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Εκδοτικό	Πρόγραμμα	|	ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ	2021	

ΜΕΛΕΤΕΣ	–	ΔΟΚΙΜΙΑ	–	ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ		

Jan	 Koura	 |	 Διχοτομημένη	 νήσος.	 Ψυχρός	 Πόλεμος	 και	 Κυπριακό	 την	
περίοδο	1960-1974	
Σειρά:	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ	|	Υπεύθυνος	σειράς:	Νίκος	Μαραντζίδης	

α’	έκδοση	Μάιος	2021	|	Μετάφραση:	Κώστας	Τσίβος	

Μετά	το	τέλος	του	Β΄	Παγκόσμιου	Πολέμου,	οι	κάτοικοι	της	Κύπρου	άρχισαν	να	διεκδικούν	
έντονα	την	ανεξαρτησία	τους.	Έλληνες	και	Τούρκοι	που	ζούσαν	στο	νησί	είχαν	διαφορετικές	
αντιλήψεις	 αναφορικά	 με	 την	 απο-αποικιοποίησή	 τους,	 οι	 οποίες	 οδήγησαν	 σε	 ένοπλες	
συγκρούσεις	 όχι	 μόνο	 με	 τη	 βρετανική	 διοίκηση,	 αλλά	 και	 μεταξύ	 τους.	 Μετά	 την	
ανεξαρτησία	 της	 Κυπριακής	 Δημοκρατίας	 οι	 διαφορές	 αυτές	 δεν	 υποχώρησαν	 και	 οι	
εξελίξεις	 στη	 γεωστρατηγικά	 σημαντική	 νήσο	 άρχισαν	 να	 απασχολούν	 τις	 Ηνωμένες	
Πολιτείες	και	τις	χώρες	του	Ανατολικού	Μπλοκ,	στο	ευρύτερο	ψυχροπολεμικό	πλαίσιο.	Το	
βιβλίο	βασίζεται	σε	πρόσφατα	αποχαρακτηρισμένα	αρχειακά	τεκμήρια	και	αποσκοπεί	στη	
μερική	 αναθεώρηση	 της	 διεθνούς	 διάστασης	 του	 Κυπριακού.	 Φέρνει	 νέες	 πληροφορίες	

αναφορικά	 με	 τις	 δραστηριότητες	 της	 Σοβιετικής	 Ένωσης	 και	 της	 Τσεχοσλοβακίας	 στο	 νησί,	 αποκαλύπτοντας	
λεπτομέρειες	αποστολής	προμηθειών	οπλισμού	από	αυτές	τις	χώρες	στην	Κύπρο,	καθώς	και	με	τις	δραστηριότητες	της	
τσεχοσλοβάκικης	 κατασκοπείας.	 Η	 διατήρηση	 του	προέδρου	Μακάριου	 στην	 εξουσία	αποτελούσε	 για	 το	Ανατολικό	
Μπλοκ	 εγγύηση	 ότι	 η	 Κύπρος	 θα	 παρέμεινε	 αδέσμευτη,	 μη	 επιτρέποντας	 περαιτέρω	 ενίσχυση	 της	 αμερικανικής	
επιρροής	σ’	αυτή.		
	

	
Βάνα	 Νικολαΐδου-Κυριανίδου	 |	 Hannah	 Arendt.	 Ο	 νόμος	 της	 γης	 και	 η	

λησμονημένη	παράδοση	

Σειρά:	ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ	ΔΡΟΜΟΙ	|	α΄	έκδοση	Μάιος	2021	

