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Εκδοτικό	Πρόγραμμα	|	ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ	2021	

ΜΕΛΕΤΕΣ	–	ΔΟΚΙΜΙΑ	–	ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ		

	
Αλεξάνδρα	Μπούνια	&	Δέσποινα	Καταπότη	(επιμέλεια)	|	Αναδυόμενες	τεχνολογίες	και	πολιτισμική	κληρονομιά |	Σειρά:	
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ	|	α΄	έκδοση	Φθινόπωρο	2021	

Ο	όρος	«αναδυόμενες	τεχνολογίες»	επιχειρεί	να	καταδείξει	ότι	η	ιστορία	της	τεχνολογίας	δεν	
συνιστά	μία	εξελικτική	διαδικασία.	Η	επινόηση	ενός	νέου	εργαλείου,	τεχνικής	ή	μέσου	θέτει	
μεν	ως	αρχικό	στόχο	 την	 ικανοποίηση	δεδομένων	αναγκών	και	 την	επίλυση	συγκεκριμένων	
προβλημάτων,	ταυτόχρονα	όμως	φέρνει	στην	επιφάνεια	νέα	ερωτήματα,	εγείρει	νέου	τύπου	
προκλήσεις.	 Οι	 τεχνολογίες	 είναι	 δυναμικές,	 εμπλέκονται	 αδιάκοπα	 σε	ζυμώσεις,	
αναθεωρήσεις,	αναπλαισιώσεις,	τελούν	με	άλλα	λόγια	υπό	καθεστώς	διαρκούς	«γίγνεσθαι».	
Ο	παρών	συλλογικός	τόμος	εξετάζει	από	αυτό	ακριβώς	το	πρίσμα	τις	λεγόμενες	«ψηφιακές	
τεχνολογίες»	 και	 επιχειρεί	 μέσα	 από	 μία	 σειρά	 μελετών,	 να	 θέσει	 στο	 επίκεντρο	 του	
αναλυτικού	 ενδιαφέροντος	 τις	 δυναμικές	 τους	μεταλλάξεις,	 τις	 δυνατότητες,	αλλά	 και	 τους	
περιορισμούς	 που	 επέφερε	 η	 ένταξή	 τους	 στην	 καθημερινή	 μας	 ζωή,	 ειδικότερα	 τις	
τελευταίες	δεκαετίες.	

Κεντρικό	μέλημα	του	παρόντος	συλλογικού	εγχειρήματος	είναι	να	διερευνήσει	πώς	η	ριζική	
αναθεώρηση	 των	ψηφιακών	 μέσων	 επηρεάζει	 το	 πεδίο	 της	 πολιτισμικής	 κληρονομιάς.	Με	
δεδομένο	 ότι	 και	 η	 πολιτισμική	 κληρονομιά,	 ως	 όρος,	 εγκολπώνει	 πολλαπλές	 δυναμικές,	
διαπραγματεύσεις,	ρήξεις	και	αναπλαισιώσεις,	πώς	οφείλουμε	να	προσεγγίσουμε	 τη	χρήση	
των	 ψηφιακών	 τεχνολογιών	 στη	 διαχείριση	 και	 ανάδειξή	 της;	 Πώς	 διευρύνονται	 οι	
νοηματοδοτήσεις	της	πολιτισμικής	κληρονομιάς	μετά	τη	λεγόμενη	«ψηφιακή	στροφή»;	Πώς	

επηρεάζει	η	συνθήκη	της	ψηφιακότητας	τις	αντιλήψεις	για	θέματα	που	αφορούν	τις	συλλογές,	την	τέχνη,	τα	μουσεία,	τα	
αρχεία,	την	άυλη	πολιτιστική	κληρονομιά,	αλλά	και	νέες	μορφές	πολιτιστικής	παραγωγής	όπως	τα	ψηφιακά	παιχνίδια;	Πώς	
εντάσσονται	στη	συζήτηση	περί	πολιτισμού	θέματα	όπως	η	ιδιωτικότητα,	η	οικονομία	της	εμπειρίας,	η	έννοια	της	προσοχής	
και	 η	 ανάλυση	 του	 συναισθήματος;	 Ποια	 είναι	 τα	 νέα	 επαγγελματικά	 προφίλ	 που	 διαμορφώνονται	 στον	 χώρο	 του	
πολιτισμού	και	πώς	εντάσσονται	σε	αυτά	οι	ψηφιακές	δεξιότητες;	Ποιες	οι	επιπτώσεις	της	«μεταψηφιακής	συνθήκης»,	της	
οργανικής	πλέον	ένταξης	του	«ψηφιακού»	στον	χώρο	του	πολιτισμού;	Τι	διαστάσεις	παίρνει	αυτό	το	φαινόμενο,	ειδικότερα	
την	περίοδο	της	πανδημίας;	

