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Στο ηλεκτρονικό 

μας κατάστημα θα 

βρείτε όλα τα βιβλία 

των εκδόσεών 

μας, με σημαντικές 

εκπτώσεις. 

www.enalekdoseis.gr
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
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Ο 

ι Εναλλακτικές Εκδόσεις στα 40 χρόνια της διαδρομής τους, έχουν εκδώσει τριακόσιους 
τίτλους βιβλίων, κάθε είδους, και συνεχίζουν να παραμένουν εκδοτικά ενεργές. Παράλ-
ληλα εκδίδουν, μαζί με άλλους, το περιοδικό Άρδην, που το 2020 εξέδωσε και το 118ο 
τεύχος του, καθώς και τον νέο Λόγιο Ερμή, που έχει εκδώσει 20 τεύχη. Οι Εναλλακτικές 

Εκδόσεις, το Άρδην και ο ν. Λόγιος Ερμής, υπηρετούν κατ’ εξοχήν τον λόγιο και όχι τον κερδώο 
Ερμή. Σε μια εποχή έκπτωσης του λόγου και της γραφής, σε μια εποχή κρίσης των ιδεολογιών, 
ενώ εξελίσσονται και παρακολουθούν τα σύγχρονα ρεύματα, ταυτόχρονα επιμένουν σταθερά στις 
αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν από τα πρώτα τους βήματα. 

Απορρίψαμε τόσο την ξενομανία και την μιμητική εισαγωγή ξένων προτύπων και ιδεολογιών 
και ταυτόχρονα την τυφλή και μονοδιάστατη προσκόλληση στο παρελθόν. Το παρελθόν αποτε-
λεί το αναγκαίο στέρεο έδαφος για την βίωση του παρόντος και την οικοδόμηση του μέλλοντος. 
Στόχος μας παραμένει πάντοτε ο «εκσυγχρονισμός» της παράδοσής μας. Ριζωμένοι σε αυτή την 
παράδοση έχουμε ανοικτά τα μάτια και τον νου μας σε όλα εκείνα τα ξένα ρεύματα που μπορού-
με και πρέπει να αφομοιώσουμε δημιουργικά. Εάν και πόσο καταφέραμε αυτό το στόχο, μέσα 
από την εκδοτική μας δραστηριότητα, εναπόκειται στους φίλους των Εκδόσεων και των εντύπων 
μας να το βεβαιώσουν. 



Συνδρομή 
περιοδικού Άρδην

Τιμή Τεύχους: 6 ευρώ

Ετήσια (6 τεύχη) Συνδρομή 
Εσωτερικού: 35 €

Ετήσια (6 τεύχη) Συνδρομή 
Εξωτερικού & Κύπρου: 60 €
Ετήσια (6 τεύχη)Συνδρομή 

Υποστήριξης: 50 €

D

Συνδρομή περιοδικού 
νέος Ερμής ο Λόγιος

Τιμή Τεύχους: 13 ευρώ

Ετήσια (3 τεύχη) Συνδρομή 
Εσωτερικού: 35 €

Ετήσια (3 τεύχη) Συνδρομή 
Εξωτερικού & Κύπρος : 60 €

Ετήσια (3 τεύχη) Συνδρομή 
Οργανισμών: 70 €

Διετής (6 τεύχη) Συνδρομή 
Οργανισμών: 140 €

D

Συνδρομή 
εφημερίδας Ρήξη

Τιμή φύλλου Ρήξης: 2 ευρώ

Ετήσια (12 τεύχη) Συνδρομή 
εσωτερικού: 30 €

Ηλεκτρονική συνδρομή:
Ετήσια (12 τεύχη): 15 €

D

Αριθμός Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 116/768054-65  IBAN: GR12 0110 1160 0000 1167 6805 465

Με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (perardin@gmail.com) ή τηλεφωνώντας στο 210 3826319 ενημερώστε 
μας από ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συνδρομή.

σ Υ ν δ Ρ ο Μ Ε σ

Α Ρ Δ Η Ν Ρ Η Ξ ΗΝΕΟΣ ΕΡΜΗΣ
Ο ΛΟΓΙΟΣ
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16,00 €

mΑ ΝωΛΗΣ ΛΑ ΜΠΡΙ ΔΗΣ

Η ποί η ση και το η θι κό πρό βλη μα

Συλ λο γή κει μέ νων του Μα νώλη Λα μπρί-
δη η ο ποί α α πο τε λεί ταυ τό χρο να έκ δο-
ση ε νός ση μα ντι κού για την ελ λη νι κή 
γραμ μα τεί α έρ γου και έ να φό ρο τι μής 
σε έ ναν συγ γρα φέ α που σφρά γι σε τη με-
τα πο λε μι κή πε ρί ο δο. Πε ριέ χο νται κεί με-
να για τον Κα ρυω τά κη, τον Κα βά φη, τον 
Βάρ να λη, τον Χάκ κα, τον Α να γνω στά κη, 
τον ρε α λι σμό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ

Ο Μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων

Ο Γ. Μη λιός, πα ρου σιά ζο ντας κεί με να 
τεσ σά ρων Ελ λή νων μαρ ξι στών (Κορ δά-
τος, Μά ξι μος, Λε κα τσάς, Που λα ντζάς), 
α να λύ ει και προ σεγ γί ζει μέ σα απ’ αυ τά 
τη δια χρο νι κό τη τα του μαρ ξι στι κού έρ-
γου και του μαρ ξι σμού στην Ελλάδα.

xΑΡΗΣ ΝΑξΑΚΗΣ

Οι βιο μη χα νί ες της γνώ σης και της 
πλη ρο φο ρίας

Ο συγ γρα φέ ας πραγ μα τεύ ε ται την ει σβο-
λή της πλη ρο φο ρί ας στην οι κο νο μί α και 
στη ζω ή των αν θρώ πων καθώς και τον 
τρό πο με τον οποίο αυ τή με τα τρέ πε ται σε 
ά υ λο ε μπό ρευ μα, υ περ βαί νο ντας τα κα-
θιε ρω μέ να μαρ ξι στι κά σχή μα τα σχε τι κά 
με την υ φή του ε μπο ρεύ μα τος. 

xΑ ΡΗΣ ΝΑ ξΑ ΚΗΣ

Η φτώ χεια των Ε θνών

Στον α νε πτυγ μέ νο σή με ρα κό σμο ε ξε-
λίσ σε ται μια α ξε πέ ρα στη α ντί φα ση 
πλού του και φτώ χειας, που δεν ο φεί-
λε ται στην έλ λει ψη α νά πτυ ξης, αλ λά 
στον θρί αμ βο της ε λεύ θε ρης α γο ράς, 
την α να δια νο μή του ει σο δή μα τος υ πέρ 
των προ νο μιού χων τά ξε ων. Η σύγ χρο νη 
φτώ χεια γεν νιέ ται α πό την ευ η με ρία.

ΜARc Βloch

Α πο λο γί α για την ι στο ρί α (γ' έκδοση)

Ο marc Bloch ε ξετάζει τον τρό πο πα ρα-
γω γής και δια τύ πω σης της ι στο ρι κής 
γνώ σης. Δεν ε πι θυ μεί να δώ σει έ να θε ω-
ρη τι κό βι βλί ο ι στο ρι κής με θο δο λο γί ας. 
Αντι με τω πί ζει το έργο του ως «μνη μό νιο 
ε νός τε χνί τη», ο ο ποί ος α να φέ ρε ται στο 
ε πάγ γελ μα που α σκού σε ε πί χρό νια, δί-
χως να αφιε ρώ νει πο λλή σκέ ψη σε αυ τό.18,00 €

8,00 €

ΦΙ ΛΙΠ ΠΟΣ ΝΙ ΚΟ ΛΟ ΠΟΥ ΛΟΣ

Η κοι νω νιο λο γι κή προ σέγ γι ση του 
λο γο τε χνι κού έρ γου

Δοκίμιο για την κοι νω νιο λο γί α της λο γο-
τε χνί ας που με λε τά την αλ λη λε πί δρα ση 
μεταξύ των κοι νω νι κών συν θη κών 
(δο μών και δια δι κα σιών) και του λο-
γο τε χνι κού έρ γου ή ε νός ο λό κλη ρου 
λο γο τε χνι κού ρεύ μα τος.

6,00 €

12,00 €

8,00 €

ΠΑ ΝΟΣ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΛΟΣ

Τι εί ναι γλώσ σα και πώς λει τουρ γεί

Ο συγ γρα φέ ας α να λύ ει τον ρό λο της 
γλώσ σας στη ζω ή των αν θρώ πων. Ό πως 
ο ί διος α να φέ ρει: «Χω ρίς τη μνή μη δεν 
θα εί χα με αί σθη ση του χρό νου, του κό-
σμου ο λό κλη ρου».

ΓΙΟΥΡ ΓΚΕΝ xΑ ΜΠΕΡ ΜΑΣ

Η η θι κή της ε πι κοι νω νί ας (β' έκδοση)

Το δοκίμιο του J. habermas, κυ ριό τε ρου 
εκ προ σώ που «της δεύ τε ρης γε νιάς» 
της σχο λής της Φραν κφούρ της, που 
πα ρου σιά ζου με σε αυ τήν την έκ δο ση, 
α πο τε λεί έ ναν α πό τους σπου δαιό τε ρους 
σταθ μούς της προ σπά θειας θε με λί ω σης 
μιας σύγ χρο νης η θι κής του Λό γου.

12,00 €

*
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mIchAel loewy, RoBeRt sAyRe

Ε ξέ γερ ση και Με λαγ χο λί α
Ο ρο μα ντι σμός στους α ντί πο δες της νε ω τε ρι κό τη τας  β  Έκδοση

Μια εκτενής μελέτη που ε πι χει ρεί να διε ρευ νή σει το “ά λυ το” αί νιγ μα του ρο μα-
ντι σμού μέ σα α πό μια ι στο ρι κή α να δρο μή α πό τον Ρουσ σώ έ ως τον Μπέν για μιν 
και α πό τον Χέρ ντερ έ ως τον Ρά σκιν και τον Πε γκύ. Στην αναλυτική ει σα γω γή 
του Γ. Καραμπελιά γί νε ται α να φο ρά και στα α ντί στοι χα ελ λη νι κά ρεύ μα τα. 

22,00 €

m. xΛΕ ΤΣΟΣ, Δ.Α. ΚΑ ΤΣΟ ΡΙ ΔΑΣ, x. 
NΑ ξΑ ΚΗΣ, h. Iω Α ΚΕΙ ΜΟ ΓΛΟΥ, A. 
kΑ ΡΑ ΣΑΒ ΒΟ ΓΛΟΥ

Α νερ γί α: Μύ θοι και πραγ μα τι κό τη τα

Ε ναλ λα κτι κές προ σεγ γί σεις για την 
α νερ γί α, κρι τι κή της τρέ χου σας οι κο-
νο μι κής θε ω ρί ας. Η εί σο δος στον 21ο 
αιώ να συ νο δεύ ε ται α πό υ ψη λά πο σο-
στά α νερ γί ας, φτώ χεια και κοι νω νι κό 
α πο κλει σμό.

ΕΝΤΓΚΑΡ ΜΟ ΡΕΝ

Η αν θρώ πι νη φύ ση, το χα μέ νο 
πα ρά δειγ μα

Α πό την ε πο χή του Καρ τέ σιου σκε-
φτό μα στε ε νά ντια στη φύ ση ε νώ 
η α ντι θε τι κή δυά δα άν θρω πος/
ζώ ο, πο λι τι σμός/φύ ση σκο ντά φτει 
στο αυ το νό η το: Ο άν θρω πος δεν 
α πο τε λεί ται α πό δύ ο κομ μά τια, έ να 
βιο-φυ σι κό και έ να ψυ χο-κοι νω νι-
κό, αλ λά ο κα θέ νας μας συ νι στά 
μια βιο -ψυ χο -κοι νω νι κή ο λό τη τα.

10,00 €

15,00 €

ΔΗ ΜΗ ΤΡΗΣ ΚΑ ΤΣΟ ΡΙ ΔΑΣ, ΑΝΕ ΣΤΗΣ 

ΤΑΡ ΠΑ ΓΚΟΣ (επι μέ λεια)

Ο.Ν.Ε.: Μια ε ναλ λα κτι κή προ σέγ γι ση

Εν νέ α κεί με να, τα ο ποί α α σκούν μια 
πολύπλευρη κρι τι κή στην πο λι τι κή για 
την Ο ΝΕ, πι στή ε φαρ μο γή του νε ο φι λε-
λευ θε ρι σμού στα κρά τη-μέ λη της Ε.Ε.

10,00 €

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση β' έκδοση
Η θανάσιμη διελκυστίνδα

Η παγκοσμιοποίηση, προκαλώντας βα-
θύτατες ανατροπές σε πολιτισμούς και 
κοινότητες, επιβάλλοντας από τα πάνω 
ένα ενιαίο κοινωνικό και πολιτισμικό 
μοντέλο, οδηγεί –ιδιαίτερα σε πολιτι-
σμικά πρότυπα εξόχως παραδοσιοκε-
ντρικά όπως το Ισλάμ– σε αντιδράσεις 
που πλήττουν καίρια την ίδια την ανα-
παραγωγή της.

15,00 €

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑ-
ΛΟΜΑΛΟΣ

Περί Ελλάδος και Ελλήνων

Καίτοι τα δύο θέματα «Ελλάς-Έλλη-
νες» αλ λε πι κα λύ πτο νται, εντού τοις θα 
εστιάσω την προ σο χή μου στους Έλλη-
νες ως ένα ιδιαίτερο είδος αν θρώ πων. 
Και παρόλο που οι άν θρω ποι εν γένει 
είναι ζώα εξαι ρε τι κά και αξιοπερίεργα, 
οι Έλληνες πρέπει να ομολογηθεί ότι 
πα ρου σιά ζουν ιδιο τυ πίες. Το γιατί πα-
ραμένει ερω τη μα τι κό αν και παίζει ίσως 
ρόλο η μα κριά ιστορική διαδρομή, που 
κου βα λούν στην πλά τη τους.

