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ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Peter Frankopan | ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ. Μια νέα ιστορία του κόσμου
Μετάφραση: Γιάννης Βογιατζής | Επιμέλεια: Νίκος Λίγγρης | Σειρά: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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
«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
«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
«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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Άντα Διάλλα | Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Τοπικές, ευρωπαϊκές και
παγκόσμιες ιστορίες στην Εποχή των Επαναστάσεων | Σειρά: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το θέμα του βιβλίου είναι η ένταξη του ελληνικού 1821 σε ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, πέραν του συνήθους
δυτικοκεντρικού, ώστε να εξεταστεί εκ νέου και με κριτική ματιά η ιστοριογραφικά παραμελημένη ρωσική/ευρασιατική
οπτική. Μελετώνται οι πολυεπίπεδες διαπολιτισμικές σχέσεις των ελληνόφωνων ορθοδόξων υπηκόων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας με τη Ρωσική Αυτοκρατορία κατά τη λεγόμενη Εποχή των Επαναστάσεων. Εξετάζονται τα πολλαπλά νήματα
που συνδέουν ένα τοπικό φαινόμενο, το ελληνικό 1821, με περιφερειακές και παγκόσμιες διαδικασίες. Η έννοια της
Αυτοκρατορίας, η οποία προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη διεθνική οπτική, είναι κεντρική και προσφέρει μια μεσαία κλίμακα
μελέτης μεταξύ τοπικού και παγκόσμιου.
Στο βιβλίο η Ρωσία δεν εξετάζεται μόνο ως μια ομόδοξη προς τους εξεγερμένους μεγάλη δύναμη, αλλά ως μια
υβριδική σύγχρονη Αυτοκρατορία, με σημαίνοντα ευρωπαϊκό, ευρασιατικό και παγκόσμιο ρόλο. Ο ρόλος αυτός ως προς
τους ελληνόφωνους ορθόδοξους της Υψηλής Πύλης μελετάται σε τρεις διαφορετικούς χρόνους: το 1770 (μεγάλη διάρκεια),
που είναι η αρχή της ρωσικής παρουσίας στη Μεσόγειο, και εξετάζεται η σημασία της στις περαιτέρω ιστορικές διεργασίες
στην περιοχή· το 1815 (μέση διάρκεια) με τις πολιτικές του Αλέξανδρου Α΄ και των στενών του συνεργατών στην
οικοδόμηση της μεταπολεόντειας Ευρώπης· και, τέλος, στο πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης, το1821 (συγκυρία),
όπου σε μεγάλο βαθμό η ρωσική διπλωματία, με δυναμικούς ελληνόφωνους στην υπηρεσίας της, όπως ο Ιωάννης
Καποδίστριας, ο Αλέξανδρος Στούρτζας και το δίκτυο των ελληνόφωνων ρωσικών προξένων στα επαναστατημένα μέρη,
έθεσαν τους όρους πρόσληψης του αγώνα των Ελλήνων, στο διεθνές πεδίο, ως ενός πολέμου εθνικού που στοχεύει στην
απελευθέρωση από τον «αλλόθρησκο ζυγό».

Πολυμέρης Βόγλης | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Πολιτική βία και υποκειμενικότητα στον
Αντιδικτατορικό Αγώνα, 1967-1974 | Σειρά: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο αγώνας ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974) ήταν πολύμορφος. Πολλές αντιδικτατορικές
οργανώσεις στράφηκαν στη δυναμική αντίσταση και η τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών μικρής ισχύος αποτέλεσε μια
από τις πιο συνηθισμένες μορφές δράσης εναντίον του καθεστώτος. Η επιλογή της δυναμικής αντίστασης δεν συνδέθηκε με
κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό αλλά αφορούσε αντιδικτατορικές οργανώσεις τόσο του Κέντρου όσο και
της ευρύτερης Αριστεράς. Την ίδια στιγμή, η δυναμική αντίσταση προκάλεσε έντονες συζητήσεις στον αντιδικτατορικό χώρο
σχετικά με τη δυνατότητά της να πυροδοτήσει ένα μαζικό αντιδικτατορικό κίνημα και ως πρακτική αντανακλούσε τον
επαναστατικό αναβρασμό που επικρατούσε εκείνη την εποχή διεθνώς.
Το βιβλίο εστιάζει σε αυτήν την άγνωστη πλευρά του αντιδικτατορικού αγώνα. Το φαινόμενο της δυναμικής αντίστασης στα
χρόνια της δικτατορίας προσεγγίζεται από τη σκοπιά της δράσης των οργανώσεων και, κυρίως, από την οπτική εκείνων που
συμμετείχαν σε δυναμικές ενέργειες. Μέσα από τις γραπτές και προφορικές μαρτυρίες ανασυντίθεται η διαδρομή των
αντιστασιακών ως υποκειμένων: οι διαφορετικές αφετηρίες στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια, η ριζοσπαστικοποίηση στη
δεκαετία του 1960, η καμπή του πραξικοπήματος, η ένταξη σε αντιδικτατορικές οργανώσεις και στη συνέχεια η δράση τους
έως τη στιγμή της φυλάκισής τους. Στο βιβλίο η μελέτη της εμπειρίας της δυναμικής αντίστασης και του τρόπου με τον
οποίο αυτή εγγράφηκε μετέπειτα στη μνήμη των υποκειμένων διασταυρώνεται με τη συζήτηση για την υποκειμενικότητα,
την αντίσταση και την πολιτική βία.