Ο	 τόμος	 φέρνει	 κοντά	 ερευνητές	 από	 πολλά	 και	 διαφορετικά	 επιστημονικά	 πεδία	 (μουσειολογία,	 αρχαιολογία,	 τέχνες,	
ιστορία,	πληροφορική,	πολιτισμικές	σπουδές,	επικοινωνία,	κοινωνιολογία,	αρχιτεκτονική).	Το	έργο	όλων	ωστόσο,	συνομιλεί	
και	 εντάσσεται	 στο	 ευρύτερο	 πεδίο	 των	ψηφιακών	 ανθρωπιστικών	 σπουδών.	 Ο	 διεπιστημονικός	 χαρακτήρας	 του	 τόμου	
αναδεικνύει	την	αναλυτική	χρησιμότητα	του	όρου	«αναδυόμενες	τεχνολογίες»	στον	χώρο	του	πολιτισμού,	φέρνοντας	στο	
προσκήνιο	 τις	 πληθυντικές	 ιδιότητες	 τους,	 τις	 δυναμικές	 ενεργοποιήσεις	 τους,	 τον	 πολυσχιδή	 και	 ετερογενή	 χαρακτήρα	
τους,	τους	πολλαπλούς	μετασχηματισμούς	τους.	

	

Ελεονώρα	Ναξίδου	|	Η	ευρωπαϊκότητα	εντός	της	βουλγαρικής	βαλκανικότητας:	Ο	Λιούμπεν	Καραβέλοφ,	ο	φεντεραλισμός	
και	οι	Έλληνες		

Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ		|	α'	έκδοση	Φθινόπωρο	2021		

Το	βιβλίο	αυτό	αποτελεί	μια	πρωτότυπη	νεωτερική	και	συνθετική	προσέγγιση	του	ιδεολογικού	
προφίλ	του	Βαλκάνιου	διανοούμενου-επαναστάτη	του	19ου	αιώνα,	που	συνέβαλε	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	



 2 

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,	μια	αξιοσημείωτη	
συνιστώσα,	δίπλα	στον	αυτοπροσδιορισμό,	για	την	επίτευξη	της	εθνικής	αυτογνωσίας.	

	
Ειρήνη	Παπαδάκη	|	Πολιτικές	της	συγγένειας.	Η	υιοθεσία	στη	σύγχρονη	Ελλάδα 
Σειρά:	ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΕΣ	|	α΄	έκδοση	Φθινόπωρο	2021	

Πώς	 οι	 άνθρωποι	 τοποθετούν,	 φαντάζονται	 και	 διαπραγματεύονται	 τη	 συγγένεια,	 τι	 καθιστά	
κάποια	 ή	 κάποιον	 συγγενή,	 πώς	 και	 με	 ποια	 υλικά	 δημιουργούνται	 οικογένειες.	 Η	 υιοθεσία	
αποτελεί	τρόπο	«ολοκλήρωσης»	της	οικογένειας,	όταν	τα	παιδιά	δεν	«έρχονται»	με	τον	«φυσικό»	
τρόπο.	 Πρόκειται	 για	 τόπο	 έντονων	 διαπραγματεύσεων,	 αμφισημιών	 και	 συγκρούσεων,	
προκειμένου	 να	 μετασχηματιστούν	 οι	 συγγενικές	 σχέσεις,	 να	 μετακινηθούν	 τα	 παιδιά	 και	 να	
δημιουργηθούν	οικογένειες	μη	βιογενετικά	συνδεδεμένες.	
Αυτή	η	εθνογραφική	μελέτη	για	την	υιοθεσία	στη	σύγχρονη	Ελλάδα	εστιάζει	στους	πολιτισμικούς,	
νομικούς	 και	 κοινωνικούς	 μηχανισμούς,	 μέσα	 από	 τους	 οποίους	 κάποια	 άτομα	 γίνονται	 γονείς	
παιδιού	 τη	 στιγμή	 που	 κάποια	 άλλα	 χάνουν	 τη	 γονεϊκή	 τους	 ιδιότητα,	 με	 αποτέλεσμα	 να	
δημιουργούνται	νέα	συγγενειακά	σενάρια.		
	