10,00 €

δοκιΜιο

20
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1999

19
98
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01

1999

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Οι ένοχοι της τρομο-κρατορίας

Τι εστί lifestyle; – Τι ήταν η 11η Σεπτεμ-
βρίου; Και ποια ήταν η –καθ’ ημάς– 17Ν; 
Τρεις κάπως ασύνδετες, θα λέγαμε σε 
άλλες εποχές, περιπτώσεις, έφτασαν 
στις μέρες μας να συστεγάζονται σχεδόν 
ασφυκτικά, κάτω απ’ το ίδιο, παγκοσμιο-
ποιημένο αδιέξοδο. Όχι το δικό μας. Το 
ζωτικό, πολλές φορές. Αλλά αυτό του 
ορατού, ή και του άυλου αντιπάλου».

10,00 €

20
03

20
06
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας

Εξετάζοντας την πορεία του λαού μας, 
καταλήξαμε ότι στη σκέψη του Ν. Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα και της Δόμνας Σαμίου 
«σημασία στη ζωή έχει να μπορεί από 
το τίποτα να γίνει το παν», όπως και στον 
στίχο του Ο. Ελύτη «ο κόσμος ο μικρός, 
ο μέγας» συνοψίζονται, με προσφυή και 
εύστοχο τρόπο, η εξέλιξη, οι αγωνίες 
και τα πάθη του νεότερου ελληνισμού..

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑ-
ΛΟΜΑΛΟΣ

Για γλώσσα και τέχνη της γραφής

Ïι äç ìï ôé êé óôÝò και οι êá èá ñåõïõ óéÜ-
íïé αðï äÝ÷èçêáí ìéα äõ ôé êïåõ ñù ðáú-
êÞ êáôáóêåõÞ ðïυ ÷ùñßæåé ôïυò Έë-
ëçíåò óôα äýï: Αðü ôη ìåñéÜ οι αñ÷áßïι 
êé αðό ôηí άëëç οι ΝåïÝë ëç íåò, οι «äή-
θåí Έëëçíåò» (Öáë ìå ñÜéåñ). Ó’ áυôÞí ôη 
âáèýôáôç ôïìÞ αντιστοιχεί η κατάτμηση 
της ελληνικής ãëþó óáò óε äýï äήèåí 
αíåîÜñôçôá óý íï ëá: ôηí αñ÷áßá εëëçíéêÞ 
êáι ôη íåïåëëçíéêÞ.

13,00 € 14,00 €

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ο Μύθος του Ανδρέα

Η πορεία του Α. Παπανδρέου στην προ-
δικτατορική, δικτατορική και μεταδικτα-
τορική Ελλάδα. Ο συγγραφέας υπήρξε Γ. 
Γραμματέας ΠΑΚ Δυτ. Γερμανίας, μέλος 
του Εθνικού Συμβουλίου και υπεύθυνος 
του Κέντρου Μελετών και Διαφώτισης 
που επιφορτίστηκε με την τελική διαμόρ-
φωση και συγγραφή της Διακήρυξης της 
3ης του Σεπτέμβρη. 

25,00 €

γιωργος καραμπελιας
Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα
Στη μακρά πορεία της ελληνικής παλιγγενεσίας, ο Βελεστινλής σηματοδοτεί το τέλος μιας 
περιόδου, κατά την οποία οι Έλληνες αναζητούσαν την ανεξαρτησία τους στηριζόμενοι 
πρωτίστως στη συνδρομή των ξένων, και την απαρχή μιας νέας, κατά την οποία τολμούν 
να διανοούνται και να προετοιμάζουν μια νέα ανεξάρτητη πολιτειακή τάξη.

20,00 €

ΓΕωΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής 
Θεολογίας

Το βιβλίο πραγματεύεται τις τάσεις της 
δυτικής θεολογικής παράδοσης και θέτει 
τα ζητήματα της ορθόδοξης εκκλησιαστι-
κής διδασκαλίας με τη διττή στόχευση αφ' 
ενός της κριτικής οικείωσης και αφ' ετέ-
ρου της απόπειρας αυτογνωσίας μέσα 
από την ιστορία της θεολογικής σκέψης.20,00 €

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοτισμός. Το έργο του Κωνσταντί-
νου Καραβίδα και οι συγγενείς προ-
σεγγίσεις

Διδακτορική διατριβή που έχει ως αντικεί-
μενο τον Κοινοτισμό και το νεοελληνικό 
κοινοτικό ρεύμα, όπως εκφράζεται από 
τον Ι. Δραγούμη, τον Κ. Καραβίδα, τον Ν. 
Μαλλούχο και τον Δημ. Δανιηλίδη.

δοκιΜιο

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2014

23,00 €

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Δημοκρατικός Σοσιαλισμός

Ο συγγραφέας, από τα ιδρυτικά στελέχη 
του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, επιχειρεί μια 
γενική εξιστόρηση της ιδεολογικής και 
πολιτικής διαδρομής του Α. Παπανδρέου 
στο σύνολό της. Καταγράφει και ερμη-
νεύει τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές 
και αξίες και την οργανωτική δομή των 
πολιτικών φορέων όπου ο συγγραφέας 
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

10,00 €

20
08

20
07

20
10

20
07

2011

20132011
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Έθνος και θεσμοί στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας
Η κανονιστική εκτροπή στην ελληνική 
ιστοριογραφία

Στο βιβλίο αυτό εκτίθεται συνοπτικά η 
πορεία του ελληνικού έθνους στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα 
διερευνάται μια μεθοδολογική εκτροπή 
στον χώρο της τρέχουσας ιστοριογρα-
φίας, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην έρευνα, καθώς μεταφέρει το ερευ-
νητικό πεδίο από τη μελέτη των υπαρ-
κτών παραδόσεων και των κοινωνικών 
σχέσεων, στην πολιτική ιδεολογία.

ΓΙωΡΓΟΣ ΡΑΚΚΑΣ 

Οικόπεδο και αποικία
Η Ελλάδα στο τέλος της μεταπολίτευσης

Η ευημερία του εκσυγχρονισμού, που 
συντελέστηκε με δανεικά. Για πρώτη 
φορά μετά την κατοχή, ο οικονομικά μη 
ενεργός πληθυσμός είναι περισσότερος 
από τους εργαζόμενους, πράγμα που 
σημαίνει ριζικές ανατροπές στην ταξική 
διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας. 
Αυτή είναι η εφιαλτική εκδοχή του 21ου 
αιώνα, την οποία μας προετοιμάζουν οι 
δυνάμεις της μεταμοντέρνας κατοχής 
και οι συνεργαζόμενες ελληνικές άρ-
χουσες τάξεις. 

15,00 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ. ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕωΡΜΑΣ (επιμέλεια)

Κοινωνική Οικονομία
Θεωρία, Εμπειρία και Προοπτικές

Το βιβλίο αυτό στοχεύει στον εμπλουτισμό του διαλόγου και της πρακτικής για 
την κοινωνική οικονομία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και για τη χώρα μας. 
Γιατί η κοινωνική οικονομία έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να προ-
σφέρει λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

15,00 €

18,00 €

δοκιΜιο

2013

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Μια υπονομευμένη άνοιξη

Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης

Η εκθεμελιωμένη οικονομική κρίση 
που βιώνουμε υπακούει σε μεγάλα 
διεθνή ρεύματα, αλλά αποτελεί πα-
ράλληλα συνέπεια και κορύφωση 
της παρασιτικής ένταξης της ελλη-
νικής οικονομίας και κοινωνίας στη 
Δύση. Αυτή ολοκληρώθηκε στη δι-
άρκεια μιας μακράς ιστορικής δια-
δρομής, που ξεκινά από τον ... 11ο 
αιώνα, όταν ο βυζαντινός ελληνικός 
κόσμος άρχισε να υποτάσσεται οικο-
νομικά στη Βενετία και τη Γένοβα και 
διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τη δι-
άρκεια της Τουρκοκρατίας...

20,00 €

20
13

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Το ξερίζωμα του ανθρώπου
Η κρίση της νεωτερικότητας, οι ιδεο-
λογίες και οι στοχαστές

Η νεωτερικότητα και ο στοχασμός εί-
ναι μια ανοιχτή σχέση, μια διαδικασία 
διαρκώς ασυμπλήρωτη, ακριβώς διότι 
ο άνθρωπος έχει κάποια στοιχεία, που 
δεν αλλοιώνονται από τον χρόνο όπως 
η επιθυμία για ισχύ και αυτοσυντήρηση, 
αλλά είναι και μια αινιγματική και απρό-
βλεπτη ύπαρξη, φωτεινή και σκοτεινή, 
ενθαδική και ανοίκεια, λογική και παι-
γνιώδης, δημιουργός γεγονότων και 
συμβάντων που άλλοτε τα προβλέπου-
με και άλλοτε μας εκπλήσσουν θετικά ή 
και αρνητικά..

18,00 €
20

14
20

14

20
13
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ΖΑΝ ΚΛωΝΤ ΜΙΣΕΑ
Τα μυστήρια της Αριστεράς
«Νομίζω, πως ζούμε σε μια εποχή όπου –από τη μια πλευρά– η επίσημη αριστερά κατέληξε 
σταδιακώς να υιοθετήσει ως προνομιακά συμβολικά της χαρακτηριστικά τον «γάμο δίχως 
περιορισμούς», τη νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης και την οικοδόμηση μιας κατ’ εξοχήν 
εμπορευματικής Ευρώπης (εις βάρος, κατά συνέπεια, της κατά προτεραιότητα υπεράσπισης 
όσων ζουν και εργάζονται σε συνθήκες όλο και πιο επισφαλείς, όλο και πιο απάνθρωπες)... 
Είναι πλέον καιρός, να αναρωτηθούμε τι μπορεί να σημαίνει συγκεκριμένα, σήμερα, ο 
παλιός διαχωρισμός δεξιά / αριστερά. Η άρνηση να ξανασυζητηθεί αυτό το πρόβλημα –και 
να συναγάγουμε έτσι τα διδάγματα από την ιστορία της εποχής μας– εξηγεί κατά μεγάλο 
μέρος το δραματικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα όλοι όσοι πιστεύουν ακόμα στη 
δυνατότητα μιας κοινωνίας ελεύθερης, εξισωτικής και συμβιωτικής ταυτόχρονα.»

15,00 €

ΠΑΝΑΓΙωΤΑ Φ. ΒΑΣΣΗ

Ο «πολιτικός άνθρωπος» στο έργο 
του Κώστα Παπαϊωάννου

Ο άνθρωπος εντός της πολιτικής κοινω-
νίας διαδραματίζει ενεργό ρόλο, ισορ-
ροπώντας και εναρμονίζοντας την ατο-
μικότητά του και την προσωπική του 
ελευθερία με τη συλλογική ζωή και τη 
συλλογική ευημερία. Ο φιλόσοφος Κώ-
στας Παπαϊωάννου φαίνεται να αναζητά 
με το έργο του τη γεφύρωση της νεωτε-
ρικής διαμάχης μεταξύ των δύο αντίπα-
λων ηθικών και οντολογικών μεγεθών, 
αλλά και την ίδια την ιδιότητα του αν-
θρώπου μακριά από τις υπερκαταναλω-
τικές σειρήνες της μαζικής παθητικότη-
τας στις σύγχρονες αστικές δημοκρατίες. 

18,00 €

mIchel oNFRAy

De Sade: το πάθος του κακού και η 
ιδεολογία του εικοστού αιώνα

o Μισέλ Ονφρέ μέσω της αποδόμη-
σης του μαρκήσιου Ντε Σαντ, προβαί-
νει ταυτόχρονα και στην αποδόμηση 
της ιδεολογίας και των πρακτικών 
της διανόησης του 20ού αιώνα, πού 
κατασκεύασε τον μύθο του «θεϊκού 
μαρκήσιου». Για τον Ονφρέ, ο Σαντ 
αποτελεί την έκφραση αυτής θανα-
τογόνος ατομικιστικής ιδεολογίας 
των εκμεταλλευτών και όχι τον εκ-
φραστή μιας αυθεντικής σεξουαλικής 
απελευθέρωσης.

12,00 €

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

6 μήνες που συγκλόνισαν την 
Ελλάδα, β έκδοση
Ιανουάριος-Ιούνιος 2015

Στους έξι πρώτους μήνες του 
2015, οι Έλληνες δοκίμασαν 
όλους τους πιθανούς συνδυα-
σμούς και όλες τις πιθανές διε-
ξόδους για να αντιμετωπίσουν τη 
σαρωτική κρίση που ξέσπασε το 
2010 και συνεχίζεται μέχρι σήμε-
ρα, σε μια επικίνδυνη και καθοδι-
κή σπείρα. Στο βιβλίο αυτό περι-
γράφουμε τις περιπέτειες, τις ευ-
θύνες και τις «στροφές» αυτής 
της μεγάλης διαδρομής. Και πέρα 
από τις ευθύνες της αριστεράς και 
της ηγεσίας της, επισημαίνουμε 
και επιμένουμε στις ίδιες τις ευ-
θύνες του λαϊκού σώματος. 