Η	ημερομηνία	η	οποία	καθόρισε	 τη	στροφή	τής	Χάνα	Άρεντ	από	τη	φιλοσοφική	θεωρία	
στο	στοχασμό	πάνω	στα	συμβάντα	τού	κόσμου,	υπήρξε,	σύμφωνα	με	τα	λεγόμενά	της,	η	
«27η	Φεβρουαρίου,	1933,	η	πυρπόληση	τού	Reichstag	και	οι	παράνομες	συλλήψεις	που	
ακολούθησαν	κατά	τη	διάρκεια	της	ίδιας	νύχτας».		
Όπως	το	γράφει	ο	Κ.	Καστοριάδης,	αυτό	που	καθιστά	την	Άρεντ	συνεχώς	επίκαιρη	έχει	να	
κάνει	με	τις	δύο	κύριες	διαστάσεις	του	έργου	της:	«Την	ανάλυση	του	ολοκληρωτισμού	και	
το	 εγχείρημα	ανασυγκρότησης	 του	πολιτικού	σκέπτεσθαι.	Η	βαθιά	σύνδεση	μεταξύ	 των	
δύο	 θα	 έπρεπε	 να	 είναι	 προφανής.	 Είναι	 η	 εμπειρία	 του	 ολοκληρωτισμού	 –και	 η	
συνακόλουθη	κατάρρευση	τόσο	της	φιλελεύθερης	όσο	και	της	μαρξιστικής	θεώρησης	των	

πραγμάτων–	που	οδήγησε	την	Άρεντ	στην	αναζήτηση	ενός	νέου	πλαισίου	πολιτικής	σκέψης».	Οι	δύο	αυτές	διαστάσεις	
προδίδουν	 τη	 δυσκολία	 κατηγοριοποίησης	 αυτής	 της	 στοχάστριας,	 που	 παρέμεινε	 μεταξύ	 Αρχαιότητας	 και	
Νεωτερικότητας,	 Αριστοτέλη	 και	 Kant,	 Κικέρωνα	 και	 Μακιαβέλι,	 Αυγουστίνου	 και	 Γιάσπερς,	 και	 σκέφθηκε	 πάντα	
«χωρίς	προστατευτικά	κιγκλιδώματα».		
Αντιμέτωπη	με	την	εποχή	της	μετα-ολοκληρωτικής	μαζικής	κοινωνίας,	το	διακύβευμα	για	την	Άρεντ	είναι	η	ανάδειξη		
εκείνης	 της	 πολιτικής	 κουλτούρας	 την	 οποία	 παρήγαγε	 η	 θαυματουργική	 ικανότητα	 των	 ανθρώπων	 να	 	 απο-
φυσικοποιούνται,	 δημιουργώντας	 αμιγώς	 επίγειους	 κόσμους.	 Τα	 βασικά	 ερωτήματα	 του	 ανά	 χείρας	 βιβλίου	
περιστρέφονται	γύρω		από	τη	θεμελιώδη	θέση	της	Άρεντ	ότι	η	πολιτική	βασίζεται	στο	γεγονός	της	πληθύος,	η	οποία	
είναι	 ο	 «νόμος	 της	 γης».	 Με	 βάση	 την	 επίγνωση	 της	 συστηματικής	 προσπάθειας	 απανθρωποποίησης	 την	 οποία	
κατέβαλαν	τα	ολοκληρωτικά	καθεστώτα,	ο	τρόπος	που	μας	έχει	δοθεί	η	ζωή	στη	γη	αποτέλεσε	για	την	Άρεντ	τη	μόνη	
πυξίδα,	 προκειμένου	 ο	 ανθρώπινος	 κόσμος	 να	 διασωθεί	 από	 την	 εντελή	 απουσία	 νοήματος	 στην	 οποία	 τον	
καταδίκασε	η	συγκεκριμένη	ιστορική	εμπειρία.	