	

Δημήτρης	Κράλλης	|	Βίος	και	πολιτεία	ενός	βυζαντινού	μανδαρίνου.	Το	Βυζάντιο	ιδωμένο	αλλιώς 
Σειρά:	ΝΕΟΤΕΡΗ	ΚΑΙ	ΣΥΓΧΡΟΝΗ	ΙΣΤΟΡΙΑ	|	α΄	έκδοση	Φθινόπωρο	2021	

Μετάφραση:	Νίκος	Στρατηγάκης	–	Δημήτρης	Κράλλης			

«Οι	 βυζαντινές	 βιογραφίες	 συνήθως	 πραγματεύονται	 αγίους	 ή	 αυτοκράτορες.	 Ο	 Δημήτρης	
Κράλλης	 μάς	 προσφέρει	 εδώ	 κάτι	 το	 ιδιαίτερο.	 Η	 μελέτη	 της	 σταδιοδρομίας	 του	 Μιχαήλ	
Ατταλειάτη	 ως	 νομικού,	 η	 ανάλυση	 των	 οικονομικών	 και	 των	 επενδύσεων	 του	 οίκου	 του,	 της	
ευσέβειας,	 αλλά	 και	 της	 συμμετοχής	 του	 σε	 κύκλους	 διανοουμένων,	 προσφέρει	 μια	 μοναδική	
απεικόνιση	 του	 βίου	 και	 της	 πολιτικής	 δράσης	 ενός	 Βυζαντινού	 δημόσιου	 λειτουργού	 και	
επιχειρηματία.	Με	μια	ζωντανή	βιογραφική	αφήγηση,	το	βιβλίο	αυτό	μάς	ταξιδεύει	σε	ένα	άλλο,	
κοσμικό	Βυζάντιο,	το	Βυζάντιο	του	ενεργού	βίου.»	

Aντώνης	Καλδέλλης,	καθηγητής	στο	Πανεπιστήμιο	του	Οχάιο		

«Το	 βιβλίο	 του	 Δημήτρη	 Κράλλη	 συνιστά	 ένα	 ζωηρό	 και	 γοητευτικό	 πορτρέτο	 της	 Βυζαντινής	
Αυτοκρατορίας	τον	11ο	αιώνα.	Ο	συγγραφέας	χειρίζεται	ανεπιτήδευτα	την	εμβριθή	γνώση	του	για	
το	 πρόσωπο	 και	 το	 έργο	 του	Μιχαήλ	 Ατταλειάτη,	 επιτρέποντας	 έτσι	 στον	 καθένα	 να	 συλλάβει	
αυτή	 τη	 συναρπαστική	 και	 ταραγμένη	 εποχή.	 Είτε	 ενδιαφέρεται	 κανείς	 για	 την	 ιστορία	 της	
διοίκησης,	 του	 στρατού,	 της	 οικογένειας	 ή	 της	 εκκλησίας,	 είτε	 για	 όλα	 αυτά	 μαζί,	 θα	 βρει	 κάτι	
πολύτιμο	σε	αυτό	το	βιβλίο.»		

Geoffrey	Greatrex,	καθηγητής	στο	Πανεπιστήμιο	της	Οττάβας.	