Tony Judt | ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΙΜΑΙΡΑ. Ένα δοκίμιο για την Ευρώπη
Μετάφραση: Ροζαλί Σινοπούλου | Σειρά: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Βιβλίο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1996, Μια μεγάλη χίμαιρα ήταν ένας προφητικός στοχασμός, με σκεπτική διάθεση
και παθιασμένα επιχειρήματα, γύρω από την κατάσταση της Ευρώπης. Σε αυτό, ο Τόνυ Τζαντ πραγματεύτηκε τα ζητήματα
που αντιμετώπιζε η Γηραιά Ήπειρος καθώς πλησίαζε η νέα χιλιετία: ποιες είναι πραγματικές προοπτικές για μια διευρυμένη
Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι ποιο σημείο μια τέτοια διεύρυνση δεν θα θεωρηθεί υπέρμετρη; Ποια έθνη θα πρέπει να
«ανήκουν» στην Ευρώπη, πότε και με ποια κριτήρια; Τι ορίζει την «Ευρώπη» και πώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον
της; Αν ο μύθος της «Ευρώπης» είναι υπερβολικά αφηρημένος για να ευνοήσει μια βαθιά πίστη του κόσμου σ’ αυτόν και
ίσως ακόμη και να μας εμποδίζει να βρούμε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, η κριτική του εξέταση μόνο να μας
ωφελήσει μπορεί. Αυτή η επιδέξια ανάλυση δίνει έναυσμα για διάλογο και τεκμηρίωση που σίγουρα μας αφορούν σήμερα.
«Το δοκίμιο του Τόνυ Τζαντ είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτά τα δυο μεγάλα μεταπολεμικά
ζητήματα: Τι είναι Ευρώπη; Και πού πηγαίνει;» – Michael Mandelbaum, Johns Hopkins University

C.A. Bayly | H ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μετάφραση: Χρήστος Γεμελιάρης | Σειρά: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αποτελώντας τη συνέχεια του ρηξικέλευθου έργου του με τίτλο Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου, 1780-1914, ο
συνοδευτικός αυτός τόμος του Κ.Α. Μπέιλυ συνιστά μια εκτενή και σύνθετη μελέτη της παγκόσμιας ιστορίας από τον Α΄
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Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, προσφέροντας μια συνεκτική, συγκριτική επισκόπηση των εξελίξεων στους τομείς της
πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά.
«Όλες οι χαρακτηριστικές αρετές του Κρίστοφερ Μπέιλυ βρίσκονται συγκεντρωμένες στο παρόν βιβλίο: Η αναδιαμόρφωση
του νεωτερικού κόσμου τοποθετεί τις φαινομενικά περιφερειακές συγκρούσεις και τους μικρούς πολέμους στο επίκεντρο
της παγκόσμιας ιστορίας, εξετάζει τις ανισότητες του παγκόσμιου καπιταλισμού και αναδεικνύει τις μεταβαλλόμενες
αντιλήψεις περί εαυτού και κοινότητας. Το επιστέγασμα του έργου ενός από τους πλέον σημαντικούς μελετητές της
παγκόσμιας ιστορίας του καιρού μας». – Lauren Benton, Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ
«Το σπουδαίο αυτό έργο αποφεύγει την άντληση απλοϊκών “μαθημάτων από το παρελθόν”. Αν ωστόσο υπάρχει ένα βιβλίο
που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς προέκυψαν οι πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα,
τότε αυτό είναι το Η αναδιαμόρφωση του νεωτερικού κόσμου με την οξύνοια και τη σοφία που το χαρακτηρίζουν».
–Jürgen Osterhammel, συγγραφέας του The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century
«Ο Κρίστοφερ Μπέιλυ ήταν ένας από τους πιο ευφυείς, μορφωμένους και ανθρώπινους ιστορικούς της γενιάς του. Η
φιλόδοξη και απαιτητική αυτή ιστορία του σύγχρονου κόσμου αποτελεί την τελευταία λέξη του». – Dominic Lieven, Κολέγιο
Τρίνιτι, Καίμπριτζ
«Μόνο ο Κρίστοφερ Μπέιλυ θα μπορούσε να γράψει μια παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα που να αποφεύγει όλα τα
στερεότυπα. Βασισμένο στη βαθιά του γνώση και την ακόμα βαθύτερη σκέψη του, το βιβλίο αυτό όχι μόνο φωτίζει το
παρελθόν αλλά και καταυγάζει το θυελλώδες παρόν. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους». – Ruth Harris, Κολέγιο All Souls,
Οξφόρδη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Άξελ Σωτήρης Βαλντέν | Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΗΔΩΝ
Σειρά: ΣΥΓXΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορία, κοινωνία, πολιτική
Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος υπήρξε ο πλέον αιματηρός για την Ελλάδα πόλεμος τον 20ό αιώνα. Ήταν και το πρώτο
θερμό θέατρο του Ψυχρού Πολέμου, και ως τέτοιο απασχόλησε τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη παγκοσμίως, ιδιαίτερα
δε στην Ευρώπη.
