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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 κάθε ανήσυχο 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 κοινό πάνω σε σημαντικά για την εποχή μας θέματα. Θεμε
λιώδεις 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 κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, στην οδό Θου
κυδίδου 4 στην Πλάκα, όπου λειτουργούν βιβλιοπωλείο, τα γραφεία 
του εκδοτικού, του εμπορικού τμήματος και του τμήματος επικοινωνίας, 
καθώς και studio του Mathesis.  Στους εσωτερικούς χώρους και στην 
αυλή, διοργανώνονται εκδηλώσεις και φιλοξενούνται σεμινάρια και 
workshops.

Τα βιβλία των ΠΕΚ μπορεί να τα βρει κανείς σε όλα τα ενημερωμένα 
βιβλιοπωλεία της χώρας, ή να τα παραγγείλει από την ιστοσελί
δα www.cup.gr όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το 
καθένα από αυτά ή και συμπληρωματικό υλικό. Για το πρόγραμμα 
μαθημάτων του Mathesis, δείτε την ιστοσελίδα mathesis.cup.gr
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Το βιβλίο ρίχνει µια νέα µατιά στην αθηναϊκή δηµοκρατία των 
κλασικών χρόνων, από τα τέλη του 6ου αιώνα µέχρι το 322 π.Χ., 
διερευνώντας την κακή πολιτειακή συµπεριφορά τόσο ως κοινω-
νική πραγµατικότητα όσο και ως ιδέα. Οι Αθηναίοι πολίτες 
καλούνταν να στηρίξουν την πόλη τους οποιαδήποτε στιγµή τούς 
ζητηθεί, προσφέροντας τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες, καθώς 
και οικονοµική ενίσχυση. Αυτά τα καθήκοντα ήταν θεµελιακής 
σηµασίας για το πώς οι Αθηναίοι αντιλαµβάνονταν την έννοια του 
πολίτη και τη σχέση του µε την πολιτεία, και η συνεπής εκπλήρω-
σή τους ήταν απαραίτητη για τη συλλογική ευδοκίµηση της πόλης. 
Ωστόσο, οι αρχαίες πηγές είναι γεµάτες µοµφές εναντίον ιδιωτών 
που απέφευγαν αυτές τις υποχρεώσεις ή τις επιτελούσαν µε πληµ-
µελή τρόπο. Οι καταγγελίες για αποφυγή της στράτευσης, για 
λιποψυχία στο πεδίο της µάχης, για αποφυγή της χρηµατοδότη-
σης πολυέξοδων δηµόσιων υπηρεσιών και της καταβολής του 
πολεµικού φόρου είναι πολύ συχνές.

Εξετάζοντας τη φύση και το εύρος της κακής πολιτειακής συµπε-
ριφοράς, καθώς και τους θεσµικούς και ιδεολογικούς τρόπους µε 
τους οποίους η πόλη αντιµετώπισε αυτό το φαινόµενο, η µελέτη 
αποσκοπεί στο να φωτίσει τη σχέση πόλης–πολίτη στο πλαίσιο 
της αθηναϊκής δηµοκρατίας και κατ’ επέκταση το ευρύτερο 
ζήτηµα των εντάσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στα ατοµικά 
συµφέροντα και τη δηµόσια εξουσία στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Εικόνα εξωφύλλου:
Μαρµάρινη επιτύµβια στήλη του Πόλλιδος, 
Μέγαρα, περ. 480 π.Χ. Η επιγραφή της στήλης:
ΛΕΓΟ ΠΟΛΛΙΣ ΑΣΟΠΙΧΟ ΦΙΛΟΣ Η[Υ]ΙΟΣ: 
Ο ΚΑΚΟΣ ΕΟΝ ΑΠΕΘΝΑΣΚΟΝ ΗΥΠΟ 
ΣΤ[Ι]ΚΤΑΙΣΙΝ ΕΓΟΝΕ 
(Εγώ ο Πόλλις, αγαπηµένος γιος του Ασώπιχου, λέω: 
χωρίς να φανώ δειλός, χάθηκα από το χέρι των στικτών) 
[στικτοί: βάρβαροι, µάλλον Θράκες, µε τατουάζ στο σώµα]. 

Μουσείο Ζ. Πωλ Γκεττύ, Κέντρο Γκεττύ, Λος Άντζελες. 
© εικόνας: Getty’s Open Content Program

ΙΤΕ

ΠΕΚ

Ο Matthew R. Christ είναι καθηγητής και 
διευθυντής του Τµήµατος Κλασικών Σπουδών και 
συνεργαζόµενος καθηγητής του Τµήµατος 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Ιντιάνα των ΗΠΑ. 
Έχει δηµοσιεύσει, µεταξύ άλλων, τις µελέτες The 
Litigious Athenian (The Johns Hopkins University 
Press, 1998) και Τhe Limits of Altruism in Democratic 
Athens (Cambridge University Press, 2012). 

ISBN 978-960-524-535-1
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 ΠΕΚ

Ο Branko Milanovic είναι σερβοαµερικανός οικο-

νοµολόγος, ανώτερος ερευνητής του Κέντρου 

Μελετών Εισοδήµατος στο Λουξεµβούργο και 

επισκέπτης καθηγητής στο Κέντρο Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Πόλης της 

Νέας Υόρκης.  Διετέλεσε επικεφαλής οικονοµο-

λόγος του τµήµατος ερευνών της Παγκόσµιας 

Τράπεζας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπι-

στήµιο του Μέρυλαντ και στο Πανεπιστήµιο 

Johns Hopkins.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δηµήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, 
Κώστας Μεγήρ, Χριστόφορος Πισσαρίδης (επιµ.)
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Για µια νέα δυναµική στην ελληνική οικονοµία

Branko Milanović
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
Η οικονοµική ανισότητα στην εποχή της παγκοσµιοποίησης

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ

Clayton M. Christensen
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
Οι νέες τεχνολογίες ως υπαρξιακή απειλή 
για την ορθολογική επιχείρηση

Jean Tirole
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο ρόλος της οικονοµικής επιστήµης 
και του οικονοµολόγου στον 21ο αιώνα

Richard Baldwin
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Τεχνολογία της πληροφορίας και η νέα παγκοσµιοποίηση

Adam Tooze
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις που άλλαξαν τον κόσµο

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα που ανέδειξε η παγκόσµια οικονοµική 

κρίση του 2008 ήταν η διεύρυνση της οικονοµικής ανισότητας τις τελευταίες 

δεκαετίες, τόσο στις αναπτυσσόµενες όσο και στις ανεπτυγµένες χώρες. Σε 

αντιδιαστολή, την ίδια περίοδο η οικονοµική ανισότητα µεταξύ πλούσιων και 

φτωχών χωρών µάλλον άρχισε να µειώνεται – κυρίως λόγω της θεαµατικής 

ανάπτυξης της Κίνας και της Ινδίας. Το όλο φαινόµενο απασχολεί επίµονα τον 

δηµόσιο διάλογο, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Κι αυτό γιατί, πέρα από 

το καίριο ζήτηµα της δίκαιης κατανοµής των καρπών της ανάπτυξης, η όξυνση 

της ανισότητας συνδέεται ευθέως µε τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις σε 

κάθε χώρα, αλλά και µε τις µορφές που θα πάρει η υπερεθνική συνεργασία 

στην εποχή της παγκοσµιοποίησης.

Ο Branko Milanovic, ένας από τους σηµαντικότερους διεθνώς οικονοµολόγους 

σε θέµατα ανισότητας, υποστηρίζει ότι το φαινόµενο εµφανίζεται κυκλικά κι ότι 

το επηρεάζουν καθοριστικά οι πόλεµοι, οι πανδηµίες, οι µεγάλες και απότοµες 

τεχνολογικές αλλαγές, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και οι πολιτικές αναδιανο-

µής του εισοδήµατος σε κάθε χώρα.  Tην όξυνση της οικονοµικής ανισότητας  

στο εσωτερικό των Δυτικών χωρών o Milanovic την αποδίδει στις ραγδαίες 

τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών και θεωρεί ότι οφείλουµε να την 

αναχαιτίσουµε γιατί, µεταξύ άλλων, εκτρέφει πολιτικοκοινωνικές συµπεριφορές 

όπως η πλουτοκρατία στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο εθνοφυλετικός λαϊκισµός 

στην Ευρώπη. Το βιβλίο περιγράφει πώς φτάσαµε εδώ, προς τα πού πηγαίνουµε 

και τι µπορούµε να κάνουµε για να αλλάξουµε πορεία. 

Η Παγκόσµια ανισότητα τιµήθηκε µε τα βραβεία Bruno Kreisky (2016) του Ινστι-

τούτου Karl Renner και Hans Matthöfer (2018) του Ιδρύµατος Friedrich Ebert, 

και ήταν µεταξύ των καλύτερων βιβλίων της χρονιάς (2016) της εφηµερίδας 

Financial Times και του περιοδικού The Economist. 
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MACMILLAN
ΛΕΞΙΚΟ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α

William F. Bynum
Elizabeth Janet Browne
Roy Porter

 

επιλογή από τ ις  πρόσφατες  εκδόσε ις

Η ζωή όλων µας υπόκειται σε περιορισµούς χώρου και χρόνου, σε δεσµευτικά 
όρια από τα οποία προκύπτει ένα ιδιαίτερο είδος προβληµάτων. Τι πρέπει να 
κάνουµε ή να αφήσουµε ανολοκλήρωτο σε µια µέρα ή σε ολόκληρη τη ζωή µας; 
Πόση ακαταστασία πρέπει να αποδεχτούµε; Ποια ισορροπία µεταξύ νέου και 
γνώριµου προσφέρει τη µεγαλύτερη ικανοποίηση; Αν και τα διλήµµατα αυτά 
φαίνονται αποκλειστικά ανθρώπινα, ωστόσο δεν είναι. Οι υπολογιστές, όπως κι 
εµείς, διαθέτουν περιορισµένο χώρο και χρόνο, κι έτσι οι επιστήµονες υπολογι-
στών έχουν παλέψει µε τέτοια προβλήµατα για πολλές δεκαετίες. Και οι λύσεις 
που έχουν βρει έχουν να µας διδάξουν πολλά.

Σε ένα συναρπαστικά διεπιστηµονικό έργο, οι Μπράιαν Κρίστιαν και Τοµ Γκρίφ-
φιθς δείχνουν πώς οι αλγόριθµοι που έχουν αναπτυχθεί για τους υπολογιστές 
µπορούν να ξεδιαλύνουν και κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινα ερωτήµατα. 
Εξηγούν πώς να βελτιώσουµε τη διαίσθησή µας και πότε να αφήνουµε τα 
πράγµατα στην τύχη, πώς να αντιµετωπίζουµε τις πολυάριθµες επιλογές που µας 
κατακλύζουν και πώς να συνδεόµαστε καλύτερα µε τους άλλους. Από την 
εύρεση συντρόφου µέχρι την εύρεση µιας θέσης παρκαρίσµατος, από την οργά-
νωση της αλληλογραφίας µας µέχρι τη διαχείριση του χρόνου µας, η Αλγοριθµι-
κή τέχνη των αποφάσεων µεταµορφώνει τη σοφία της επιστήµης υπολογιστών σε 
στρατηγικές της καθηµερινής ζωής.

