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Εκδοτικό	Πρόγραμμα	|	Φθινόπωρο	2020	

ΜΕΛΕΤΕΣ	–	ΔΟΚΙΜΙΑ	–	ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ		
Niall	Ferguson	|	Η	πλατεία	και	ο	πύργος.	Δίκτυα,	ιεραρχίες	και	η	πάλη	για	παγκόσμια	ισχύ	
Μετάφραση:	Χρήστος	Γεμελιάρης	

Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|		α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	
 
Η	ιστορία	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	της	είναι	ιεραρχική:	έχει	να	κάνει	με	αυτοκράτορες,	
προέδρους,	 πρωθυπουργούς	 και	 στρατάρχες·	 με	 κράτη,	 στρατούς	 και	 εταιρείες·	 με	
εντολές	από	ψηλά.	Ακόμη	και	η	 ιστορία	«από	τα	κάτω»	αφορά	συνήθως	συνδικάτα	και	
εργατικά	 κόμματα.	 Μήπως	 όμως	 αυτό	 συμβαίνει	 επειδή	 οι	 ιεραρχικοί	 θεσμοί	
δημιουργούν	τα	αρχεία	στα	οποία	στηρίζονται	οι	ιστορικοί;	Μήπως	χάνουμε	έτσι	απ’	τα	
μάτια	μας	τα	άτυπα,	πολύ	λιγότερο	μελετημένα	κοινωνικά	δίκτυα	που	είναι	οι	αληθινές	
πηγές	εξουσίας	και	δυνάμεις	αλλαγής;	
Ο	21ος	αιώνας	χαιρετίστηκε	ως	η	Εποχή	των	Δικτύων.	Ωστόσο,	όπως	υποστηρίζει	εδώ	ο	
Νηλ	Φέργκιουσον,	τα	δίκτυα	ήταν	πάντα	ανάμεσά	μας,	από	τη	δομή	του	εγκεφάλου	ώς	
την	 τροφική	 αλυσίδα,	 από	 το	 οικογενειακό	 δέντρο	 μέχρι	 τον	 ελευθεροτεκτονισμό.	 Σε	
ολόκληρη	 την	 ιστορία,	 ιεραρχίες	 εγκατεστημένες	 σε	ψηλούς	πύργους	 ισχυρίζονταν	πως	
κυβερνούν,	 συχνά	 όμως	 η	 πραγματική	 εξουσία	 βρισκόταν	 πιο	 κάτω,	 στην	 πλατεία	 της	

πόλης.	Διότι	τα	δίκτυα	έχουν	την	τάση	να	καινοτομούν.	Και	μέσα	από	τα	δίκτυα	διασπείρονται	επαναστατικές	ιδέες.	Το	
ότι	οι	συνωμοσιολόγοι	αρέσκονται	να	φαντασιώνουν	γύρω	από	τέτοια	δίκτυα	δεν	σημαίνει	πως	δεν	υπάρχουν.			
Από	 τις	 λατρείες	 της	 αρχαίας	 Ρώμης	 μέχρι	 τις	 δυναστείες	 της	 Αναγέννησης,	 από	 τους	 πατέρες	 του	 έθνους	 μέχρι	 το	
Φέισμπουκ,	το	βιβλίο	εξιστορεί	την	άνοδο,	την	πτώση	και	πάλι	την	άνοδο	των	δικτύων,	δείχνοντας	πώς	η	θεωρία	των	
δικτύων	–έννοιες	όπως	συσταδοποίηση,	βαθμοί	διαχωρισμού,	αδύναμοι	δεσμοί	και	μεταβατικές	φάσεις–	αλλάζει	 τον	
τρόπο	που	κατανοούμε	το	παρελθόν	και	το	παρόν.	
Αν	Η	εξέλιξη	 του	 χρήματος	 έθεσε	 τη	 Γουόλ	 Στριτ	σε	 ιστορική	προοπτική,	Η	πλατεία	 και	 ο	πύργος	 κάνει	 το	 ίδιο	 για	 τη	
Σίλικον	Βάλεϊ.	Προβαίνει		δε	σε	μια	τολμηρή	πρόβλεψη	για	τις	ιεραρχίες	που	θα	αντέξουν	αυτό	το	νέο	κύμα	δικτυακής	
ανατροπής	–	κι	εκείνες	που	θα	πέσουν.	
	
«Μια	ελκυστική,	προκλητική	ιστορία	των	δικτύων	(και	των	σχέσεών	τους	με	τις	ιεραρχίες)	από	τους	αρχαίους	χρόνους	
μέχρι	την	εφεύρεση	του	τύπου	και	μέχρι	την	πανταχού	παρουσία	του	προσωπικού	υπολογιστή.	Σε	μια	κλίμακα	κι	ένα	
εύρος	που	κόβουν	την	ανάσα,	Η	πλατεία	και	ο	πύργος	εφαρμόζει	διαγνώσεις	της	θεωρίας	των	δικτύων	σε	θέματα	όπως	
η	αποικία	 των	Πορτογάλων	στο	Μακάου,	 η	 “κατάκτηση”	 των	 Ίνκας,	 η	Μεταρρύθμιση,	 ο	 Διαφωτισμός,	 η	Αμερικανική	
Επανάσταση,	 η	 Βιομηχανική	 Επανάσταση,	 ο	 Πρώτος	 Παγκόσμιος	 Πόλεμος,	 η	 σταλινική	 τρομοκρατία,	 ο	 Δεύτερος	
Παγκόσμιος	Πόλεμος,	η	πτώση	της	Σοβιετικής	Ένωσης,	η	ίδρυση	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	η	Μεγάλη	Ύφεση	του	2008-
2009.»	—PITTSBURGH	POST-GAZETTE		
	
«Έχει	το	χάρισμα	να	κάνει	τα	προ	πολλού	περασμένα	γεγονότα	τόσο	γλαφυρά	και	χειροπιαστά	όσο	οι	βραδινές	ειδήσεις	
…	 Είτε	 περιγράφει	 το	 απροσδόκητα	 αναποτελεσματικό	 δίκτυο	 των	 μυστήριων	 Ιλλουμινάτι	 του	 18ου	 αιώνα,	 που	
συνεχίζουν	 να	 απασχολούν	 αλλοπρόσαλλους	 συνωμοσιολόγους,	 είτε	 το	 εντυπωσιακά	 αποτελεσματικό	 δίκτυο	
κατασκόπων	 που	 δούλευαν	 για	 τους	 Σοβιετικούς	 στο	 Πανεπιστήμιο	 του	 Καίμπριτζ,	 ο	 Φέργκιουσον	 καταφέρνει	 να	
αφηγηθεί	μια	καλή	ιστορία	αλλά	και	να	αναδείξει	τις	συγκεκριμένες	 ιδιότητες	που	κινούν	πετυχημένα	δίκτυα.»	—THE	
NEW	YORK	TIMES		
	
«Μας	 θυμίζει	 ότι	 το	 κοινωνικό	 δίκτυο	 δεν	 ξεπήδησε	 ολοκληρωμένο	 από	 το	 μυαλό	 του	 Μαρκ	 Ζούκερμπεργκ·	 είναι	
μάλλον	μια	διαρκής	δύναμη	στα	ανθρώπινα	πράγματα,	που	προσφέρει	έναν	καινούργιο	φακό	για	να	δούμε	το	παρελθόν	
και	το	ανησυχητικό	παρόν.»	—SAN	FRANCISCO	CHRONICLE		

«Η	ευφυΐα	και	το	μπρίο	του	Φέργκιουσον	θα	κάνουν	αυτή	την	αριστοτεχνική	επανεξέταση	της	ιστορίας	να	έχει	απήχηση	
για	πολλά	χρόνια.»	—	GUARDIAN	
	
«Τα	σύντομα	κεφάλαιά	του	είναι	διαυγή	στιγμιότυπα	μιας	παγκόσμιας	ιστορίας	Πύργων	και	Πλατειών,	γεμάτα	γνώσεις	
που	 ξετυλίγονται	 με	 χάρη	 …	Μπορείτε	 να	 καταπίνετε	 ένα	 κεφάλαιο	 το	 βράδυ	 πριν	 τον	 ύπνο	 και	 τα	 όνειρά	 σας	 θα	
πλημμυρίζουν	με	σκηνές	από	Το	 κόκκινο	 και	 το	μαύρο	 του	 Σταντάλ,	 τον	Ναπολέοντα	ή	 τον	Κίσινγκερ.	 Σε	 τετρακόσιες	
τόσες	σελίδες	θα	έχετε	ανεφοδιάσει	το	μυαλό	σας.	Κάντε	το.»	—THE	WALL	STREET	JOURNAL		
	
«Φωτίζει	 λαμπρά	 τον	 μεγάλο	 αγώνα	 εξουσίας	 μεταξύ	 δικτύων	 και	 ιεραρχιών	 που	 μαίνεται	 στον	 κόσμο	 σήμερα.	 Ως	
μηχανικός	 λογισμικού	 βουτηγμένος	 στη	 θεωρία	 και	 την	 πρακτική	 των	 δικτύων,	 εντυπωσιάστηκα	 βαθύτατα	 από	 τις	
διαγνώσεις	του	βιβλίου.	Η	Σίλικον	Βάλεϊ	χρειαζόταν	ένα	μάθημα	ιστορίας	και	ο	Φέργκιουσον	το	έδωσε.»	—Eric	Schmidt,	
Εκτελεστικός	Πρόεδρος	της	Alphabet,	μητρικής	εταιρείας	της	Google	
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Peter	Frankopan	|	Οι	δρόμοι	του	μεταξιού.	Μια	νέα	ιστορία	του	κόσμου	
Μετάφραση:	Γιάννης	Βογιατζής	|	Σειρά	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

Η	περιοχή	που	συνδέει	την	Ανατολή	με	τη	Δύση	ήταν	παλιά	το	κέντρο	του	κόσμου:	εκεί	όπου	γεννήθηκαν	και	ρίζωσαν	οι	
υψηλοί	 πολιτισμοί	 και	 οι	 μεγάλες	 θρησκείες,	 όπου	 ανταλλάσσονταν	 κάθε	 λογής	 αγαθά	 και	 εξαπλώνονταν	 γλώσσες,	
ιδέες	και	ασθένειες,	όπου	κερδίζονταν	και	χάνονταν	αυτοκρατορίες.	Οι	Δρόμοι	του	Μεταξιού	δεν	ήταν	κάποια	εξωτικά	
περάσματα	και	σημεία	συνάντησης,	αλλά	δίκτυα	που	συνέδεαν	μεταξύ	τους	ηπείρους	και	ωκεανούς.	Αποτελούσαν	–κι	
αποτελούν	ακόμη–	το	κεντρικό	νευρικό	σύστημα	του	κόσμου.	