15,00 €

δοκιΜιο

2014

20
15

20
15

20
15
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Πολίτης του κόσμου
Η νέα λαϊκή πολιτική νοοτροπία

Αντί μιας πραγματικής πολιτισμικής 
πολλαπλότητας, ο μετανεωτερικός 
«πολυπολιτισμός» ως ιδεώδες, κατα-
λήγει μοιραία να συμβιβάζεται με ει-
κόνες που συμβαδίζουν με τα αγοραία 
στερεότυπα της παγκοσμιοποίησης, ως 
στοιχείου μιας δήθεν «αναμφισβήτητης 
προόδου». Πρόκειται για σχήματα σκέ-
ψης που λειτουργούν επίσης γύρω από 
πολιτικής φύσης προβληματισμούς και 
που μοιάζουν επομένως να στοιχειο-
θετούν το πλαίσιο μιας πολιτικής μετα-
νεωτερικότητας: οι τάξεις χωρίς έθνος. 
Τα έθνη χωρίς κράτος. Το κράτος δίχως 
πολιτικά σύνορα...

13,00 €

20
18

ΓΙωΡΓΟΣ ΡΑΚΚΑΣ

Σύγχρονες Βαβέλ
Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα, 
συγκρούσεις: Από τον Άγιο Παντελεή-
μονα στην προσφυγική κρίση

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια 
μελέτης του μεταναστευτικού φαινομέ-
νου σε παγκόσμια κλίμακα και κατ’ εξο-
χήν στην Ελλάδα. Είναι το επιστέγασμα 
μιας μακρόχρονης έρευνας στην αθη-
ναϊκή γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, 
στα πλαίσια διδακτορικής εργασίας του 
συγγραφέα.

17,00 €

20
17

δοκιΜιο

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Το Δημοτικό Τραγούδι, Αποτύπωση της ιδιοπροσωπίας του νεώτερου ελληνισμού

Το δημοτικό τραγούδι, σε αντίθεση με πολλές τρέχουσες «απομυθοποιητικές» θεωρίες, που επι-
θυμούν να το αντιμετωπίσουν ως «ένα μόνο τραγούδι», είναι εν τέλει το βίωμα του ελληνικού 
λαού ως προς τη θέση του στον κόσμο. Το γεγονός πως σήμερα, σε μια εποχή καθολικής παρακ-
μής του ελληνισμού, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το δημοτικό τραγούδι, καταδεικνύει πως, όταν 
ένας πολιτισμός αγγίζει κυριολεκτικά τα όρια της επιβίωσής του, τότε εγκύπτει στα βαθύτερα 
στρώματα της ταυτότητάς του, για να βρει ίσως και τη δύναμη μιας νέας ανάτασης.

2017 18,00 €

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς: 
Η Υπέρβαση

Ο πολιτικός και οικονομικός φιλελευθε-
ρισμός έχει ως αναγκαίο συμπλήρωμά 
του τον πολιτισμικό φιλελευθερισμό. 
Νεοφιλελεύθερη Δεξιά και εθνομηδε-
νιστική/πολυπολιτισμική Αριστερά απο-
τελούν τα δίδυμα αδελφάκια της παγκό-
σμιας «Νέας Τάξης Πραγμάτων». Για να 
επιβιώσουμε σε μια περίοδο παγκόσμι-
ας μετάβασης, όπου Ανατολή και Δύση 
συγκρούονται και να μη μεταβληθούμε 
σε έναν απλό συνοριακό σταθμό, στα 
σύνορα των δύο κόσμων, πρωταρχικός 
στόχος είναι να αντισταθούμε...

15,00 €

20
16

ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ

Νεωτερικότητα και Μεταμοντέρνο στη 
βυζαντινή τέχνη
Στο βιβλίο αυτό εξυψώνεται η βυζαντι-
νή ζωγραφική στον χώρο της υψηλής 
Τέχνης κι εξαγνίζεται η γνώση ως πε-
ποίθηση, ότι δεν αποτελεί χώρο μιας 
τυποποιημένης αγιογραφίας –όπως 
έχει καταντήσει σήμερα– αλλά είναι η 
εξελικτική πορεία της ελληνικής ζω-
γραφικής. από την αρχαιότητα ως την 
πτώση της Κωνσταντινούπολης, αλλά 
και στη συνέχεια.

20,00 €

20
16
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ΓΙωΡΓΟΣ ΡΑΚΚΑΣ

Η βιομηχανία της αλληλεγγύης
Ο Τζωρτζ Σόρος και η νέα ανθρωπι-
στική αυτοκρατορία

Τα ζητήματα που πραγματεύεται το 
ανά χείρας βιβλίο εκκινούν από τη 
ίδια διαπίστωση: Ότι η «αλληλεγ-
γύη» έχει μεταβληθεί σε ιδεολογικό 
όπλο για να δικαιολογήσει την εγκα-
θίδρυση ενός αυτοκρατορικού, και 
αντιδημοκρατικού καθεστώτος. ως 
προνομιακό όπλο χρησιμοποιείται 
και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, 
ενώ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
και η Ελλάδα συνολικά έχουν μετα-
βληθεί στο κατ’ εξοχήν πειραματό-
ζωο αυτού του εγχειρήματος.

13,00 €

20
20

AΛΒΙΝ ΓΚΟΥΛΝΤΝΕΡ

Η άνοδος μιας νέας τάξης & το μέλ-
λον των διανοουμένων

Η νέα τάξη των διανοούμενων συγκρο-
τεί μια πολιτισμική μπουρζουαζία, η 
οποία συσσωρεύει και ιδιοποιείται για 
δικό της όφελος το πολιτισμικό κεφά-
λαιο που έχει παραχθεί ιστορικά και 
συλλογικά μέσα στην κοινωνία. Χρησι-
μοποιώντας το ιδεολόγημα του «επαγ-
γελματισμού», η νέα τάξη, με το «πολι-
τισμικό κεφάλαιο» που κατέχει, γίνεται 
απαραίτητος όρος για την αναπαραγωγή 
και την ίδια την ύπαρξη της παλιάς κεφα-
λαιοκρατικής τάξης. 

15,00 €

20
20

δοκιΜιο

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Παναγιώτης Κονδύλης: Μια διαδρομή

Το βιβλίο συνιστά ένα σχεδίασμα της συμβολής του Παναγιώτη Κονδύλη στην ελληνική πνευ-
ματική ζωή. Μέσα στη γενικευμένη παρακμή του νεώτερου ελληνισμού, ο Παναγιώτης Κον-
δύλης αποτελεί άραγε έναν οδοδείκτη που καταδεικνύει κάποιες «κρυμμένες» δυνατότητες 
ή, μήπως, όπως πιθανώς θα έλεγε ο ίδιος στην κάποτε πικρόχολη οπτική του, συνιστά μια έκ-
φανση του τέλους - στο κύκνειο άσμα ενός άλλοτε μεγάλου πολιτισμού;

2018 14,00 €

ΓΙωΡΓΟΣ kAΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Εκκλησία και γένος εν αιχμαλωσία

Κατά την Τουρκοκρατία και τη Φραγκο-
κρατία, παράλληλα με τη διαρκή αντί-
σταση στα μέτωπα των πολεμικών συ-
γκρούσεων, ο ελληνισμός θα διασωθεί 
ακουμπώντας στις μείζονες πνευματι-
κές παρακαταθήκες του, στην ορθόδο-
ξη πίστη, τη γλώσσα, τη συνείδηση της 
ιστορικής του διαχρονίας και, τέλος, τη 
λαϊκή παράδοση. Και η Εκκλησία, ως ο 
σημαντικότερος θεσμός του υπόδουλου 
γένους, θα διεξάγει έναν αδιάκοπο «δι-
μέτωπο» αγώνα για να διασφαλίσει την 
ορθόδοξη-ελληνική ιδιοπροσωπία.

24,00 €

20
18

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ

Η ξενική εξάρτησις κατά την δια-
δρομήν του Νεοελληνικού Κράτους 
(1821-1945)

Πολιτική Διαμόρφωσις – Εθνική Γη – 
Δανειοδότησις

Το πρώτο βιβλίο του Τάσου Λιγνάδη, βα-
σισμένο στη διδακτορική του διατριβή, 
αποτελεί μια ιδιαίτερη συμβολή στην 
ιστορία της διαμόρφωσης του νεοελλη-
νικού κράτους και των ιδεολογικών ανα-
ζητήσεων που τη συνόδευσαν. Καθώς η 
σημαντική αυτή μελέτη παρέμενε εξα-
ντλημένη και λησμονημένη, οι Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις θεώρησαν απαραίτητη 
την επανακυκλοφορία της.

18,00 €

20
20
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δοκιΜιο ΜικΡη σΕιΡα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Εθνισμός και κοινοτισμός

Η προβολή της σημασίας της κοινότη-
τας από τους Π. Γιαννόπουλο, Ί. Δρα-
γούμη, Δ. Δανιηλίδη, Κ. Καραβίδα, θέτει 
τον στοχασμό σε άμεση αντίθεση με την 
αστική κοινωνία και τα δέοντα που προ-
βάλλει ο δυτικός κόσμος. Η επανανα-
κάλυψη της κοινότητας θέτει τον ελλη-
νισμό στη διαδικασία, που ο Χάιντεγκερ 
ονόμασε «επανεύρεση του εαυτού».

sAmuel ph. huNtINGtoN 
(mc νeil, θ. στο φο ρο που λοσ, κ. ζου
ρα ρισ, γ. κα ρα μπε λιασ, x. γιαν να ρασ) 
(γ' έκδοση συμπληρωμένη)

Η Σύ γκρου ση Α να το λής-Δύ σης

Πε ρι λαμ βά νει τα δύ ο βα σι κά δο κί μια του 
Χά ντι γκτον για τη σύ γκρου ση Α να το λής-
Δύ σης, ό που υ ιο θε τεί την εκδοχή της Δύ-
σης-φρού ριο, α πορ ρί πτο ντας τη φε νά κη 
της πα γκο σμιο ποί η σης. Τις απόψεις του 
σχολιάζουν πέ ντε συγ γρα φείς.

JulIA kRIstevA

Έθνη χωρίς εθνικισμό (β' έκδοση)

«Η θεοποίηση της καταγωγής ως έκφρα-
ση μίσους βρίσκει το ταίρι της στο μίσος 
της καταγωγής. Αυτοί που καταπιέζουν 
την καταγωγή τους, που απεχθάνονται 
τον εαυτό τους σπέρνουν το ίδιο μίσος 
για τον εαυτό, αλλά νομίζουν ότι με το 
να το αποσιωπούν, μπορούν να λύσουν 
τα προβλήματά τους».

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙωΡΓΗΣ

Έθνος και εκσυγχρονιστική 
νεωτερικότητα, β έκδοση

Το αποτέλεσμα της εκσυγχρονιστικής 
ιστοριογραφίας είναι ορατό σε όλα  τα 
επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Οικο-
δόμησε ένα πλέγμα παραμορφωτικών 
κατόπτρων, μέσα από το οποίο προέβαλε 
αναγνώσεις του ελληνικού παρελθόντος, 
συνάδουσες με το αξιωματικό επιχείρημα 
περί καθολικής ανωτερότητας του   εευ-
ρωπαϊκού γίγνεσθαι.

7,00 €

10,00 €

10,00 €

12,00 €

ΚωΣΤΑΣ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

Far from Raf

Το Φθινόπωρο του 1977, παίχτηκε η απο-
φασιστική πράξη της ιστορίας της RAF, 
της οργάνωσης που ήθελε να μεταφέ-
ρει τον “παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο” 
στην καρδιά του ιμπεριαλισμού. Ο Κ. 
Καλφόπουλος επιχειρεί την καταγραφή 
της περιπέτειας της γενιάς που έζησε 
τη μεγάλη λάμψη του ’68, της επίθεσης 
στον Ουρανό, και θαμπώθηκε για πάντα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Η Ρωσία του Νικολάϊ Γκόγκολ

Παρουσιάζεται η εικόνα της ρωσικής κοι-
νωνίας, της χώρας και των ανθρώπων της 
τον ιθ' αι. Επιχειρείται να αποτυπωθούν 
οι αντιλήψεις που συνθέτουν τη "ρωσική 
ψυχή", η σχέση των διοικητικών μηχανι-
σμών με τους πολίτες καθώς και η πτυχές 
της θρησκευτικότητας του Ρώσου συγγρα-
φέα αλλά και του ρωσικού λαού. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Ντοστογιέφσκι, Ζητήματα 
Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας

Ο Ντοστογιέφσκι είναι ένας λογοτέχνης 
με φιλοσοφικές αναζητήσεις και προ-
σεγγίσεις. Στην παρούσα μελέτη πα-
ρουσιάζεται η σχέση του ανθρώπου με 
τον Θεό, συζητείται η πίστη στην ύπαρξή 
του, η ελευθερία του ανθρώπου και της 
επιλογής της διαπράξεως του κακού, 
ενώ στο τέλος αναφέρεται η στάση της 
εκκλησίας και του κράτους έναντι των 
ανθρωπολογικών ζητημάτων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Μαρτυρολόγιο

Τό πα ρόν «Μαρ τυ ρο λό γιο» συγ γρα φέ ων 
και καλ λι τε χνών πού υπέ στη σαν δι ωγ-
μούς, βα σα νι στή ρια, εξο ρί α καί εκτε λέ-
στη καν ή αυτο κτό νη σαν, ή και κα τα δι κά-
στη καν σε λή θη, κα τά τά χρό νια κυ ρί ως 
του στα λι νι σμού, αλ λά και του λε νι νι-
σμού, είναι εν δει κτι κό του πνεύ μα τος μιας 
επο χής, μιας κοι νω νί ας καί βε βαί ως μιας 
συγ κε κρι μέ νης ιδε ο λο γι κής πρα κτι κής. 

10,00 €

10,00 €

9,00 €

9,00 €

20
17
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αντο νιο νε γκρι

Α πό τον ερ γά τη μά ζα στον κοι νω νι κό 
ερ γά τη
Μια συ νέ ντευ ξη του Νέ γκρι που δό θη
κε λί γες μέ ρες πριν φυλακιστεί.