	

Steven	Saunders	|	Τεχνάσματα	του	νου.	Αρχαία	και	νεότερα	
Σειρά:	ΜΑΘΗ-ΜΑΓΙΚΑ	|	Εικονογράφηση:	Ματ	Τουίντ	|	Μετάφραση:	Δέσποινα	Δαμιανίδου	|	α΄	
έκδοση	Μάιος	2021	

Πώς	ο	Ρομπέν	των	Δασών	πετυχαίνει	πάντα	το	στόχο;	Πώς	οι	αρχαίοι	Έλληνες	αντιμετώπιζαν	
θυμωμένους	πελάτες;	Πώς	ξεγλιστράει	κανείς	από	τους	φρουρούς	μέρα	μεσημέρι;	Ποια	είναι	
τα	μυστικά	τεχνάσματα	της	επιτυχίας	αρχαίων	ηρώων	και	σύγχρονων	πολιτικών,	αθλητών,	
πωλητών	ή	υπεύθυνων	τύπου;	Υπάρχουν	άραγε	απλοί	τρόποι	να	αυξήσετε	τη	μνήμη	και	τη	
δημιουργικότητα,	την	υγεία	και	την	ευτυχία;	Συγκεντρώνοντας	αρχαίες	τεχνικές	και	
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παραδόσεις	σοφίας	απ’	όλο	τον	κόσμο	και	προσαρμόζοντάς	τες	στο	σήμερα	με	γλαφυρά	παραδείγματα	και	
χιουμοριστικά	σκίτσα,	ο	«προπονητής	εγκεφάλου»	Στίβεν	Σόντερς	προτείνει	ένα	ταξίδι	στα	πιο	συναρπαστικά	
τεχνάσματα	του	νου,	που	μπορεί	ν’	αλλάξει	τη	ζωή	σας.	

	

Ελεονώρα	 Ναξίδου	 |	 Η	 «ευρωπαϊκότητα»	 εντός	 της	 βουλγαρικής	
«βαλκανικότητας»:	 ο	 Λιούμπεν	 Καραβέλοφ,	 ο	 φεντεραλισμός	 και	 οι	
Έλληνες		
Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ		|	α'	έκδοση	Iούνιος	2021	

Το	 βιβλίο	 αυτό	 αποτελεί	 μια	 πρωτότυπη	 νεωτερική	 και	 συνθετική	 προσέγγιση	 του	
ιδεολογικού	 προφίλ	 του	 Βαλκάνιου	 διανοούμενου-επαναστάτη	 του	 19ου	 αιώνα,	 ο	
οποίος	 ανήκει	 στην	 ιδιαίτερη	 κατηγορία	 των	 ατόμων	 εκείνων	 που	 συνέβαλαν	
καθοριστικά	 στη	 διάχυση	 και	 επικράτηση	 των	 ιδεών	 της	 νεωτερικότητας	 και	 στη	
συνακόλουθη	συνολική	αναμόρφωση	του	status	quo	της	Νοτιοανατολικής	Ευρώπης.	Για	
το	 σκοπό	 αυτό	 εστιάζει	 στο	 παράδειγμα	 του	 βουλγαρικού	 εθνικού	 κινήματος	 και	
συγκεκριμένα	σε	έναν	από	τους	πρωταγωνιστές	του,	τον	Liuben	Karavelov	(1834-1879).	Η	
περίπτωση	του	Καραβέλοφ	μάλιστα	παρουσιάζει	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	την	ελληνική	
ιστοριογραφία,	γιατί	οι	Έλληνες	ως	έθνος	κατέχουν	σημαντική	θέση	στο	ιδεολογικό	του	
οικοδόμημα.		

Ο	Λιούμπεν	Καραβέλοφ	υπήρξε	διανοούμενος,	δημοσιογράφος,	εκδότης	εφημερίδων,	λογοτέχνης,	και	υποστηρικτής	
του	 πολιτικού	 εθνικισμού,	 δηλαδή	 της	 διεκδίκησης	 της	 πολιτικής	 ανεξαρτησίας	 των	 Βουλγάρων	 μέσω	 της	
επαναστατικής	 οδού.	 Αποτιμώντας	 συνολικά	 τις	 ιδέες	 και	 τη	 δράση	 του,	 η	 βουλγαρική	 ιστοριογραφία	 τον	
συμπεριέλαβε	 εξαρχής	 μαζί	 με	 τους	 Γκεόργκι	 Ρακόβσκι,	 Βασίλ	 Λέφσκι	 και	 Χρίστο	 Μπότεφ	 στους	 τέσσερις	
επιφανέστερους	εθνικούς	ηγέτες	της	περιόδου	της	εθνικής	Αναγέννησης.	