Στη	νέα	εποχή	που	αναδύεται,	η	περιοχή	αυτή	δεσπόζει	 και	πάλι	στη	διεθνή	πολιτική,	 το	παγκόσμιο	εμπόριο	και	 την	
οικουμενική	κουλτούρα.	Καθώς	οι	γραμμές	της	ανταλλαγής	καθρεφτίζουν	εκείνες	που	διέσχιζαν	για	χιλιετίες	την	Ασία,	
οι	Δρόμοι	του	Μεταξιού	έρχονται	ξανά	στο	προσκήνιο.	

Αντλώντας	 από	 ένα	 απίστευτο	 φάσμα	 πηγών	 (ελληνικές,	 λατινικές,	 γαλλικές,	 ιταλικές,	 γερμανικές,	 ολλανδικές,	
ισπανικές,	πορτογαλικές,	ρωσικές,	αραβικές,	τουρκικές,	περσικές,	εβραϊκές,	κινεζικές…),	το	βιβλίο	προσφέρει	μια	νέα	και	
ρηξικέλευθη	αποτίμηση	της	παγκόσμιας	ιστορίας	από	την	αρχαιότητα	ώς	σήμερα.	

Έγραψαν	για	το	βιβλίο:	
	
«Όχι	μόνο	 το	πιο	σημαντικό	βιβλίο	 ιστορίας	που	έχει	 γραφτεί	 εδώ	και	 χρόνια·	 το	πιο	σημαντικό	εδώ	και	δεκαετίες	…	
Όποιος	θέλει	να	καταλάβει	τον	κόσμο	θα	πρέπει	να	διαβάσει	τον	Φράνκοπαν.»	-	BERLINER	ZEITUNG	

«Σχεδόν	 όλοι	 οι	 ιστορικοί	 ελπίζουν	 να	 προσφέρουν	 μια	 διαφορετική	 θεώρηση	 στους	 αναγνώστες	 τους,	 αλλά	 λίγοι	
μπορούν	–και	ίσως	ακόμη	λιγότεροι	θα	τολμούσαν–	να	γράψουν	μια	νέα	ιστορία	του	κόσμου.»	-	HISTORY	TODAY	

«Το	πιο	 διαφωτιστικό	 βιβλίο	 της	 χρονιάς	…	 Ένα	υγιές	αντίδοτο	στις	 ευρωκεντρικές	αφηγήσεις	 της	 ιστορίας.»	 -	TIMES	
LITERARY	SUPPLEMENT,	Βιβλίο	της	Χρονιάς	
	
«Ένα	συναρπαστικό	ταξίδι	στα	περίπου	2.500	χρόνια	από	την	αρχαία	Περσία	και	τον	Μέγα	Αλέξανδρο	μέχρι	τις	μέρες	
μας	…	Ο	Φράνκοπαν	έχει	μεταπλάσει	την	παγκόσμια	ιστορία	–την	κουλτούρα,	την	πολιτική,	τη	θρησκεία,	την	οικονομία–	
ως	μια	ενιαία	συνεκτική	αφήγηση,	που	δεν	είναι	μάλιστα	επικεντρωμένη	στην	ανάπτυξη	του	Δυτικού	πολιτισμού	...	Αν	
θέλει	 να	 διαβάσει	 κανείς	 μια	 σύγχρονη	 επισκόπηση	 της	 παγκόσμιας	 ιστορίας,	 από	 εδώ	 πρέπει	 να	 αρχίσει.»	 -	ASIAN	
REVIEW	OF	BOOKS	
	
«Ένας	Ηρόδοτος	του	21ου	αιώνα	…	Το	βιβλίο	ανταποκρίνεται	στην	αξίωσή	του	να	αποτελέσει	μια	νέα	ιστορία	του	κόσμου	
χάρη	στην	αλλαγή	γεωπολιτικού	παραδείγματος.»	-	IRISH	LEFT	REVIEW	
	
«Αφήνει	κανείς	αυτό	το	βιβλίο	πεισμένος	ότι	η	πολυδιάστατη	ιστορία	των	δρόμων	του	μεταξιού	αξίζει	μια	κεντρική	θέση	
στην	προσπάθεια	να	καταλάβει	κανείς	τις	ρίζες	του	νεότερου	κόσμου.»	-	FOREIGN	AFFAIRS	
	
«Η	αφήγηση	αναπροσανατολίζει	τη	γεωπολιτική	πυξίδα	καθώς	η	ισχύς	μετατοπίζεται	ξανά	στην	Ανατολή.»	-	FOREIGN	
POLICY	
	
«Σε	μια	εποχή	που	οι	Κινέζοι,	με	την	πολιτική	“μία	ζώνη	ένας	δρόμος”,	ανοίγουν	έναν	νέο	Δρόμο	του	Μεταξιού	μέχρι	τη	
Μεσόγειο,	το	βιβλίο	αυτό	είναι	θεμελιώδες.»	-	PROSPER	
	
«Ένα	θαυμάσιο	βιβλίο	που	αναπροσανατολίζει	τους	χάρτες	μας	–	και	τα	μυαλά	μας	…	Η	καλύτερη	περιγραφή	της	
πνευματικής	κληρονομιάς	της	Κεντρικής	Ασίας	που	διαθέτουμε.»	-	PROSPECT	
	
«Ένας	εμπνευσμένος	οδηγός	στο	ταξίδι	κατά	μήκος	των	δρόμων	που	μετέφεραν	μετάξια,	σκλάβους,	ιδέες,	θρησκείες	και	
ασθένειες,	και	από	τους	οποίους	μπορεί	να	κρέμεται	σήμερα	το	πεπρωμένο	του	κόσμου.»	-	VANITY	FAIR	
	
«Οι	 Δρόμοι	 του	 Μεταξιού	 αμφισβητούν	 τις	 στενόμυαλες	 ευρωκεντρικές	 θεωρήσεις	 της	 ιστορίας	 …	 Καλογραμμένο,	
διασκεδαστικό,	ανησυχητικό	και	συναρπαστικό	σαν	αστυνομικό	μυθιστόρημα.»	-	SVENSKA	DAGBLADET	
	
«Σε	βάθος	μελετημένη	δημόσια	ιστορία	στην	πιο	αναζωογονητική	μορφή	της	…	Η	εκπληκτική	αφθονία	των	
πληροφοριών	του	Φράνκοπαν	προσφέρει	μια	παμφάγα	απόλαυση	και	οι	λεπτομέρειές	τους	προσθέτουν	χρώμα	και	
ιδιαιτερότητα	στο	κείμενό	του	…	Ένα	γενναίο,	ανεπαίσθητα	προσωπικό	εγχείρημα	εμπνευσμένης	φιλοδοξίας	και	επικής	
προοπτικής,	γεμάτο	απροσδόκητες	συσχετίσεις.»	-	THE	NEW	YORK	REVIEW	OF	BOOKS	
	

«“Ονειρευόμασταν	μια	ιστορία	του	κόσμου”.	Είναι	επιτέλους	εδώ.»	-	LE	POINT	
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Ian	Kershaw	|	Roller-Coaster.	Europe,	1950-2017	(εκκρεμεί	η	απόδοση	του	τίτλου	στα	ελληνικά)		
Μετάφραση:	Μενέλαος	Αστερίου	

Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	
 
[...]	Καμιά	ευθύγραμμη	εξέλιξη	δεν	περιγράφει	καταλλήλως	την	πολυπλοκότητα	της	ευρωπαϊκής	ιστορίας	μετά	το	1950.	
Είναι	 μάλλον	 μια	 ιστορία	 στροφών	 και	 καμπών,	 ανοδικών	 και	 καθοδικών	 κινήσεων,	 ρευστότητας	 και	 αλλαγών,	
μετασχηματισμού	 με	 μεγάλη	 και	 επιταχυνόμενη	 ταχύτητα.	 Η	 πορεία	 της	 Ευρώπης	 μετά	 το	 1950	 θυμίζει	 τρενάκι	 του	
λούνα	παρκ,	 είναι	 μια	πορεία	 συνεχών	απότομων	ανόδων	 και	 καθόδων,	 γεμάτη	 εξάψεις	 και	φόβους.	 Αυτό	 το	 βιβλίο	
στοχεύει	 να	 δείξει	 πώς	 και	 γιατί	 αυτές	 τις	 δεκαετίες	 η	 Ευρώπη	 περνούσε	 απότομα	 από	 τη	 μια	 εποχή	 μεγάλης	
ανασφάλειας	στην	άλλη.		

Από	τον	πρόλογο	του	βιβλίου	

	
Χριστίνα	Κουλούρη	|	Φουστανέλες	και	χλαμύδες.	Ιστορική	μνήμη	και	εθνική	ταυτότητα	1821-1930	
Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

Ξεκινώντας	από	το	1821,	γενέθλια	πράξη	του	σύγχρονου	ελληνικού	κράτους,	και	φθάνοντας	στο	1930,	όταν	γιορτάζεται	
η	 επέτειος	 των	 πρώτων	 εκατό	 χρόνων	 ανεξαρτησίας,	 το	 βιβλίο	 αυτό	 αναλύει	 τις	 πολιτισμικές	 πρακτικές	 μέσω	 των	

οποίων	αναπαριστάνεται,	σκηνοθετείται,	επιτελείται	και	«καταναλώνεται»	το	παρελθόν	στον	
δημόσιο	χώρο.	Ο	τρόπος	που	θυμόμαστε	σήμερα	την	Ελληνική	Επανάσταση,	το	πάνθεον	των	
ηρωικών	μορφών,	η	σχέση	αρχαίας	και	νέας	Ελλάδας	και	η	θέση	του	Βυζαντίου	συνδέονται	
με	 τόπους	 μνήμης,	 υλικούς	 και	 συμβολικούς,	 που	 οικοδομήθηκαν	 εκείνη	 την	 εποχή.	
Πρόκειται	 για	 μια	 κοινωνική	 και	 πολιτισμική	 ιστορία	 της	 μνήμης	 κατά	 τον	 πρώτο	 κρίσιμο	
αιώνα	 του	 ελληνικού	 κράτους,	 όταν	 διαμορφώνεται	 ο	 Κανόνας	 της	 ιστορικής	 μνήμης	 που	
ορίζει	και	στηρίζει	την	εθνική	ταυτότητα.	