«Βασισμένος	 σε	 διεξοδική	 έρευνα	 και	 τεκμηρίωση,	 ο	 Δημήτρης	 Κράλλης	 συνθέτει	 εδώ	 μια	
πλούσια	βιογραφία	του	δικαστή	και	 ιστορικού	Μιχαήλ	Ατταλειάτη,	καθιστώντας	τον	 ίσως	έτσι	πιο	οικείο	από	κάθε	άλλον	
Ρωμαίο	 του	 μεσαίωνα.	 Ακόμη,	 δείχνοντας	 ότι	 ο	 Ατταλειάτης	 έβλεπε	 τους	 Νορμανδούς	 της	 Κάτω	 Ιταλίας	 ως	 αληθινούς	
συμμάχους	της	“Ρωμανίας”,	ο	συγγραφέας	φανερώνει	πόσο	η	κατοπινή	εχθρότητα	Λατίνων	και	Βυζαντινών	της	εποχής	των	
Σταυροφοριών	δεν	στηριζόταν	σε	μακροχρόνιους	ανταγωνισμούς,	αλλά	μάλλον	γεννήθηκε	μέσα	από	τραγικές	συγκυρίες.»	

Leonora	Neville,	καθηγήτρια	στο	Πανεπιστήμιο	του	Βισκόνσιν	

	
Μαρία	Στρατηγάκη	|	Πολιτικές	ισότητας	των	φύλων.	ΟΗΕ,	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΝΩΣΗ,	ΕΛΛΑΔΑ	
Σειρά:	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	|	α΄	έκδοση	Φθινόπωρο	2021	

Το	βιβλίο	αυτό	αναλύει	και	αποτιμά	κριτικά	την	πολιτική	ισότητας	των	φύλων	ως	διακριτή	δημόσια	
πολιτική	σε	διεθνές,	ευρωπαϊκό	και	εθνικό	επίπεδο.	

Το	 πρώτο	 μέρος	 της	 μελέτης	 αναφέρεται	 στην	 πολιτική	 του	 ΟΗΕ	 για	 τις	 γυναίκες,	 από	 τις	
φεμινιστικές	παρεμβάσεις	κατά	τη	συγκρότηση	της	Κοινωνίας	των	Εθνών	(1919)	μέχρι	την	ισότητα	
των	 φύλων	 στην	 Ατζέντα	 για	 την	 Βιώσιμη	 Ανάπτυξη	 2030.	 Το	 δεύτερο	 μέρος,	 σχετικά	 με	 την	
Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 ξεκινά	 με	 την	 Συνθήκη	 της	 Ρώμης	 (1957)	 και	 τελειώνει	 με	 τη	 Ευρωπαϊκή	
Στρατηγική	 για	 την	 Ισότητα	 των	 Φύλων	 (2020-2025).	 Το	 τρίτο	 μέρος,	 που	 επικεντρώνεται	 στην	
Ελλάδα,	αρχίζει	από	το	Σύνταγμα	του	1975	και	φτάνει	μέχρι	 την	κατάργηση	της	αυτοτέλειας	 της	
Γενικής	Γραμματείας	Ισότητας	των	Φύλων	τον	Ιούνιο	του	2019.	

Η	μελέτη	αναδεικνύει	τους	παράγοντες	που	προώθησαν	τις	πολιτικές	ισότητας	των	φύλων	σε	αυτά	
τα	τρία	επίπεδα	άσκησης	πολιτικής,	καθώς	και	τα	εμπόδια	και	τις	αντιστάσεις	που	αντιμετώπισε	η	
ανάπτυξη	και	εφαρμογή	τους.	Επισημαίνονται	ιδιαίτερα	οι	πολιτικές	και	οικονομικές	συγκυρίες,	οι	
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προτεραιότητες	 των	 θεσμικών	 οργάνων	 άσκησης	 πολιτικής,	 οι	 γυναικείες	 και	 φεμινιστικές	 διεκδικήσεις	 και	 ο	 ρόλος	 των	
φεμινιστριών	σε	κρίσιμες	πολιτικές	και	διοικητικές	θέσεις	μέσα	και	έξω	από	τους	θεσμούς.	

Η	αποτίμηση	υποστηρίζεται	από	πρωτογενές	αρχειακό	υλικό	και	από	προσωπικές	εμπειρίες	που	απέκτησε	η	συγγραφέας	
αναλαμβάνοντας	θέσεις	ευθύνης	για	την	ισότητα	των	φύλων	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα.	