Η	πρωτοτυπία	και	η	επιστημονική	συμβολή	του	βιβλίου	συνίστανται	στην	επαναθεώρηση	των	θέσεων	του	Καραβέλοφ	
και	 την	 ταυτόχρονη	 σύνδεσή	 τους	 με	 τα	 ευρωπαϊκά	 και	 τα	 βαλκανικά	 ιδεολογικά	 συμφραζόμενα	 της	 εποχής	 του,	
δηλαδή	 του	 δεύτερου	 μισού	 του	 19ου	 αιώνα.	 Επιπλέον	 αναδεικνύεται	 η	 οπτική	 με	 την	 οποία	 προσλαμβάνει	 και	
διαγράφει	το	εθνικό	προφίλ	του	Έλληνα	ένας	εξέχων	Βούλγαρος	διανοούμενος	του	19ου	αιώνα,	οπτική	μάλιστα	που	
συμβαδίζει	με	τη	σχετική	στερεοτυπική	αντίληψη	της	πλειονότητας	της	βουλγαρικής	διανόησης	της	Αναγέννησης.	Κατ’	
αυτόν	 τον	 τρόπο	στοιχειοθετείται	ο	 ετεροπροσδιορισμός	 του	ελληνικού	έθνους	από	 τους	Βουλγάρους,	ο	οποίος,	σε	
συνδυασμό	με	τον	αυτοπροσδιορισμό	αποτελεί	βασική	συνιστώσα	για	την	επίτευξη	της	εθνικής	αυτογνωσίας.	

	

	
Νάντια	Γεωργακοπούλου	|	Επιστροφή	στην	Αθήνα.	Ψηφίδες	από	τον	19o	αιώνα	

Σειρά:	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	|	α΄	έκδοση	Ιούνιος	2021	