Πώς	η	ελληνική	κοινωνία	απομνημόνευσε	το	πρόσφατο	και	το	απώτερο	παρελθόν	της	–	την	
Αρχαιότητα,	το	Βυζάντιο,	την	Ελληνική	Επανάσταση	και	την	«πολεμική	δεκαετία»	1912	-1922;	
Πώς	 η	 πολιτισμική	 μνήμη	 συνδέθηκε	 με	 τις	 πολεμικές	 εμπειρίες	 (νίκη	 ή	 ήττα,	 μαζικός	
θάνατος	 και	 πένθος,	 ήρωες	 και	 μάρτυρες);	 Πώς	 η	 νοηματοδότηση	 και	 η	 ερμηνεία	 του	
παρελθόντος	έγιναν	αντικείμενο	διαπραγμάτευσης	και	σύγκρουσης	ανάμεσα	σε	τοπικές	και	

κοινωνικές	 ομάδες;	Με	 έμφαση	 στην	 επιθυμία	 των	 ανθρώπων	 να	 «δουν»	 και	 να	 «βιώσουν»	 το	 παρελθόν,	 η	 μελέτη	
αξιοποιεί	 ένα	 μεγάλο	 εύρος	 πηγών	 όπως	 ελαιογραφίες,	 λιθογραφίες,	 φωτογραφίες,	 μνημεία	 (ανδριάντες,	 προτομές,	
μνημεία	 πεσόντων),	 τελετές	 μνήμης	 και	 εθνικές	 επετείους,	 σκηνοθετημένα	 ιστορικά	 δρώμενα,	 tableaux	 vivants,	
αναβιώσεις	 αρχαίου	 δράματος	 και	 αρχαίων	 εθίμων,	 παρελάσεις	 και	 λαϊκά	 εμπορικά	 θεάματα.	 Η	 δραματοποίηση	 της	
ιστορίας	και	η	ενσυναίσθηση,	η	επιδίωξη	της	αυθεντικότητας	μέσω	της	αληθοφάνειας	και	εν	τέλει	η	παραπλάνηση	και	η	
ψευδαίσθηση	προσεγγίζονται	ως	στοιχεία	μιας	νεωτερικής	ιστορικής	συνείδησης	που	αναδύεται	σχεδόν	ταυτόχρονα	σε	
ολόκληρη	την	Ευρώπη.	

	
Γιάννης	Μηλιός	|	1821:	Ιχνηλατώντας	το	Έθνος,	το	Κράτος	και	τη	Μεγάλη	Ιδέα	
Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|	α’	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Η	Ελληνική	Επανάσταση	προκηρύχθηκε	στις	24	Φεβρουαρίου	1821	στις	ημιαυτόνομες	από	την	Υψηλή	Πύλη	Ηγεμονίες	
της	Μολδαβίας	 και	 της	 Βλαχίας,	 δηλαδή	 στη	 σημερινή	 Ρουμανία,	 από	 τον	 αρχηγό	 της	 Φιλικής	 Εταιρείας	 Αλέξανδρο	
Υψηλάντη.		
Η	επίσημη	εξιστόρηση	της	Επανάστασης,	που	εξαίρει	πάντα	τη	συμβολή	της	Φιλικής	Εταιρείας,	παρακάμπτει,	συνήθως	
με	μια	σύντομη	αναφορά,	 τα	γεγονότα	στη	Μολδαβία	και	Βλαχία	κατά	την	περίοδο	Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου	1821.	
Μάλιστα	το	ελληνικό	κράτος,	από	το	1838	έως	σήμερα	γιορτάζει	την	έναρξη	της	Επανάστασης	την	25η	Μαρτίου	κάθε	
έτους	(ημέρα	εορτασμού	του	«Ευαγγελισμού	της	Θεοτόκου»	από	την	ορθόδοξη	εκκλησία).	
Η	 25η	 Μαρτίου	 αποκρύβει	 ένα	 ερώτημα	 που	 βρίσκεται,	 εντούτοις,	 μπροστά	 στα	 μάτια	 μας:	 πώς	 και	 η	 Ελληνική	
Επανάσταση	ξεκίνησε	στη	Ρουμανία;	Το	ερώτημα	αυτό	γίνεται	ακόμα	σαφέστερο	αν	λάβουμε	υπόψη	μας	την	ακόλουθη	
φράση	 της	Προκήρυξης	 του	Αλέξανδρου	 Υψηλάντη	 στις	 24/2/1821:	«Ο	Μωρέας,	 η	Ήπειρος,	 η	Θεσσαλία,	 η	 Σερβία,	 η	
Βουλγαρία,	τα	Νησιά	του	Αρχιπελάγους,	εν	ενί	λόγω	η	Ελλάς	άπασα	έπιασε	τα	όπλα,	δια	να	αποτίναξη	τον	βαρύν	ζυγόν	
των	Βαρβάρων».		
Η	πεποίθηση	αυτή,	ότι	όλοι	οι	Χριστιανοί	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	είναι	Έλληνες	ξεκινάει	από	τα	επαναστατικά	
κείμενα	του	Ρήγα	Φεραίου	και	την	Ελληνική	Νομαρχία,	και	διατηρείται	με	μικρές	τροποποιήσεις	μέχρι	τα	μέσα	του	19ου	
αιώνα.	 Αποτελεί	 ταυτόχρονα	 το	 ιδεολογικό	 έδαφος	 της	 Μεγάλης	 Ιδέας,	 της	 επεκτατικής	 πολιτικής	 του	 ελληνικού	
κράτους	κατά	τον	πρώτο	αιώνα	ύπαρξής	του.		
Το	βιβλίο	διαρθρώνεται	σε	τρία	Μέρη.		
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Στο	Μέρος	 Ι,	Το	έθνος	και	η	Επανάσταση,	αντικείμενο	διερεύνησης	αποτελεί	το	ζήτημα	του	ελληνικού	έθνους	και	των	
ορίων	του.		
Το	Μέρος	ΙΙ,	Η	Επανάσταση	και	το	κράτος	της,	έχει	ως	αντικείμενο	την	οικοδόμηση	του	ελληνικού	αστικού	κράτους,	στη	
ρεπουμπλικανική-συνταγματική	 μορφή	 του	 κατά	 την	 περίοδο	 1821-1827,	 την	 οποία	 διαδέχθηκαν	 «απολυταρχικές»	
μορφές	την	επόμενη	περίοδο	(1828-1843).		
Το	Μέρος	ΙΙΙ,	Η	Επανάσταση	ως	«Μεγάλη	Ιδέα»	και	ως	«παρόν»,	αναφέρεται	στην	κληρονομιά	της	Επανάστασης,	αλλά	
και	στις	ιδεολογικές	χρήσεις	της	έως	σήμερα.	
Βασικό	 συμπέρασμα	 της	 όλης	 ανάλυσης	 αποτελεί	 ότι	 ο	 ελληνικός	 εθνικισμός,	 η	 ελληνική	 εθνική	 συνείδηση,	 συνιστά	
κοινωνική	διεργασία	που	ξεκινά	μετά	τα	τέλη	του	18ου	αιώνα,	μισό	αιώνα	πριν	τους	άλλους	βαλκανικούς	εθνικισμούς,	
έχοντας	ένα	σαφές	πολιτικό	περιεχόμενο.	Αποτελεί	απαίτηση	των	μαζών	στο	κράτος	(και	για	κράτος,	όσο	καιρό	αυτό	δεν	
υπάρχει),	απαίτηση	τόσο	προς	το	εσωτερικό	του	(αφενός	για	πολιτικά	δικαιώματα	και	αφετέρου	για	εθνική	«σαφήνεια»	
και	«καθαρότητα»),	όσο	και	προς	το	εξωτερικό	του	(για	την	επέκταση	της	επιρροής	του	κράτους	και	τη	«διόρθωση»	των	
συνόρων	του).		
Αυτή	 η	 εθνική	 πολιτικοποίηση	 των	 μαζών	 εκφράζει	 την	 ιστορικά	 νέα,	 «μοντέρνα»,	 μορφή	 υπαγωγής	 τους	 (των	
κυριαρχούμενων	τάξεων)	στο	κεφάλαιο,	καθώς	μόνιμη	λειτουργία	της	είναι	να	εντάσσει	τους	ταξικούς	ανταγωνισμούς	
στο	γενικό	κεφαλαιοκρατικό	συμφέρον	που	εμφανίζεται	ως	«εθνική	ενότητα»,	και	ταυτόχρονα	να	εμβαπτίζει	στη	λαϊκή	
υποστήριξη	και	να	ισχυροποιεί	τις	επεκτατικές-ιμπεριαλιστικές	κρατικές	στρατηγικές.		
	
	
Γιάννης	Κοτσώνης	|	Ο	ρόλος	των	αυτοκρατοριών	στην	Ελληνική	Επανάσταση	και	στην	ίδρυση	του	
ελληνικού	κράτους.	Η	Γαλλία	και	οι	Έλληνες,	1797-1830	(προσωρινός	τίτλος)	
Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|	α’	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Πότε	 ξεκίνησε	 η	 Ελληνική	 Επανάσταση;	 Άρχισε	 το	 1797,	 όταν	 η	 Δημοκρατία	 της	 Γαλλίας	 έφθασε	 στις	 ακτές	 των	
Βαλκανίων	δημιουργώντας	νέες	ευκαιρίες	για	σταδιοδρομία	και	κινητικότητα	και	εισάγοντας	την	 ιδέα	του	νεωτερικού	
συγκεντρωτικού	κράτους.	Στο	πλούσιο	μείγμα	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	προστέθηκαν	νέες	δυνατότητες	και	έτσι	
οι	Έλληνες	μπορούσαν	να	ανήκουν	σε	οποιαδήποτε	θρησκεία	και	εθνότητα	και	να	υπηρετούν	οποιαδήποτε	δύναμη	στην	
περιοχή.	 Όταν	 το	 1830	 τελείωσε	 η	 επαναστατική	 περίοδος,	 οι	 δυνατότητες	 περιορίστηκαν.	 Και	 πάλι	 η	 Γαλλία	 με	 την	
αποστολή	εκστρατευτικού	σώματος	στον	Μωριά	εγκαινίασε	τη	νέα	εποχή	και	επιβεβαίωσε	ότι	η	Ελλάδα	θα	ήταν	έθνος-
κράτος	και	χριστιανική.	Θα	πρέπει	να	θέσουμε	το	ερώτημα	γιατί	η	Ελλάδα	πήρε	αυτή	τη	μορφή	μεταξύ	πολλών	άλλων	
που	 θα	 μπορούσε	 να	 είχε	 πάρει	 και	 με	 ποιον	 τρόπο	 αυτά	 τα	 ιστορικά	 προηγούμενα	 μπορούν	 να	 διαμορφώσουν	 τη	
σημερινή	Ελλάδα.	