Η γέν νη ση και η α νά πτυ ξη του ι τα λι-
κού ε πα να στα τι κού κι νή μα τος α πό τις 
α παρ χές του, την ουγ γρι κή α φύ πνι ση 
του ’56, μέ χρι την έ κρη ξη του κοι-
νω νι κού ερ γά τη στο κί νη μα του ’77, 
περ νώ ντας α πό τον “ερ γα τι κό” Μά η 
της Ι τα λί ας, που σφρα γί στη κε από τους 
α γώ νες της FIAt.

γιωρ γοσ κα ρα μπε λιασ 
Κρί ση του κε φα λαί ου και αυ το νο μί α

Ποιες εί ναι οι συν θή κες στον διε θνή χώ-
ρο, που ε πέ τρε ψα ν το πέρασμα α πό τον 
ερ γά τη-μά ζα στον κοι νω νι κό ερ γά τη, τον 
κοι νω νι κό προ λε τά ριο; Πώς εκ φρά ζε ται 
σή με ρα η κρί ση του «νε ο κα πι τα λι σμού» 
πα ρά γο ντας τις σύγ χρο νες α ντι θέ σεις; 
Πώς α να δύ ε ται η δυ να τό τη τα της «αυ-
το νο μί ας»; 

πα ντσιερι, νεγκρι, τροντι 
Νε ο κα πι τα λι σμός και ε πα να στα τικό 
κί νη μα

«Η α πε λευ θέ ρω ση του α τό μου, ά ρα 
και του ε λεύ θε ρου χρό νου, δεν εί ναι 
δυ να τή χω ρίς την α πε λευ θέ ρω ση της 
ερ γα σί ας, ε κεί βρί σκε ται η ρί ζα της αλ-
λο τρί ω σης, στην υ πο τα γή της ζω ντα νής 
ερ γα σί ας στην α ντι κει με νο ποι η μέ νη, νε-
κρή ερ γα σί α».

γιωργοσ κα ρα μπε λιασ 
Πέ ρα α πό τον σο σια λι σμό. Μια νέ α 
Ου το πί α

Η μελέτη αυτή ε ξε τά ζει τα ό ρια και τις 
α δυ να μί ες του υ παρ κτού σο σια λι σμού, 
κα θώς και τη δυ να τό τη τα διεύ ρυν σης και 
υ πέρ βα σής του, με βάση τα δεδομένα των 
νέ ων κι νη μά των που προ έ κυ ψαν α πό τη 
δια δι κα σί α ά σκη σης κρι τι κής τό σο στον 
κα πι τα λι σμό ό σο και στον υ παρ κτό κομ-
μου νι σμό και τον «σο σιαλ-κα πι τα λι σμό».

γιωρ γοσ κα ρα μπε λιασ 
Μι κρο με σαί α δη μο κρα τί α

Το βι βλί ο α ντι με τω πί ζει τό σο το ζή τη-
μα της “μι κρο με σαί ας” δια χεί ρι σης του 
κε φα λαί ου, ό σο και ε κεί νο της ί διας της 
δο μής της ελ λη νι κής κοι νω νί ας: το “πα-
ρά δο ξο” της δια τή ρη σης και της διεύ ρυν-
σης των μι κρο ϊ διο κτη τι κών στρω μά των.

γιωργοσ κα ρα μπε λιασ 
Σύγ χρο νος κα πι τα λι σμός και ε πα να-
στα τι κό υ πο κεί με νο

Τρί α δοκίμια: α. Η συσ σώ ρευ ση της 
ε μπει ρί ας με τά τον Μά η του ’68 και η 
α νά γκη της σύν θε σης των κι νη μά των, 
β. Ο Μαρ ξ των Grundrisse, της α ντι πα-
ρά θε σης που ευρί σκεται μέ σα στην ί δια 
την ερ γα σια κή σχέ ση. γ. Μια α να φο ρά 
στις κα τα κτή σεις, τα ό ρια, τις διε ξό δους 
των νέ ων κι νη μά των.

10,00 €

10,00 €

10,00 €

7,00 €

10,00 €

15,00 €

20
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ΘΕΩΡια

μπεν ζα μεν κο ρια

Ο ερ γά της και το χρο νό με τρο, 
β΄ έκδοση

Μια κλασ ι κή με λέ τη για το σύγ χρο νο 
ερ γο στά σιο και κατ’ ε πέ κτα ση για κά θε 
σύγ χρο νο ερ γα σια κό χώ ρο. Α πό τον Ταί-
η λορ μέ χρι τις σύγ χρο νες ερ γα σια κές 
με θό δους η γενίκευση της μέτρησης 
του χρόνου και της «επιστημονικής 
οργάνωσης της εργασίας».15,00 €

α. νε γκρι, φ. γκουατ τα ρι

Α πό το κόκ κι νο στο πρά σι νο
Κυριαρχία και σαμποτάζ - Οι νέοι χώροι 
της ελευθερίας

Μια με λέ τη πάνω στον τρό πο με τον ο-
ποί ο τα μαρ ξι στι κά κι νή μα τα με τε ξε λί-
χθη καν σε ε ναλ λα κτι κά, α σκώ ντας κρι-
τι κή στον μαρ ξι σμό και προ σπα θώ ντας 
να τον υ περ βούν με δημιουργικό τρόπο 
ενσωματώνοντας τις κατακτήσεις του..12,00 €

1982

1984

1986

1985
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γιωργοσ κα ρα μπε λιασ 
Η Θεμελιώδης Παρέκκλιση, 

Σ’ αυτό το δοκίμιο επιχειρείται ο συνδυασμός δύο διαστάσεων: της ρομαντικής και της μετα-μεσ-
σιανικής. Μια επαναστατική και επίκαιρη εκδοχή του ρομαντισμού είναι απαραίτητη για την 
ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, ως είδους, στην εποχή της τεχνολογικής ύβρεως. Θα πρέ-
πει όμως να υ περβεί οποιαδήποτε μεσσιανική εσχατολογία. Διότι η δυναμική του μεσσιανι-
σμού ανατρέπει, μέσα από την εσώτερη έκφυσή της, κάθε αυθεντικό ρομαντικό εγχείρη μα. 

γ΄ έκδοση  αναθεωρημένη 2019 20,00 €

γιωργοσ κα ρα μπε λιασ

Ού τε Θε ός - Ού τε Ι στο ρί α

Ο μαρ ξι σμός εί ναι, ό πως και κά θε ι δε-
ο λο γί α, μια μυ θο λο γι κή-θρη σκευ τι κή 
α να πα ρά στα ση της πραγ μα τι κό τη τας. Με 
τις α πό ψεις του Μαρ ξ συ νέ βη αυ τό που 
τό σο φο βό ταν ο ί διος: με τα βλή θη καν σε 
έ ναν κώ δι κα θρη σκευ τι κού χα ρα κτή ρα. 
Αν θέ λει κα νείς να ξα να συ να ντή σει κά τι 
α πό το προ μη θε ϊ κό έρ γο του Μαρ ξ πρέ-
πει να α πορ ρί ψει τον μαρ ξι σμό! 

ΘΕΩΡια

αντρε γκορ ζ
Κα πι τα λι σμός, σο σια λι σμός, οι κο-
λο γί α

Για να μπο ρέ σει μια πο λι τι κή μεί ω σης 
του χρό νου ερ γα σί ας να α να δια νεί μει 
την ερ γα σί α, το ύ ψος του ει σο δή μα τος 
πρέ πει να πά ψει να ε ξαρ τά ται α πό την 
ε ξέ λι ξη του χρό νου ερ γα σί ας, αλ λά και 
α πό τον ί διο τον χρό νο... Το δι καί ω μα στον 
“ε πι λεγ μέ νο χρό νο” και την αυ το δια χεί-
ρι ση του χρό νου ερ γα σί ας α ντι στοι χεί σε 
α παι τή σεις για α πε λευ θέ ρω ση που στο 
ε ξής εί ναι πραγ μα το ποι ή σι μες.

δημητρησ μπαλτασ

Σταθμοί της ρώσικης φιλοσοφίας

Με οδηγούς τα έργα του Ν. Βerdiaeff, του 
Ν.Ο. lossky, του Β. Ζenkovsky, αλλά και 
του G. Florovsky επιχειρείται εδώ μια κρι-
τική παρουσίαση των κυριοτέρων ρευ-
μάτων της ρωσσικής φιλοσοφικής σκέ-
ψεως του ιθ' και του κ' αιώνα.

ζαν κλωντ μισεα

Το αδιέξοδο Άνταμ Σμιθ

Αυτό που, ακόμα και στις μέρες μας, ονομάζουμε Αριστερά αντλεί από την ίδια, 
ακριβώς, φιλοσοφική πηγή με τον σύγχρονο φιλελευθερισμό. Η ύπαρξη αυτής 
της αρχέγονης μήτρας, κοινής στη σκέψη της Αριστεράς και στον Φιλελευθερι-
σμό του Διαφωτισμού, εξηγεί σύμφωνα με τον συγγραφέα τις αιτίες που οδήγη-
σαν την πρώτη στο να επικυρώνει επί της ουσίας το πνεύμα του δεύτερου. 

15,00 €

10,00 €

15,00 €
10,00 €

αντρε γκορ ζ
Οι δρό μοι του Πα ρα δεί σου

Η μι κρο-η λε κτρο νι κή ε πα νά στα ση μας 
ο δη γεί στην κοι νω νί α ό που η α πο τε-
λε σμα τι κό τη τα των μη χα νών κα ταρ-
γεί την ερ γα σί α και την κυ ριαρ χί α του 
κε φα λαί ου για να α να δυ θεί ο “ε λεύ θε-
ρος χρό νος” ως το μέ τρο του “πραγ μα-
τι κού πλού του”. Ε μείς ε ξα κο λου θού με 
να α να μέ νου με α πό το μέλ λον να μας 
δώ σει πί σω το πα ρελ θόν.20

09
β΄
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η15,00 €
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2007

2007
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ΘΕΩΡια

ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ ΑΡΙΓΚΙ

Τα μονοπάτια του Κεφαλαίου

tο έργο αυτό αποτελεί έναν ση-
μαντικό σταθμό στη σύγχρονη 
σκέψη ως προς την ανάλυση του 
σύγχρονου καπιταλισμού, προπα-
ντός σε ό,τι αφορά στη διαύγαση 
των κύκλων της καπιταλιστικής 
επέκτασης και την ανάλυση φαι-
νομένων όπως η ανάδυση της 
Κίνας ως αυτόνομου παγκόσμιου 
πόλου ισχύος και το πέρασμα από 
τη μονοπολική παγκοσμιοποίηση 
σε έναν πολυπολικό κόσμο. 

13,00 €

δημητρησ μπαλτασ 

Τομές στη ρώσικη φιλοσοφία

Τα κείμενα που συναποτελούν τον παρό-
ντα τόμο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, ιστορικό και φιλοσοφικό. Τα ζη-
τήματα που θίγουν τα περιληφθέντα κεί-
μενα απασχολούν και τον σύγχρονο κό-
σμο, τόσο τους ειδικούς μελετητές, όσο 
και τους αναγνώστες.

12,00 €

ΚΡΙΣΤΟΦ ΓΚΙΛΛΟΥΪ

ΝΟ SOCIETY
Το τέλος της μεσαίας τάξης της 
Δύσης

Η καταστροφή της παλιάς μεσαίας 
τάξης και η περιχαράκωση σε μη-
τροπόλεις-φρούρια των αρχουσών 
τάξεων της Δύσης, αποτελεί την 
αφετηρία του προβληματισμού του 
τελευταίου βιβλίου του Γάλλου γε-
ωγράφου, Κριστόφ Γκιλλουί. Πρό-
κειται για την έκλειψη της κοινω-
νίας, τέτοια που τη γνωρίζαμε στο 
παρελθόν. Όπως λέει ο συγγραφέ-
ας: «Από τα ερείπια της μεσαίας τά-
ξης της Δύσης αναδύεται ο κόσμος 
των περιφερειών».

15,00 €

20
19

ΚΑΡΛ ΠΟΛΑΝΥΙ
Η εφεύρεση του εμπορίου
Αγορά, χρήμα και Δημοκρατία στην αρχαία Ελλάδα

Σε αυτή την πρωτοπόρα μελέτη, ο Καρλ Πολάνυι, ο συγγραφέας του Μεγάλου Μετασχηματι-
σμού, καταδεικνύει πως η κλασική αντίληψη του ελληνικού μέτρου βρήκε την έκφρασή της 
και στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας έναν τρίτο δρόμο μεταξύ της 
ολιγαρχίας και του κρατικού δεσποτισμού. Αυτή η οικονομική πολιτική θα επιτρέψει εξάλ-
λου στη μεγάλη μάζα των μικροϊδιοκτητών του άστεως και της υπαίθρου να διατηρήσει έναν 
υψηλό βαθμό συμμετοχής στις αποφάσεις και τη διαχείριση της εξουσίας.

2016 16,00 €

ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΓΙωΡΟΥ

Σύγχρονα Ψέματα και Αρχαίες 
Αλήθειες
Για μια οντολογική αναθεώρηση της 
Δύσης

Με το βιβλίο της Σύγχρονα Ψέματα και 
Αρχαίες Αλήθειες, η Μαρία Μαγγιώ-
ρου επιχειρεί μια ανάλυση του σήμερα 
μέσα από το οντολογικό πρίσμα του 
«επιπέδου-τρόπου ύπαρξης» των τριών 
πολιτισμικών παραδόσεων της Δύσης: 
της ελληνικής, της λατινικής και της 
γερμανικής. Σε συνέχεια του βιβλίου 
της Λόγος και Αυτονομία, υποστηρίζει 
ότι το χάσμα που επικρατεί ανάμεσα 
στις ελληνικές σημασίες και τις δυτικές 
αξίες είναι απόλυτο, με δεδομένο ότι 
«ο ελληνικός ανθρωπισμός δεν είναι 
ιδεώδες αλλά ο τρόπος του να ζεις στο 
επίπεδο της Αυτό-δημιουργίας. Είναι μια 
Κοσμολογία-Οντολογία-Ψυχολογία».