Η παρούσα μελέτη παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο 1944 ώς και το τέλος του 1949, όπως τις
είδαν στη Σουηδία. Αποτελεί έτσι μια ιστορική καταγραφή και αποτίμηση του ελληνικού Εμφυλίου από τη σκοπιά μιας
χώρας με σχετικά λίγους δεσμούς με την Ελλάδα και με περιορισμένη εμπλοκή στις διεθνείς εξελίξεις, χώρας που
παρουσιάζει όμως την ιδιαιτερότητα να είναι μία από τις λίγες στην γηραιά ήπειρο οι οποίες παρέμειναν εκτός των
αντίπαλων συνασπισμών που διαμορφώθηκαν εκείνη την περίοδο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Judith Butler | Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ. Ένας ηθικοπολιτικός δεσμός
Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας | Σειρά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Το νέο αυτό βιβλίο της Τζούντιθ Μπάτλερ δείχνει πώς μια ηθική της μη βίας πρέπει να συνδέεται με μια ευρύτερη πολιτική
πάλη για την κοινωνική ισότητα. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η μη βία παρανοείται συχνά ως μια παθητική πρακτική που
πηγάζει από μια φιλήσυχη περιοχή της ψυχής, ή ως μια ατομικιστική ηθική σχέση με υπάρχουσες μορφές εξουσίας. Στην
πραγματικότητα όμως, η μη βία είναι μια ηθική θέση που εμπλέκεται βαθιά στο πολιτικό πεδίο. Μια επιθετική μορφή μη
βίας δέχεται ότι η εχθρότητα είναι κομμάτι της ψυχικής μας συγκρότησης, αλλά αναγνωρίζει την αμφισημία ως τρόπο
ελέγχου της μετατροπής της επιθετικότητας σε βία. Κάθε σύγχρονη πρόκληση για μια πολιτική της μη βίας υποδεικνύει ότι
υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι μετρά ως βία και ως μη βία. Η διάκριση μεταξύ των δύο μπορεί ωστόσο να
επιστρατεύεται για να επικυρωθεί το κρατικό μονοπώλιο στη βία.
Η θεώρηση της μη βίας ως ηθικού προβλήματος στο πλαίσιο μιας πολιτικής φιλοσοφίας απαιτεί μια κριτική του
ατομικισμού, όπως και μια κατανόηση των ψυχοσωματικών διαστάσεων της βίας. Η Μπάτλερ αντλεί από τον Φουκώ, τον
Φανόν, τον Φρόυντ και τον Μπένγιαμιν για να δείξει πώς η απαγόρευση της βίας δεν κατορθώνει να συμπεριλάβει ζωές
που θεωρούνται μη πενθήσιμες. Εξετάζοντας τους τρόπους με τους οποίους «φυλετικές φαντασιώσεις» υπεισέρχονται σε
δικαιολογήσεις της κρατικής και διοικητικής βίας, η Μπάτλερ δείχνει πώς η βία αποδίδεται συχνά σε όσες και όσους
εκτίθενται περισσότερο στις θανάσιμες επιπτώσεις της.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Άννα Φραγκουδάκη | ΟΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. Η δυτική μυωπία, η ισχύς
του σεξισμού και η άρνηση του αντισημιτισμού | Σειρά: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3

Το κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι ο αόρατος ρατσισμός. Μεγάλο ποσοστό στερεοτύπων, που καλλιεργούν ιδέες
ρατσιστικές, αντισημιτικές και σεξιστικές, εκπέμπονται από τον λόγο των κοινωνικών θεσμών και τον πολιτικό λόγο, ενώ οι
εκφραστές αυτών των ιδεών δεν έχουν συνείδηση ότι τις εκπέμπουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγχρόνως οι περισσότεροι
αυτοαναγνωρίζονται φορείς δημοκρατικών πεποιθήσεων και ιδεολογικοί πολέμιοι όλων των διακρίσεων.
Το ρατσιστικό φαινόμενο χαρακτηρίζουν καταλυτικές αντιφάσεις. Οι έρευνες (ευρωπαϊκών και κρατικών θεσμών) δείχνουν
ότι οι πολίτες των δυτικών χωρών εμφανίζονται σε ψηλά ποσοστά αντίπαλοι των ρατσιστικών ιδεών, που άλλωστε έχουν
από το 1945 αναιρεθεί από τις επιστήμες και καταδικαστεί διεθνώς πολιτικά και ηθικά. Παράλληλα, ο ρατσισμός συνεχίζει
να ασκεί ισχυρή επίδραση. Παρά την αναίρεση και καταδίκη του (πρώτη αντίφαση) ο ρατσισμός αναβιώνει κατά περιόδους,
όπως π.χ. συμβαίνει τα τελευταία 25 χρόνια στην Ευρώπη και ευρύτερα. Παρά την αποδοχή της καταδίκης τους από τους
πολίτες (δεύτερη αντίφαση), οι διακρίσεις σταδιακά πείθουν αυξανόμενα ποσοστά πολιτών. Και παρά το γεγονός ότι
διαδίδονται από ακροδεξιές ομάδες και κόμματα (τρίτη αντίφαση), ο σεξισμός, ο φυλετισμός, ο αντισημιτισμός, η
ξενοφοβία, η μισαλλοδοξία κ.ά. απλώνονται ανησυχητικά στις δυτικές δημοκρατίες σήμερα.