	

Στράτος	Ν.	Δορδανάς	|	Οι	αργυρώνητοι.	Η	γερμανική	προπαγάνδα	στην	Ελλάδα	κατά	τον	Α’	Παγκόσμιο	Πόλεμο	
Σειρά:	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ:	ΙΣΤΟΡΙΑ,	ΚΟΙΝΩΝΙΑ,	ΠΟΛΙΤΙΚΗ		|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

Πρόλογος:	Γιάννης	Μουρέλος		

Στην	 Ελλάδα	 του	 Ελευθερίου	 Βενιζέλου	 και	 του	 βασιλιά	 Κωνσταντίνου	 και	 στην	 Ευρώπη	 του	 «Μεγάλου	Πολέμου»,	 ο	
Freiherrn	 Carl	 Schenck	 von	 Schweinsberg,	 γνωστός	 ως	 βαρόνος	 Σενκ,	 και	 η	 εξωτική	 Ολλανδή	 χορεύτρια	 Μάτα	 Χάρι	
(Margaretha	 Zelle)	 ήταν	 απόφοιτοι	 του	 ίδιου	 προπαγανδιστικού	 σχολείου	 και	 φορείς	 δύο	 μεγάλων	 κατασκοπευτικών	
θρύλων.	Με	τη	διαφορά	ότι	ο	πρώτος	δεν	απέκτησε	ποτέ	τη	φήμη	της	δεύτερης	και	έζησε	τον	δικό	του	ελληνικό	μύθο,	
όσο	τουλάχιστον	αυτός	κράτησε,	περιτριγυρισμένος	από	αιθέριες	υπάρξεις	στην	οριενταλιστική	εκδοχή	τους.	Ούτε	είχε	
την	 κατάληξη	 της	 διάσημης	 κατασκόπου,	 γιατί	 οι	 ξένες	 προπαγάνδες	 και	 τα	 αντίστοιχα	 κατασκοπευτικά	 δίκτυα	 στην	
Ελλάδα,	παρακολουθώντας	 τη	 γενικότερη	 εξέλιξη	 του	Α΄	Παγκοσμίου	Πολέμου	 και	 ζώντας	μέσα	από	 τον	υπηρεσιακό	
ανταγωνισμό,	 αναπτύχθηκαν	 μέσα	 σε	 μια	 κοινωνία	 κατακερματισμένη	 από	 την	 πολιτική	 σύγκρουση	 κι	 έναν	 κρατικό	
οργανισμό	με	μηδαμινές	αντιστάσεις	και	ανύπαρκτα	στεγανά.		
Η	επιτυχία	 των	Γερμανών	προπαγανδιστών	και	 των	εγχώριων	οργάνων	τους	στο	πεδίο	δράσης	 του	Εθνικού	Διχασμού	
οφειλόταν	 εκτός	 άλλων	 στην	 αμέριστη	 υποστήριξη	 που	 έτυχαν	 από	 την	 αντιβενιζελική	 παράταξη	 και	 αυτονόητα	 στα	
χρήματα	που	μπορούσαν	να	διαθέσουν	στη	διψασμένη	ελληνική	αγορά	για	την	ποδηγέτηση	της	κοινής	γνώμης	μέσω	της	
εξαγοράς	εφημερίδων	και	συνειδήσεων.	Οι	«Γερμανοέλληνες»	μόλις	είχαν	αρχίσει	να	διακρίνονται	ως	ξεχωριστό	λήμμα	
στον	εθνικό	κατάλογο	του	πολιτικοκοινωνικού	ονείδους,	σε	μια	χώρα	χωρίς	ιδιαίτερη	γερμανόφιλη	παράδοση	αλλά	με	
αξιοσημείωτες	προοπτικές	και	μέλλον…	

	

Νίκος	Μαραντζίδης	 –	 Ηλίας	 Σκουλίδας	 (επιμέλεια)	 |	Ελλάδα	 και	 Αλβανία	 στον	Ψυχρό	 Πόλεμο:	
πολιτικές,	ιδεολογίες,	νοοτροπίες		
Σειρά:	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ:	ΙΣΤΟΡΙΑ,	ΚΟΙΝΩΝΙΑ,	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	|	α’	έκδοση	Νοέμβριος	2020	
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Μαρία	Φαφαλιού	|	Κορίτσια	σε	περίκλειστους	χώρους.	Μαρτυρίες	1942-1952	
Σειρά:	ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ	|	α'	έκδοση	Σεπτέμβριος	2020	

1942-1952.	Κορίτσια	σε	καταυλισμούς	στη	Μέση	Ανατολή.	Χριστιανές	και	Εβραιοπούλες	σε	
ναζιστικά	 στρατόπεδα	 συγκέντρωσης.	 Κορίτσια	 της	 Κατοχής,	 που	 το	 τίμημα	 για	 την	
αντιστασιακή	 τους	 δράση	 είναι	 ο	 εγκλεισμός	 στο	 Στρατόπεδο	 Χαϊδαρίου	 ή	 σε	 άλλους	
χώρους	 κράτησης	 διάσπαρτους	στην	 ελληνική	 επικράτεια.	 Κατόπιν,	 μπλεγμένα	στα	δίχτυα	
της	 εμφύλιας	 έριδας,	 νεαρά	 κορίτσια	 ακόμα	 και	 παιδιά	 φυλακισμένα,	 κυρίως	 στου	
«Αβέρωφ».	Παράλληλα,	οι	 εξορίες	στη	Χίο,	 στο	Τρίκερι	 και	στη	μαρτυρική	Μακρόνησο	σε	
μια	προσπάθεια	για	«αναμόρφωση».	Κι	από	το	1947	και	ύστερα,	παιδάκια	που	στέλνονται	
μακριά	 από	 τα	 σπίτια	 τους,	 στις	 Παιδοπόλεις	 της	 Ελλάδας	 και	 στις	 Παιδικές	 Στέγες	 των	
Λαϊκών	Δημοκρατιών	με	σκοπό,	πρωταρχικά,	να	σωθούν	από	τη	δίνη	του	πολέμου.		
Μέσα	από	τις	σελίδες	του	βιβλίου,	μέσα	από	τις	φωτογραφίες,	τα	σκίτσα,	τα	ημερολόγια,	τις	
μαρτυρίες,	 προβάλλει	 η	 ζωή	 μέρα	 τη	 μέρα.	 Ζωντανές	 μαρτυρίες	 από	 πολλές	 και	 συχνά	
αντικρουόμενες	 πλευρές	 συνθέτουν	 το	 πολύπλοκο	 μωσαϊκό	 εκείνων	 των	 χρόνων,	 την	
οδυνηρή	 ατμόσφαιρα	 μιας	 εποχής	 όπου	 κυριαρχεί	 ο	 θάνατος,	 η	 βία,	 η	 ανασφάλεια,	 ο	

φόβος.	Μαρτυρίες	που	συνάμα	όμως	φανερώνουν	την	ψυχική	ανάταση	των	κοριτσιών,	την	αγάπη	τους	για	τη	ζωή	και	
τον	άνθρωπο.	Μαζί	με	τη	διάχυτη	έκκληση	για	ειρήνη	και	την	κραυγή:	Ποτέ	πια!		

	

Μπέρρυ	Ναχμίας	|	Κραυγή	για	το	αύριο	
Επιμέλεια-επίμετρο:	Οντέτ	Βαρών-Βασάρ	

Σειρά:	ΘΕΜΑΤΑ	ΕΒΡΑΪΚΗΣ	ΙΣΤΟΡΙΑΣ	|	α'	έκδοση	Σεπτέμβριος	2020	

Η	μαρτυρία	της	Μπέρρυς	Ναχμίας	για	τη	σύλληψη,	την	εκτόπιση	και	τον	εγκλεισμό	της	στο	
στρατόπεδο	 εξόντωσης	 Άουσβιτς-Μπιρκενάου	 υπήρξε	 στην	 πρώτη	 της	 έκδοση	 (1989)	 μια	
από	 τις	 πρώτες	 μαρτυρίες	 επιζώντων	 που	 γράφτηκαν	 και	 δημοσιεύτηκαν	 στα	 ελληνικά.	
Ανήκει	στις	ελάχιστες	μαρτυρίες	γυναικών	που	επέστρεψαν	στην	Ελλάδα	και	είχαν	το	σθένος	
να	 καταγράψουν	 την	 ακραία	 φρίκη	 που	 βίωσαν	 στο	 στρατόπεδο	 στο	 οποίο	 εξοντώθηκαν	
σχεδόν	ένα	εκατομμύριο	Εβραίοι	απ’	όλη	την	Ευρώπη.		

Το	 βιβλίο	 της	 αποτελείται	 από	 τρία	 μέρη:	 την	 προπολεμική	 ζωή	 της	 εβραϊκής	 οικογένειας	
στην	Καστοριά,	 την	 τομή	που	αποτέλεσε	ο	δεκάμηνος	 εγκλεισμός	 της	στο	στρατόπεδο	 του	
Μπιρκενάου,	 και	 τέλος	 τις	 πορείες	 θανάτου,	 τα	 άλλα	 στρατόπεδα	 και	 την	 επιστροφή	 της	
στην	 Ελλάδα	 το	 1945.	 Στο	 βιβλίο	 αποκαλύπτεται	 η	 τρομερή	 πορεία	 ενηλικίωσης	 μιας	
άπραγης	 κοπέλας	 από	 μια	 μικρή	 επαρχιακή	 πόλη,	 που	 βρέθηκε	 αντιμέτωπη	 με	 την	 πιο	

απάνθρωπη	 συνθήκη,	 την	 εμπειρία	 του	 Άουσβιτς	 –	 και	 τα	 ανεξάντλητα	 αποθέματα	 δύναμης	 που	 ανακάλυψε	 και	
ανέσυρε	από	μέσα	της	για	να	επιβιώσει.		