Ο Μπράιαν Κρίστιαν είναι συγγραφέας, κείµενα του οποίου έχουν 

δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες The Wall Street Journal, The 

Guardian και σε επιστηµονικά περιοδικά, και έχουν µεταφραστεί 

σε έντεκα γλώσσες.

 

Ο Τοµ Γκρίφφιθς είναι καθηγητής ψυχολογίας και γνωσιακής 

επιστήµης στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκλεϋ. Έχει 

δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα σε θέµατα που εκτείνονται από τη 

γνωσιακή ψυχολογία µέχρι τη µηχανική µάθηση, και έχει τιµηθεί µε 

πολλά βραβεία.
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2. MAΤΤ RIDLEY

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
Πώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

3. JONATHAN HAIDT

H YΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Σύγχρονες αλήθειες µέσα στην αρχaία σοφία

4. BRIAN CHRISTIAN & TOM GRIFFITHS

 I S B N  9 7 8 - 9 6 0 - 5 2 4 - 5 3 4 - 4  

4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ S C I - C L O P E D I A

Μετάφραση:
Αλέξανδρος Χορταράς

Επιµέλεια:
Γιάννης Παπαδόγγονας

Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Τ Ω Ν  Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν
Σ Τ Η Ν  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  Ζ Ω Η

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

H ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η επιστήµη των υπολογιστών στην καθηµερινή ζωή

Σχεδίαση εξωφύλλου:
Ιφιγένεια Βασιλείου



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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oι εξαρτήσεις
αίτια, μηχανισμοί, εκδηλώσεις, αντιμετώπιση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος 

Χριστίνα Δάλλα
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση ψυχοτρόπων  ου σιών 
ευθύνεται για 450.000 θανάτους ετησίως και η επιβλαβής χρήση αλκοόλ 
για 3,3 εκατομμύρια θανάτους, ενώ συνδέεται με τουλάχιστον 60 διαφορε-
τικές ασθένειες και επιπλέον επιβαρύνει την υγεία και την καθημερινότητα 
των ανθρώπων στο περιβάλλον του εξαρτημένου ατόμου. Αυτές είναι δύο 
χαρακτηριστικές όψεις του φαινομένου των εξαρτήσεων, το οποίο παραμένει 
διαχρονικά επίκαιρο και χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταμορφώσεις και 
νέες προκλήσεις. Κι αυτό, γιατί η εξάρτηση είναι στενά συνυφασμένη με την 
ίδια τη φύση του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει την ευχαρίστηση, την ηδο-
νή και την ανταμοιβή, αλλά εγκλωβίζεται στην καταναγκαστική αναζήτησή 
τους χάνοντας συχνά τον έλεγχο της συμπεριφοράς του και την ικανότητα 
διαχείρισης της προσωπικής του ζωής. Και βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο 
τις εξαρτήσεις από εθιστικές ψυχοδραστικές ουσίες, αλλά και τους συμπερι-
φορικούς εθισμούς, οι οποίοι αγγίζουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής: 
τη χρήση του διαδικτύου, τα τυχερά παιχνίδια, τη διατροφή, τη σεξουαλική 
δραστηριότητα ή τη σωματική άσκηση.

Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η εξάρτηση είναι μια χρόνια 
νόσος του εγκεφάλου την οποία καθορίζουν περιβαλλοντικοί, φαρμακολο-
γικοί και γενετικοί-βιολογικοί παράγοντες. Αυτή την αντίληψη έχουν υιο-
θετήσει και οι ειδικευμένοι επιστήμονες που υπογράφουν το βιβλίο που 
κρατάτε στα χέρια σας. Εκθέτουν τις τρέχουσες επιστημονικές απόψεις για 
τις ουσιοεξαρτήσεις, αποφεύγοντας κάθε δαιμονοποίηση, και σκιαγραφούν με 
εύληπτο, συνοπτικό αλλά και ολοκληρωμένο τρόπο τις βασικές γνώσεις και 
τα κύρια σημεία του πεδίου της «εξαρτησιολογίας». Το βιβλίο απευθύνεται 
σε φοιτητές (ιατρικής, φαρμακευτικής, βιολογίας, νοσηλευτικής, ψυχολογίας, 
νευροεπιστημών και όχι μόνο), σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, αλ-
λά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που θέλει να ενημερωθεί υπεύθυνα 
για το συγκεκριμένο θέμα. 

Γράφουν οι: Σωτήρης Αθανασέλης, Κατερίνα Αντωνίου, Στυλιανή Βλάχου, Χρι στί-
να Δάλλα, Φωτεινή Δελή, Γιάννης Διακογιάννης, Αθανάσιος Δουζένης, Ευάγγελος 
Καφετζόπουλος, Νικόλαος Κόκρας, Μένη Μαλλιώρη, Μάριος Μαρσέλος, Ελευθέριος 
Μέλλος, Γεώργιος Παναγής, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Αλεξία-Βικτώρια Πολυσίδη, Βαλέρια Πομίνι, Ναυσικά 
Πούλια, Μανίνα Τερζίδου, Δόμνα Τσακλακίδου

Ο Θωμάς Παπαρρηγόπουλος 
είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη μίου 
Αθηνών και ασχολείται κυρίως 
με τις εξαρτήσεις, την υπνολογία 
και τη νευροψυχιατρική. Κλινικά 
και ερευνητικά δραστηριοποιείται 
ως υπεύθυνος στους αντίστοιχους 
τομείς στο πλαίσιο της Α΄ Πανε-
πιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής 
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Στα 
πεδία των ενδιαφερόντων του έχει 
πάρα πολλές διεθνείς και ελληνικές 
δημοσιεύσεις.

Η Χριστίνα Δάλλα είναι Επίκουρη 
Καθηγήτρια Ψυχοφαρμακολογίας- 
Φαρμακολογίας στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η έρευνά της εστιάζεται στις 
διαφορές του φύλου σε προκλινικά 
μοντέλα νευροψυχιατρικών δια-
ταραχών. Έχει τιμηθεί με το 
βρα βείο L’Oréal-Unesco για 
νέες ερευνήτριες και με με το 
βραβείο του European College 
of Neuropsychopharmacology. 
Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες 
και, ως μέλος της DANA Alliance 
for the Brain, δραστηριοποιείται 
ενεργά στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κοινού 
σε θέματα νευροεπιστημών και 
φαρμακολογίας.

ΠΕΚ

ΙΤΕ
ISBN 967-960-524-527-6

Η σειρά ΙΑΤΡΙΚΉ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
φιλοδοξεί να αποτελέσει δίαυλο 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στην ιατρική ως 
επιστήμη και ως κλινική πράξη, 
και στην ευρύτερη κοινωνία 
την οποία αυτή καλείται να 
υπηρετήσει, θίγοντας θέματα 
όπως οι ουσιοεξαρτήσεις, η τρίτη 
ηλικία, το φύλο, οι αλλεργίες, το 
αλτσχάιμερ, αλλά και ο σχετικός 
αντίκτυπος της επιστημονικής 
και τεχνολογικής προόδου. Τα 
βιβλία της απευθύνονται σε 
γιατρούς, φοιτητές, επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας, καθώς 
και σε κάθε πολίτη που είτε 
προβληματίζεται για τα θέματα 
αυτά είτε έρχεται αντιμέτωπος με 
προβλήματα υγείας σε προσωπικό, 
οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο. 

Ετοιμάζονται:

MAREK GLEZERMAN  
ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Διαφορική κλινική διάγνωση 
και θεραπεία με βάση το φύλο

Α. ΓΕΡΜΕΝΗΣ & 
Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ (επιμ.)  
ΙΑΤΡΙΚΉ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η ιατρική έρχεται αντιμέτωπη 
με ένα νέο παράδειγμα

pantone 143 pantone 7403 pantone 4625

Είναι γνωστή η ρήση του Αϊνστάιν: «Μόνο δύο πράγµατα είναι 
άπειρα: το σύµπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και ως προς το 
σύµπαν διατηρώ κάποιες αµφιβολίες». Ο Τσιπόλλα επίσης διατύ-
πωσε τους περίφηµους πέντε νόµους για την ηλιθιότητα. Αστει-
εύονταν και οι δύο. Άλλωστε, δεν αναφέρoνταν σε κάποια µορφή 
αδυναµίας για ορθή νόηση, αλλά στο πόσο επιρρεπείς είµαστε 
στο να ολισθαίνουµε από το λογικό στο παράλογο. Κάθε πράξη 
µας έχει κάποιο αίτιο. Απαιτεί όµως και κάποια δικαιολόγηση. 
Εκείνο που µετρά είναι η διαφορά µεταξύ δικαιολόγησης και 
αιτιολόγησης. Όταν η διαφορά είναι θετική, η πράξη µας είναι 
λογική· όταν είναι αρνητική, η πράξη µας είναι παράλογη. Το 
βιβλίο στηρίζεται σ’ αυτόν τον κάπως αυθαίρετο ορισµό. Μια 
απόρροια του ορισµού είναι ότι όλοι µας είµαστε πότε λογικοί 
και πότε παράλογοι, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. 
Άλλη απόρροια του ορισµού είναι ότι κάτι µπορούµε να κάνουµε 
σχετικά µε την πορεία µας πάνω στη λεπτή γραµµή που ενώνει τη 
λογική µε τον παραλογισµό. Αυτός είναι λοιπόν και ο σκοπός 
του βιβλίου. Παρεκκλίνοντας από τη σκωπτική διάθεση του 
Αϊνστάιν και του Τσιπόλλα, το βιβλίο καλεί τον αναγνώστη σε 
µια εξερεύνηση των ολισθηµάτων της λογικής, και επιχειρεί να 
τον εφοδιάσει µε απλά εργαλεία για την αποφυγή τους. 

ISBN 978-960-524-531-3
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Ο Λευτέρης Ζούρος έλαβε διδακτορικά διπλώ-
µατα από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
(σήµερα Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) και 
το Πανεπιστήµιο του Σικάγου. ∆ιετέλεσε 
καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Dalhousie του Καναδά (στην τιµητική έδρα 
George Campbell) και στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 
και ως ερευνητής ή προσκεκληµένος καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο του Groningen της Ολλανδίας, 
το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήµιο Kyushu 
της Ιαπωνίας, το Αυτόνοµο Πανεπιστήµιο 
της Βαρκελώνης και το Πανεπιστήµιο 
της Ancona. ∆ιετέλεσε επίσης ∆ιευθυντής 
του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. 
Υπήρξε µέλος της Εκδοτικής Επιτροπής 
των περιοδικών Evolution, Molecular Biology 
and Evolution και Marine Genomics. Έχει 
τιµηθεί µε το βραβείο εξαίρετης πανεπιστηµια-
κής διδασκαλίας «Στέλιος Πηχωρίδης» του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Είναι οµότιµος καθηγη-
τής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και αντεπιστέλ-
λον µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών. Από τις 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορούν 
επίσης τα βιβλία του Ας συµφιλιωθούµε 
µε τον ∆αρβίνο (2009) και Σε αναζήτηση σκοπού 
σ’ έναν κόσµο χωρίς σκοπό (2014, 2018).