15,00 €

20
17

20
14
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Φι λο σο φί α και τε χνι κή 

Ο διά λο γος Μαρ ξ-Χέ γκελ  -  β΄ τόμος

Μια κριτική του τεχνολογικού ντεντερμι-
νισμού και της υποβάθμισης της φύσης 
που χαρακτήριζαν τις κύριες πλευρές 
τόσο του εγελιανού όσο και του μαρξι-
κού έργου.

Κρά τος και φι λο σο φί α 

Ο διά λο γος Μαρ ξ-Χέ γκελ  -  α΄ τόμος

Στο βι βλί ο αυ τό, ο συγγραφέας υπο-
γραμμίζει πως το θέ μα του κρά τους, ο 
«διά λο γος Μαρ ξ-Χέ γκελ», αποτελεί 
το ου σια στι κό τε ρο ση μεί ο, ό χι μό νο της 
με τα ξύ τους α ντι πα ρά θε σης, αλ λά και 
των ο ρί ων της μαρ ξια νής και μαρ ξι στι-
κής σκέ ψης. 

Ο μαρ ξι σμός σαν ι δε ο λο γί α 
β' έκδοση

Υπό τον τί τλο Ο μαρ ξι σμός σαν ι δε ο λο-
γί α εκ δί δο νται τέσ σε ρα δοκίμια του Κώ-
στα Πα πα ϊ ω άν νου, του με γά λου Έλ λη να 
δια νο η τή, που ή δη στη δε κα ε τί α του ’50 
προ χω ρού σε σε μια κρι τι κή α πο τί μη ση 
του έρ γου του Μαρ ξ, και σε μια κα τα λυ τι-
κή κρι τι κή του «ορ θό δο ξου» μαρ ξι σμού.
Το βι βλί ο αυ τό α πο τε λεί τον πρώ το τό μο 
των «Θε με λί ων του μαρ ξι σμού» που ο 
συγγραφέας έ γρα ψε στα ελ λη νι κά. 

Χέ γκελ

Ο “Χέ γκελ” του Πα πα ϊ ω άν νου χαρακτη-
ρίστηκε στη Γαλλία ως “έ να μι κρό α ρι-
στούρ γη μα”. Πρό κει ται για έ να κεί με νο 
που συν δυά ζει τρί α στοι χεί α: α πο τε λεί 
μια ει σα γω γή στο έρ γο του Χέ γκελ, έ να 
φι λο σο φι κό δο κί μιο, και έ να κεί με νο με 
λο γο τε χνι κή α ξί α, ό σο κι αν α φο ρά στη 
φι λο σο φί α.

Η αποθέωση της Ιστορίας 

Α πό τον προ φή τη Ά μως μέ χρι τον 
Μπω ντλαίρ, α πό τη θρη σκευ τι κή 
ε σχα το λο γί α μέ χρι τη μο ντέρ να 
τέ χνη, ο Κ. Πα πα ϊ ω άν νου, ί σως 
στο κο ρυ φαί ο του έρ γο, ει κο νο-
γρα φεί την “πε ρι πέ τεια του Πνεύ-
μα τος”, τον “θρί αμ βο” της ι στο ρί ας 
α πέ να ντι στη φύ ση, του πράτ τειν 
α πέ να ντι στο εί ναι.

Τέ χνη και πο λι τι σμός στην αρ χαί α Ελ λά δα                        
Α πό τους αρ χαί ους οι κι σμούς της νε ο λι θι κής Ελ λά δας έ ως τις Α λε ξάν δρειες 
του Αφ γα νι στάν, α πό τη μι νω ι κή Κρή τη έ ως την Ιν δί α, α πό τον Ό μη ρο έ ως 
τον Πλά τω να, τον Α ρι στο τέ λη και τον Θου κυ δί δη, μια σύν θε ση α νά με σα 
στην αρ χαί α τέ χνη τη φι λο σο φί α και το πνεύ μα της αρ χαί ας Ελ λά δας. Ένα 
έργο που κυκλοφόρησε σε δεκάδες χώρες πριν κυκλοφορήσει στην Ελ-
λάδα! Με άφθονο φωτογραφικό υλικό.

35,00 €

Ο άν θρω πος και ο ί σκιος του 
«...Για τί μό νο σε μια ε πο χή σαν τη ση με-
ρι νή ή ταν δυ να τό να υ περ νι κη θεί αυ τή η 
πα λιά α ντί λη ψη που χώ ρι ζε και έ κλει νε 
μέ σα σε στε γα νά δια με ρί σμα τα ποί η ση, 
ψυ χο λο γί α, θρη σκευ τι κή ε μπει ρί α και 
φι λο σο φί α και να θε με λιω θεί η α πό πει-
ρα να συμ φι λιω θεί ο Λό γος και η Ύ παρ-
ξη...» Ένα από τα σημαντικότερα φιλο-
σοφικά δοκίμια που γράφτηκαν στην 
ελληνική γλώσσα.

15,00 €
10,00 €

10,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €

ΘΕΩΡια Έ ργα Κ ώστ α Π απαϊ ωάν ν ο υ
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19
94

δ΄ έκδοση, 2017

δ΄ έκδοση, 2018

γ΄ έκδοση, 

γ΄ έκδοση, 2016
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Μάζα και Ιστορία

Από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα του Παπαϊωάννου, όπου η κατευθυντήρια σκέψη του παραμένει 
καταπληκτικά επίκαιρη. Για τον Παπαϊωάννου, η λεγόμενη μαζική κοινωνία είναι μια κοινωνία 
απόλυτης υποταγής των μαζών και είναι μαζική μόνο σε ότι αφορά στην κατανάλωση και την 
υποταγή, ενώ αντίθετα οι κοινωνίες όπου παρεμβαίνει η επαναστατική μάζα είναι κοινωνίες εκ-
πληκτικής πνευματικής εκτίναξης και επιτευγμάτων, όπως η Αθήνα μετά τον Πεισίστρατο και, 
δευτερευόντως, η ελισαβετιανή Αγγλία. 

17,00 €

Μαρξ και μαρξισμός (τόμος Ι) 
Οντολογία και αλλοτρίωση

Ο Παπαϊωάννου θα δει τον Μαρξ 
ως «Προμηθέα» και «Λούσιφερ» 
ταυτόχρονα. Κατανοεί την ιστορική 
σημασία του μαρξισμού, ενώ ταυ-
τόχρονα εντοπίζει την ρίζα της ερ-
γαλειακής του μετεξέλιξης και της 
εκτροπής του προς τον ολοκληρω-
τισμό, στη διεκδίκηση της επιστη-
μονικότητας που εγείρει. Η οπτική 
του Παπαϊωάννου αποτελεί τον ου-
σιώδη πυρήνα μιας «μετα-μοντέρ-
νας», μη μανιχαϊκής διαλεκτικής, η 
οποία συνεχίζει να αποτελεί ζητού-
μενο σήμερα. 

Μαρξ και μαρξισμός (τόμος ΙΙ)
Τάξεις και Ιστορία

Ο Λένιν, που παραθέτει με θαυμα-
σμό «τις τόσο ορθές και σημαντικές 
θέσεις του Κάουτσκι», θα τις ωθήσει 
μέχρι τις ακραίες τους συνέπειες, 
απορρίπτοντας, δίχως να το αντιλαμ-
βάνεται, όλη τη μαρξιστική θεωρία 
της ταξικής συνείδησης και αντικα-
θιστώντας την με μια θεωρία θεμε-
λιωδώς ιδεαλιστική περί «ανεξαρ-
τησίας» της ιντελιγκέντσιας

Η κληρονομιά του Αλεξάνδρου

Έξι αιώνες μετά τον θάνατο του Αλεξάν-
δρου, ένας Έλληνας από την Αίγυπτο, 
παίρνοντας το όνομα του Καλλισθένη, 
του συντρόφου του μεγάλου Μακεδό-
να, συγκέντρωσε σε μια ενιαία αφήγηση 
όλα τα όνειρα που το όνομα του Αλέξαν-
δρου είχε απελευθερώσει στην ελληνι-
στική Ανατολή..

11,00 €

Κόσμος και ιστορία (β' έκδοση)
Ελληνική κοσμολογία και δυτική 
εσχατολογία

Ο Κ. Παπαϊωάννου μας βάζει να σκε-
φτούμε την ουτοπία με όρους ρεαλι-
στικούς. Την ουτοπία μιας ανθρώπινης 
ιστορίας, η οποία θα έχει επανενταχθεί 
στη φυσική τάξη, στον κόσμο, που θα 
συνδυάζει τον “μετασχηματισμό” και την 
“ησυχία”, την άρνηση της εργαλειακής 
προόδου, την επιστροφή στο κοσμικό 
αίσθημα της ενότητας με το σύμπαν, με 
την αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας...

10,00 €

20,00 €

20,00 €

Έ ργα Κ ώστ α Π απαϊ ωάν ν ο υ  ΘΕΩΡια

Βυζαντινή και ρώσικη ζωγραφική

«Η αρχαία τέχνη αγνοούσε την υποκειμενικότητα. Η έννοια του μυστηρίου, της εσωτερικότητας, 
της αγωνίας και συνακόλουθα ο κόσμος της ελπίδας και της μεταμόρφωσης παρέμεναν για τους 
Έλληνες ένας τομέας σχεδόν απαγορευμένος. Το έργο αυτών των πρόδρομων αιώνων συνίστα-
ται ακριβώς στο να φέρει τον “ψυχικό” άνθρωπο των ελληνο-ρωμαϊκών πορτραίτων στο κατώφλι 
της πνευματικής εσωτερικότητας των βυζαντινών εικόνων και ψηφιδωτών». 

β΄ έκδοση, 2020 26,00 €

20
12

20
13

20
09

β΄ έκδοση, 2011

20
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Ο Κώστας Παπαϊωάννου 

γεννήθηκε το 1925 στο 

Βόλο. Σπούδασε στη Νο-

μική σχολή της Αθήνας 

στη διάρκεια της κατο-

χής (1941-44). Ήταν μέ-

λος του ΕΑΜ και του ΚΚΕ 

και το 1944 συνελήφθη 

από την Ειδική Ασφά-

λεια. Το 1945 καταφεύ-

γει στη Γαλλία με τη βοήθεια του Γαλλικού Ινστι-

τούτου. Σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη (1945-

48). Παρέμεινε στη Γαλλία όπου και δίδαξε φιλο-

σοφία και κοινωνιολογία σε πολλές σχολές μέχρι 

το θάνατο του, το 1981.

Έδειξε μια πρώιμη φιλοσοφική διάθεση –το 

πρώτο του κείμενο ήταν ο «Σωκράτης ο θνήσκων» 

(1945)– και ταυτόχρονα έναν κοινωνιολογικό και 

πολιτικό προβληματισμό, ενώ την ίδια εποχή γρά-

φει την κρίση του επαναστατικού σοσιαλισμού. Αυ-

τοί θα είναι οι δύο άξονες ανάμεσα στους οποίους 

κινείται το έργο του.

Μέχρι το 1959 δημοσίευσε πολλά κείμενα και 

βιβλία στα ελληνικά, που στόχευαν στην εξέταση 

της κρίσης του μαρξισμού και ιδιαίτερα της σοβιε-

τικής εκδοχής του – Τα θεμέλια του μαρξισμού, Η 

γένεση του ολοκληρωτισμού, κ.λ.π. Τα «προδρο-

μικά» κείμενα του Παπαϊωάννου προηγούνται της 

κριτικής των δύο άλλων Ελλήνων φίλων του –Κα-

στοριάδη και Αξελού– πού ανέπτυξαν παρόμοιους 

προβληματισμούς.

Από το 1959 και μετά γράφει και δημοσιεύ-

ει μόνο στα γαλλικά – ανάμεσα στα άλλα την Ψυ-

χρή ιδεολογία (1967), την Εισαγωγή στο Χέγκελ 

(1966), τους Μαρξιστές (1965), την Βυζαντινή και 

ρώσικη ζωγραφική (1965), το Τέχνη και πολιτι-

σμός στην αρχαία Ελλάδα (1972). Μετά το θάνα-

τό του εκδίδονται, πάντα στα γαλλικά, τα έργα Για 

τον Μαρξ και τον Μαρξισμό (1983) και η Αποθέ-

ωση της ιστορίας (1983).

Φιλοσοφικά μελετήματα

Περιλαμβάνει τα κείμενα: «Ο θνήσκων 
Σωκράτης», «Πλάτων ο ειδώς», «Ο 
τραγικός άνθρωπος και ο ουμανιστικός 
πολιτισμός», «Στοιχεία μιας Διαλεκτικής 
του Τραγικού» και «Ο κόσμος ως παρά-
σταση και ως παρουσία, γύρω από το 
έργο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα». Στις 
μελέτες του αυτές, ο συγγραφέας επικε-
ντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στην ελ-
ληνική φιλοσοφία και την αρχαιοελλη-
νική κοινωνία με τον νεωτερικό κόσμο 
και τον Διαφωτισμό, που αποτέλεσε ένα 
από τα βασικά αντικείμενα του προβλη-
ματισμού του σε όλη του τη ζωή και στο 
συγγραφικό του έργο.