Στόχος του βιβλίου είναι η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα γιατί άραγε ιδέες επιστημονικά, ηθικά και πολιτικά
ο
καταδικασμένες ξαναπλανώνται τον 21 αιώνα πάνω από την ενωμένη Ευρώπη και όλη τη Δύση. Η ανάλυση θα δείξει ότι
απαντήσεις σε αυτό το γιατί κρύβονται στην αόρατη πλευρά του κοινωνικού φαινομένου, στον αόρατο ρατσισμό στον
κόσμο, με επίκεντρο την Ελλάδα και την ΕΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Γρηγόρης Ανανιάδης, Χριστίνα Κουλούρη, Στέφανος Παπαγεωργίου (επιμέλεια) | ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Τιμητικός τόμος για τον Στέφανο Πεσμαζόγλου | Σειρά: ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Γράφουν οι: Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Σωτήρης Βαλντέν, Λίνα Βεντούρα, Βασιλική Γεωργιάδου, Γιάννης Γιανουλόπουλος,
Καλλιρρόη Δαφνά, Ανδρέας Εμπειρίκος, Σταύρος Ζουμπουλάκης, Χρήστος Ηλιάδης, Αλέξης Ηρακλείδης, Ηρακλής Μήλλας,
Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Δέσποινα Παπαδημητρίου, Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Νίκος Σιγάλας, Σάββας Ε. Τσιλένης, Γιῶργος
Φαράκλας, Δημήτρης Χριστόπουλος, Damla Demirözü, Bruce Robbins.
Αφοσιωμένος πανεπιστημιακός, βιβλιοφάγος και κοσμοπολίτης, στρατευμένος στις ιδέες του και διανοούμενος με διακριτή
δημόσια δράση, ο Στέφανος Πεσμαζόγλου υπήρξε ταυτόχρονα ερευνητής, συγγραφέας και δάσκαλος στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επί είκοσι επτά έτη. Κουβαλώντας τη βαριά οικογενειακή κληρονομιά
τεσσάρων γενεών, διεκδικώντας τη δική του ρωγμή στις επιβεβλημένες κανονικότητες, βιώνοντας ως υπαρξιακή πρόκληση
την επιτάχυνση της ιστορίας από τον Μάη του ’68 και μετά, νιώθει να ζει σε μια συνεχή δίνη, ευαίσθητος δέκτης των
καταιγιστικών εξελίξεων στην ελληνική, βαλκανική και παγκόσμια ιστορία που ακολούθησαν. Όπως προκύπτει και από τη
χειμαρρώδη, αφοπλιστικά ειλικρινή συνέντευξη που συνεισφέρει σε αυτό το βιβλίο, ο Πεσμαζόγλου ακολούθησε μια
πορεία συνεχών «ανακαλύψεων», η οποία αποτυπώθηκε στα «νήματα» –ασυνείδητα κατά τον ίδιο– που διατρέχουν και
οργανώνουν το επιστημονικό έργο και τις δημόσιες παρεμβάσεις του.
Στον παρόντα τόμο συναντώνται φίλοι και συνάδελφοί του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους οποίους
διασταυρώθηκε σε διαφορετικές στιγμές αυτής της διαδρομής. Δεν πρόκειται απλώς για μια συλλογή άρθρων με
διαφορετικά θέματα, αλλά για συμβολή σε ένα διεπιστημονικό πεδίο, με επίκεντρο τα εθνοτικά ζητήματα και τα
προβλήματα του εθνικισμού, που αποτέλεσαν σταθερές της δουλειάς του – προϊόν των δικών του εμπειριών και της
πολιτικής του ευαισθητοποίησης, από τη σχολική εκπαίδευση και τις αποσιωπήσεις της μέχρι τους πολέμους στη
Γιουγκοσλαβία, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ζητήματα μειονοτήτων και μεταναστών. Τα δεκαεννέα άρθρα που
συγκεντρώθηκαν εδώ ανταποκρίνονται στην πολυσχιδή ακαδημαϊκή του ταυτότητα, οικοδομώντας γέφυρες με τους τομείς
που καλλιέργησε: κοινωνιολογία, κοινωνική θεωρία, πολιτική φιλοσοφία, κοινωνική και πολιτική ιστορία. Καλύπτουν δε μια
μακρά ιστορική περίοδο από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, αναλύοντας γλωσσικά, πολιτικά και ιδεολογικά φαινόμενα και
ανατέμνοντας την εξωτερική και εσωτερική πολιτική στη βραχεία και στη μακρά διάρκεια. Οι θεωρητικές πραγματείες
συνυπάρχουν με τις εμπειρικές έρευνες, η τεκμηρίωση με την ανάλυση, συγκροτώντας ένα συλλογικό έργο που ανανεώνει
τον διάλογο για τις ταυτότητες και τις ετερότητες, αξιοποιώντας τα ερευνητικά κεκτημένα των τελευταίων δεκαετιών.