78 9 6 0 5 2 4 5 3 1 39

Σχεδίαση εξωφύλλου: Ιφιγένεια Βασιλείου

Εικονογράφηση: ∆ηµήτρης Αποστολακίδης 

∆ΟΚΙΜΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΕΚ∅ΟΣΕ ΙΣ  ΚΡΗΤΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΟΥΡΟΣ

επιλογή από τ ις  πρόσφατες  εκδόσε ις
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Η νέα σειρά βιβλίων των ΠΕΚ για παιδιά και εφήβους έχει στόχο να δείξει στους νεαρούς 
αναγνώστες ότι η φυσική πραγματικότητα, όπως την αποκαλύπτει η επιστήμη, είναι πολύ πιο 
συναρπαστική από οποιαδήποτε μυθοπλασία, και ότι η γνώση μπορεί να είναι αναπάντεχα δια
σκεδαστική. Πέρα όμως από την επιστημονική παρουσίαση του κόσμου, φιλοδοξεί να κεντρίσει 
τη φυσική περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τους δώσει ερεθίσματα 
για να τον ανακαλύψουν, και να τους δείξει πώς να προσεγγίζουν τη φύση με διάθεση εξερεύ
νησης και πειραματισμού.

Ο πρώτος τίτλος της σειράς, Εντελώς απίθανη επιστήμη του Robert Winston, είναι μια συναρπα
στική ματιά στις βασικές αρχές της επιστήμης. Με εντυπωσιακές, διαδραστικές χάρτινες κατα
σκευές, πολύχρωμες εικόνες και διασκεδαστικές δραστηριότητες, παρουσιάζει κεντρικά θέμα
τα της επιστήμης όπως δύναμη και κίνηση, φως και χρώμα, στοιχεία και ύλη, και μαγνήτες και 
ηλεκτρισμός. Στις φωτογραφίες, τις εικόνες και τα διαδραστικά στοιχεία είναι ενσωματωμένο 
επεξηγηματικό κείμενο κατάλληλο για τους μικρούς αναγνώστες, που εξηγεί τις επιστημονικές 
έννοιες με σαφήνεια και απλότητα.

Γεμάτο με απίστευτες γνώσεις, το Εντελώς απίθανη επιστήμη κάνει την ανακάλυψη των 
νόμων της φύσης μια διαδραστική και διασκεδαστική εμπειρία.

Ο Robert Winston, καταξιωμένος γιατρός και επίτιμος καθηγητής στο Imperial College London, 
ανήκει σε αυτό το σπάνιο είδος επιστημόνων που συνδυάζουν την ακαδημαϊκή αριστεία με το 
χάρισμα και το πάθος της επικοινωνίας με το ευρύ κοινό. 

Τι
μή

 1
8

 €



6

        κυκ λοφορούν προσεχώς

«[…] Στο γύρισμα από το 415 στο 414, όταν ο Αριστοφάνης ολοκληρώνει τους Όρνιθες, ένας από 
τους δύο στρατηγούς της Σικελικής εκστρατείας, ο Αλκιβιάδης, κατηγορούμενος για τη διακω-
μώδηση των Ελευσινίων μυστηρίων, έχει αυτομολήσει στη Σπάρτη, οι επιχειρήσεις στη Σικελία 
τραβούν σε μάκρος, και η έκβασή τους, μετά την παρέμβαση των Λακεδαιμονίων, είναι αμφίβολη, 
οι δίκες των Ερμοκοπιδών εκκρεμούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους στρατός και στόλος πολεμούν 
μακριά, όλο και περισσότερο οι ολιγαρχικοί βρίσκουν ευκαιρίες να εντείνουν την προπαγάνδα 
τους. Αληθινά, στην κόψη του ξυραφιού έστεκαν τα αθηναϊκά πράγματα, και η καταστροφή δε 
θ’ αργούσε. Μέσα σε αυτήν την ταραγμένη, εξαιρετικά ρευστή και δυσοίωνη κατάσταση, ποια 
χρηστά θα μπορούσε ο κωμικός Χορός συμπαραινεῖν καὶ διδάσκειν τῇ πόλει, και τί να προβάλει 
ο ποιητής, ώστε βελτίους ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐν ταῖς πόλεσιν ;

Δεν αμφισβητούμε ότι πολλά θα εύρισκε να ‘διδάξει’ ο Αριστοφάνης, αν τις δύσκολες εκείνες 
στιγμές αποφάσιζε να μιλήσει· και τότε θα θαυμάζαμε την ευθυκρισία, την παρρησία, και την 
ποιητική του ευρηματικότητα. Όμως, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, συνειδητά ή όχι, ο Κωμικός οδηγήθηκε σε κάτι διαφορετικό. Παρα-
μερίζοντας την άμεση επικαιρότητα, θέλησε τη δύσκολη ώρα να συμπαρασύρει τους Αθηναίους 
σε μια φανταστική έξοδο, για να διασκεδάσουν τις έγνοιες τους, ν’ αποδράσουν από την πόλη, 
να πλανηθούν στην εξοχή, να χτίσουν με τα πουλιά μιαν ουτοπία, να βιώσουν σαν σε όνειρο ένα 
παραμύθι που να μοιάζει και να μη μοιάζει με την πραγματικότητα. Ψέματα κι αλήθεια είν’ τα 
παραμύθια λέει ο λαϊκός λόγος, που σωστό είναι να τον παραδεχτούμε ως καλή περιγραφή αν 
όχι και ως εύστοχη ερμηνεία των Ορνίθων.»

[Από τα Επιλεγόμενα της έκδοσης]

Οι Όρνιθες είναι η εκτενέστερη σωζόμενη κωμωδία του Αριστοφάνη, από τις πιο πλούσιες σε 
φανταστικές εμπνεύσεις και υφολογικές αρετές, αλλά και από τις πιο θεαματικές. Η ερμηνευτική 
έκδοση (αρχαίο κείμενο, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια) των Ορνίθων από τον Φάνη Κακριδή, 
που πρωτοκυκλοφόρησε το 1974, αποτελεί ένα κλασικό πλέον έργο, και συγκαταλέγεται στις κο
ρυφαίες φιλολογικές εκδόσεις της κωμωδίας διεθνώς. Στα 45 χρόνια που μεσολάβησαν ο Φ. 
Κακριδής, συναιρώντας το σύνολο της νεότερης φιλολογικής έρευνας, εμπλούτισε το ερμηνευτικό 
του υλικό και το ενσωμάτωσε στην αναθεωρημένη πλέον έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων 
Κρήτης, παράλληλα σημεία του σχολιασμού και της μετάφρασης, αλλά και προσθέτοντας δύο ση
μαντικά κεφάλαια, τα Επιλεγόμενα και τα Παράλληλα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φωτίζουν 
ή συμπληρώνουν την ερμηνεία της κωμωδίας. Η μεταφραστική ιδίως πρόταση του Φ. Κακριδή, που 
συνδυάζει τον ρωμαλέο λόγο της νεοελληνικής γλώσσας με τον σεβασμό προς το πρωτότυπο, 
αποτελεί υπόδειγμα μεταφραστικής προσέγγισης του αρχαίου κειμένου.
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￭  ’’Στο νότιο προπύργιο του Ράιχ’’:  
Ο απολογιστικός φάκελος του γερμανικού  
οικονομικού επιτελείου για την Ελλάδα της Κατοχής
 Eπιμέλειαεισαγωγήσχόλια: Βασίλης Γ. Μανουσάκης
Η οικονομική εκμετάλλευση της Ελλάδας από τους κατακτητές την 
περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τα ζητήματα του κατοχικού 
δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων απασχολούν τακτικά τη 
δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. 
     Το βιβλίο περιλαμβάνει πρωτογενές υλικό απαραίτητο για όποιον 
ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια έγκυρη γνώμη για τα ζητήματα αυτά. 
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει σε ελληνική μετάφραση τις εμπι
στευτικές απολογιστικές εκθέσεις που υπέβαλαν το 1945 στους 
προϊσταμένους τους οι επικεφαλής του γερμανικού οικονομικού επι
τελείου για την οικονομική διοίκηση του «νότιου προπύργιου του Ράιχ», 

δηλαδή της Ελλάδας, καθώς και ένα άρθρο του 1943 για τη νομισματική πολιτική Γερμανίας και 
Ελλάδας, γραμμένο από τον τότε Γερμανό Επίτροπο της Τραπέζης της Ελλάδος. 
    Στις εκθέσεις αυτές, ο αναγνώστης θα βρει πληθώρα στοιχείων για το δάνειο που αναγκάστηκε 
να χορηγήσει η Ελλάδα στις δυνάμεις Κατοχής και τους υπολογισμούς των γερμανών αξιωματούχων 
ως προς το συνεπαγόμενο χρέος της χώρας τους, για τη νομισματική κυκλοφορία κατά την Κατοχή 
και ιδιαίτερα για την προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού μέσω των πωλήσεων χρυσού από 
τους Γερμανούς, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι γερμανικές αρχές τη μεγάλη 
έλλειψη τροφίμων και αντιμετώπισαν τον λιμό που έπληξε τον πληθυσμό της κατεχόμενης Ελλάδας. 
    H εκτενής ιστορική εισαγωγή εντάσσει την περίπτωση της Ελλάδας στο ευρύτερο πλαίσιο της 
γερμανικής πολιτικής για την οικονομική εκμετάλλευση της κατεχόμενης Ευρώπης και παρέχει σημα
ντικές πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες της περιόδου, τους συντάκτες των απολογιστικών 
εκθέσεων και τους Έλληνες συνεργάτες τους, καθώς και χρήσιμες διευκρινίσεις για κρίσιμα σημεία 
των κειμένων και των συνοδευτικών στατιστικών πινάκων.    

￭  Theodore Gray, Nick Mann, Στοιχεία:  
Μια οπτική εξερεύνηση όλων των γνωστών ατόμων  
του σύμπαντος
Μια φαντασμαγορική, πρωτότυπη συλλογή από υπέροχες φωτογρα
φικές απεικονίσεις των 118 στοιχείων του περιοδικού πίνακα. 
Τα στοιχεία είναι οι δομικοί λίθοι όλων αυτών που μας περιβάλλουν, 
και του ίδιου του σώματός μας. Πόσα στοιχεία, όμως, έχει δει ο κα
θένας μας σε καθαρή, απομονωμένη μορφή; Το λεύκωμα αυτό, που 
έχει προκύψει από πολλά χρόνια έρευνας και φωτογράφησης, μας 
δίνει αυτή τη σπάνια ευκαιρία. Το υλικό είναι δομημένο κατά τη σειρά 
του περιοδικού πίνακα, και το κάθε στοιχείο παρουσιάζεται σε ένα 

δισέλιδο που περιλαμβάνει μια εκθαμβωτική ολοσέλιδη έγχρωμη φωτογραφία που το αναπαριστά 
με τον πιστότερο τρόπο στην πιο καθαρή μορφή του. Η παρουσίαση περιλαμβάνει ακόμα συναρ
παστικά γεγονότα, εικόνες και ιστορίες σχετικά με το κάθε στοιχείο, καθώς και δεδομένα για τις 
ιδιότητές του, όπως ατομικό βάρος, πυκνότητα, σημείο τήξης και βρασμού. Επιπλέον φωτογραφίες 
δείχνουν το κάθε στοιχείο σε διάφορες πρακτικές χρήσεις του. Γεμάτο με συναρπαστικές πληρο
φορίες, αυτός ο συνδυασμός έγκυρης επιστήμης και υψηλής φωτογραφικής τέχνης είναι το ιδανικό 
δώρο για κάθε φίλο της γνώσης.