13,00 €

20
16

ΘΕΩΡια Έ ργα Κ ώστ α Π απαϊ ωάν ν ο υ

H γέ νε ση του ο λο κλη ρω τι σμού

Η με γά λη αυτή με λέ τη α πο τε λεί ί σως 
το ση μα ντι κό τε ρο έρ γο της πα γκό-
σμιας βι βλιο γρα φί ας για την ερ μη νεί α 
του με τα σχη μα τι σμού του κα θε στώ τος 
που προ ήλ θε α πό τη σο βιε τι κή ε πα νά-
στα ση σε ο λο κλη ρω τι κή δι κτα το ρί α 
-και ας ση μειω θεί πως γρά φτη κε στα 
ελ λη νι κά σε α νύ πο πτο χρό νο (1957-
1959). Αποτελεί -κυριολεκτικά- τίτλο 
τιμής για τη νεοελληνική σκέψη, το 
ότι, αυτή, με το έργο του Παπαϊωάν-
νου, πρωτοπόρησε, σε παγκόσμια 
κλίμακα, στην ανάλυση του σοβιετι-
κού καθεστώτος, έστω και εάν ο συγ-
γραφέας αγνοήθηκε, στην ίδια του τη 
χώρα, επί πολλά χρόνια. Η παρούσα, 
τέταρτη, έκδοση περιλαμβάνει ανα-
λυτική βιβλιογραφία και ευρετήριο, 
μια εκτενή εισαγωγή του Γιώργου 
Καραμπελιά, και, υπό μορφήν επι-
μέτρου, μια «συνέχεια» του βιβλίου 
που αναφέρεται στις εξελίξεις που 
ακολούθησαν στη Σοβιετική Ένωση 
μέχρι την κατάρρευση του καθεστώ-
τος, καθώς και στην επίδραση της 
Οκτωβριανής Επανάστασης και του 
σταλινισμού στην Ελλάδα.

26,00 €

20
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Οι Εναλλακτικές εκδόσεις μεταφρά-
ζουν και παρουσιάζουν στο ελληνικό 
κοινό σημαντικά έργα κορυφαίων 

στοχαστών της εποχής μας.

Σύγχρονη Σκέψη
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ιστοΡικη ΜνηΜη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙ ΒΙΕ ΡΑ ΤΟΣ

Κοι νω νι κοί α γώ νες στην Ελ λά δα 

α΄ τόμος: 1918-1923    β΄ τόμος: 1923-1927
γ΄ τόμος: 1927-1931    δ΄ τόμος: 1932-1936

Η σειρά αυτή α κο λου θεί και πε ρι γρά φει τα ση μα ντι κό τε ρα 
γε γο νό τα στο ερ γα τι κό και ευ ρύ τε ρο κί νη μα της προπολε-
μικής πε ριό δου. Ο πρώτος τόμος εξετάζει την περίοδο 1918-
1923. Ο δεύτερος τόμος πε ρι γρά φει και ση μα το δο τεί τις ε ξε-
λί ξεις στην κοι νω νί α και το ερ γα τι κό κί νη μα της πε ριό δου 
που α κο λου θεί τη Μι κρα σια τι κή Κα τα στρο φή, σε συν θή κες 
α νά πτυ ξης της ελ λην ικής βιο μη χα νί ας. Στον τρίτο τόμο κα-
ταγράφονται οι εργατικοί αγώνες και οι απαρχές των μεγά-
λων διώξεων κατά της Αριστεράς στις συνθήκες της μεγάλης 
κρίσης του 1929. Το τελευταίο βιβλίο της σειράς που πραγ-
ματεύεται τις περιπέτειες του εργατικού κινήματος σε ένα 
ταραγμένο πολιτικό κλίμα και την οριστική επικράτηση του 
σταλινισμού στο εσωτερικό του, έως την μεταξική δικτατορία.

12
,0

0 
€

17
,0

0 
€

xΕΛΜΟΥΤ ΓΚΡΟΥ ΜΠΕΡ

Ε πα νά στα ση στην Ευ ρώ πη (1917-1923)

Μέ σα α πό ντο κου μέ ντα της ε πο χής και 
τις α πό ψεις των πρω τα γω νι στών, η πε ρι-
γρα φή της τε λευ ταί ας με γά λης ε πα να-
στα τι κής πε ριό δου που συ γκλό νι σε την 
γέ ρι κη ή πει ρο. Αρ χί ζο ντας α πό την Α γί-
α Πε τρού πο λη και περ νώ ντας α πό την 
αυ το κρα το ρι κή Βιέν νη, το ε πα να στα τι-
κό κύ μα α να στα τώ νει ό λη την Ευ ρώ πη.

ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕ ΝΑ ΡΟ ΓΙΑ

Η πρώ τη στα διο δρο μί α του ελ λη νι κού 

προ λε τα ριά του

Το βι βλί ο του Α βρα άμ Μπε να ρό για, α πό 
τους ι δρυ τές της Φε ντε ρα σιόν και του ΣΕ-
ΚΕ (ΚΚΕ), εί ναι μια ση μα ντι κή συμ βο λή 
στην ι στο ρί α του ερ γα τι κού κι νή μα τος 
και η μό νη που έ χει γρα φτεί α πό έ ναν 
α πό τους πρω τα γω νι στές της.

15,00 €

15,00 €

Δ. ΛΙ ΒΙΕ ΡΑ ΤΟΣ, Γ. ΚΑ ΡΑ ΜΠΕ ΛΙΑΣ

Ιού λης ‘65: Η έκρηξη

Έπρεπε τελικώς να περάσουν πενήντα ολόκληρα χρόνια από τον Ιούλιο του 1965 για 
να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τη σημασία της 
περιόδου που αρχίζει από το 1963 και τελειώνει το 1967, την οποία και αποκαλούμε 
συνοπτικά, ίσως και περιοριστικά, «Ιουλιανά». Τα Ιουλιανά ήταν το μεγάλο λαϊκό 
πανηγύρι της Ελλάδας που έβγαινε από τον γύψο του μετεμφυλιακού κόσμου, μέσα 
σ’ ένα πλανητικό τοπίο καθολικής ανατροπής και εξέγερσης.

10,00 €

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙωΑΝΝΙΔΟΥ

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
Μια συνθετική καταγραφή

Η συγγραφέας ε πι χει ρεί να συν θέ σει την 
ι στο ρι κή κα τα γρα φή του γε γο νό τος της 
Α λώ σε ως με μια πρω τό τυ πη πλη ρο φό-
ρη ση για “την άλ λη πλευ ρά του λό φου”, 
το τουρ κι κό στρα τό πε δο και το ι στο ρι κό 
της τουρ κι κής ε πέ κτα σης στην Μ. Α σί α. 
Το βι βλί ο πε ρι λαμ βά νει πλού σια ει κο-
νο γρά φη ση κα θώς και λε πτο με ρείς πί-
να κες, χρο νο λό γιο και χάρ τες.

10,00 €

10
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0 
€

12
,0

0 
€

γ΄ έκδοση επικαιροποιημένη, 2014
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (pABlo)

Ο Τρότσκυ και οι επίγονοι

Δημοσιεύονται μια σειρά από πολιτικά 
κείμενα του Μ. Ράπτη που αφορούν τις 
απόψεις του για τον Τρότσκυ και το κίνη-
μα του και έχουν γραφτεί από το 1958 
ως το 1994. Πέρα από την ιστορική τους 
σημασία, τα κείμενα αναδεικνύουν την 
πολιτική σκέψη του Μ. Ράπτη η οποία 
τον διαφοροποιεί από τους άλλους μαρ-
ξιστές της εποχής του. 

12,00 €

ιστοΡικη ΜνηΜη

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Συνωστισμένες στο Ζάλογγο
Οι Σουλιώτες, ο Αλή πασάς, και η απο-
δόμηση της ιστορίας

Για την «αποδομητική» ιστορική σχο-
λή, η αυτοπυρπόληση του Σαμουήλ στο 
Κούγκι δεν έγινε ποτέ. Ο χορός του Ζα-
λόγγου, όχι μόνο αποτελεί «εθνικιστικό 
μύθο», αλλά είναι πιθανό οι Σουλιώτισ-
σες να έπεσαν στο βάραθρο σπρωγμέ-
νες από τους ίδιους τους Σουλιώτες πο-
λεμιστές! Συνωστισμένοι στη Σμύρνη, 
συνωστισμένες και στο Ζάλογγο!

15,00 €

ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ

Ο «Κόκινος Καπνάς» και ο 
ελληνισμός του Καυκάσου 

Ο «Κόκινος Καπνάς» αποτελούσε το ση-
μείο συνάντησης του σοβιετικού κόσμου 
με τον ελληνικό. Εξέφρασε τη συνάντη-
ση των νέων σοβιετικών αντιλήψεων 
για την κοινωνία και τον πολιτισμό με 
τις ριζοσπαστικότερες ελληνικές θέσεις.

30,00 €

ΙωΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Το ανθολόγιο του “Νουμά”

Είμαι σοσιαλιστής όσο ενεργεί ο σοσιαλισμός για το λυτρωμό των ανθρώπων από τα τωρινά κράτη, 
τους κεφα λαιοκράτες και τους λοιπούς κυρίους τους, [...]όσο ενεργεί για την ελευθερία του ατό-
μου να μπορεί να ανέβει όχι κοινωνικά μα ηθικά...

15,00 €2002

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Κοραής και Γρηγόριος Ε' 
Κοινωνικές συγκρούσεις και 
διαφωτισμός στην προεπαναστατική 
Σμύρνη (1788-1821)

Η Σμύρνη και οι αντιπαραθέσεις στο 
εσωτερικό της ελληνικής κοινότητας 
συνιστούν έναν μεγεθυντικό φακό για 
τον προεπαναστατικό ελληνισμό, ιδι-
αίτερα δε για την υφή του Ελληνικού 
Διαφωτισμού και τις σχέσεις του με τις 
ανώτερες τάξεις, την Εκκλησία και τα 
λαϊκά στρώματα.

14,00 €

20
09

Δ. ΖΕΡΒΑΣ, Κ. ΔΑΛΛΑΣ

Η νέα Φιλική Εταιρεία και η εθνική 
αντίσταση στην Καλαμάτα

Το αρχειακό υλικό ΕΑΜικών εκδόσεων, 
που υπήρχε στη “Λαϊκή Βιβλιοθήκη Κα-
λαμάτας” καταστράφηκε από τη Χούντα. 
Έτσι, το ημερολόγιο του Γεωργίου Δάλ-
λα, πρωτεργάτη των γεγονότων εκείνης 
της περιόδου, αποχτά ιδιαίτερη σημασία 
για τη μοναδικότητά του.10,00 €

20
05

20
06

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Το κίνημα της Καλαμάτας

Οι εργάτες της Καλαμάτας αντίκρυσαν 
με τα μάτια τους τον αληθινό εχθρό τους: 
τους αιμοβόρους βιομήχανους, το κρά-
τος και τα λογής λογής όργανά τους. 
Οι προλετάριοι της Καλαμάτας, με την 
αντρίκια στάση τους υψώθηκαν φωτει-
νοί οδηγοί των σκλάβων ολάκερης της 
Πελοποννήσου...14,00 €

20
09

2010γ΄ έκδοση συμπληρωμένη, 2014
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ΜοσχόπολιςΚοσμάς ο Αιτωλός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ

Ο Αναστάσιος Μιχαήλ ο Μακεδών και 
ο Λόγος περί ελληνισμού 

Αλίμονο, πως κατέληξαν τα πράγμα-
τα, να ισχυρίζονται οι ανθέλληνες ότι 
μιλούν ορθά ελληνικά, ενώ για τους 
Έλληνες να υποστηρίζουν πως μιλούν 
βαρβαρικά!. Ποια είναι όμως η πραγ-
ματικότητα; 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚωΤΣΑΚΗΣ

Κρητικοί Έποικοι στη Νάξο, Μύθος ή 
πραγματικότητα;

Στην παρούσα μελέτη δεν είναι η ορι-
στική επίλυση του ζητήματος, αλλά η 
παράθεση στοιχείων και επιχειρημάτων 
προερχόμενων και από τις δύο πλευρές, 
ως συμβολή στην απόκτηση από το ευρύ 
κοινό μίας πληρέστερης κατά το δυνατόν 
εικόνας αναφορικά με τη φύση του όλου 
φαινομένου.

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Λησμονημένες ιστορίες

Ένα βιβλίο με 50 κείμενα από τη νεώ-
τερη ελληνική και παγκόσμια ιστορία. 
Από την επανάσταση του '21 μέχρι το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη σπηλιά 
των Μουσών του Ολύμπου μέχρι το Νό-
τιο Πόλο. Ο συγγραφέας "φωτογραφίζει" 
ανθρώπους σε σωματικά, ψυχολογικά 
και ηθικά οριακές καταστάσεις..

15,00 €

11,00 €

13,00 €

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ

Βιογραφικές προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία της Ιστορίας

Η ιστορία ομηρίας του Σωτήρη Ράτσικα

Η βιογραφική αφήγηση ενός απλού αγω-
νιστή της εθνικής αντίστασης στην Ήπει-
ρο του Σωτήρη Ράτσικα, οι εμπειρίες του 
με τα όργανα του γερμανικού κράτους 
την περίοδο της κατοχής, αλλά και με 
την άλλη Γερμανία όπου μεταφέρεται 
ως όμηρος για καταναγκαστική εργασία.

15,00 €

15,00 € 10,00 €

Οι τελευταίες στιγμές 
του Μεσολογγίου

Τα Γιάννενα και η Νεο-
ελληνική Αναγέννησις

14,00 €12,00 €

ιστοΡικη ΜνηΜη

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚωΤΣΑΚΗΣ

Γιάγκος Γρατσίας
Ο δισθανής ήρωας του 1912-13

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του 
έπους του 1912-13 υπήρξε και ένας 
απλός στρατιώτης, ο Γιάγκος Γρατσίας 
από το Φιλώτι Νάξου, ο οποίος πολέμη-
σε στο θεσσαλικό, το μακεδονικό και το 
ηπειρωτικό μέτωπο, όπου και τραυμα-
τίστηκε και αιχμαλωτίστηκε από τους 
Τούρκους. Τα όσα βίωσε, τα περιγράφει 
σε έμμετρη χειρόγραφη διήγησή του, η 
οποία και αποτελεί σημαντική πηγή της 
σύγχρονής μας ιστορίας.

