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Αυτή η διεπιστηµονική συλλογή δοκιµίων γραµµένων από επιφανείς ιστορικούς και
ανθρωπολόγους εισάγει πρωτότυπες θεωρήσεις της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας,
που αµφισβητούν τις συµβατικές ιδέες περί ελληνικού εθνικισµού και κοινωνικής
ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θίγουν ευρύτερα ζητήµατα, κοµβικά για την κατανόηση της
σύγχρονης Ευρώπης, όπως η ανάδυση των εθνικών κρατών µέσα από τις
αυτοκρατορίες, η σχέση µεταξύ οικογένειας και ιδεολογικών συγκρούσεων ή η
συνεχιζόµενη παρουσία θρησκευτικών νοηµάτων στην καθηµερινή ζωή.
Η Τζελίνα Χαρλαύτη και η Σοφία Λαΐου ερευνούν το ελληνόκτητο εµπορικό ναυτικό
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, η Ελένη Αγγελοµάτη στέκεται στο ρόλο των γυναικών
στον Αγώνα της ανεξαρτησίας, ο Βασίλης Κ. Γούναρης δείχνει πώς τα πελατειακά
δίκτυα συνέδεσαν τον Μακεδονικό Αγώνα µε τον αντικοµµουνισµό του Εµφυλίου, ο
Θάνος Βερέµης αναλύει τον λαϊκιστικό ριζοσπαστισµό του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ ο
lωάννης Κολιόπουλος εξερευνά τις αµφισηµίες της ίδιας της ιδέας της «νεότερης
Ελλάδας». Ο Μαρκ Μαζάουερ και ο Τσαρλς Στιούαρτ εξετάζουν τοπικές αντιλήψεις για
τη θαυµατουργή δύναµη της Παναγίας, ενώ ο Ζοάο ντε Πίνα-Καµπράλ συσχετίζει,
χωρίς να συγκρίνει, τη φιγούρα του Διαβόλου στους Σαρακατσάνους και στη Βραζιλία.
Η Ρενέ Χίρσον, ο Ρότζερ Τζαστ κι η Τζουλιέτ ντυ Μπουλέ προσφέρουν εθνογραφίες
κοινωνικών θεσµών και πρακτικών από τους αποτυχηµένους γάµους µέχρι τα δώρα, τις
υποσχέσεις και τις ιερές τροφές. Τέλος, ο Μάικλ Χέρτσφελντ και ο Μάικλ Λιούιν Σµιθ
γράφουν για το έργο και τη ζωή του µεγάλου ανθρωπολόγου και ιστορικού Τζον

Κάµπελ, προς τιµήν του οποίου γράφτηκαν και συγκεντρώθηκαν αυτά τα κείµενα, ενώ ο
Χάρης Βλαβιανός αφιερώνει ένα ποίηµα στη µνήµη του.
«Αυτή η πολύτιµη και πολύµορφη συλλογή είναι µια σηµαντική συνεισφορά στην
ανθρωπολογία και την ιστορία της Ελλάδας.»
David Henry Close, Flinders University
Ο Mark Mazower σπούδασε στην Οξφόρδη και στο Johns Hopkins. Δίδαξε στο
Πρίνστον, το Σάσεξ και το Birkbeck College και σήµερα είναι καθηγητής ιστορίας στο
πανεπιστήµιο Columbia. Άλλα έργα του σχετικά µε την Ελλάδα είναι: Η Ελλάδα και η
οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου (ΜΙΕΤ), Στην Ελλάδα του Χίτλερ (Αλεξάνδρεια),
Μετά τον πόλεµο (επιµ.) (Αλεξάνδρεια), Θεσσαλονίκη. Πόλη των φαντασµάτων
(Αλεξάνδρεια).