        κυκ λοφορούν προσεχώς

Folio  124

THEODORE GRAY

“Gray’s encyclopedic knowledge and  
contagious enthusiasm transport 
us to deep intellectual realms, while 
never sacrificing a sense of wonder 
and, above all, fun.”  –Oliver Sacks

Photographs by Theodore Gray and Nick Mann

TH
EElements

A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe
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κυκλΟΦΟΡΕι τηΝ αΝΟιΞη

Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Η τιμή και το χρήμα 
& 

Έρη Σταυροπούλου, 
Οι ερωτευμένες ηρωίδες στην πεζογραφία του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και 

οι λογοτεχνικές αδελφές τους: παραλλαγές μιας τυπολογίας

Έκδοση της νουβέλας του Κων. Θεοτόκη Η τιμή και το χρήμα, και μελέτη της Έρης Σταυρο
πούλου που εξετάζει τη μορφή της ερωτευμένης γυναίκας στο σύνολο της πεζογραφίας του 
Θεοτόκη και, ευρύτερα, στην ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα μέσα του 19ου αιώνα 
έως και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ερωτευµένες ηρωίδες του Κωνσταντίνου Θεοτόκη 

και οι λογοτεχνικές αδελφές τους: παραλλαγές µιας τυπολογίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

παλαια κΕιμΕΝα - ΝΕΕσ αΝαγΝΩσΕισ 
Διεύθυνση σειράς: Αγγέλα Καστρινάκη
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ: «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ( ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι )

Η νέα σειρά επεκτείνεται σε θέματα με ιστορική διάσταση, πάντοτε όμως με στόχο να αναδει
χθεί η διαχρονικότητά τους, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, και με παγκόσμια οπτική. 
Επιδιώκει να καλύψει θέματα ετερόκλητα, που αποσκοπούν σε ένα άνοιγμα σε νέους «χώρους», 
χώρους ιδεών, ιστορικής και πολιτισμικής έρευνας, προβληματισμών . να λειτουργήσει σαν μια 
κοινή στέγη όπου θα συναντηθούν συγγραφείς και κείμενα που αναδεικνύουν όλη την πολυμορ
φία της ανθρώπινης εμπειρίας. Επιγράφεται «Κοινός Λόγος» διότι δεν απευθύνεται σε κάποιο 
ειδικό κοινό αλλά στον κάθε ανήσυχο αναγνώστη, δεν είναι ειδική αλλά θέλει να λειτουργήσει 
ως περιεκτικό πλαίσιο συνάντησης διαφορετικών γνωστικών πεδίων, και περιλαμβάνει βιβλία 
που έχουν επιλεγεί, επιπλέον, με γνώμονα τις αφηγηματικές τους αρετές ώστε να υπηρετούν την 
απόλαυση της ανάγνωσης. 

Ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος, χαρακτηριστικά της θεματολογικής της ευρύτητας, είναι  
• εκπαίδευση και κοινωνία •  η σύγχρονη πόλη και οι μεταμορφώσεις της • η σύγχρονη τεχνο
λογία και ο αντίκτυπός της στη ζωή του ανθρώπου • η ιστορία και ο πολιτισμός του ευρύτερου 
γεωγραφικού περίγυρου της Ελλάδας (και, κατ’ επέκτασιν, η ουσιαστικότερη γνωριμία με λαούς 
και πολιτισμούς που έχουν διακριτή θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι) • η σημασία της γλώσσας 
και του γραπτού λόγου στην ιστορία και τον πολιτισμό κ.ά. 

Οι πρώτοι τίτλοι που θα κυκλοφορήσουν από τον Μάρτιο ώς το Φθινόπωρο του 2019:

Sam Harris – Maajid Nawaz
Το ισλάμ και τα όρια της ανοχής

Lucy Crehan
Φυτώρια ευφυΐας. 

Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου

Thomas R. Trautmann
Ινδία. 

Η σύντομη ιστορία ενός μεγάλου πολιτισμού

Deborah Cameron
Φεμινισμός



Νέες ,  επ ικα ιροπο ιημένες  με ταφράσε ι ς  

των  π ιο  έ γκυρων πανεπ ισ τημ ιακών συγ γραμμάτων της  δ ι εθ νούς  β ιβλ ιογραφίας

Τα πιο έγκυρα και διεθνώς αναγνωρισμένα 

πανεπιστημιακά συγγράμματα έχουν τεθεί στη 

διάθεση του έλληνα πανεπιστημιακού δασκάλου και 

φοιτητή, σε νέες μεταφράσεις των πιο πρόσφατων 

ξενόγλωσσων εκδόσεων.  Την ακαδημαϊκή χρονιά 

2018-2019 κυκλοφόρησαν

✓  ο Απειροστικός Λογισμός του Thomas (μετάφραση 

της 14ης διεθνούς έκδοσης), 

✓  η Βιολογία των Μικροοργανισμών του Brock 

(μετάφραση της 14ης διεθνούς  έκδοσης), 

ενώ τα δύο τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν 

✓  η Οργανική Χημεία του McMurry (μετάφραση της 

9ης διεθνούς έκδοσης), 

✓  η Βιοχημεία του Stryer (μετάφραση της 7ης διε-

θνούς έκδοσης), 

✓  η Φυσικοχημεία του Atkins (μετάφραση της 9ης 

διεθνούς έκδοσης και ετοιμάζεται ήδη η μετάφρα-

ση της 11ης έκδοσης), 

✓  η Εισαγωγή στους αλγορίθμους των Cormen et al. 

(μετάφραση της 3ης διεθνούς έκδοσης).  

Νέα συγγράμματα έχουν προστεθεί στη σειρά της 

Επιστήμης των Υπολογιστών όπως 

✓  η Σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών των 

Cooper & Torczon, 

✓  η Ψηφιακή Σχεδίαση των Daily & Harting, και

✓  η Python – Εισαγωγή στους Υπολογιστές των 

Αβούρη κ.ά. έγχρωμη, σε 4η επαυξημένη έκδοση,

ενώ στη Βιολογία ετοιμάζεται 

✓  η Αναπτυξιακή Βιολογία των Gilber & Barresi.

JO
H

N
 M

cM
U

R
R

Y
Ο

ρ
γ

α
ν

ικ
ή

 χ
η

μ
ε

ία

ΙΤΕ

ΠΕΚ

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

Η  Φυσικοχημεία του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυ-
χιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η συγγραφική ομάδα προσπαθεί συ-

νεχώς να ανανεώνει το περιεχόμενο του βιβλίου, ακολουθώντας την πρόοδο της 
επιστήμης, με την ενσωμάτωση σε αυτό πολλών σύγχρονων εφαρμογών των αρχών 
της φυσικοχημείας. Η νέα μετάφραση στα ελληνικά (από την 9η αγγλική έκδοση) 
συντονίζεται με αυτήν την προσπάθεια, σε τούτη την επίτομη, έγχρωμη έκδοση. 

Το εύρος της ύλης που καλύπτεται στο βιβλίο είναι πολύ μεγάλο. Στο πρώτο 
μέρος παρουσιάζονται οι έννοιες της θερμοδυναμικής και οι εφαρμογές τους, με-
λετώνται οι μεταπτώσεις φάσης και η χημική ισορροπία και γίνεται αναφορά στην 
ηλεκτροχημεία. Στο δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος αναπτύσσονται οι αρχές και 
οι βασικές έννοιες της κβαντικής μηχανικής, με εφαρμογή των οποίων στη συνέ-
χεια μελετάται η δομή των ατόμων και των μορίων. Οι γνώσεις αυτές, αλλά και η 
μελέτη της συμμετρίας των μορίων, συνδυάζονται για την ερμηνεία των ατομικών 
και μοριακών φασμάτων σε τρία κεφάλαια αφιερωμένα στη φασματοσκοπία. Η 
παρουσίαση της στατιστικής θερμοδυναμικής συνδέει το δεύτερο μέρος με τις 
έννοιες της θερμοδυναμικής που αναπτύχθηκαν στο πρώτο. Τέλος, μελετώνται οι 
ιδιότητες των μακρομορίων και των στερεών. Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η κι-
νητική θεωρία των αερίων και μελετώνται τα φαινόμενα μεταφοράς. Στη συνέχεια, 
ορίζεται η ταχύτητα αντίδρασης και γίνεται μια εκτενής μελέτη των μηχανισμών και 
της δυναμικής απλών, αλλά και σύνθετων χημικών αντιδράσεων, ενώ στο τελευταίο 
κεφάλαιο εξηγείται η δράση των καταλυτών.

Οι συγγραφείς έχουν δώσει μεγάλο βάρος στη βελτίωση του τρόπου με τον 
οποίο η δομή του ίδιου του βιβλίου βοηθά στη μελέτη του. Στην αρχή κάθε ενότη-
τας υπάρχει μια σύνοψη των κύριων σημείων που αναπτύσσονται σε αυτήν, και στο 
τέλος κάθε κεφαλαίου μια σύνοψη των κύριων εξισώσεων. Όπου είναι απαραίτητο, 
έχει προστεθεί στο τέλος του κεφαλαίου ένα μαθηματικό συμπλήρωμα, στο οποίο 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι έννοιες των μαθηματικών που πρέπει να γνωρίζει κα-
νείς για την πλήρη κατανόηση της αντίστοιχης ύλης. Πολλά συμβουλευτικά σχόλια 
έχουν προστεθεί στη ροή του κειμένου, καθώς επίσης και πολλά σύντομα παρα-
δείγματα εφαρμογής των τύπων. 

Η παρουσίαση των εννοιών εξακολουθεί να γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως 
να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα, όπου αυτή είναι αναγκαία. Τα πολυ-
άριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις καθώς και η πλούσια συλλογή άλυτων 
ασκήσεων και προβλημάτων βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πολλά από τα 
άλυτα προβλήματα που έχουν προστεθεί αντλούν δεδομένα από αποτελέσματα 
πραγματικών πειραμάτων που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, δίνο-
ντας έτσι στον αναγνώστη την ευκαιρία να αντιληφθεί την άμεση σχέση που έχει 
πάντα στις φυσικές επιστήμες η θεωρία με το πείραμα. Τέλος, οι συγγραφείς έχουν 
προσπαθήσει να αναδείξουν τη διαθεματικότητα της φυσικοχημείας, προσθέτο-
ντας ενότητες που καταδεικνύουν την επίδρασή της σε άλλες επιστήμες, όπως η 
βιολογία, η επιστήμη περιβάλλοντος, η επιστήμη υλικών κ.λπ.

Η έντυπη έκδοση συνοδεύεται από ηλεκτρονικό συμπλήρωμα –ελεύθερα δια-
θέσιμο από την ιστοσελίδα του βιβλίου στο www.cup.gr– με διαδραστικές εφαρ-
μογές (applets), διαδραστικά σχήματα και άλλο βοηθητικό υλικό. 