11,00 €

20
17

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Σημαντικές μελέτες του λησμονημένου ιστορικού, συγ-
γραφέα και δημοσιογράφου Φάνη Μιχαλόπουλου, εξα-
ντλημένες εδώ και χρόνια, επανακυκλοφορούν από τις 

Εναλλακτικές Εκδόσεις.

20
14

20
13

20
15

20
15

2011 2011

2020 2020
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ιστοΡικη ΜνηΜη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΤΟΒΟΥ

Το ξεχασμένο Ολοκαύτωμα
Συμβολή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση 
της μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά

Το βιβλίο αυτό θέλει να συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής νεο-
λαίας γύρω από ένα σημαντικό γεγο-
νός της ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ού 
αιώνα: τη γενοκτονία των Ρομά, αλλά 
και το ρόλο της φυλετικής θεωρίας στη 
γενοκτονία αυτή.

15,00 €

20
17

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Φιλική Εταιρεία: Ήταν ώριμη η Επανάσταση; 

Η μεγάλη αναγεννησιακή προσπάθεια του ελληνισμού μετά το 1700 κατέστησε δυνατή τη συγκρό-
τηση της Φιλικής Εταιρείας και την πυροδότηση της Επανάστασης· η ελευθερία μας, υπογραμμίζει 
ο Δημήτρης Βικέλας, κατεκτήθη δια της «σπάθης» και «θυσιών ακαταλογίστων». Εντούτοις, 
σήμερα, αρκετοί αμφισβητούν την επιλογή της επαναστατικής οδού και υποστηρίζουν πως υπήρξε 
αρνητική για τον ελληνισμό. Η ακύρωσή της θα είχε, άραγε, τις ευεργετικές συνέπειες που προε-
ξοφλούνται ή, αντίθετα, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις, με άδηλες συνέπειες για το μέλλον; 

22,00 €2020

Στη μακρά πορεία των εννέα 
ή δέκα αιώνων του νέου ελ-
ληνισμού, δύο ιστορικοί πε-
ρίοδοι σφράγισαν τις τύχες 
μας, προδιαγράφοντας και 
το σήμερα. Κατά την πρώτη, 
1204-1453, διαμορφώνε-
ται ο νεώτερος ελληνισμός 
μέσα από την αντίστασή του 
στη φραγκική Δύση και την 
τουρκική Ανατολή, πριν υπο-
κύψει, το 1453. Κατά την 
δεύτερη, 1700-1922, ο ελ-
ληνισμός δοκιμάζει να ανα-
συγκροτήσει την πνευματική 
και πολιτειακή του αυτονο-
μία, επιχειρώντας μια «ανα-
γέννηση». Από την εξέταση 
αυτών των περιόδων αναδύ-
εται και ο ιδιαίτερος αντιστα-
σιακός χαρακτήρας της ελ-
ληνικής ταυτότητας. 35,00 35,00 υπό έκδοση

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ

Τσαμουριά
Ταυτότητες στην κατοχική Θεσπρωτία 
και ο ρόλος της μουσουλμανικής 
μειονότητας

Στη Θεσπρωτία λειτουργούσε μια άτυπη 
μεν, αλλά ουσιαστική αλβανική διοίκη-
ση, στο πλευρό των γερμανικών κατο-
χικών δυνάμεων. Στο ενεργητικό της 
εγγράφεται η εκδίωξη μεγάλου μέρους 
του χριστιανικού πληθυσμού από την 
περιοχή μέσω της συστηματικής άσκη-
σης ένοπλης βίας.

10,00 €

20
16

α΄ τόμος
1204: H γένεση 

β΄ τόμος
1821: H παλιγγενεσία

γ΄ τόμος
1821: Ο φωτισμός

γιωργοσ καραμπελιασ 
1204-1922: Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού - 4 τόμοι

Η πορεία διαμόρφωσης της νεώτερης ελληνικής ταυτότητας αναπτύσσεται στην τετράτομη μελέτη 
του Γ. Καραμπελιά, της οποίας κυκλοφορούν οι δύο πρώτοι τόμοι και είναι υπό έκδοση ο τρίτος.

β΄ έκδ. 2020δ΄ έκδ. 2011
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 200 ΧΡΟΝ
ΙΑ

 Α
Π

Ο ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚ
Η

 Ε
Π

Α
Ν

ΑΣ
ΤΑΣΗ

1821
2021

1821 - 2021
Oι Εναλλακτικές Εκδόσεις 
τιμούν την επέτειο των 200 
χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση. 

Συνεχίζουμε το εκδοτικό 
μας έργο, απέναντι στην 

αποδόμηση της ιστορίας και 
της εθνικής μας συνείδησης.
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αντιΠαΡαΘΕσΕισ

ΒΙΑ ΤΣΕ ΣΛΑΒ ΣΥΣ ΣΟΪΕΦ

Η ζω ή έ γι νε κα λύ τε ρη

“Η ζωή έγινε καλύτερη, η ζωή έχει γίνει 
πιο χαρούμενη”, διακήρυσσε το 1936 σε 
μια περίφημη ομιλία του ο Στάλιν. Αυτή 
λοιπόν τη “χαρούμενη” ζωή περιγράφει 
ο σκιτσογράφος Συσσόιεφ.

ΝΤΕ ΪΒΙ ΝΤ ΚΟΥ ΠΕΡ-ΑΓΚΝΕΣ xΕΛ ΛΕΡ

Οι ρι ζι κές α νά γκες

Ο Ντ. Κούπερ, διερευνώντας το ζήτημα 
των ριζικών αναγκών, μας οδηγεί από 
τις ανάγκες του “κατέχειν” σε εκείνες 
του “είναι”, τις μόνες ριζικές ανάγκες. 
Η μη χειραγώγηση, η άρνηση της μετα-
βολής του ανθρώπου σε μέσο, αποτελεί 
τη βασική σκοπιά της προβληματικής 
της Χέλλερ.

Γ. ΒΟ ΣΝΕ ΣΕΝ ΣΚΑ ΓΙΑ

Η γυ ναί κα εί ναι “ί ση” με τον ά ντρα στο 
Γκου λά γκ

Η ε μπει ρί α μιας γυ ναί κας που έ ζη σε δύ ο 
χρό νια κρα τού με νη σε στρα τό πε δο συ-
γκέ ντρω σης στη Σι βη ρί α. 

ΝΕ ΓΚΡΙ, ΚΟΥΡ ΤΣΙΟ, ΣΚΑΛ ΤΣΟ ΝΕ

Ι τα λί α, αυ το κρι τι κή του α ντάρ τι κου

Το βι βλί ο α σκεί εκ των έν δον κρι τι κή στη 
λο γι κή της έ νο πλης πά λης και της τρο-
μο κρα τί ας, στην πε ρί πτω ση της Ι τα λί ας 
και των Ε ρυ θρών Τα ξιαρ χιών.

ΓΙωΡ ΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ξΑΣ

Ο κα θη με ρι νός χώ ρος (β' έκδοση)

Η χω ρο τα ξι κή και η οι κι στι κή πραγ μα-
τι κό τη τα, το μο ντέ λο α νά πτυ ξης του 
κό σμου, η κρι τι κή στον μο ντερ νι σμό 
και ο με τα μο ντερ νι σμός, εί ναι με ρι κά 
α πό τα θέ μα τα αυ τού του ε ξέ χο ντος και 
πρω τό τυ που για τα ελ λη νι κά δε δο μέ-
να βι βλί ου.

ΦΕ ΛΙξ ΓΚΟΥΑΤ ΤΑ ΡΙ

Η μο ρια κή ε πα νά στα ση 
(β' έκδοση)

Μια α πό πει ρα να συν δε θεί η 
κοι νω νι κή με την ψυ χο λο γι κή 
α νά λυ ση που ε πι μέ νει στη “μο-
ρια κή ε πα νά στα ση” α τό μων και 
μι κρο ϋ πο κει μέ νων, α πέ να ντι 
στη λο γι κή της “με γά λης νύ-
χτας της ε πα νά στα σης”.

ΖΑΚ ΣΑ ΠΙΡ

Ερ γά τες και ερ γα σια κές σχέ σεις στη 
Ρω σί α

Ο συγγραφέας, καθηγητής της οικονο-
μίας στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, αφι-
ερώνει τις έρευνές του στη σοβιετική 
οικονομία και τις κρίσεις της, που, εν 
πολλοίς, οδήγησαν στην κατάρρευση 
του συστήματος.

10,00 €

10,00 €

10,00 €

6,00 €

8,00

10,00 €

8,00 €

7,00 €

Ο.Π.Α., ΡΗξΗ

Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία

Κείμενα για τον Χρήστο Τσουτσουβή, 
την 17η Νοέμβρη, την ένοπλη πάλη 
και την τρομοκρατία στην Δ. Ευρώπη και 
την Ελλάδα.

ΜΑΡ ΣΑΛ ΚΟΛ ΜΑΝ

Πο λι τι κή και προ σω πι κή ζω ή 

Το βιβλίο, ξεκινώντας απ' την εμπειρία 
των νέων κοινωνικών κινημάτων και 
του γυναικείου κινήματος, διερευνά τη 
σχέση ανάμεσα στο προσωπικό και την 
πολιτική, αποφεύγοντας τις παγίδες της 
ταύτισης προσωπικού-πολιτικού.

10,00 €

1982

β΄ έκδοση, 1990
β΄ έκδοση, 1990

1983

β΄ έκδοση, 1990

1990

1985

1983 β΄ έκδοση, 1990
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αντιΠαΡαΘΕσΕισ

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Ένοπλη πάλη και εναλλακτικό κίνημα

Το κίνημα του “'68” και της “νέας αριστε-
ράς” μετεξελίσσεται είτε προς την κατεύ-
θυνση μιας αδιέξοδης αντιπαράθεσης 
είτε προς την οικολογική και εναλλα-
κτική κατεύθυνση.

ΤΟ ΠΡΑ ΣΙ ΝΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ

Το ε κλο γι κό πρό γραμ μα των Γερ μα-
νών Πρα σί νων για το 1987

Το πρόγραμμα των Πρασίνων για τις γερ-
μανικές εκλογές του 1987. Πρόκειται για 
το ριζοσπαστικότερο ίσως ντοκουμέντο 
των Γερμανών Πράσινων με θεωρήσεις 
που αφορούν το σύνολο της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής. 

ΤΖΟΝ Α. ΓΟΥω ΚΕΡ

Η τέ χνη την ε πο χή των μα ζι κών μέ-
σων ε πι κοι νω νί ας

Μια κλασική πλέον συνεισφορά στην 
καλλιτεχνική πρακτική και την πολιτική 
της κουλτούρας. Συνεχίζει και προεκτεί-
νει στη δεκαετία του 1980 τη συζήτηση 
που άνοιξε ο Τζον Μπέργκερ με την Ει
κόνα και το Βλέμμα το 1972.

Κω ΣΤΑΣ ΜΠΑ Ϊ ΡΑ ΚΤΑ ΡΗΣ

Ψυ χι κή υ γεί α και κοι νω νι κή πα ρέμ βα-
ση (β' έκδοση)

Οι κα τα κτή σεις αλ λά και τα ό ρια του με-
γά λου κύ μα τος της ψυ χια τρι κής με ταρ-
ρύθ μι σης του ’60, ως α πό πει ρα υ πέρ-
βα σης του ψυ χια τρεί ου και του ε γκλει-
σμού, για να συ νε χι στεί με τους πει ρα-
μα τι σμούς της δε κα ε τί ας του ’70 και να 
κα τα λή ξει, στη δε κα ε τί α του ’80, στη με-
τε ξέ λι ξη της με ταρ ρύθ μι σης στο πλαί σιο 
της κοι νο τι κής ψυ χια τρι κής.

Β. ΜΑ ΚΑ Ϊ ΣΚΙ, Α. ΣΚΙΡ ΝΤΑ 
Ο σο σια λι σμός των δια νο ου μέ νων

Για τον Γιαν Βάκλαβ Μα κά ι σκι, Ρώ-
σο σο σια λι στή των αρ χών του 20ού 
αιώ να, ο σο σια λι σμός εί ναι μια θε ω-
ρί α των δια χει ρι στι κών τά ξε ων που 
ε πι θυ μούν να υ πο κα τα στή σουν την 
α στι κή τά ξη. Έ να προ φη τι κό βι βλί ο, 
τη ση μα σί α του ο ποί ου υ πο γραμ μί-
ζει στην ε κτε τα μέ νη πα ρου σί α ση 
και ι στο ρι κή α να δρο μή του ο με λε-
τη τής Αλ. Σκιρ ντά.

ΜΠ. ΣΟΥΓΚΑΡ ΜΑΝ, Φ. ΖΑ ΦΕΙ ΡΙ ΔΗΣ

Οι θε ρα πευ τι κές κοι νό τη τες: α πά ντη ση 
στα ναρκω τι κά

Περιλαμβάνει τη μελέτη του Μπάρρυ 
Σούγκαρμαν για τη Θεραπευτική Κοινό-
τητα Daytop στις ΗΠΑ, μια εκτεταμένη 
εισαγωγή του Γ. Καραμπελιά και ένα 
εκτενές κείμενο του εμπνευστή του κι-
νήματος των θεραπευτικών κοινοτήτων 
στην Ελλάδα, Φοίβου Ζαφειρίδη, που 
εξετάζει την ελληνική εμπειρία και τα 
συμπεράσματά της. 