Η	 παρούσα	 έκδοση	 περιλαμβάνει	 ένα	 εκτενές	 επίμετρο	 της	 Οντέτ	 Βαρών-Βασάρ,	 στο	 οποίο	 αναδεικνύεται	 η	
προσωπικότητα,	η	ζωή	και	η	ξεχωριστή	δράση	της	Μπέρρυς	Ναχμίας	στην	υπόθεση	της	μνήμης	του	Ολοκαυτώματος,	την	
περίοδο	ακριβώς	–από	τη	δεκαετία	του	’80	και	μετά–	που	άρχισε	ν’	αναδύεται	και	να	συγκροτείται	αυτή	η	μνήμη	στην	
Ελλάδα.						

	

Αγγέλα	Γιώτη	|	Μεταπολεμικές	δοκιμές	πολιτικού	λυρισμού.	Συνομιλίες	με	τον	Κάλβο.		

Παλαμάς-Καρυωτάκης,	Σεφέρης-Σικελιανός,	Ρίτσος-Λεοντάρης	
Σειρά:	ΤΕΧΝΕΣ	ΚΑΙ	ΓΡΑΜΜΑΤΑ	–	ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ	ΘΕΜΑΤΑ	-	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

	
Μεταπολεμική	 ποίηση,	 πολιτική	 ποίηση	 και	 δημιουργική	 πρόσληψη	 της	 καλβικής	 ποίησης	
είναι	 οι	 τρεις	 άξονες	 που	 ενορχηστρώνουν	 τα	 περιεχόμενα	 αυτού	 του	 βιβλίου.	
Επαναπροσεγγίζοντας	 τον	 Κάλβο	 και	 τοποθετώντας	 τον	 στο	 ιστορικό	 του	 περιβάλλον,	 την	
Ευρώπη	του	19ου	αιώνα,	η	συγγραφέας	τον	εντάσσει	στους	«ήρωες»	αυτού	του	βιβλίου,	με	τη	
συμφωνία	να	μείνει	ένας	«βουβός	συνομιλητής»	των	έξι	μεγάλων	ποιητών.	Ακολουθώντας	μια	
«γενετική»	 προσέγγιση	 της	 μεταπολεμικής	 πολιτικής	 ποίησης	 –διαφορετική	 αλλά	 και	
συμπληρωματική	 προς	 την	 παραδοσιακή,	 που	 οργανώνει	 την	 περιοχή	 αυτή	 ως	 ειδολογική	
κατηγορία–	 ενδιαφέρεται	 περισσότερο	 για	 τη	 σκιαγράφηση	 των	συνθηκών	μέσα	στις	 οποίες	
διαμορφώθηκε	η	εν	λόγω	ποίηση	και	τη	μελέτη	των	διαδοχικών	σταδίων	που	πέρασε	μέχρι	να	
συγκροτηθεί	ως	ιδιαίτερη	κατηγορία.	Έτσι	δεν	μελετά	μεταπολεμικούς	ποιητές,	αλλά	ποιήματα	
που	 επιτρέπουν	 να	 παρακολουθήσουμε	 τη	 διαχείριση	 του	 τέλους	 ενός	 πολέμου,	 έως	 ότου	
χτιστεί,	εν	προόδω,	ο	μεταπολεμικός	ποιητικός	χαρακτήρας.	
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Στις	σελίδες	αυτού	του	βιβλίου	ο	Καρυωτάκης	συστήνεται	ως	πρόγονος	της	μεταπολεμικής	ποίησης	και	ο	Σεφέρης	ως	
ιδρυτής	της.	Η	συμβολή	τους	σε	μια	τέτοια	ποιητική	κατηγορία	έχει	μείνει	σε	μεγάλο	βαθμό	αδιερεύνητη,	καθώς	κανείς	
από	τους	δύο	δεν	ανήκει	βιολογικά	στις	λίστες	με	τους	ποιητές	της	πρώτης	και	της	δεύτερης	μεταπολεμικής	γενιάς.	Ο	
εξαρχής	 αρνητικός	 χαρακτήρας	 της	 μεταπολεμικής	 ποίησης	 παρουσιάζει	 ολοένα	 και	 μεγαλύτερη	 πολυσημία	 στην	
τελευταία	φάση	που	παρακολουθεί	το	βιβλίο,	φαινόμενο	που	σχετίζεται	με	την	υποχώρηση	του	αριστερού	οράματος.	Κι	
αν	 ο	 Ρίτσος	 αποτελεί	 μοιραία	 μέρος	 μιας	 τέτοιας	 διερεύνησης,	 στο	 κέντρο	 της,	 υπό	 το	 φως	 θεωρητικών	 στοχασμών	
όπως	του	Τέοντορ	Αντόρνο,	δεν	θα	μπορούσε	να	βρεθεί	άλλος	από	τον	πιο	εμβληματικό	εκφραστή	της	αμφιβολίας,	τον	
αιρετικό	Βύρωνα	Λεοντάρη.	
 
Νίκος	Μπελαβίλας	|	Ιστορία	της	πόλης	του	Πειραιά.	19ος	και	20ός	αιώνας	
Σειρά:	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Ο	σύγχρονος	Πειραιάς	δεν	θα	υπήρχε	αν	δεν	διέθετε	το	μεγάλο	φυσικό	αγκυροβόλιο	σε	αυτή	
τη	 θέση	 της	 ελληνικής	 χερσονήσου	 και	 της	 ανατολικής	 Μεσογείου	 και	 αν	 δεν	 είχε	
χωροθετηθεί	 η	 πρωτεύουσα	 του	 νέου	 μετεπαναστατικού	 κράτους	 στην	 Αθήνα.	 Οι	 πρώτοι	
πυρήνες	 όσων	διοίκησαν	 και	 σχεδίασαν	 την	πόλη,	 παρότι	 στράφηκαν	 εξαρχής	 στο	 εμπόριο,	
συνειδητοποίησαν	 νωρίς,	 μετά	 το	 μέσο	 του	 19ου	 αιώνα,	 ότι	 συντελείτο	 στην	 Ευρώπη	 μια	
κοσμογονική	αλλαγή,	 η	 εκβιομηχάνιση,	 και	 έσπρωξαν	 την	πόλη	προς	αυτή	 την	 κατεύθυνση.	
Αυτό	 που	 κανείς	 δεν	 πρόβλεψε	 ποτέ	 ήταν	 τα	 μεγέθη	 της	 πληθυσμιακής	 ανάπτυξης.	 Ό,τι	
συνέβη	στον	Μεσοπόλεμο,	η	αλληλουχία	πολέμων	και	η	εκδίωξη	πληθυσμών	με	αποτέλεσμα	
τη	συνεχή	ροή	προσφύγων,	ήταν	ένα	άλμα,	όχι	πάντα	προς	τα	εμπρός.	

Η	πόλη,	μέσα	στους	δύο	αιώνες	της	ιστορίας	της,	απλώθηκε	σε	όλο	το	μήκος	της	ακτής	από	το	
Φάληρο	ώς	το	Πέραμα,	και	ώς	τις	παρυφές	του	Αιγάλεω,	με	μισό	εκατομμύριο	κατοίκους	και	

μια	ταυτότητα	ιδιαίτερη.	Η	ζωή	και	η	εξέλιξή	της	είναι	και	θα	είναι	δεμένη	διαχρονικά	με	το	λιμάνι	της.	Από	τις	πλούσιες	
συνοικίες	των	αστών	του	19ου	αιώνα	ώς	τις	ταλαιπωρημένες	από	τη	φτώχεια	και	τη	βιομηχανική	ρύπανση	γειτονιές	των	
κάθε	λογής	πολεμικών	προσφύγων	και	οικονομικών	μεταναστών,	από	την	πρώτη	στιγμή	της	ίδρυσής	του	ώς	σήμερα,	ο	
Πειραιάς	 είναι	 συγκροτημένος	 ως	 μία	 ενιαία	 πόλη,	 παρά	 τις	 συγκλονιστικές	 ταξικές	 αντιθέσεις	 που	 χωρίζουν	 την	
κοινωνία	του.	

Για	όλον	αυτό	τον	Πειραιά	επιχειρεί	να	μιλήσει	το	παρόν	βιβλίο.	Για	την	πόλη-λιμάνι	που	ξεκίνησε	να	κτίζεται	στις	αρχές	
του	19ου	αιώνα	επάνω	σε	έρημα	αρχαία	ερείπια,	ωρίμασε,	έφτασε	στην	ακμή	της	και	παράκμασε	οδεύοντας	προς	το	
τέλος	του	20ού	αιώνα.	Τα	επόμενα	χρόνια	θα	δείξουν	αν	εξακολουθεί	να	παρακμάζει	ή	αν	περνάει	σε	φάση	ανάκαμψης.	

	

Elisabeth	S.	Clemens	|	Τι	είναι	η	πολιτική	κοινωνιολογία;	
Μετάφραση:	Γιώργος	Σουβλής		

Επιστημονική	επιμέλεια:	Ρόζα	Βασιλάκη	

Σειρά:	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Με	 δεδομένη	 την	 ύπαρξη	 ενός	 ολόκληρου	 κλάδου	 αφιερωμένου	 στην	 πολιτική	 επιστήμη,	
ποιο	 είναι	 το	 διακριτικό	 γνώρισμα	 της	 πολιτικής	 κοινωνιολογίας;	 Το	 βιβλίο	 αυτό	 εξηγεί	 τι	
φέρνει	η	κοινωνιολογική	προσέγγιση	στην	κατανόηση	της	ανάδυσης,	της	αναπαραγωγής	και	
του	μετασχηματισμού	των	διαφορετικών	μορφών	πολιτικής	τάξης.	

Η	πολιτική	κοινωνιολογία	διευρύνει	καθοριστικά	το	αντικείμενο	της	πολιτικής	θεώρησης	σε	
άλλα	 κοινωνικά	 πλαίσια	 όπως	 η	 οικογένεια,	 η	 εργασία	 και	 οι	 ενώσεις	 πολιτών,	 καθώς	 και	
στους	τρόπους	με	τους	οποίους	κοινωνικά	χαρακτηριστικά	όπως	η	τάξη,	η	θρησκεία,	η	ηλικία,	

η	φυλή	και	το	φύλο	διαμορφώνουν	μοτίβα	της	πολιτικής	συμμετοχής	και	της	διανομής	της	πολιτικής	εξουσίας.	