ISBN 978-960-524-431-6
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PETER ATKINS  ■  JULIO DE PAULA

Φυσικοχημεία

Προσαρμογή - επιμέλεια αναθεωρημένης έκδοσης

Γιάννης Κωτσόπουλος
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ΙΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠ Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ  Ε Κ ΔΟΣ Ε Ι Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α υτή η πλήρως αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση του Σχεδίαση και κατασκευή 
μεταγλωττιστών περιλαμβάνει εκτενή ενημέρωση σε τεχνικό επίπεδο και νέα 

ύλη η οποία καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των μεταγλωττι-

στών. Χάρις στην αναλυτική πραγμάτευση της ύλης, ο αναγνώστης μαθαίνει σημα-

ντικές τεχνικές για την κατασκευή ενός σύγχρονου μεταγλωττιστή. Οι κορυφαίοι 

καθηγητές και ερευνητές Keith Cooper και Linda Torczon συνδυάζουν βασικές 

αρχές με ρεαλιστικές πρακτικές που αντλούν από την εμπειρία τους στην κα-

τασκευή μεταγλωττιστών τελευταίας τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν 

τον αναγνώστη να κατανοήσει πλήρως σημαντικές τεχνικές όπως η μεταγλώττιση 

προστακτικών και αντικειμενοστρεφών γλωσσών, η κατασκευή μορφών στατικής 

μοναδικής τιμοδοσίας, ο χρονοπρογραμματισμός οδηγιών και η γραφοχρωματική 

εκχώρηση καταχωρητών.

✓ Εκτενής ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο μπρο-

στινό άκρο ενός σύγχρονου μεταγλωττιστή

✓ Εστίαση στη βελτιστοποίηση κώδικα και στην παραγωγή κώδικα, τις βασικές 

περιοχές της σύγχρονης έρευνας και ανάπτυξης

✓ Επιμελημένη παρουσίαση, που περιλαμβάνει επισκόπηση εννοιών για κάθε 

κεφάλαιο, σύνοψη και ερωτήσεις επανάληψης στις διάφορες ενότητες, και 

έμφαση στους ορισμούς νέων όρων

✓ Παραδείγματα από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java, η C, η 

C++ και η FORTRAN 

   ISBN 978-960-524-519-1

7 8 9 6 0 5 2 4 5 1 9 19

Μετάφραση
Αλέξανδρος Χορταράς

Επιστηµονική επιµέλεια
Γεώργιος Μανής, Νικόλαος Παπασπύρου, Αντώνιος Σαββίδης

Σχεδίαση
και κατασκευή 
μεταγλωττιστών

KEITH D. COOPER, LINDA TORCZON



Τ Ι ΜΟΚ ΑΤΑ ΛΟΓ ΟΣ
ΑΝΟΙΞΗ 2019

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

Ενημερωμένες πληροφορίες για τις εκδόσεις που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, 
θα βρει ο αναγνώστης στο www.cup.gr

Οι αναγραφόμενες τιμές λιανικής περιλαμβάνουν ΦΠΑ  
(6% για τα βιβλία και 24% για τις μουσικές εκδόσεις)

Τα βιβλία που πρωτοκυκλοφόρησαν μετά τις 14/6/2018  
υπόκεινται στον Ν. 4549/2018 περί ενιαίας τιμής βιβλίου

(μέγιστη έκπτωση 10%).
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ΕκλαΐκΕυση τησ Επιστημησ
 MaCCoRMICk JoHN 
❖9 αλγόριθμοι που άλλαξαν το μέλλον  Οι εκπληκτικές ιδέες  

που κινούν τους σημερινούς υπολογιστές                                                                          19€

 BERNSTEIN JEREMY
❖αϊνστάιν                                                                                                                                                            15€

 ΜΠΕΡΓΚΕΡ ΤζΟΝΑ
❖αόρατη επίδραση  Οι παράγοντες που καθορίζουν  

την καθημερινή συμπεριφορά μας                                                                           (υπό έκδοση) 

 BINNEY JaMES
❖αστροφυσική  μια συνοπτική εισαγωγή                                                             (υπό έκδοση) 9€

 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€

 WILL CLIFFoRD
❖Είχε δίκιο ο Aϊνστάιν;                                                                                                                              19€

 BΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ a. Κ.Α.
❖Εμείς και η Pαδιενέργεια                                                                                                                        17€

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

 ZEkI SEMIR
❖Εσωτερική όραση  μια εξερεύνηση της τέχνης και του εγκεφάλου              33€

 ΒRENNER SYDNEY
❖Ζώντας με την επιστήμη                                                                                                                        16€

 CHRISTIaN BRIaN  GRIFFITHS ΤΟΜ
❖η αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων  η επιστήμη των υπολογιστών  

στην καθημερινή ζωή                                                                                                                      18€

 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€

 HaIDT JoNaTHaN
❖η υπόθεση της ευτυχίας  σύγχρονες αλήθειες μέσα στην αρχαία σοφία                          16€

 DaVIS DoNaLD
❖η φύση και η δύναμη των μαθηματικών                                                                                                  23€

 ΒΑΣΕΝχΟΒΕΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ
  θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός  Ευρώπη και Ελλάδα                                                          18€

  ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ
❖ιστορίες γενετικής (στην    καθομιλουμένη)                                                                     (υπό έκδοση) 12€

 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€

 ΜΠΑΡΤΟΥζΙΑΚ ΜΑΡΣΑ  
❖μαύρες τρύπες  η μεγάλη περιπέτεια μιας ανατρεπτικής επιστημονικής  

ιδέας                                                                                                                                                      (υπό έκδοση) 15€

 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  

μιας χαμένης μορφής ανθρώπου                                                                                     (υπό έκδοση) 16€

  ΝΤΕΒΛΙΝ ΚΗΘ
❖Ο άνθρωπος των αριθμών  Ο Φιμπονάτσι και η επανάσταση  

στην αριθμητική                                                                                                                                                    14€

  SCHILTHuIZEN MENNo  
❖Ο δαρβίνος έρχεται στην πόλη  Οι διαδρομές της εξέλιξης στο σύγχρονο  

αστικό περιβάλλον                                                                                                                             (υπό έκδοση)

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

 ΣΑΒΒΑΚΗ EΛΕΝΗ
❖Οι παράλληλοι εαυτοί μας                                                                                                                                  14€

  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
❖Ο κόσμος των γονιδίων                                                                                                                          (υπό έκδοση)

 RIDLEY MaTT
  Ορθολογική αισιοδοξία                                                                                                                                         20€

 ζΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
❖Όταν ο Χότζας συνάντησε τον αϊνστάιν  δοκίμια πάνω στην τέχνη  

της κοινής λογικής                                                                                                                                               12€

 FEYNMaN RICHaRD
❖Ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου                                                                                                              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€
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 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€

 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
❖προσωκρατικοί – Οι θεμελιωτές της δυτικής σκέψης                                                                     25€

 oΙΚΟΝΟΜΟΥ E.N.
❖πυρηνικά όπλα και ανθρώπινος πολιτισμός                                                                                            11€

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΝΤΟΜΗΣ Μ.
❖Ραδιενέργεια σε απλά ελληνικά                                                                                                                      23€

 ζΟΥΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
❖σε αναζήτηση σκοπού σε έναν κόσμο χωρίς σκοπό   

σκέψεις για μια ρεαλιστική ηθική                                                                                                            10€

      GRaY THEoDoRE  MaNN NICk
❖στοιχεία: μια οπτική εξερεύνηση όλων των γνωστών ατόμων 
 του σύμπαντος                                                                                                                                          (υπό έκδοση) 

 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€

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ χ.
❖υποθέσεις αλήθειας  Ενδεχόμενα επιστήμης και ανθρώπων                                                        14€

 RaMaCHaNDRaN V.S.  BLakESLEE S.
❖Φαντάσματα στον εγκέφαλο  Ερευνώντας τα μυστήρια του νου                                              22€

 aGoSTa WILLIaM
❖Χημική Επικοινωνία  η γλώσσα των φερομονών                                                                                23€



ιατΡικη και κΟιΝΩΝια Αυτή η νέα σειρά φιλοδοξεί να αποτελέσει δί-
αυλο επ ικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ιατρική και την ευ -
ρύτερη κοινωνία. Απευθύνεται σε γ ιατρούς, φοιτητές, επαγ γελματίες στον 
τομέα της υγείας και σε κάθε πολίτη που προβληματίζεται γ ια τα θέματα 
αυτά ή έρχεται αν τιμέτωπος με προβλήματα υγείας σε προσωπικό, οικογε-
νειακό ή κοινων ικό επίπεδο. 

 GLEZERMaN MaREk
❖ιατρική και φύλο  διαφορική κλινική διάγνωση και θεραπεία  

με βάση το φύλο                                                                                                                            (υπό έκδοση)

 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.)
❖ιατρική ακριβείας  η ιατρική έρχεται αντιμέτωπη με ένα νέο παράδειγμα  (υπό έκδοση)

 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ  ΔΑΛΛΑ χΡΙΣΤΙΝΑ (επιμ.)
❖Οι εξαρτήσεις  αίτια, μηχανισμοί, εκδηλώσεις, αντιμετώπιση                                              18€

ιστΟΡια τησ Επιστημησ
 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.
❖Ενέργεια, δύναμη και  Ύλη                                                                                                                           18€

 JaMMER M.
❖Έννοιες του χώρου                                                                                                                                             23€

 HaNkINS T.L.
❖Επιστήμη και διαφωτισμός                                                                                                                            20€

 HEDLEY BRookΕ JoHN
❖Επιστήμη 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. – ΜΕΡΓΟΥΠΗΣΑΒΑϊΔΟΥ 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 της ιστορίας των Επιστημών (Macmillan)                                                    (υπό έκδοση) 35€

 ΑΡΑΜΠΑΤζΗΣ Θ.  ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Κ. (επιμ.)
❖Ο αϊνστάιν και η σχετικότητα                                                                                                                      26€ 15
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 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 Επιστημών ως ιστορία                                                                                              24€

ΦιλΟσΟΦια τησ Επιστημησ
 BaTENS DIDERIk
❖ανθρώπινη γνώση                                                                                                                                               24€

 BRoWN HaRoLD
❖αντίληψη, θεωρία και δέσμευση                                                                                                                                                                  22€

 REDHEaD MICHaEL
❖από τη Φυσική στη μεταφυσική                                                                                                              13€

 SaLMoN ET aL.
❖Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Eπιστήμης                                                                                             35€

 MΟΔΙΝΟΣ MΙχΑΛΗΣ
❖η Aρχαιολογία της Aνάπτυξης                                                                                                                   18€

 BuCkMoRSS 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€

 ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
❖ανοσία  αλληγορία και πραγματικότητα                                                                  ((υπό έκδοση) 22€

 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 Εμπειρισμός  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 Επιστήμης                                                                                                        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 GoDFREYSMITH
❖Φιλοσοφία της Βιολογίας                                                                                                                               22€

  THoMPSoN R. PauL  uPSHuR RoSS E.G. 
❖Φιλοσοφία της ιατρικής                                                                                                                                  20€

  RoSENBERG aLEXaNDER
   Φιλοσοφία των κοινωνικών Επιστημών                                                                                                25€
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

μαθηματικα
 THoMaS G.B.  HaSS J.  HEIL CH.  WEIR M.D.
❖THOMAS Aπειροστικός λογισμός (μτφρ  14ης αμερικανικής έκδοσης)          110€

 aΚΡΙΒΗΣ Γ.  ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.
❖αριθμητικές μέθοδοι για συνήθεις διαφορικές Εξισώσεις                           25€

 ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
❖γεωμετρικόν                                                                                                                                 60€

 STRaNG GILBERT
❖γραμμική Άλγεβρα και εφαρμογές                                                                              40€

 ΔΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖δέκα διαλέξεις Εφαρμοσμένων μαθηματικών                                                      14€

 MaRSDEN J.  TRoMBa a.
❖διανυσματικός λογισμός                                                                                                    45€

 SPIVak MICHaEL
❖διαφορικός και Oλοκληρωτικός λογισμός                                                          50€