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Αθηνά Πεγκλίδου (επιμέλεια) | ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Σειρά: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Γράφουν οι: Κώστας Αϊβαλιώτης, Χρήστος Βαρβαντάκης, Ευγενία Γιαννουρή, Γιάννης Δρίνης, Κωνσταντίνος Καλαντζής, Ρένα
Λουτζάκη, Κώστας Μάντζος, Ρίκι Βαν Μπούσχοτεν, Βασίλης Νιτσιάκος, Μαριάννα Οικονόμου, Αθηνά Πεγκλίδου ,Φωτεινή
Τσιμπιρίδου, Susanna Hoffman, Peter Loizos, Colette Piault
Η κάμερα σε όλες τις τεχνολογικές της εκδοχές και με όλα τα υλικοαισθητικά της παράγωγα είναι συνδεδεμένη με την
ποιητική της εθνογραφίας. Οι εικόνες της, κινούμενες και ακίνητες, δεν είναι απλές μιμητικές καταγραφές, αλλά
μετουσιώνουν το περίπλοκο παιχνίδι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, σε αυτό που λέγεται και αυτό που δεν λέγεται, σε
αυτό που δείχνεται και αυτό που δεν δείχνεται. Ως τέτοιες διαθέτουν μια πρωτοποριακή δυνατότητα να συνθέτουν τη
δράση τους με τη δράση του Άλλου, να συνδέουν μορφές κατανόησης με την παρουσίαση των συμμετεχόντων στο
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εθνογραφικό πεδίο, να δημιουργούν πρωτόγνωρες σχέσεις συμμετοχής και συνέργειας, αγγίζοντας την προοπτική μιας
Εφαρμοσμένης, Συμμετοχικής, Συμμετρικής Ανθρωπολογίας. Αν δούμε την κάμερα, όχι ως μέσο εργαλειακής
ορθολογικότητας και συσσώρευσης «δεδομένων», αλλά ως τρόπο παραγωγής πολλαπλών φαινομενικοτήτων, τότε αυτή
μπορεί να ξυπνήσει το βίωμα της διαπολιτισμικής συνάντησης, να διευρύνει την εμπειρία της εθνογραφίας και της
αναπαράστασής της.
Κεντρικό θέμα αυτού του συλλογικού τόμου αποτελεί η σχέση οπτικής τεχνολογίας και εθνογραφίας. Ακολουθώντας τις
ιδιαίτερες διαδρομές του ανθρωπολογικού λόγου στον ελληνικό χώρο, τα κείμενα αναδεικνύουν ζητήματα σχετικά με τις
πολιτισμικές διαδικασίες και τις διαπροσωπικές δυναμικές που αναπτύσσονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων,
πολυμέσων και υπερμέσων στην έρευνα πεδίου. Απασχολεί η πολιτική, ο τρόπος και το βίωμα της λήψης στο πεδίο, και στη
συνέχεια της μετατροπής της σε διάφορες εκδοχές πολιτισμικής αναπαράστασης, όπως αδημοσίευτες φωτογραφίες πεδίου,
δημοσιευμένες συλλογές φωτογραφιών, εθνογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, blogs, vlogs, web-documentaries, προβολές και
εκθέσεις σε μουσειακό περιβάλλον και φεστιβάλ. Αναφαίνεται έτσι η μικροφυσική της λήψης και της οπτικής
αναπαράστασης και σχολιάζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα οι εγχώριες ιστορικές καταβολές της.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Milo Beckman | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ | Μετάφραση: Τεύκρος Μιχαηλίδης | Σειρά: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια εικονογραφημένη περιήγηση στις δομές και τους ειρμούς που ονομάζουμε μαθηματικά.
Οι μόνοι αριθμοί σ’ αυτό το βιβλίο είναι οι αριθμοί των σελίδων.
Το Μαθηματικά χωρίς αριθμούς είναι ένας πρωτότυπος, ζωντανός, διαδραστικός οδηγός στους τρεις βασικούς κλάδους των
θεωρητικών μαθηματικών – τοπολογία, ανάλυση και άλγεβρα – που αποδεικνύονται εντυπωσιακά κατανοητοί. Αυτό το
βιβλίο ανατρέπει τη συμβατική προσέγγιση στα μαθηματικά ενθαρρύνοντάς σας να σκεφτείτε δημιουργικά σχετικά με το
σχήμα και τη διάσταση, το άπειρο και το απειροστό, τις συμμετρίες, τις αποδείξεις και τον τρόπο με τον οποίο
συνταιριάζονται όλες αυτές οι έννοιες. Ο αναγνώστης θα απολαύσει μια ελεύθερη περιδιάβαση ανάμεσα στις αμίμητες
απολαύσεις και τα άλυτα μυστήρια αυτού του τόσο σημαντικού γνωστικού αντικειμένου.
Όπως με την κλασική αλληγορία Flatland, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από έναν αιώνα, ή το Godel, Escher, Bach
του Douglas Hofstadter, πριν από σαράντα χρόνια, δεν υπήρξε ποτέ βιβλίο παρόμοιο με το Μαθηματικά χωρίς αριθμούς.