Το	 βιβλίο	 καταπιάνεται	 με	 αυτά	 τα	 ζητήματα	 σ’	 ένα	 τεράστιο	 φάσμα	 ιστορικών	 και	 γεωγραφικών	 πλαισίων,	 από	 τις	
προσωπικές	 σχέσεις	 μέχρι	 τις	 γεωπολιτικές	 κλίμακες	 του	 πολέμου	 και	 του	 εμπορίου.	 Αξιοποιώντας	 μια	 αναλυτική	
εργαλειοθήκη	 που	 περιλαμβάνει	 τις	 έννοιες	 της	 εξουσίας,	 της	 κοινωνικής	 περίκλεισης,	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών,	
καθώς	και	μοντέλα	πολιτικής	δράσης,	εξετάζει	τις	βασικές	μορφές	της	πολιτικής	τάξης	(κράτη,	αυτοκρατορίες	και	έθνη-
κράτη),	 τις	 διαδικασίες	 του	 σχηματισμού	 καθεστώτων,	 της	 πολιτικής	 αλλαγής	 και	 της	 επανάστασης,	 τις	 κοινωνικές	
βάσεις	 της	 πολιτικής	 συμμετοχής	 και	 τα	 κοινωνικά	 κινήματα,	 όπως	 και	 τις	 πιθανότητες	 νέων	 μορφών	 υπερεθνικής	
πολιτικής.	
	

Σωτήρης	Μανωλόπουλος	|	Τα	σύνορα	του	πολιτισμού.	Η	τρίτη	πραγματικότητα	
Σειρά:	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	|	α'	έκδοση	Σεπτέμβριος	2020	

Τι	κάνει	τη	ζωή	άξια	να	τη	ζούμε;	Το	ότι	ζούμε	τις	εμπειρίες	μας	στην	ενδιάμεση	περιοχή	του	πολιτισμού.	Η	περιοχή	αυτή	
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δεν	είναι	ένα	όριο,	αλλά	ένα	σύνορο,	μια	κορυφογραμμή,	μια	ζώνη	δημιουργικότητας.	Εκεί	είμαστε	μέσα	στον	κόσμο·	
στην	Τρίτη	πραγματικότητα,	στην	περιοχή	των	μεταβατικών	αντικειμένων	και	μεταβατικών	φαινομένων.	Εκεί	μάς	έχουν	

τάξει	 να	 υπηρετούμε	 δια	 βίου	 ένα	 χρέος:	 να	 αγωνιζόμαστε	 μέρα-νύχτα,	 με	 το	 έργο	 των	
ψυχικών	μας	κατασκευών,	για	να	χωρίζουμε	και	να	συνδέουμε	την	εσωτερική	(ψυχική)	με	την	
εξωτερική	(κοινωνική)	πραγματικότητα.	
Για	 να	 συνεννοηθούμε,	 χωρίζουμε	 σχηματικά	 με	 σαφή	 όρια	 το	 σώμα	 από	 την	 ψυχή,	 το	
ασυνείδητο	από	το	συνειδητό,	την	ψυχική	από	την	κοινωνική	πραγματικότητα,	το	μέσα	από	
το	 έξω,	 το	 πριν	 από	 το	 μετά.	 Καθένα	 από	 αυτά	 έχει	 την	 δική	 του	 οργάνωση,	 γλώσσα	 και	
ταυτότητα.	 Εντούτοις,	 με	 μυστήριους	 τρόπους,	 με	 ενδιάμεσες	 άγνωστες	 σε	 μας	 μορφές,	
συνδέονται	αυτοί	οι	χώροι	μεταξύ	τους.	
Στην	 πραγματικότητα	 υπάρχουν	 σύνορα	 όπου	 λειτουργούμε	 με	 θετικές	 ικανότητες	
(γνωρίζουμε	 και	 δρούμε	 με	 βεβαιότητες,	 όρια,	 και	 σαφείς	 διαφορές),	 αλλά	 και	 αρνητικές	
ικανότητες	(αντέχουμε	αβεβαιότητες,	αμφισημίες	και	αντιφάσεις).	Αυτά	τα	σύνορα	μέσα	στον	
πολιτισμό	 δημιουργούν	 χώρους	 δημιουργικότητας,	 με	 την	 οποία	 αγωνιζόμαστε	 να	
αντιμετωπίσουμε	 τα	 βαθιά	 ρήγματα	 που	 φυσικά	 υπάρχουν	 μέσα	 στις	 κοινότητες.	

Διασχίζοντας	 τα	 σύνορα	 από	 τον	 ένα	 κόσμο	 στον	 άλλο,	 πάντα	 μένει	 το	 αμετάφραστο	 του	 βιώματος,	 το	 άγνωστο,	 το	
άμορφο,	 το	 διφορούμενο,	 το	παράδοξο·	 οι	 λόγοι	 δηλαδή	 για	 να	συνεχίσουμε	 να	 επενδύουμε	 και	 να	ανακαλύπτουμε	
νέες	όψεις	του	αντικειμένου	που	αγαπάμε,	μισούμε	και	θέλουμε	να	γνωρίσουμε.	

Από	το	παραμύθι	και	το	παιχνίδι	μέχρι	τη	λογοτεχνία	και	την	τέχνη,	από	τον	Σολωμό	και	τον	Παπαδιαμάντη	μέχρι	τη	Ρέα	
Γαλανάκη	και	τον	Παντελή	Βούλγαρη,	η	ψυχαναλυτική	ματιά	και	σκέψη	του	Σωτήρη	Μανωλόπουλου	μας	εισάγει	στον	
αινιγματικό	κόσμο	της	Τρίτης	πραγματικότητας.	

	

Walter	Benjamin	|	Όνειρα		
Μετάφραση:	Λευτέρης	Αναγνώστου	

Επίμετρο:	Burkhardt	Lindner	

Σειρά:	ΚΕΙΜΕΝΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ	

Το	παρόν	βιβλίο	συγκεντρώνει	για	πρώτη	φορά	σ’	έναν	τόμο	τα	καταγραμμένα	όνειρα	που	δημοσιεύτηκαν	εν	
ζωή	και	σώζονται	στα	κατάλοιπα	καθώς	και	τους	θεωρητικούς	στοχασμούς	του	Μπένγιαμιν	πάνω	στο	όνειρο.	
Προβάλλεται	 έτσι	 μια	 πλευρά	 του	 έργου	 του	 που	 μέχρι	 τώρα	 είχε	 προσεχτεί	 λιγότερο,	 αλλά	 είχε	 κεντρική	
σημασία	 για	 το	 γράψιμο	 και	 τη	 σκέψη	 του.	 Απαιτήθηκε	 γι’	 αυτό	 μια	 εργασία	 αναζήτησης	 στο	 σώμα	 των	
Απάντων	 του,	 καθώς	 τόσο	 τα	 όνειρα	 όσο	 και	 οι	 στοχασμοί	 πάνω	 σε	 αυτά	 βρίσκονται	 διάσπαρτα	 στα	 πιο	
διαφορετικά	σημεία	του	συνολικού	του	έργου.	

[...]	

Η	 συλλογή	 είναι	 σχεδιασμένη	 ως	 ανθολογία,	 που	 μπορεί	 κανείς	 να	 τη	 διαβάσει	 ξεφυλλίζοντας	 προς	 τα	
εμπρός	και	προς	τα	πίσω.	Προπάντων	στα	θεωρητικά	κείμενα,	θα	ήταν	ανάρμοστο	να	εξαλείψει	κανείς	τον	
διάσπαρτο	χαρακτήρα	τους	μέσω	μιας	συστηματικής	διάταξης.	Το	επίμετρο	θέλει	να	μετριάσει	κάπως	αυτόν	
το	 χαρακτήρα.	 Προσπαθεί	 να	 δώσει	 ένα	 γενικό	 περίγραμμα	 των	 συντεταγμένων	 της	 φιλοσοφίας	 του	
Μπένγιαμιν	για	τα	όνειρα	και	να	προσδιορίσει	την	κρίσιμη	απόστασή	της	από	άλλες	θεωρίες	για	το	όνειρο.		

Αποσπάσματα	από	το	Επίμετρο:	«Ο	Benjamin	ως	ονειρευόμενος	και	ως	θεωρητικός	του	ονείρου»	

	

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	
Ελένη	Μπουκαούρη	|	Άθελά	μας	
Σειρά	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Μυθιστόρημα	|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

Στη	 θρυμματισμένη	 Αθήνα,	 αλλά	 και	 στην	 επαρχία,	 τρεις	 άντρες	 και	 τρεις	 γυναίκες	
διασταυρώνονται,	 σμίγουν	 και	 απομακρύνονται,	 περιπλανώμενοι	 στη	 σκοτεινή	 πλευρά	 του	
εαυτού	 τους	 και	 της	 πόλης.	 Ο	 Άκης	 και	 ο	 Τάκης,	 παιδικοί	 φίλοι,	 πειραματίζονται	 ως	
συγγραφείς·	 η	 Δέσποινα,	 ψυχοθεραπεύτρια,	 ακούει	 τις	 ιστορίες	 τους	 και	 προσπαθεί	 να	
επουλώσει	τις	πληγές·	η	Ειρήνη	θεραπεύεται	από	την	τραυματική	σχέση	με	τον	πατέρα	της	με	
μια	απρόσμενη	μεσολάβηση·	η	Λουΐζα	καταγράφει	στο	ημερολόγιό	της	μια	βαθιά	επιθυμία	να	
αποκτήσει	 παιδί,	 καθώς	 και	 άλλες	αστικές	 ιστορίες·	 κι	 ένας	 νεαρός,	 σαν	 ξωτικό,	 αντηχεί	 τις	
αγωνίες	 των	ηρώων,	που	διερωτώνται	αν	έζησαν	όπως	ήθελαν	ή	σύρθηκαν,	άθελά	τους,	σε	
μια	ματαιωμένη,	χαμένη	ζωή.	
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Πολλά	από	αυτά	τα	νήματα	της	γραφής	και	της	ύπαρξης,	που	φτάνουν	ώς	τη	σύγχρονη	Αθήνα,	έχουν	την	αφετηρία	τους	
στην	υπόθεση	 του	 νεαρού	Μεγέρ,	 χαρακτήρα	βγαλμένου	από	 τους	Αλσατούς	που	 επιστρατεύτηκαν	από	 τους	 ναζί	 το	
1944	 προς	 ενίσχυση	 των	 γερμανικών	 στρατευμάτων	 –	 για	 να	 μείνουν	 στην	 ιστορία	 με	 την	 εμβληματική	 ονομασία	
«Μalgré	nous»	(«Άθελά	μας»). 
	