Γεννημένη	από	μία	–παγκόσμια–	νεοκλασική	και	ρομαντική	έξαρση,	η	νέα	Αθήνα	ως	πρωτεύουσα	του	νέου	ελληνικού	
κράτους	 αναδύθηκε	 μεγαλοσχήμων	 και	 «τλημονεστάτη».	 Και	 πορεύθηκε	 μέσα	 από	 τις	 πολλαπλές	 αναταράξεις	 του	
19ου	αι.,	υπό	το	βάρος	του	ιερού	της	βράχου	και	στην	περιφέρεια	του	οικουμενικού	ελληνισμού.	Η	Αθήνα	ήταν	τότε	
πιο	 σημαντική	 –ναι,	 και	 για	 την	 Ευρώπη–	 απ’	 ό,τι	 είχαμε	 ποτέ	 φανταστεί.	 Το	 εγχείρημα	 μιας	 νέας	 Αθήνας	
παρομοιάζεται	από	σπουδαίους	στοχαστές	με	εκείνο	της	Νέας	Υόρκης,	το	κλασικό	της	παρελθόν	την	καθηλώνει,	αλλά	
και	την	απογειώνει.		
Με	αφορμή	30	εμβληματικά	κτίρια	και	δημόσιους	χώρους	της	Αθήνας	του	19ου	αι.,	«επιστρέφουμε»	στην	Αθήνα,	σε	
αυτή	 την	 εν	 πολλοίς	 λησμονημένη	 και	 συχνά	 υποτιμημένη	 ιστορία	 της	 ως	 νέας	 πρωτεύουσας,	 ξεδιπλώνοντας	 τις	
ιστορίες	των	εξίσου	εμβληματικών	ανθρώπων	που	τα	εμπνεύστηκαν,	τα	χρηματοδότησαν,	τα	κατοίκησαν.	Γνωρίζουμε	
αρχιτέκτονες,	 ποιητές,	 βασιλιάδες,	 πολιτικούς,	 εθνικούς	 ευεργέτες,	 φιλέλληνες,	 φεμινίστριες,	 άντρες	 και	 γυναίκες,	
Έλληνες	και	ξένους.	Αφουγκραζόμαστε	ακόμη,	εκείνους	που	περπάτησαν	ανάμεσά	τους,	αφανείς.		
Η	αφήγηση	εστιάζει	πότε	στην	αρχιτεκτονική,	πότε	στην	Ιστορία,	πότε	στα	λόγια	των	ίδιων	των	πρωταγωνιστών.	Συχνά	
ο	φακός	ανοίγει	για	να	συμπεριλάβει	άλλες	πόλεις	κι	άλλα	οράματα	από	την	Ευρώπη	και	τον	κόσμο.	Γιατί	ο	19ος	αι,	
ήταν	πολύ	πιο	παγκοσμιοποιημένος	απ’	ό,τι	νομίζουμε	και	οι	μεγαλοαστοί	της	αφήγησης	βρίσκονται	σταθερά	με	το	
ένα	πόδι	στην	Ελλάδα	και	με	το	άλλο	πόδι	στην	Ευρώπη.	Ακόμα,	ο	19ος	αι.	έχει	πολλές	πτυχές	–ελπίδα,	μελαγχολία,	
επανάσταση,	 ναρκισσισμό,	 φαντασμαγορία,	 κατανάλωση,	 καταστολή,	 πρόοδο,	 καταστροφή–	 κι	 ανάμεσά	 τους	
τριγυρίζουμε	σε	αυτή	τη	νοερή	περιήγηση,	ερανίζοντας	ψηφίδες	εικόνων,	αισθήσεων,	απόψεων	και	αφηγήσεων.	
Τα	κτίρια	είναι	τα	εναύσματα.	Όμως,	έχουν	ακόμη	κάτι		ζωντανό,	κάτι	που	άφησαν	οι	άνθρωποι	που	τα	σχεδίασαν	και	
τα	έχτισαν,	οι	άνθρωποι	που	τα	έζησαν,	οι	άνθρωποι	που	τα	αντίκριζαν	κάθε	μέρα,	όταν	ακόμη	δεν	ήταν	φόντο	σε	μια	
μεγάλη	πόλη	που	πέρασε	σε	άλλη	φάση.	Να	τι	θέλησε	να	αφουγκραστεί	η	συγγραφέας.		
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ	

	
Στρατούλα	Θεοδωράτου	|	Ο	ουρανός	της	παλάμης	
Σειρά:	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	|	α’	έκδοση	Μάιος	2021	

Ο	ουρανός	της	παλάμης	αποτελείται	από	οκτώ	αυτοτελείς	και	σπονδυλωτές	ιστορίες,	
οι	 οποίες	 διασταυρώνονται	 στη	 σημερινή	 Αθήνα.	 Τα	 πρόσωπα	 είναι	 άλλοτε	
πρωταγωνιστές	και	άλλοτε	κομπάρσοι	στις	ιστορίες	των	άλλων.	Οι	ήρωες,	που	δίνουν	
μια	 διαρκή	 μάχη	 για	 την	 επιβίωση,	 επιδεικνύουν	 βαθιά	 συμπόνια,	 έμπρακτη	
καλοσύνη	 και	 αλληλεγγύη,	 ακόμα	 κι	 όταν	 τους	 πνίγει	 το	 δίκιο	 ή	 τους	 τυφλώνει	 το	
μίσος.		

Η	σκηνοθέτις	Στρατούλα	Θεοδωράτου	στην	πρώτη	συγγραφική	της	προσπάθεια.		

	

	

	

Μίλτος	Πασχαλίδης	|	Επόπτης	
Σειρά:	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	|	β’	έκδοση	Ιούνιος	2021	

Για	 πολλά	 χρόνια	 έγραφα	 κείμενα	 ως	 πάρεργο	 στην	 τραγουδοποιία.	 Και	 με	 λίγες	 ενοχές,	 ομολογώ,	 σα	 να	 έκανα	
απιστία	στην	τέχνη	μου.	Όχι	πια.	