Ένα σωρό εκλαϊκευτικά αναγνώσματα ασχολήθηκαν με αριθμούς όπως το π, το μηδέν ή το άπειρο. Αυτό το βιβλίο πηγαίνει
πολύ πάρα πέρα θέτοντας ερωτήματα όπως: Πόσα σχήματα υπάρχουν; Υπάρχει κάτι πιο μεγάλο από το άπειρο; Είναι άραγε
είναι τα μαθηματικά κάτι αληθινό; Ο Μίλο Μπέκμαν εξηγεί γιατί τα μαθηματικά είναι κατά κύριο λόγο αναγνώριση μοτίβων
και πώς μας εκπλήσσουν διαρκώς αναδεικνύοντας απροσδόκητες, χρήσιμες διασυνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο.
Οι φιλοδοξίες αυτού του βιβλίου απαιτούν έναν ιδιαίτερο τύπο συγγραφέα: έναν ευρηματικό, πρωτότυπο διανοητή, που
ακολουθεί την πορεία του με πάθος κι ενθουσιασμό. Παιδί-θαύμα, ο Milo Beckman ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα
μαθηματικά σε ηλικία δεκαέξι ετών, όταν ήταν δευτεροετής στο Χάρβαρντ· την εποχή που συνέγραψε αυτό το βιβλίο,
μελετούσε τις φιλοσοφικές βάσεις της φυσικής στο Κολούμπια με την καθοδήγηση, μεταξύ άλλων, του Brian Greene.
«Ένα ευχάριστο, χαλαρό και γοητευτικό ταξίδι στον κόσμο των μαθηματικών και τη σχέση του με τον κόσμο των ανθρώπων
– χωρίς ούτε έναν αριθμό! Θα έπρεπε όλοι να διαβάσουν αυτό το συναρπαστικό βιβλίο, ακόμα και οι μαθηματικοί». — Ian
Stewart, καθηγητής μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Warwick, συγγραφέας του Παίζει ο Θεός ζάρια;
«Με γοητεία, ασίγαστο ενθουσιασμό κι ένα σωρό σκίτσα, το Μαθηματικά χωρίς αριθμούς βαλσάρει με τον αναγνώστη
μέσα σ’ έναν κήπο ανώτερων μαθηματικών». — Jordan Ellenberg, καθηγητής μαθηματικών, Πανεπιστήμιο WisconsinMadison, συγγραφέας του Πώς να μην κάνετε λάθος.
«Αν είχατε ποτέ την περιέργεια να γνωρίσετε τις ωραίες ιδέες και έννοιες των μοντέρνων μαθηματικών, αλλά φοβόσασταν
να το επιχειρήσετε, αυτό το βιβλίο είναι για σας. Ο Milo Beckman μάς παρουσιάζει με ευανάγνωστο τρόπο τις ανοίκειες
έννοιες και ιδέες που εξηγούν γιατί τα σύγχρονα μαθηματικά αποτελούν έναν τόσο συναρπαστικό και αποδοτικό κλάδο της
ανθρώπινης σκέψης». — Graham Farmelo, συγγραφέας του The Universe Speaks in Numbers, επιμελητής του Οι μεγάλες
εξισώσεις του εικοστού αιώνα.

Guy Leschziner | Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Ταξίδια στον νυχτερινό εγκέφαλο | Μετάφραση:
Μιχάλης Λαλιώτης | Σειρά: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για τους ασθενείς του Γκάι Λεσζίνερ δεν υπάρχει ανάπαυση, ούτε για το νου ούτε για το σώμα. Η αϋπνία, η ναρκοληψία, οι
νυχτερινοί τρόμοι, η άπνοια και η υπνοβασία δεν είναι παρά κάποιες από τις παθήσεις που δεν επιτρέπουν στους ασθενείς
να κοιμηθούν – και οι εμπειρίες τους στην προσπάθεια να το πετύχουν είναι από το υλικό που φτιάχνονται οι εφιάλτες.
Δαιμονικές παραισθήσεις τόσο τρομαχτικές που τους κάνουν να αισθάνονται ότι παραλύουν. Πόδια που δεν μπορούν να
μείνουν στιγμή ακίνητα και που κλωτσάνε απροσδόκητα και ανεξέλεγκτα, ταλανίζοντας τόσο τον πάσχοντα όσο και όποιον
κοιμάται μαζί του. Αποσυντονισμένοι κιρκάδιοι ρυθμοί που μπερδεύουν τη μέρα και τη νύχτα στο ρολόι του σώματος.
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Επιπλέον, υπάρχουν οι ακραίες περιπτώσεις: Μια γυναίκα σε κατάσταση βαθύ ύπνου η οποία ντύνεται, μπαίνει στο
αυτοκίνητό της και οδηγεί αρκετά χιλιόμετρα, προτού επιστρέψει στο σπίτι και το κρεβάτι της. Ο άντρας που για ολόκληρες
δεκαετίες αδειάζει κουζίνες τρώγοντας κοιμισμένος. Ο έφηβος που πάσχει από το σοβαρό -αλλά με ατυχές παρατσούκλιΣύνδρομο της Ωραίας Κοιμωμένης, ο οποίος είναι καθηλωμένος σε έναν κύκλο παρατεταμένης απάθειας, ακόρεστης όρεξης
και εντελώς αταίριαστων εκδηλώσεων επιθετικότητας και υπερσεξουαλικότητας ενώ είναι ξύπνιος.