Δημήτρης	Κωστόπουλος	|	Η	κιμωλία.	Μελόδραμα	

Σειρά	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Μυθιστόρημα	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Στις	 18	 Απριλίου	 του	 1938,	 Δευτέρα	 του	 Πάσχα	 για	 τους	 Ιταλούς,	Μεγάλη	 Δευτέρα	 για	 τους	 Έλληνες,	 στην	 κεντρική	
πλατεία	 της	 Λέρου,	 ένας	 ψαράς	 ο	 Αποστόλης	 Νταλλαρής	 μαχαιρώνει	 χωρίς	 φανερό	 λόγο	 τον	 υπολοχαγό	 Σαλβατόρε	
Μπονάνο.	Μοιάζει	με	αστυνομική	υπόθεση,	αλλά	δεν	είναι.		

Οι	ερωτικές	ιστορίες	είναι	συνήθως	προφορικές,	μόνον	αυτές	της	λογοτεχνίας	παραμένουν		ανεξίτηλες	–	το	μελάνι	και	
το	χαρτί,	το	άρωμα	των	λέξεων.	Παλιές	εφημερίδες	και	τυπωμένες	φωτογραφίες	με	τα	απολιθωμένα	μυστικά	τους	είναι	
αυτές	που	στο	τέλος	βγάζουν	νόημα.	

Η	 Ιστορία	είναι	γενικά	ευρύχωρη,	απλώνεται	πάνω	από	θάλασσες	και	κράτη,	αλλά	καμιά	φορά	 	μπορεί	να	στριμωχτεί	
και	σε	ένα	μικρό	νησί	όπως	η	Λέρος.	Όλα	εκεί,	μέσα	στα	ίδια	κτίρια.	Δύο	πόλεμοι,	ο	ένας	Παγκόσμιος,	ένας	Εμφύλιος,	
μια	Δικτατορία,	το	Ψυχιατρείο,	και	τώρα	οι	πρόσφυγες.	Η	ιστορία	ενός	δύσκολου	αιώνα.		

Εκεί	 στη	 Λέρο	 καταλήγουν	 τελικά	 και	 οι	 δύσκολες	 διαδρομές	 του	 έρωτα	 και	 της	 ιστορίας,	 οι	 χαρές	 και	 οι	 λύπες	 των	
πρωταγωνιστών	αυτής	της	αφήγησης.	Από	την	Αλεξάνδρεια	στο	Ταϊγάνιο	της	θάλασσας	του	Αζόφ	και	από	τη	Σικελία	στο	
Χαλέπι	της	Συρίας.	Από	τη	Νέα	Ιωνία	του	Βόλου	στη	Νέα	Ιωνία	της	Αθήνας	και	από	τα	Εξάρχεια	στη	Ζάκυνθο.	Δύσκολο	
μελόδραμα		η	ζωή.									

	

Σοφία	Στεφανίδου	|	Το	καθαριστήριο		
Σειρά:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Μυθιστόρημα	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Λίγο	μετά	την	τυχαία	συνάντηση	με	μια	παλιά	της	σχέση	και	λίγο	μετά	από	μια	προγραμματισμένη	υποχρέωση	με	το	
σύζυγό	 της,	 η	 Λένα	 έρχεται	 αντιμέτωπη	με	 μια	 γυναίκα:	 τον	 εαυτό	 της.	 Είναι	 ευχαριστημένη	με	 τις	 επιλογές	 της;	Θα	
μπορούσε	άραγε	 να	 είχε	αποφασίσει	 αλλιώς;	Η	 σβούρα	 των	σκέψεων	 την	 οδηγεί	 σε	 ένα	πολύ	 λογικό	 ή	 ένα	 εντελώς	
αυθαίρετο	συμπέρασμα.	Ίσα	για	να	αποφύγει	την	επώδυνη	συνειδητοποίηση.	

Αναμνήσεις,	 αυταπάτες,	 ματαιωμένα	 όνειρα	 –	 όλα	 μαζί	 ένα	 βλέμμα,	 πότε	 γλυκόπικρο,	 πότε	 διψασμένο	 κι	 ανικανο-
ποίητο,	πότε	σαρκαστικό,	πάνω	στη	σύγχρονη	ελληνική	πραγματικότητα.	Ένα	ρεαλιστικό	μυθιστόρημα,	όπου	οι	λέξεις	
διαρκώς	ξεγυμνώνουν.	Μια	χειμαρρώδης	αφήγηση	που	διαβάζεται	απνευστί,	από	μια	πρωτοεμφανιζόμενη	και	πολλά	
υποσχόμενη	συγγραφέα.		

	

Γιώργος	Παπαθανασόπουλος	|	Εξ	αδιαθέτου	
Σειρά:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Διηγήματα	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	

Από	 τότε	 που	 κατάλαβε	 τον	 κόσμο,	 ο	 συγγραφέας	 παρατηρούσε	 στο	 «θέατρο»	 της	 ζωής	 τα	 δευτερεύοντα.	 Τον	
ενδιέφεραν	περισσότερο	οι	δεύτεροι	και	οι	τρίτοι	ρόλοι,	οι	ελάσσονες	διάλογοι,	εκεί	έβρισκε	την	ουσία,	γιατί	εκεί	μέσα	
εκτυλίσσεται,	όπως	πιστεύει,	η	πραγματική	 ζωή.	Αυτούς	τους	δεύτερους ρόλους	προσπάθησε	να	παρουσιάσει	με	 τα	
διηγήματά	του,	διότι	μόνο	γι’	αυτούς	ήταν	οι	«σημειώσεις»	που	κράτησε.	
Τους	ήρωες	των	ιστοριών	του	τους	είδε	με	αγάπη,	ακόμα	και	τα	ατοπήματά	τους	τα	αντιμετώπισε	με	συμπάθεια,	όπως	
θα	έκανε	με	τον	ίδιο	τον	εαυτό	του.	Εξάλλου,	ανάμεσα	στους	ήρωές	του	και	τις	ιστορίες	τους,	κάπου	βρίσκεται	κι	αυτός	
ο	ίδιος,	κάπου	εκεί	γύρω	χτυπά	η	καρδιά	του.	

	

Θανάσης	Καβαλιεράτος	|	Για	τα	μάτια	του	κόσμου	
Σειρά:	ΠΟΙΗΣΗ	|	α'	έκδοση	Σεπτέμβριος	2020	
	
Μέσα	στην	ομίχλη	μιας	αόρατης	πόλης	
συνάντησα	κάποιον	που	τον	πίστευαν	πολλοί.	
Από	τους	γύρω	μου	δεν	τον	ήξερε	κανείς.	
Όμως	εγώ	φαντάστηκα	πως	τον	ήξεραν	όλοι.	
	
Λοιπόν,	πού	είχαμε	μείνει;	
Πονάω.	Λοιπόν.	
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Πού	είχαμε	μείνει;	
—	Μια	μέρα	ο	πόνος	αυτός	θα	σου	βγει	σε	καλό.	
Ξεκινάμε.	
	
Αν	κουβαλάς	μια	τίγρη	θα	συναντήσεις	μια	τίγρη.	
Και	ο	καθένας	ζει	στο	κεφάλι	του	μέσα.	
Και	δεν	βγαίνει	σχεδόν	ποτέ	απ’	αυτό.	
Και	ο	δρόμος	πιθανόν	δεν	υπάρχει.	
Και	ο	δρόμος	γίνεται	βαδίζοντας.	
Και	οι	άλλοι	είναι	μόνο	μια	παρεξήγηση.	
Και	το	όραμα	μας	οδηγάει.	
Και	η	νύχτα	περνάει.	

 

Yan	Lianke	|	Χρόνια,	μήνες,	μέρες	
Σειρά:	ΞΕΝΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Νουβέλα	|	α'	έκδοση	Δεκέμβριος	2020	

Μετάφραση:	Σωτήρης	Χαλικιάς	

Στη	φωτεινή,	συγκινητική	 ιστορία	της	νουβέλας	Χρόνια,	μήνες,	μέρες	–	ένα	μπεστ	σέλερ	στην	Κίνα,	βραβευμένο	με	το	
διεθνούς	κύρους	Lu	Xun	Literary	Prize	–		ένας	ηλικιωμένος	άντρας	παραμένει	στο	μικρό	χωριό	του	μετά	από	μια	φοβερή	
ξηρασία	που	αναγκάζει	όλους	τους	υπόλοιπους	κατοίκους	να	φύγουν.	Ανίκανος	να	κάνει	την	εξαντλητική	πορεία	μέσα	
από	 τα	 βουνά,	 γίνεται	 ο	 μόνος	 κάτοικος	 μαζί	 με	 ένα	 τυφλό	 σκυλί.	 Κάθε	 μέρα	 είναι	 μια	 νίκη	 επί	 του	 θανάτου,	 στην	
προσπάθειά	του	να	αμυνθεί	απέναντι	στο	φυσικό	περιβάλλον	που	απειλεί	να	καταστρέψει	το	χωριό	του.		

«Μπορεί	κανείς	να	φανταστεί	ότι	η	έμπνευση	προέρχεται	από	τους	τρομακτικούς	τίτλους	για	την	πείνα,	την	κλιματική	
αλλαγή	και	την	αβεβαιότητα.	Ωστόσο	ο	συγγραφέας	βασίζεται	στην	κλασική	παράδοση	και	την	επιστημονική	φαντασία	
για	να	δημιουργήσει	ένα	αξέχαστο	λογοτεχνικό	κείμενο.	–	Kirkus	

Ο	Γιαν	Λιένκε	–ο	πιο	αγαπημένος	και	ταυτόχρονα	περισσότερο	απαγορευμένος	συγγραφέας	της	Κίνας	(Financial	Times)–	
είναι	 ειδικός	 στη	 σάτιρα	 και	 τα	 βραβευμένα	 βιβλία	 του	 έχουν	 εκδοθεί	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο	 αποσπώντας	 εξαιρετικές	
κριτικές.	
	