 HoEL  PoRT  SToNE
❖Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων                                                                            25€

 FRaLEIGH JoHN
❖Εισαγωγή στην Άλγεβρα                                                                                                     40€

 aΚΡΙΒΗΣ Γ.  ΔΟΥΓΑΛΗΣ Β.
❖Εισαγωγή στην Aριθμητική Aνάλυση                                                                         30€

 ΜΑΜΩΝΑDoWNS Γ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
   Επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά  η πορεία της σκέψης  

κατά την αναζήτηση της λύσης                                                                                 17€

 LoGaN DaVID J.
❖Εφαρμοσμένα μαθηματικά                                                                                                35€

 SPIVak MICHaEL
❖λογισμός σε πολλαπλότητες                                                                                            15€

 ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
❖μαθηματικές μέθοδοι Φυσικής                                                                                    40€

 TΡΑχΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖μathematica και εφαρμογές                                                                                           30€

 TΡΑχΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
❖μερικές διαφορικές Εξισώσεις                                                                                      38€

 aBLoWITZ M. J.  ΦΩΚΑΣ Α. Σ.
❖μιγαδικές μεταβλητές  Εισαγωγή  

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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Επιστημη υπΟλΟγιστΩΝ 
 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
❖Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού                                                                            35€

 TΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖Eισαγωγή στην Yπολογιστική                                                                                          14€

 CoRMEN  LEISERSoN  RIVEST  STEIN
❖Εισαγωγή 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€

 ENDERToN Β. HERBERT
❖μια μαθηματική εισαγωγή στη λογική                                                                     30€

 ΑΒΟΥΡΗΣ Ν.  ΚΟΥkΙΑΣ Μ.  ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Β.  ΣΓΑΡΜΠΑΣ Κ. 
❖Python - Εισαγωγή στους υπολογιστές  

- 4η αναθεωρημένη έκδοση                                                                                        28€

 BIERMaNN aLaN
❖σπουδαίες ιδέες στην Επιστήμη των υπολογιστών                                          35€

 CΟVER THΟMaS  THΟMaS JoY
❖στοιχεία της θεωρίας πληροφορίας                                                                           50€

 BRookS WEBBER aDaM
❖σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού                                                                    38€ 
 GaRCIaMoLLINa H.  uLLMaN J.D.  WIDoM J.
❖συστήματα βάσεων δεδομένων (ενιαίος τόμος)                                                          80€
 Tόμος Ι                                                                          (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) 45€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                   (εξαντλημένο) 45€

 CooPER, kEITH D., ToRCZoN LINDa
  σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών                                                               50€

 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.
  Επίτομη Φυσική στερεάς κατάστασης (2η έκδοση)                                                                          20€

 GRIFFITHS DaVID
❖Εισαγωγή στην Hλεκτροδυναμική                                                                               40€

 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
❖ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ενιαίος τόμος)                                                                      90€
 Tόμος Ι (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)                                                                        50€
 Tόμος ΙΙ (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων)                                                                       45€
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 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
 GILBERT S.F. – BaRRESI M.J.F.  
❖αναπτυξιακή βιολογία  (μτφρ  11ης αμερ  έκδοσης)                                     (υπό έκδοση) 

 CaMPBELL NEIL a.  REECE JaNE B.
❖Βιολογία
 Tόμος Ι                                                                                                                                              60€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                                            50€
 Tόμος ΙΙΙ                                                                                                                                          60€

 BERG M.J.  TYMoCZko L.J.  STRYER L.
  Βιοχημεία (μτφρ  8ης αμερ  έκδοσης)                                                                                    110€

 MaDIGaN M.T.  MaRTINko J.M.  BENDER k.S.  BuCkLEY D.H.  STaHL D.a.
❖BROCK Bιολογία των μικροοργανισμών (μτφρ  14ης αμερ  έκδοσης)          110€

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

 BoSSERT W.H.  WILSoN E.o.
❖Εισαγωγή στην πληθυσμιακή Βιολογία                                                                    17€

 PTaSHNE MaRk
❖Ένας γενετικός διακόπτης  Ο φάγος λ                                                                      21€

 kΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
❖Ενζυμική Bιοτεχνολογία                                                                                                       35€

 FuTuYMa DΟuGLaS
❖Εξελικτική Bιολογία                                                                                                                42€

Επιστημη υπΟλΟγιστΩΝ 
 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
❖Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού                                                                            35€

 TΟΥΡΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
❖Eισαγωγή στην Yπολογιστική                                                                                          14€

 CoRMEN  LEISERSoN  RIVEST  STEIN
❖Εισαγωγή 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€

 ENDERToN Β. HERBERT
❖μια μαθηματική εισαγωγή στη λογική                                                                     30€

 ΑΒΟΥΡΗΣ Ν.  ΚΟΥkΙΑΣ Μ.  ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Β.  ΣΓΑΡΜΠΑΣ Κ. 
❖Python - Εισαγωγή στους υπολογιστές  

- 4η αναθεωρημένη έκδοση                                                                                        28€

 BIERMaNN aLaN
❖σπουδαίες ιδέες στην Επιστήμη των υπολογιστών                                          35€

 CΟVER THΟMaS  THΟMaS JoY
❖στοιχεία της θεωρίας πληροφορίας                                                                           50€

 BRookS WEBBER aDaM
❖σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού                                                                    38€ 
 GaRCIaMoLLINa H.  uLLMaN J.D.  WIDoM J.
❖συστήματα βάσεων δεδομένων (ενιαίος τόμος)                                                          80€
 Tόμος Ι                                                                          (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) 45€
 Tόμος ΙΙ                                                                                                                   (εξαντλημένο) 45€

 CooPER, kEITH D., ToRCZoN LINDa
  σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών                                                               50€

 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.
  Επίτομη Φυσική στερεάς κατάστασης (2η έκδοση)                                                                          20€

 GRIFFITHS DaVID
❖Εισαγωγή στην Hλεκτροδυναμική                                                                               40€

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



 PIaNka ERIC R.
❖Εξελικτική Οικολογία                                                                                                                              40€

 WHITTakER R.J.FERNaNDEZPaLaCIaS 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€

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

 ΚΟΥζΕΛΗ ΚΕΛΛΗ  ζΓΟΥΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
❖λίθοι μνημείων στο χρόνο  μορφές και μηχανισμοί φθοράς                     (υπό έκδοση) 

 MCMuRRY JoHN
❖Οργανική Xημεία (μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης)                                                     110€

 MuRRELL J.N.  kETTLE S.F.  TEDDER J.M.
❖Ο χημικός δεσμός  Εισαγωγή 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€

 

ΒασικΕσ ιατΡικΕσ ΕπιστημΕσ 

 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.ά.
❖Οι αμνησίες                                                                                                                                                    35€

 SaMuELSSoN GuNNaR
❖Φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προελεύσεως                                                                  32€
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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
❖Εισαγωγή στη μελέτη της ελληνικής μυθολογίας                                                                               22€

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β.
❖Ελληνικά έθνη κατά την Εποχή του Χαλκού                                                                                          50€

 JoNES aLEXaNDER 
❖Ένας φορητός κόσμος: Ο μηχανισμός των αντικυθήρων, ένα επιστημονικό  

θαύμα του αρχαίου κόσμου                                                                                                         (υπό έκδοση)

 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€

 CHRIST MaTTHEW R.  
❖Ο κακός πολίτης στην κλασική αθήνα                                                                                                     16€

 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
❖«πόθεν και πότε οι  Έλληνες;»  Οι υπεύθυνες απαντήσεις της επιστήμης και η παρούσα 

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, μΕσΟι και ΝΕΟτΕΡΟι 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 «Ελλαδικό» στο Βουλγαρικό σχίσμα                                                                                  23€

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

στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844)                                                                                  25€
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 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. Β.
❖Ένας συνταγματικός δημοκράτης ηγέτης κατά την Επανάσταση του ’21   

Ο γ  λογοθέτης λυκούργος της σάμου (1772-1850)                                                                  16€

 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
❖Εξουσία και ελευθερία  η συγκρότηση των ηπα, 1776-1789                                                      25€

 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 Ελληνικής Επανάστασης                                                             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€

 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                                                                                                        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 Επανάσταση 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€22



 kΩΣΤΗΣ kΩΣΤΑΣ
❖στον καιρό της πανώλης                                                                                                                                      23€

 (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ)
❖τα Βαλκάνια  Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες                                                   (εξαντλημένο) 35€

 χΑΤζΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗSaNGMEISTER 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 Εθνεγερσίας                                                       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 Εμφύλιος   

Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους  
ελληνορθόδοξους του δυτικού πόντου                                                                                            23€

 PRZEWoRSkI aDaM
❖δημοκρατία και αγορά  πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις  

στην ανατολική Ευρώπη και τη λατινική αμερική                                                                      23€

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

 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ
❖Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία   

η κλωστοϋφαντουργία του πειραιά, 1870-1940                                                                            32€

 ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ ζΗΝΟΒΙΑ
❖η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία στην Ελλάδα, 1953-1973   

προπαγάνδα και δίκτυα επιρροής                                                                                (υπό έκδοση) 23€

 DoSSE FRaNCoIS
❖η ιστορία σε ψίχουλα                                                                                                                                            21€

 STERNHELL ZEEV
❖η καταγωγή του ισραήλ  μεταξύ εθνικισμού και σοσιαλισμού                             (υπό έκδοση) 20€

  ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1750-2015                                                        45€

 ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
❖ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920                     (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) 40€

 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
❖ιστορικά σημειώματα για την κρήτη                                                                                                            20€

 ΚΑΡΠΟζΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
  κόκκινη αμερική  Έλληνες μετανάστες και το όραμα  

ενός Νέου κόσμου 1900-1950                                                                                                                    24€
23
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 ΜΑΤΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
❖κοσμοπολίτες εθνικιστές  Ο Maurice Barrès  

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

 aGuILaR FERNΑNDEZ PaLoMa
❖μνήμη και λήθη του ισπανικού Εμφυλίου                                                                                              23€

 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€

 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
❖‘‘στο νότιο προπύργιο του Ράιχ’’: Ο απολογιστικός φάκελος του γερμανικού  

οικονομικού επιτελείου για την Ελλάδα της κατοχής, 1941-1944                         (υπό έκδοση) 25€

 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€

 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
❖«της αναιδείας θεάματα»  κοινωνική ιστορία του καρναβαλιού της αθήνας  

από την τουρκοκρατία ώς τον μεσοπόλεμο                                                                    (υπό έκδοση) 20€

 ΑΒΔΕΛΑ Ε., ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δ., κ.ά. (επιμ.)
  Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα  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                                                                                                         16€

 CauVIN JaCquES
❖γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας  η επανάσταση   

των συμβόλων στη νεολιθική εποχή                                                                                                    23€

 ΜΠΟχΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
❖Ελέγχοντας 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                                                                                               (εξαντλημένο) 24€

 ΚΟΥζΕΛΗ ΚΕΛΛΗ  ζΓΟΥΛΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
❖λίθοι μνημείων στο χρόνο  μορφές και μηχανισμοί φθοράς                                   (υπό έκδοση) 

 ΜΑΝΤζΑΝΑΣ χΡΗΣΤΟΣ
❖περιγραφικό λεξικό παλαιολιθικών λιθοτεχνιών: συμβολή στην ταξινόμηση  

και μελέτη των λίθινων τεχνέργων                                                                                                         25€