Μέσα από ιστορίες γεμάτες συμπόνια για τους ασθενείς του και τις παθήσεις τους, ο Λεζίνερ παρουσιάζει τα
νευροεπιστημονικά δεδομένα του εγκεφάλου που κοιμάται, αποκαλύπτοντας τους πολλούς βιολογικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να εξασφαλίσουμε την ανάπαυση, που δεν διατηρεί μόνο τη σωματική και την
ψυχική μας υγεία, αλλά βελτιώνει επίσης τις νοητικές μας ικανότητες και τη συνολική μας ευτυχία.
«Πιστό στην παράδοση του Όλιβερ Σακς. Ένα συναρπαστικό βιβλίο». - MARTHA KEARNEY

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Μαρία Φαφαλιού | ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. Μαρτυρίες | Σειρά: ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Κορίτσια στις παρυφές της κοινωνίας. Στο περιθώριο. Συχνά «εν κινδύνω». Κάποιες φορές σε αναμορφωτήρια, σε
κρατητήρια, ή ακόμα και στη φυλακή. Σχεδόν πάντοτε όμως -όπου κι αν βρίσκονται- «έγκλειστα» στο αδιέξοδο της
αδυναμίας να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους.
Στοχασμοί για τις συνθήκες που ωθούν σε παραβατικές ή μη συμπεριφορές. Αλλά και στοχασμοί για τις κινητήριες δυνάμεις
που συντείνουν ώστε να ξεφύγουν κάποια κορίτσια από τον ασφυκτικό κλοιό και να διαμορφώσουν τη ζωή τους όπως
πραγματικά θα την ήθελαν. Στοχασμοί, τέλος, για τον ρόλο της Πολιτείας και του Πολίτη.
Ένα μωσαϊκό της κοινωνικής ιστορίας του τόπου μας στα τελευταία εκατό και πλέον χρόνια, μέσα από μαρτυρίες,
φωτογραφίες, σκίτσα, ημερολόγια, αποκόμματα από εφημερίδες, επιστημονικά άρθρα, λογοτεχνικά κείμενα.
Το βιβλίο, διαχρονικό και συνάμα όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο, το προλογίζει ο πρώην «Συνήγορος του Παιδιού» Γιώργος
Μόσχος.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Γεωργία Τσουκαλοχωρίτη | ΤΟ ΚΕΝΟ | Σειρά: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
«Η φύση ολόκληρη, λοιπόν, συνίσταται από δύο πράγματα: από σώματα και από το κενό.» T.L. Carus
Η έννοια του κενού έχει διττή σημασία σ’ αυτή τη συλλογή. Κάποιοι χαρακτήρες, αποκομμένοι
από το σώμα και το συναίσθημά τους λόγω κοινωνικών συνθηκών, το βιώνουν ως έλλειψη.
Μια γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος συνειδητοποιεί ότι ποτέ δεν αποφάσιζε εκείνη για τον
εαυτό της, μια νεαρή κοπέλα βιώνει την αστυνομική βία, ένα ζευγάρι αντρών δυσκολεύεται με
τα προς το ζην. Άλλοι πάλι επιδιώκουν την αίσθηση πληρότητας που μπορεί να προσφέρει.
Ένας νεαρός άντρας που ερωτεύεται ενώ περνάει μια καταθλιπτική φάση, μια παρέα που
κανονίζει τα καλοκαιρινά της σχέδια, μια νέα φιλία που δημιουργείται εν καιρώ πανδημίας και
πολλοί ακόμη χαρακτήρες και καταστάσεις παρουσιάζουν πως αυτή η αίσθηση του κενού υπάρχει με διάφορες
μορφές μέσα στην καθημερινότητα μας.
Ανδρέας Κοντόπουλος | ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΜΠΙΑΖΕ ΠΟΤΕ | Σειρά: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Κανείς δεν θα στεκόταν περαιτέρω στην ιστορία κάποιου τυχαίου με το παράξενα αδιάφορο όνομα Έρικ Πάουερς, αν η
στιγμιαία προσοχή του πάνω στο πρόσωπο αυτό δεν συνέπιπτε με την αναγγελία του θανάτου του.
Περνώντας αναγκαστικά στη δεύτερη σελίδα, ο αποτίνων φόρο τιμής στην πρώτη σελίδα σχηματίζει εύκολα την εντύπωση
ότι ο Έρικ Πάουερς δεν υπήρξε τίποτα περισσότερο από έναν κοινό νέο, μετρίου αναστήματος, ο οποίος μεγαλώνοντας
άρχισε να βάφει τα μαλλιά του.
Όχι, όχι, δεν πρόκειται περί αυτού, το υπόσχομαι, και ο ήρωας μου δεν βάφει τα μαλλιά του, δεν τον φαντάστηκα έτσι, ίσως
βέβαια επειδή εγώ δεν τα βάφω κι ούτε θα τα έβαφα ποτέ, εκείνος όμως μπορεί και να τα έβαφε, τώρα που το σκέφτομαι,
ναι, φυσικά, αυτός θα ήταν ικανός να τα βάφει.
