

ht tp://mathesis cup gr/
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013
Τηλ.: 2810 391097 • Fax: 2810 391085

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & BΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ: Θουκυδίδου 4,10556
Τηλ.: 210 3849020 • Fax: 210 3301583

Το βιβλιοπωλείο των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης στην οδό Θουκυδίδου 4, 
στην Πλάκα, βρίσκεται πολύ κοντά στους σταθµούς Σύνταγµα και Μοναστηράκι. 
Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 µε 17:00. 
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Το βιβλιοπωλείο στο Ηράκλειο βρίσκεται 
µέσα στο κτιριακό συγκρότηµα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας 
& Έρευνας, στα Βασιλικά Βουτών. 
Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 µε 17:30.
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