 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. – GRuBRICHSIMITIS 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€

κΟιΝΩΝιΟλΟγια
 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
  MILaNoVIC BRaNko
❖παγκόσμια ανισότητα  η οικονομική ανισότητα στη εποχή  

της παγκοσμιοποίησης                                                                                                                                    15€

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

  TIRoLE JEaN  
❖στην υπηρεσία της κοινωνίας  Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης  

και του οικονομολόγου στον 21ο αιώνα                                                                              (υπό έκδοση)

 CHRISTENSEN CLaYToN M.  
❖το δίλημμα του καινοτόμου  Οι νέες τεχνολογίες ως υπαρξιακή απειλή  

για την ορθολογική επιχείρηση                                                                                                (υπό έκδοση)

ΝΟμικη Επιστημη
 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
❖τι είναι δίκαιο; η νομική επιστήμη για όλους                                                                                       35€



26

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.)
  Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία                                                                                                                 25€

 WoLIN RICHaRD 
❖τα παιδιά του Χάιντεγκερ: Χάνα Άρεντ, καρλ λέβιτ, Χανς γιόνας 
 και Χέρμπερτ μαρκούζε                                                                                                        (υπό έκδοση) 22€

 LoNG aNTHoNY a. 
❖Νους, ψυχή και σώμα στον αρχαίο ελληνικό στοχασμό                                  (υπό έκδοση) 14€

 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
❖η γέννηση της διαλεκτικής                                                                                                                (υπό έκδοση)

 ΤΣΟΥΝΑ ΒΟΥΛΑ 
  η γνωσιολογία της κυρηναϊκής σχολής                                                                                                  16€

 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  διαλέξεις για τον γερμανικό ιδεαλισμό                                     20€

 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 ΦΟΙΒΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
❖Οδοί της γνώσης και της πλάνης                                                                                                                  18€

 ΒΙΤΤΓΚΕΝΣΤΑϊΝ ΛΟΥΝΤΒΙχ 
❖περί βεβαιότητος                                                                                                                                                     14€

 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
❖συντηρητισμός  ιστορικό περιεχόμενο και παρακμή                                                                       42€

 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
❖τα δύο ευ της ευτυχίας  Εισαγωγή 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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ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ
ΑΤΟΥΛ ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ

τα όρια της ιατρικής
και τι έχει πράγµατι σηµασία όταν το τέλος πλησιάζει
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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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύντοµη ιστορία µιας ιδέας 
που άλλαξε τον κόσµο

3/Μαίρη Χίλσον
ΤΟ 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 Μπέρµαν
TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η σοσιαλδηµοκρατία και η Ευρώπη 
του 20ού αιώνα

10/Μαξ Βέµπερ
TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί

11/Νόρµπερτ Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
∆οκίµιο πάνω στην κατάρρευση του πολιτισµού

12/Έντµουντ Γκος
ΠΑΤΕΡΑΣ 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

«Έµαθα πολλά στην Ιατρική Σχολή, αλλά σίγουρα δεν έµαθα τίποτα 
για τη θνητότητα. Ναι µεν µου έδωσαν ένα αφυδατωµένο, άκαµπτο 
πτώµα για να το ανοίξω και να µελετήσω τα εσωτερικά όργανα, 
αλλά µοναδικός σκοπός ήταν να αποκτήσω γνώσεις για την 
ανθρώπινη ανατοµία. Τα εγχειρίδια της Σχολής δεν ανέφεραν σχεδόν 
τίποτα για τα γηρατειά, την ανηµπόρια που τα συνοδεύει ή τη 
διαδικασία του θανάτου. Τίποτα για το πώς εκτυλίσσεται αυτή 
η διαδικασία, πώς οι άνθρωποι βιώνουν το τέλος της ζωής τους 
και πώς αυτή η ιστορία επηρεάζει τους δικούς τους ανθρώπους – 
όλα τούτα φαίνονταν περιττά. Σκοπός της ιατρικής εκπαίδευσης, 
όπως το βλέπαµε εµείς ως φοιτητές αλλά κι όπως το έβλεπαν 
οι καθηγητές µας, ήταν να µάθουµε να σώζουµε ζωές, όχι να 
διαχειριζόµαστε τον θάνατο.»
 
Η ιστορία της ιατρικής στη σύγχρονη εποχή είναι µια πορεία 
αλλεπάλληλων επιτευγµάτων που βελτίωσαν θεαµατικά την ποιότητα 
της ανθρώπινης ζωής και παρέτειναν εντυπωσιακά τη διάρκειά της. 
Ωστόσο, εµπρός στα αναπόφευκτα γηρατειά και στον θάνατο, 
η ιατρική στέκεται αµήχανη.
 
Στο βιβλίο αυτό, ο Ατούλ Γκαουάντε συνδυάζει ανθρώπινες ιστορίες 
µε την προσωπική του περιπλάνηση στο πεδίο της γηριατρικής και 
της οργανωµένης φροντίδας των ηλικιωµένων, ψάχνοντας για τις 
επιλογές που θα εξασφαλίζουν µια ζωή µε αυτοτέλεια, χαρά και 
αξιοπρέπεια. Πρόκειται για µια αναζήτηση επίµονη, ειλικρινή και 
βαθιά συγκινητική.

#1 best-seller των New York Times

Ο Atul Gawande (1965) είναι χειρουργός στο 
Νοσοκοµείο Brigham της Βοστώνης, καθηγητής 
στην Ιατρική Σχολή του Harvard και στη Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας του Harvard, και τακτικός 
αρθρογράφος στο περιοδικό The New Yorker. Έχει 
γράψει τα βιβλία Complications: A Surgeon’s 
Notes on an Imperfect Science (2002), Better: 
A Surgeon’s Notes on Performance (2007) και The 
Checklist Manifesto: How to Get Things Right 
(2009), τα οποία κέρδισαν σηµαντικές 
διακρίσεις και µεταφράστηκαν σε πολλές 
γλώσσες. Έχει κερδίσει το Βραβείο Lewis Thomas 
για το συγγραφικό του έργο πάνω σε επιστηµονικά 
θέµατα και δύο βραβεία του National Magazine. 
∆ιευθύνει τα Ariadne Labs, κέντρο καινοτοµίας 
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, και είναι 
επικεφαλής του Lifebox, µη κερδοσκοπικής 
οργάνωσης που έχει στόχο να καταστήσει τις 
χειρουργικές επεµβάσεις ασφαλέστερες σε όλο 
τον κόσµο.
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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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύντοµη ιστορία µιας ιδέας 
που άλλαξε τον κόσµο

3/Μαίρη Χίλσον
ΤΟ 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 Μπέρµαν
TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η σοσιαλδηµοκρατία και η Ευρώπη 
του 20ού αιώνα

10/Μαξ Βέµπερ
TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί

11/Νόρµπερτ Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
∆οκίµιο πάνω στην κατάρρευση του πολιτισµού

12/Έντµουντ Γκος
ΠΑΤΕΡΑΣ 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].
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αντίστροφο αποτέλεσµα, µατaιότητα, διακινδύνευση

µετάφραση Κώστας Σπαθαράκης
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µετάφραση Θάνος Σαµαρτζής
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Ν Ο François Jullien (1951) σπούδασε 
φιλοσοφία στην École Normale Supérieure 
του Παρισιού και σινολογία στα 
πανεπιστήµια του Πεκίνου και της 
Σαγκάης. ∆ιδάσκει στο Πανεπιστήµιο Paris 
VII-Denis Diderot. Με το έργο του, 
και χάρη στη διπλή ιδιότητα του 
φιλόσοφου και του σινολόγου, επιχειρεί 
τη συστηµατική αντιπαραβολή ευρωπαϊκής 
και κινεζικής σκέψης. Μέχρι σήµερα, 
τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε 
είκοσι γλώσσες.

Σηµαντικότερα έργα του: Procès ou 
création (1989)· La propension des 
choses (1992)· Figures de l'immanence 
(1993)· Fonder la morale (1995)· Traité 
de l'efficacité (1997)· L'ombre au 
tableau (2004). Στα ελληνικά κυκλοφορεί 
το Από την Ελλάδα στην Κίνα (Εξάντας 
2002).
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η αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη

EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ
 ΑΠΡΑΞΙΑΣ

Ο ευρωπαίος άνθρωπος της πράξης λέει: για να είµαι 
αποτελεσµατικός, πρέπει να θέσω έναν ξεκάθαρο στόχο και να 
αναζητήσω τα µέσα που θα οδηγήσουν στην πραγµατοποίησή του 
µε τον πιο άµεσο τρόπο.

Στην κινεζική σκέψη ―όπως την παρουσιάζει εδώ ο Φρανσουά 
Ζυλλιέν, ένας από τους διαπρεπέστερους σινολόγους της 
εποχής µας― η αποτελεσµατικότητα νοείται διαφορετικά.

Ο κινέζος στρατηγός δεν θέτει στόχους ούτε καταστρώνει 
σχέδια. Αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να ανιχνεύσει και 
να εκµεταλλευτεί την εσωτερική δυναµική της κατάστασης· να 
συντονιστεί µε τη φυσική πορεία των πραγµάτων, ώστε να 
κάνει τις συνθήκες να δουλέψουν για λογαριασµό του.

Σύµφωνα µε την κινεζική αντίληψη, τότε δρα κανείς µε 
αληθινή αποτελεσµατικότητα, όταν απλώς υποβοηθά αυτό που 
θα συµβεί ούτως ή άλλως. Όταν το αποτέλεσµα της δράσης του 
προκύπτει αβίαστα, ανεπαίσθητα, σαν από µόνο του.

∆ιότι το µέγιστο κατόρθωµα είναι να ενεργήσεις έτσι ώστε να 
φαίνεται πως ο καθένας θα µπορούσε να καταφέρει αυτό που 
εσύ πέτυχες. Χωρίς αντίσταση, χωρίς κίνδυνο, χωρίς κόπο.
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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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύντοµη ιστορία µιας ιδέας 
που άλλαξε τον κόσµο

 3/ Μαίρη Χίλσον
ΤΟ 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 Μπέρµαν
TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η σοσιαλδηµοκρατία και η Ευρώπη 
του 20ού αιώνα

10/ Μαξ Βέµπερ
TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί

11/ Νόρµπερτ Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
∆οκίµιο πάνω στην κατάρρευση του πολιτισµού

12/  Έντµουντ Γκος
ΠΑΤΕΡΑΣ 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

78 9 6 0 5 2 4 3 9 2 09

ISBN 978-960-524-392-0

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. 
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6
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 ΕΙΝΑΙ
ΣΑΝ 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύντοµη ιστορία µιας ιδέας 
που άλλαξε τον κόσµο

3/Μαίρη Χίλσον
ΤΟ 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 Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ 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 Μπέρµαν
Η 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 ΠΕΡΣΕΣ
ΤΖΕΦΡΥ 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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aπό την Περσέπολη στην Τεχεράνη πΡΟΟπτικΕσ 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  Εξουσία, ιδεολογία και θεσμοί  

στην αυγή της νεότερης Ευρώπης                                                                                                9€

 ζΥΛΛΙΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ
❖Εγκώμιο της απραξίας  η αποτελεσματικότητα στην κινεζική σκέψη                        8€

 ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ ΑΤΟΥΛ 
❖Εμείς 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 μεταμορφώνεται                                                          18€

 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€

 ΛΩ ΡΑΝΤΑΛ ΝΤ.
❖ιστορία της τρομοκρατίας                                                                                             (υπό έκδοση) 18€