	
Ντίνα	Βαΐου	|	Η	αθέατη	εργασία	των	γυναικών	στη	συγκρότηση	της	πόλης.	Όψεις	της	Αθήνας	μετά	τη	μεταπολίτευση 
Σειρά:	ΧΩΡΟΣ	ΚΑΙ	ΚΟΙΝΩΝΙΑ	|	α΄	έκδοση	Φθινόπωρο	2021	

Το	βιβλίο	αυτό	επιχειρεί	μια	προσέγγιση	της	πόλης	μέσα	από	την	αθέατη,	μη	αμειβόμενη	και	
υποτιμημένη	εργασία	των	γυναικών.	Η	εργασία	αυτή,	που	επιτελείται	ως	«αγάπη,	προσφορά	
και	φροντίδα»,	καθιστά	την	πόλη	και	επιμέρους	περιοχές	της	χώρο	βιώσιμο	και	βιωμένο,	στον	
οποίο	 εγγράφονται	 κύκλοι	 επένδυσης	 κεφαλαίου	 και	 πραγματοποίησης	 κερδών,	
συγκροτούνται	 ανεκτές,	 αν	 και	 συχνά	 δύσκολες,	 συνθήκες	 ζωής,	 οικοδομούνται	 τρόποι	
συμβίωσης	και	κοινωνικής	συνοχής.	

Η	 έρευνα	 εστιάζει	 ρητά	 στον	 κόσμο	 των	 γυναικών,	 χωρίς	 να	 συμμερίζεται	 κοινότοπες	
αντιλήψεις	 για	μια	σταθερή	 και	σχεδόν	ακίνητη	 έμφυλη	 ταυτότητα.	Αντίθετα,	μέσα	από	 την	
οπτική	 του	 χώρου	ως	 πεδίου	 (συν)ύπαρξης	 της	 πολλαπλότητας	 και	 την	 εστίαση	 στην	Αθήνα	
(από	 τη	 Μεταπολίτευση	 μέχρι	 την	 εκλογική	 νίκη	 του	 ΣΥΡΙΖΑ),	 αναδεικνύονται	 οι	
μεταλλασσόμενες	 ιδέες	 για	 το	 τι	 συγκροτεί	 τις	 «γυναίκες»	 σε	 διαφορετικούς	 τόπους	 και	
χρόνους,	 καθώς	 και	 οι	 προσωπικοί	 και	 συλλογικοί	 προσδιορισμοί	 που	 επιχειρούν	
διαφορετικές	 γυναίκες	 μέσα	 από	 συγκεκριμένους	 συνδυασμούς	 δημόσιου	 και	
ιδιωτικού/προσωπικού,	 κίνησης	 και	 στάσης	 (ή	 και	 εγκλωβισμού),	 αποδοχής	 και	 απόρριψης	
καθιερωμένων	απόψεων	και	πρακτικών,	καθημερινών	ανατροπών	και	συλλογικών	αγώνων.	

Όλα	τα	παραπάνω,	εντέλει,	οδηγούν	σε	σύνθετες	έμφυλες	υποκειμενικότητες,	αλλά	και	διαμορφώνουν	αστικότητες,	που	
διερευνώνται	σε	συγκεκριμένα	χωρικά	και	χρονικά	συμφραζόμενα:	στο	Πέραμα	τα	χρόνια	μετά	την	πτώση	της	Δικτατορίας,	
στην	Ηλιούπολη	όταν	ανοικοδομούνται	 εντατικά	οι	 περιφερειακές	συνοικίες	 της	Αθήνας,	 και	 στην	Κυψέλη,	 όπως	 γίνεται	
αντιληπτή	από	παλαιούς	και	νέους	κατοίκους	της	ως	πολυεθνική	γειτονιά	όπου	εδώ	και	τρεις	δεκαετίες	οικοδομούνται,	με	
αντιφατικούς	τρόπους,	σχέσεις	γειτονίας	και	συνύπαρξης.	
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Είναι	ο	δέκατος	χρόνος	από	την	εκστρατεία	στην	Τροία	και	όλα	έχουν	τελειώσει.	Το	Ίλιον	έχει	καταστραφεί	και	
οι	 Αχαιοί	 έχουν	 φύγει.	 Μόνη	 στην	 ερημωμένη	 γη	 έχει	 μείνει	 εκείνη	 που	 αποκαλούσαν	 Βρισηίδα.	Και	 τότε	 την	
επισκέπτεται	η	Μούσα.	
	
	