Alena	Mornštajnová	|	Χάνα 
Μετάφραση:	Κώστας	Τσίβος	

Σειρά	ΞΕΝΗ	ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	–	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	-	Μυθιστόρημα	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	
	
Αν	 υπάρχει	 κάτι	 που	 επαληθεύει	 την	αυθεντικότητα	 της	ανθρώπινης	ύπαρξης,	 δεν	 είναι	 άλλο	από	 τα	βάσανα	 και	 τις	
κακουχίες.	 Κι	 αν	 υπάρχει	 κάτι	 που	 ακυρώνει	 την	 ανθρώπινη	 ζωή,	 δεν	 είναι	 άλλο	 από	 τα	 βάσανα	 που	 οι	 άνθρωποι	
προκαλούν	 σε	 συνανθρώπους	 τους.	 Τι	 συμβαίνει	 όμως	 όταν	κάποιος	 βασανίζεται	 όντας	εντελώς	 αθώος;	Όταν	 βρεθεί	
στη	δίνη	συμπτώσεων	και	γεγονότων	που	τον	καθιστούν	έρμαιο	της	μοίρας; 
	
Το	χειμώνα	του	1954	η	εννιάχρονη	Μίρα,	παρά	τη	ρητή	απαγόρευση	των	γονιών	της,	πηγαίνει	στο	παγωμένο	ποτάμι	και	
γλιστράει	στο	νερά	του.	Εξαιτίας	της	ανυπακοής	της	οι	γονείς	δεν	της	επιτρέπουν	να	φάει	το	γλυκό	που	σερβίρουν	στη	
διάρκεια	μιας	οικογενειακής	γιορτής.	Αυτό	το	αθώο	επεισόδιο	θα	προσλάβει	μοιραίες	διαστάσεις	για	τη	ζωή	της	Μίρα.	
Θα	 ακολουθήσει	 μια	 οικογενειακή	 τραγωδία	 που	 θα	 την	 υποχρεώσει	 να	 ζήσει	 για	 αρκετά	 χρόνια	 με	 τη	 στρυφνή	 και	
καταθλιπτική	θεία	Χάνα... 

Η	 Αλένα	 Μορνστάινοβα	 περιγράφει	 μια	 ιστορία	 βασισμένη	 σε	 πραγματικά	 γεγονότα,	 μ'	 έναν	 ρυθμό	 που	 κόβει	 την	
ανάσα.	 

	

ΔΙΑΦΟΡΑ	
Yuval	Noah	Harari	–	David	Vandermeulen	–	Daniel	Casanave	

Sapiens.	Μια	εικονογραφημένη	ιστορία	

Τόμος	πρώτος:	Η	γέννηση	του	ανθρώπου	
Μετάφραση:	Μιχάλης	Λαλιώτης	

Σειρά:	ΑΔΕΣΠΟΤΑ	|	α'	έκδοση	Νοέμβριος	2020	
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Το	Sapiens,	 Ιστορία	εικονογραφημένη	είναι	μια	επική,	πνευματώδης	και	ριζοσπαστική	μεταφορά	του	ομότιτλου	μπεστ	
σέλερ	 του	 Γιουβάλ	Νώε	Χαράρι,	 με	υπέροχη	 έγχρωμη	εικονογράφηση	 και	 σύντομο,	 εύληπτο	 κείμενο	 για	αναγνώστες	
όλων	 των	 ηλικιών.	 Ο	 Χαράρι	 συνεργάστηκε	 με	 τους	 διάσημους	 κομίστες	 David	 Vandermeulen	 (συν-συγγραφέα)	 και	
Daniel	Casanave	(εικονογράφο)	για	να	δημιουργήσει	μια	σειρά	εικονογραφημένων	βιβλίων	που	θα	σαγηνέψει	και	όσους	
δεν	ασχολούνται	συνήθως	με	την	επιστήμη	και	την	ιστορία.		

Τον	Νοέμβριο	θα	κυκλοφορήσει	στα	ελληνικά	ο	πρώτος	τόμος,	με	τίτλο	Η	γέννηση	του	ανθρώπου.	Περισσότερες	από	
200	σελίδες,	που	ξεχειλίζουν	από	χιούμορ	και	χρωματιστές	εικόνες,	καλύπτουν	το	πρώτο	μέρος	του	πρωτότυπου	έργου.	
Εδώ,	ένας	φανταστικός	Γιουβάλ	μάς	προσκαλεί	να	κάνουμε	μια	βόλτα	στην	άγρια	πλευρά	της	Ιστορίας,	συνοδευόμενος	
από	 ένα	 πλήθος	 κοσμογυρισμένων	 χαρακτήρων.	 Όλοι	 μαζί,	 διαπερνώντας	 τον	 θορυβώδη	 και	 πλημμυρισμένο	 από	
πληροφορίες	 κόσμο,	 στέκονται	 και	 ρίχνουν	 μια	 ματιά	 στην	 πραγματικά	 μεγάλη	 εικόνα:	 την	 ιστορία	 του	 ανθρώπινου	
είδους.	Στην	καρδιά	των	εξερευνήσεών	τους	υπάρχει	ένα	αστείο	ερώτημα:	πώς	στην	ευχή	ένας	ασήμαντος	πίθηκος	έγινε	
ο	κυβερνήτης	του	πλανήτη,	ικανός	να	διασπάσει	το	άτομο,	να	πετάξει	στη	Σελήνη	και	να	χειριστεί	τον	γενετικό	κώδικα	
της	ζωής;	

Η	εικονογραφημένη	μορφή	του	βιβλίου	προσφέρει	στους	αναγνώστες	μια	νέα	πνευματική	και	καλλιτεχνική	προσέγγιση	
του	παρελθόντος.	Η	εξέλιξη	του	ανθρώπου	αναπλάθεται	σαν	ένα	ασυγκράτητο	τηλεοπτικό	ριάλιτι.	Η	πρώτη	συνάντηση	
μεταξύ	 σάπιενς	 και	 νεάντερταλ	 διερευνάται	 μέσω	 των	 αριστουργημάτων	 της	 μοντέρνας	 τέχνης.	 Η	 εξαφάνιση	 των	
μαμούθ	 και	 των	 σμιλόδοντων	 παρουσιάζεται	 ως	 «whodunit»	 ταινία.	 Ελάτε	 να	 γνωρίσετε	 τους	 γκέι	 νεάντερταλ,	 τον	
πανίσχυρο	Δόκτορα	Φαντασία	και	τους	χειρότερους	κατά	συρροή	δολοφόνους	του	κόσμου,	και	να	ανακαλύψετε	γιατί	
είμαστε	όλοι	παγιδευμένοι	στα	όνειρα	των	νεκρών…		

	

Κώστας	Θ.	Καλφόπουλος	(επιμέλεια)	|	Multiball	-	8	κείμενα	για	το	φλίππερ	
Friedrich	 Kittler,	 Friedrich	 Wolfram	 Heubach,	 Dennis	 Göttel,	 Paolo	 Virno,	 Κώστας	 Κατσάπης,	 Χίλντα	 Παπαδημητρίου,	
Λευτέρης	Ξανθόπουλος,	Κώστας	Θ.	Καλφόπουλος	

Σειρά:	ΑΔΕΣΠΟΤΑ	|	α'	έκδοση	Οκτώβριος	2020	

Τι	 ακριβώς	 είναι	 το	 φλίππερ;	 Απλά	 και	 μόνο	 ένα	 «αυτόματο»	 ανάμεσα	 στ’	 άλλα;	 Ένα	 «ηλεκτρικό	 μπιλιάρδο»,	 όπως	
τραγουδούσε	 η	 Εντίθ	 Πιαφ;	 Ένα	 «μηχανάκι»,	 όπως	 το	 απαθανάτισαν	 λογοτεχνικά	 ο	 Μένης	 Κουμανταρέας,	 ο	 Νίκος	
Νικολαΐδης,	 ο	 Βασίλης	 Βασιλικός,	 o	 Νίκος	 Δήμου,	 ο	 Ουμπέρτο	 Έκο	 και	 τόσοι	 άλλοι,	 αλλά	 και	 πολλές	 σκηνές	 του	
ελληνικού	 και	 του	 ξένου	 κινηματογράφου,	 με	 αιχμή	 του	 δόρατος	 το	 μιούζικαλ	 Τommy;	 Μια	 «μηχανή	 ονείρων»	 που	
εκτρέπει	 τον	 παίκτη	 από	 την	 παραγωγική	 δραστηριότητα	 και	 καταδυναστεύει	 τον	 ελεύθερο	 χρόνο	 του;	 Το	 «έτερον	
ήμισυ»	του	τζουκ-μποξ,	καθώς	και	τα	δύο	γοήτευσαν,	στα	όρια	της	αποπλάνησης,	τη	μεταπολεμική	νεολαία	της	Δύσης	
προσφέροντας	 μια,	 πρόσκαιρη	 έστω,	 ψευδαίσθηση	 ελευθερίας	 και	 περιπέτειας	 ως	 αντίδοτο	 στον	 κοινωνικό	
συντηρητισμό;	 Ή	 μήπως	 ένας	 «διαφθορέας	 νεανικών	 ψυχών»,	 όπως	 στιγματίστηκε	 τη	 δεκαετία	 του	 ’60	 από	 την	
κυβέρνηση	 της	 Ένωσης	 Κέντρου,	 που	 το	 απαγόρευσε	 ικανοποιώντας	 δεξιές	 προκαταλήψεις	 και	 αριστερές	 εμμονές,	
τριάντα	χρόνια	μετά	τις	μαζικές	καταστροφές	των	φλίπερ	στις	ΗΠΑ;	Όσες	εύλογες	απορίες	ή	κριτικά	ερωτήματα	κι	αν	
θέσει	κανείς,	πάντα	θα	υπάρχει	χώρος	 (και	χρόνος)	για	μια	παρτίδα	φλίππερ,	ακόμα	κι	αν	σήμερα	είναι	δυσεύρετο	ή	
απλώς	έκθεμα	σε	κάποιο	ειδικό	μουσείο.	

Τα	κείμενα	που	συγκεντρώνονται	σε	αυτό	τον	τόμο	συνθέτουν	ένα	οφειλόμενο	Hommage	στο	φλίππερ	κι	ένα	ταξίδι	στον	
vintage	κόσμο	του,	εξερευνώντας	όλη	την	περιπλοκότητα,	 τη		μυθολογία	και	 τη	φαντασμαγορία	αυτού	του	κατεξοχήν	
αυτόματου	της	νεωτερικότητας,	που	συνεχίζει	να	συναρπάζει	μέχρι	τις	μέρες	μας.		