 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  Εισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ημέρες                              15€

 ΚΟΚΑ ΓΙΥΡΓΚΕΝ
❖σύντομη ιστορία του καπιταλισμού                                                                       (υπό έκδοση) 14€

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

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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ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
κλασικη ΦιλΟλΟγια

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

στην αρχαϊκή και πρώιμη κλασική περίοδο                                                                                  22€

 ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ
❖αριστοφάνους Όρνιθες  Ερμηνευτική έκδοση, ανανεωμένη                                                      15€

 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 Ελλάδα            25€

 ΜΠΑΛΛΑ χΛΟΗ (επιμ.)
❖Φιλοσοφία και Ρητορική στην κλασσική αθήνα                                                                                 20€

ΒυΖαΝτιΝη και ΝΕΟΕλληΝικη 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
❖Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή                                                                                                                          27€

 FauRIEL CLauDE
❖Ελληνικά δημοτικά τραγούδια
 Tόμος Α                                                                                                                                                                            19€
 Tόμος Β                                                                                                                                                                            19€
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 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Σ. κ.ά. (επιμ.)
❖Ενθύμησις Νικολάου μ  παναγιωτάκη                                                                                                     42€

 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€

 XΑΤζΗΤΑΚΗΚΑΨΩΜΕΝΟΥ XΡ.
❖θησαυρός νεοελληνικών αινιγμάτων                                                                                                        33€

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

και στον διαφωτισμό                                                                                                                                      25€

  κΟΝδυλΟΦΟΡΟσ, Ετήσια 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 Ειρήνη                                                                                                                                              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 Ελλάδα                                                                                                                            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 Εγγονόπουλου                                                        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 Ελλάδα            25€
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 ΑΓΑΠΗΤΟΣ Π.Α.  ΠΙΕΡΗΣ Μ. (επιμ.)
❖«τ’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται   »                                                                                                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€

ΕκτΟσ σΕιΡασ
 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (επιλογή  μετάφραση)
❖ανθολογία Ρωσικού διηγήματος, Τόμοι Α, Β                                                                 (υπό έκδοση) 30€

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)  [δωρεάν σε ψηφιακή μορφή]          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€

 ΦΑΡΙΝΟΥΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ Γ. (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην πεζογραφία του παπαδιαμάντη  Επιλογή κριτικών κειμένων                 28€

 ΑΜΠΑΤζΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του Εγγονόπουλου  Επιλογή κριτικών κειμένων                            28€

 VITΤI MaRIo (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του Eλύτη  Επιλογή κριτικών κειμένων                                                 28€

 ΠΙΕΡΗΣ MΙχΑΛΗΣ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του Kαβάφη  Επιλογή κριτικών κειμένων                                           28€

 BΑΓΕΝΑΣ NΑΣΟΣ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του κάλβου  Επιλογή κριτικών κειμένων                                           23€

 ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (επιμ.)
  Εισαγωγή στην ποίηση του παλαμά  Επιλογή κριτικών κειμένων                                            28€

 ΚΟΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου  Επιλογή κριτικών κειμένων                                               28€

 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του σεφέρη  Επιλογή κριτικών κειμένων                                            28€

 ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του σικελιανού  Επιλογή κριτικών κειμένων                                    28€

 ΚΕχΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στην ποίηση του σολωμού  Επιλογή κριτικών κειμένων                                        28€

 BEaToN RoDERICk (επιμ.)
❖Εισαγωγή στο έργο του καζαντζάκη  Επιλογή κριτικών κειμένων                                          28€

 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ (επιμ.)
❖Εισαγωγή στον Ερωτόκριτο  Επιλογή κριτικών κειμένων                                       (υπό έκδοση) 20€

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

 BEaToN RoDERICk
❖η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία                                                                                     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€

 ΠΟΛΙΤΟΥΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ 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 κΕιμΕΝα - ΝΕΕσ αΝαγΝΩσΕισ

   ΜΥΡΑΤ ΜΗΤΣΟΣ: Η ζωή μου – μελέτη: α  δημητριάδης                                                                 16€

❖χΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η κερένια κούκλα – μελέτη: αγγ  καστρινάκη             9€

❖ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η τιμή και το χρήμα – μελέτη: Έρη σταυροπούλου       12€

❖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 πΟιητΕσ 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 τΕΧΝησ
 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: Επιθεώρηση 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€

❖Εl 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 Ελλάδα                                                                                                              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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 ΚΑΛΟΠΙΣΗΒΕΡΤΗ Σ. – ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (επιμ.)
❖πολύγλωσσο Εικονογραφημένο 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€

αΡΧιτΕκτΟΝικη
 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€

 ΦΕΣΣΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.  ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ε.
❖δώδεκα Έλληνες αρχιτέκτονες του μεσοπολέμου /
 Twelve Greek Architects of the Interwar Period                                                                            50€

IστΟΡια τΟυ θΕατΡΟυ
αΡΧαιΟ θΕατΡΟ

 ΣΤΕΦΑΝΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
❖διονυσιακοί Tεχνίται                                                                                                                                              24€

 GREEN R.  HaNDLEY E.
❖Εικόνες από το Aρχαίο θέατρο                                                                                                                       17€

 HuGHES aLaN

❖η παράσταση της κωμωδίας στην αρχαία Ελλάδα                                                                          (υπό έκδοση)  25€

 ΙΑΚΩΒ ΔΑΝΙΗΛ Ι.  ΠΑΠΑζΟΓΛΟΥ ΕΛ. (επιμ.)
❖θυμέλη  μελέτες χαρισμένες στον καθηγητή Ν  Χ  Χουρμουζιάδη                                    35€

❖ΛΟΓΕΙΟΝ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ • τεύχη 1-7 (2011-2017)     20€/ τεύχος

 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€

 ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (επιμ.)
❖παραχορήγημα  μελετήματα για το αρχαίο θέατρο προς τιμήν του γ  μ  σηφάκη  38€

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

ΝΕΟΕλληΝικΟ θΕατΡΟ

 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€



34

 ΓΛΥΤζΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
❖“διά την διανοητικήν εξύψωσιν του λαού”  η απόπειρα ίδρυσης Εθνικού θεάτρου  

στις απαρχές της πρώτης βενιζελικής κυβέρνησης                                                                    12€

 χΑΤζΗΠΑΝΤΑζΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖διάγραμμα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου                                                                              20€

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

μελέτες αφιερωμένες στον δημήτρη σπάθη                                                                                  32€

 χΑΤζΗΠΑΝΤΑζΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖η Ελληνική κωμωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα                                                             18€

 ΓΛΥΤζΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
❖η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα  η ανάδυση και η εδραίωση  

της τέχνης του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο                                                                 35€

 ΡΙΤΣΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
❖«με των μουσών τον έρωτα   »  Ο α  Ρίζος Ραγκαβής και το νεοελληνικό θέατρο  30€

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κ.  ΓΛΥΤζΟΥΡΗΣ Α. (επιμ.)
❖παράδοση και εκσυγχρονισμός στο νεοελληνικό θέατρο: από τις απαρχές  

ώς τη μεταπολεμική εποχή                                                                                                                            35€

 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 Ελλάδα                                                                                    18€

 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
❖σαιξπηριστής, άρα περιττός  Ο ηθοποιός Νικόλαος λεκατσάς και ο δύσβατος 

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

 χΑΤζΗΠΑΝΤΑζΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
❖το Ελληνικό 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€

λΕυκΩματα
 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€

❖στΕλιΟσ αΝαστασιαδησ/ STELIOS ANASTASSIADIS 
 (δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και γαλλικά)                                                                                              50€
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 XΑΤζΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ TζΕΛΗ
❖συνομιλώντας με τα πνεύματα της πέτρας  

(δίγλωσση έκδοση - ελληνικά και αγγλικά)                                                              35€

 kΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ aΡΗΣ
❖Tα θεόχτιστα – τοπία και σπίτια στη σύγχρονη Ελλάδα                           50€

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

μΟυσικΕσ ΕκδΟσΕισ 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ πΑρΑδΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ CD 
ΛΕΣΒΟΣ ΑΙΟΛΙΣ. ΤρΑγΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟρΟΙ ΤηΣ ΛΕΣΒΟΥ
 (Επιλογή στη δισκογραφία του οδηγού World Music:  

The Rough Guide)                                                                                                (εξαντλημένο)

τΡαγΟυδια & σκΟπΟι τησ θΡακησ                                                                    (εξαντλημένο)

τΡαγΟυδια & σκΟπΟι τησ μακΕδΟΝιασ (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 σΦΕτσασ: «διπλΟΧΡΩμια»: 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 Ελλήνων 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 Επιστήμη  τόμος αφιερωμένος  
στον μίκη θεοδωράκη                                                                                                  35€

 aBBaDo CLauDIo

το σπίτι των ήχων                                                                                                                        15€
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Το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis ιδρύθηκε το 2015 ως αυτόνο
μο τμήμα των ΠΕΚ, επιχορηγήθηκε για τα τρία πρώτα χρόνια του από το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, και έχει βασικό του στόχο να μην μείνει η χώρα έξω από τις κυοφορούμενες 
μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια εκπαίδευση. Ύστερα από τρία χρόνια λειτουργίας 
και 26 ολοκληρωμένα μαθήματα (7 επιπλέον μαθήματα ήδη ετοιμάζονται), ο βαθμός 
επιτυχίας του Mathesis αποτυπώνεται στα ακόλουθα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία:

✓ Εγγραφέντες φοιτητές: 55.000+. Αναλογικά με τον πληθυσμό και το μικρό χρονικό διάστη
μα, ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αμερικανικό.

✓ Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης κατόπιν εξετάσεων: 34.000+. Ποσοστό επί του 
αριθμού των εγγραφέντων 60%, έναντι διεθνούς μέσου όρου γύρω στο 10%.

✓ απήχηση: Δεκάδες εκτενή άρθρα σε όλες τις μεγάλες αθηναϊκές και περιφερειακές εφημε
ρίδες, παρουσιάσεις σε εθνικά και τοπικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, πολυάριθμες 
αναφορές στο διαδίκτυο, 31.000+ 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 λειτουργήσει ως Εθνικό Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευ
σης, χωρίς κριτήρια ακαδημαϊκής «εντοπιότητας» στις επιλογές των συνεργατών του, είναι ήδη 
πραγματικότητα.

✓ Επίδραση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Επτά μαθήματα του Mathesis έχουν ήδη χρη
σιμοποιηθεί ως το βασικό διδακτικό υλικό σε ισάριθμα πανεπιστημιακά μαθήματα, στο πλαί
σιο των ίδιων πειραματισμών που γίνονται στα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια σε αναζήτη
ση ενός νέου διδακτικού μοντέλου.

✓ τεχνολογία: Η εξελληνισμένη εκδοχή της πλατφόρμας openedX που χρησιμοποιούν 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 έξι αναβαθμίσεων της πλατ
φόρμας του Mathesis μετρημένο σε πλήρες κόστος του ανθρωποχρόνου που απαιτήθηκε: 
60.000€. Μερικές δεκάδες φορές μικρότερο 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 οικο
νομίες κλίμακας μπορεί να είναι σημαντικές ακόμα και για μια μικρή χώρα όπως η δική μας.

ht tps://mathesis cup gr/
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Τηλ.: 2810 391097 • Fax: 2810 391085
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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.
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