Λέω	καμιά	φορά,	 χαριτολογώντας,	ότι	 γράφω	 ιστορίες	γιατί	μου	περισσεύουν	λέξεις	από	τα	 τραγούδια.	Ξεχειλίζουν	
απ’	τις	τσέπες	μου	και	με	τραβάνε	απ’	το	μπατζάκι	για	να	τις	γράψω.	Αυτή	είναι	η	μισή	αλήθεια.		

Η	άλλη	μισή	είναι	ότι	αγαπώ	την	τέχνη	της	αφήγησης,	σε	οποιαδήποτε	μορφή.	Μ’	αρέσει	ν’	ακούω	ιστορίες	και	να	λέω	
ιστορίες.	Με	 τον	παλιό	παραδοσιακό	 τρόπο,	σαν	 τα	παραμύθια:	με	αρχή,	μέση	και	 τέλος.	 (Αλλά	όχι	 κατ’	ανάγκη	μ’	
αυτή	τη	σειρά).	Κάποιας	από	αυτές	μπορούν	να	ειπωθούν	τραγουδιστά.	Άλλες	όχι.		

Από	τον	πρόλογο	στη	2η	έκδοση	

	

Άρθουρ	Αντωνόπουλος	|	Σκοτεινή	Αθήνα		
Σειρά:	 ΣΥΓΧΡΟΝΗ	 ΞΕΝΗ	 ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ	 |	Μετάφραση:	 Γιάννης	 Βογιατζής	 |	 a’	 έκδοση	
Ιούνιος	2021	

Αθήνα	1932	

Όταν	ένας	Ελβετός	μεγιστάνας	επισκέπτεται	την	Ελλάδα	με	σκοπό	τη	συγκάλυψη	ενός	
μυστικού,	 η	 περιέργεια	 ενός	 μοναχού	 κορυφώνεται.	 Τι	 είναι	 το	 πέπλο	 που	 κάποιοι	
μανιωδώς	 ψάχνουν;	 Τι	 κρύβει	 η	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος;	 Τι	 ρόλο	 παίζει	 ένα	 οικείο	
σύμβολο;	

Αθήνα	2007	

Η	Αριάδνη	επιστρέφει	στην	Αθήνα	όταν	μια	μεγάλη	εφημερίδα	τής	δίνει	μία	μοναδική	
επαγγελματική	ευκαιρία.	Όμως	δεν	είναι	όλα	όπως	φαίνονται.	Κάποιος	προσπαθεί	να	
την	προειδοποιήσει	ότι	η	ζωή	της	κινδυνεύει	και	ότι	ένα	σύμβολο	που	βλέπει	παντού	
γύρω	της	δεν	είναι	τυχαίο.	Ότι	το	σύμβολο	που	παρατηρεί	παντού	στους	δρόμους	της	
Αθήνας,	σε	υπουργεία,	σημαίες	χωρών	και	μεγάλες	πολυεθνικές	εταιρίες	είναι	μόνο	η	
αρχή	μιας	νέας	παγκόσμιας	πραγματικότητας.	

Τι	ρόλο	έπαιξαν	στ’	αλήθεια	οι	αρχαίοι	φιλόσοφοι,	οι	θρησκείες	και	οι	άγνωστες	πυραμίδες	στην	Ελλάδα,	αλλά	και	οι	
σύγχρονες	πολιτικές	οικογένειες;	Ποιοι	είναι	αυτοί	που	μας	κυβερνούν	και	πώς	είναι	δυνατόν	να	τους	ενώνει	όλους	
ένα	σύμβολο;	

Σε	μια	απεγνωσμένη	προσπάθεια	να	ανακαλύψει	ένα	μυστικό	αιώνων,	και	κυνηγημένη	από	την	αστυνομία,	η	Αριάδνη	
θα	ταξιδέψει	στους	αρχαιολογικούς	χώρους	της	Αθήνας,	αλλά	και	πίσω	στο	χρόνο.	