Σαν αποκρυσταλλώθηκε μέσα του, με τη μορφή σταγόνας που τον ξεχείλισε, η ιδέα ότι τα πάντα γύρω του –αλλά και μέσα
του τελικά– εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα της βαφής που χρησιμοποιεί κανείς για να τα μασκαρέψει, τα
παράτησε όλα κι άρχισε να ασχολείται εντατικά με την μπογιά την ίδια.
Και τα κατάφερε.
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ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Binni Kirshenbaum | ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΜΑΛΛΟΝ | Μετάφραση: Γιάννης Βογιατζής | Σειρά: ΞΕΝΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Είναι παραμονή Πρωτοχρονιάς, η γιορτή της αναγκαστικής ευθυμίας, της υποχρεωτικής διασκέδασης και των, πανταχού
παρόντων, χάρτινων καπέλων. Ενώ δειπνούσε έξω με τον σύζυγό της και τους φίλους τους, μια καυστική, πνευματώδης και
καταθλιπτική συγγραφέας καταρρέει πλήρως. Η ψυχική της κατάρρευση την οδηγεί στην ψυχιατρική πτέρυγα ενός
διάσημου νοσοκομείου της Νέας Υόρκης, όπου αρνείται όλους τους τρόπους συνιστώμενης θεραπείας. Αντίθετα, περνάει
τον χρόνο της καταγράφοντας τις ζωές των έγκλειστων ομοιοπαθών της «παλαβών» και γράφοντας ένα μυθιστόρημα για το
πώς κατέληξε σ’ αυτό το μέρος. Η ιστορία της είναι μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα οδυνηρή κατάδυση στο διαταραγμένο
μυαλό μιας γυναίκας που βλέπει τον κόσμο πιο καθαρά απ’ όσο θα ’πρεπε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ----------------------------------------------------------------Yuval Noah Harari | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΙ 1. Πώς κατακτήσαμε τον κόσμο
Μετάφραση: Μιχάλης Λαλιώτης | Κυκλοφορεί 13/10/2022
Σε αυτό το αποκαλυπτικό και συναρπαστικό βιβλίο για νέους αναγνώστες, ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι,
συγγραφέας του μπεστ σέλερ Sapiens, απευθύνεται με το μοναδικό του στιλ σε ένα εντελώς νέο
κοινό. Μια επική και αληθινή ιστορία κατάλληλη για αναγνώστες από 9 έως 99 ετών.
ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ;
Το τέλειο βιβλίο για όποιον έχει αναρωτηθεί: Ποιοι είμαστε; Και πώς φτάσαμε ως εδώ;
Από τις σαβάνες της Αφρικής μέχρι τους πάγους της Γροιλανδίας, οι άνθρωποι είναι οι κυρίαρχοι του
πλανήτη Γη. Πώς όμως γίναμε τόσο ισχυροί; Το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι έχουν μια
υπερδύναμη και ότι την έχουν χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσουν παράξενα και μυστηριώδη
πράγματα – από φαντάσματα και πνεύματα μέχρι κυβερνήσεις και εταιρείες.
Ακολουθήστε τους αρχαίους ανθρώπους στο ταξίδι που τους οδήγησε έξω από την Αφρική και μάθετε
στην πορεία πώς η φωτιά συρρίκνωσε το στομάχι μας, τι μας λέει το ποδόσφαιρο για τους ανθρώπους και γιατί το χρήμα
είναι το πιο πετυχημένο παραμύθι. Πρόκειται για την ιστορία της ανθρωπότητας όπως δεν την έχετε ακούσει ξανά, με
νάνους, γιγάντια φίδια, το Μεγάλο Πνεύμα του Λιονταριού που ζει πάνω απ’ τα σύννεφα, και το δάχτυλο ενός παιδιού
50.000 χρονών που αποκαλύπτει τα μυστήρια της καταγωγής του ανθρώπου.

Jostein Gaarder | Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ - 1. Η φιλοσοφία από τον Σωκράτη
στον Νεύτωνα
Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη | Κυκλοφορεί 10/11/2022
Ένα δημοφιλές μυθιστόρημα που έχει κατακτήσει δεκάδες εκατομμύρια αναγνώστες
ανακαλύπτεται εκ νέου χάρη σε ένα graphic novel γεμάτο χιούμορ και σοφία.
Ο κόσμος της Σοφίας του Νορβηγού Jostein Gaarder, ένα «μυθιστόρημα φιλοσοφικής μάθησης»
που κυκλοφόρησε το 1991, έγινε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο και σημάδεψε αναμφίβολα
πολλές γενιές. Μεταφράστηκε σε 54 γλώσσες και έφτασε τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα σε
πωλήσεις.
Αυτό το graphic novel είναι η τέλεια ευκαιρία για να ανακαλύψουν οι αναγνώστες και οι
αναγνώστριες της εποχής μας όλες τις σημαντικές φιλοσοφικές ιδέες από τον αρχαίο κόσμο
μέχρι σήμερα, χάρη σε μια Σοφία που έχει εξελιχθεί, που χρησιμοποιεί τα social media, που καταπολεμά τον μισογυνισμό
και αγωνίζεται ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
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