ΣΜΑΡω ΓΙΑΝ ΝΑ ΚΟ ΠΟΥΛΟΥ

Με γά λω σε ή φύ γε

Πρόκειται, σε ένα βαθμό, για μια “δεύτε-
ρη ματιά” στην εμπειρία του Daytop και 
ταυτόχρονα μια προσωπική εμπειρία 
της συγγραφέως η οποία έζησε η ίδια 
μέσα σε μια αμερικάνικη θεραπευτική 
κοινότητα. 

8,00 €

12,00 €

5,00 €

15,00 €

10,00 €

15,00 €

14,00 €

tAΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Το άλλο σχολείο

Μέ σα α πό την εκ παι δευ τι κή του ε μπει ρί α 
στην Μ.Τε χνι κή Εκ παί δευ ση, ο συγ γρα-
φέ ας επιχειρεί μια θε ω ρη τι κή α νά λυ ση 
του δι πλού συ στή μα τος εκ παί δευ σης 
(γε νι κή και τε χνι κή) και του ρό λου της 
ως συ στή μα τος κοι νω νι κής α να πα ρα-
γω γής και ε πι με ρι σμού, για να κα τα λή-
ξει σε ε ναλ λα κτι κές προ τά σεις για “έ να 
άλ λο σχο λεί ο”.

10,00 €

1991
20

01
20

02
β΄ έκδοση, 2007

20011994

1990

1986

1987
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αντιΠαΡαΘΕσΕισ

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Χιλιαεννιακοσιαεικοσιδυο 

Το 1922 αποτελεί μια τομή χωρίς ιστορικό προηγούμενο
. 

την τραγική ολοκλήρωση τριών ή τεσ-
σάρων χιλιάδων χρόνων ιστορίας. Έλαβε τέλος μια διαδρομή, εξέλιπε οριστικά μια συγκεκρι-
μένη μορφή του ελληνισμού, στη Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα που με αμπώτιδες 
και παλίρροιες συνεχίστηκε τρεισήμισι ή τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Εκείνον τον Αύγουστο του 
1922 ο ελληνισμός μπήκε στη θανάσιμη αγωνία του....

γ' έκδοση 2016 13,00 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Εβραίοι εναντίον του σιωνισμού

(...) Μετά το 1968 ο εβραϊκός μεσσιανι-
σμός θα πάψει να παίρνει, πλειοψηφικά, 
επαναστατική κατεύθυνση και θα στρα-
φεί προς το κράτος του Ισραήλ και την 
εξυπηρέτηση της παγκοσμιοποίησης. 
(...) Αν λοι πόν ο μεσ σια νι σμός πε ρά σει 
στην “υ πε ρά σπι ση της Δύ σης” μπο ρεί 
ευ κο λό τα τα να με τα βλη θεί σε έ να α κό-
μα ό χη μα του νέ ου «πε ριού σιου» λα ού, 
των Α με ρι κα νών. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ (επιμέλεια)

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

h αδιάσπαστη ενότητα του “όλου” της 
φυσικής και κοινωνικοοικονομικής 
πραγματικότητας κάθε περιοχής με τις 
πολυδιάστατες διαλεκτικές σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις τους καθορίζει την 
κατάσταση του πραγματικού οργανικού 
“όλου” της ανάπτυξης και του περιβάλ-
λοντος στον πλανήτη μας.

ΜΑΚΗΣ ΔΙΟΓΟΣ

Μικρές αθλητικές ιστορίες

Ο Μάκης Διόγος συνδυάζει δύο ιδι-
ότητες, εκείνη του αθλητικγράφου 
και του βαθύτατα πολιτικοποιημέ-
νου και ενεργού πολίτη. Αυτή η δι-
πλή “ταυτότητα” συνδυάστηκε με 
πρωτότυπο τρόπο στα κείμενα που 
περιλαμβάνονται στο βιβλίο και τα 
οποία αποτελούν μια επιλογή από 
τις πολιτικο-αθλητικές του επιφυλ-
λίδες στην εφημερίδα Ρήξη.

ΙΣΡΑΗΛ ΣΑΧΑΚ

Εβραϊκή Ιστορία - ΕβραΪκή θρησκεία: Το βάρος τριών χιλιάδων χρόνων (β' έκδοση)

Ο Ισραήλ Σαχάκ προβαίνει σε μια προκλητική μελέτη για την έκταση στην οποία το 
“κοσμικό” κράτος του Ισραήλ έχει διαμορφωθεί υπό την επίδραση θρησκευτικών 
ορθοδοξιών. Μέσα από την μελέτη του Ταλμούδ και του ραβινικού δικαίου, ο Σαχάκ 
υποστηρίζει ότι οι ρίζες του εβραϊκού σωβινισμού και του θρησκευτικού φανατισμού θα 
πρέπει να κατανοηθούν άμεσα, προτού να είναι πολύ αργά. 

17,00 €

15,00 €

15,00 €

12,00 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
(επιμέλεια Γ. Καραμπελιά) 

Νεο-οθωμανισμός

Ο νεο-οθωμανισμός αποτελεί ολοκλή-
ρωση και επέκτασητου ισλαμο-κεμαλι-
σμού, στο πεδίο των εξωτερικών σχέσε-
ων και της περιφερειακής πολιτικής. Τα 
κείμενα καταγράφουν το φαινόμενο για 
την ανάλογη απάντηση, στην επανάστα-
ση που χρειαζόμαστε.

15,00 €

20
08

20
09

20
03

20
05

β΄ έκδοση, 2009
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 

Όψεις εθνοαποδόμησης στην Ελλάδα

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι αντι-
λήψεις εκείνες που κατά κύριο λόγο 
συνίστανται στην άρνηση της προνεω-
τερικότητας του έθνους (ελληνικού και 
άλλων), καθώς και εκείνες οι οποίες, 
στο όνομα μιας συγκεκριμένης ερμηνεί-
ας του «αντιεθνικισμού», υποστηρίζουν 
ότι το έθνος είναι, εκτός από ένα ψέμα, 
κάτι το αντικειμενικά βλαβερό για τους 
ανθρώπους, που πρέπει να ξεπεραστεί. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φα-
ντάσματα του οθωμανισμού

Το βι βλί ο αυτό αποτελεί την πρώτη 
εμπεριστατωμένη κριτική των απόψεων 
που, με αφετηρία το βιβλίο του Μαζά-
ουερ, έχουν κυριαρχήσει την τελευταία 
περίοδο στην ακαδημαϊκή και πνευμα-
τική σκηνή σχετικά με τη Θεσσαλονίκη.

ΚωΣΤΑΣ ΝΤΑΒΑΝΑΣ 

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά

Το παρόν πόνημα είναι μία σταχυολό-
γηση επιστολών προς εφημερίδες (και 
διαδίκτυο), από ανώνυμους ανθρώ-
πους που σκέπτονται και μιλούν για την 
την τύχη τους, παρά την καταπίεση που 
τους έχει επιβάλει η virtual Democracy 
της μεταπολίτευσης.

ΝΑΝΤΙΑ ΕΛ ΣΕΪΧ 

Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες

Σε μία εποχή που έχει παρατηρηθεί έκρηξη στον τομέα της έρευνας για τον 
“άλλο” και τις σχέσεις Αράβων-Βυζαντινών, η μονογραφία της Νάντια Ελ Σέϊχ είναι 
ιδιαιτέρως επίκαιρη και πολύ ευπρόσδεκτη. Η συγγραφέας διεξήλθε το εκτενέστατο 
σώμα της Αραβικής γραμματείας για το θέμα “του άλλου”, του Βυζαντίου, του 
αιώνιου εχθρού με τον οποίο πολέμησε το Ισλάμ οκτώ εκατονταετίες. Το έργο 
της Νάντια Ελ Σέϊχ θα είναι για καιρό το πρότυπο έργο για την Απεικόνιση του 
Βυζαντίου στον αραβοϊσλαμικό καθρέπτη. 23,00 €

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ, ΖΑΝ ΚΛωΝΤ ΜΙΣΕΑ 

Η κουλτούρα του εγωϊσμού

Μία συνομιλία ανάμεσα στον Κ. Καστοριάδη και τον Κ. Λας, με τη συμμετοχή του 
Καναδού φιλόσοφου και πολιτικού Μάικλ Ιγνάτιεφ. Αναλύει τις ηθικές, ψυχολογικές 
και ανθρωπολογικές επιπτώσεις της ανάπτυξης του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι 
απαρχές της καταναλωτικής κοινωνίας συνοδεύονται από τη γέννηση ενός νέου 
εγωισμού, που κάνει τα άτομα να αποσύρονται από τη δημόσια σφαίρα και να κατα-
φεύγουν σε έναν αποκλειστικά ιδιωτικό κόσμο. Ακολουθείμένα εκτενές επίμετρο 
του Ζαν-Κλωντ Μισεά, με τίτλο «Η ψυχή του ανθρώπου στον καπιταλισμό».. 10,00 €

14,00 €

10,00 €

13,00 €

11,00 €

2013

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
Ένα πρόταγμα για τον 21ο αιώνα
Ο «εκσυγχρονισμός» της παράδοσης
Από το 1-1-4 στους Αγανακτισμένους

Ζούμε το τέλος μιας ολόκληρης ιστο-
ρικής εποχής, που ενώ άρχισε με 
αισιοδοξία και δημιουργικότητα στη 
δεκαετία του 1960, κατέληξε σε μια 
γενικευμένη κατάθλιψη, 50 χρόνια 
αργότερα· και το χειρότερο είναι πως 
αυτή η κρίση κινδυνεύει να συμπαρα-
σύρει στο βάραθρο της αποτυχίας τον 
ελληνισμό στο σύνολό του.

20
14

20
092012

2012 20
14
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γιωργοσ καραμπελιασ

Η Αποστασία των διανοουμένων

Στα πρώτα χρόνια της σαρωτικής κρίσης ο ελληνικός λαός αναζήτησε τη σωτηρία στη 
λεγόμενη «πνευματική ηγεσία». Και βρέθηκε μπροστά στην «προδοσία των διανοουμένων», 
την πλήρη εξάντληση των πνευματικών ρευμάτων που σφράγισαν τη μεταπολιτευτική 
περίοδο. Αυτή η «αποστασία» από το σώμα και το πεπρωμένο του ελληνισμού είναι το 
αντικείμενο του βιβλίου.

20,00 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
(επιμέλεια Γ. Καραμπελιά)

ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση 
στην Ελλάδα,  β έκδοση
Από το Ίδρυμα Φορντ στον Σό-
ρος και τα γερμανικά ιδρύματα

Στα πρώτα χρόνια της σαρωτι-
κής κρίσης ο ελληνικός λαός 
αναζήτησε τη σωτηρία στη λε-
γόμενη «πνευματική ηγεσία». 
Και βρέθηκε μπροστά στην 
«προδοσία των διανοουμέ-
νων», την πλήρη εξάντληση 
των πνευματικών ρευμάτων 
που σφράγισαν τη μεταπολι-
τευτική περίοδο. Αυτή η «απο-
στασία» από το σώμα και το πε-
πρωμένο του ελληνισμού είναι 
το αντικείμενο του βιβλίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
(επιμέλεια Γ. Καραμπελιά)

Παγκοσμιοποίηση και 
μετανάστευση

Η Ελλάδα ανάμεσα στο 
μεταναστευτικό και τη 
δημογραφική κατάρρευση

Το μεταναστευτικό αποτελεί το 
σημαντικότερο κοινωνικό ζή-
τημα της σύγχρονης Ελλάδας, 
αν συνδυαστεί με τη δημογρα-
φική κρίση, τη συρρίκνωση του 
ελληνογενούς πληθυσμού και 
τη φυγή των νέων. Είναι καιρός 
λοιπόν να παρέμβουμε απο-
φασιστικά στο ζήτημα, προτού 
παρέμβουν άλλοι... φασιστικά.

15,00 €

16,00 €
15,00 €

20
16

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
(επιμέλεια Γ. Καραμπελιά)

Η Τουρκία του Ερντογάν
Νεοθωμανισμός, ισλαμικός ολοκλη-
ρωτισμός και Ελλάδα

Το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 
στην Τουρκία ήλθε να ολοκληρώσει 
έναν ιστορικό κύκλο μετασχηματισμού 
του παλαιού κεμαλισμού σε νεο-οθωμα-
νισμό, ως σύνθεση ισλαμισμού και κε-
μαλισμού, με αυταρχικά χαρακτηριστικά 
στο εσωτερικό και επιθετικά στο εξωτε-
ρικό. Κατά συνέπεια, εάν θέλουμε να 
διατηρήσουμε έστω και μια στοιχειώδη 
ανεξαρτησία πρέπει να αντισταθούμε, 
χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα.

15,00 €

20
18

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
(επιμέλεια Γ. Καραμπελιά)

Έθνος και Ταυτότητα

Τα κείμενα που συγκεντρώνονται στον 
τόμο αυτό πραγματεύονται θεωρητικά 
το ζήτημα του έθνους και της εθνικής 
ταυτότητας, από τη σκοπιά της ιστορίας, 
της κοινωνιολογίας και της πολιτικής 
επιστήμης. Σκοπός του είναι να φωτίσει 
την έντονη ιδεολογική διαμάχη που 
περιβάλλει το εθνικό ζήτημα, και να 
απαντήσει παράλληλα στις κυρίαρχες 
σήμερα «αποδομητικές» θεωρίες. Πε-
ριλαμβάνονται κείμενα των: Σπ. Βρυώ-
νη, Άγγ. Γουνόπουλου, Σ. Δημόπουλου, 
Ερ. Καψωμένου, Γ. Κοντογιώργη, Μ. Με-
ρακλή, Χ. Μηνάογλου, Γ. Παπαμιχαήλ, I. 
Τσιβάκου, Κ. Χατζηαντωνίου. Επίμετρο: 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

20
14

20
15

2012
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ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ

Ποιο είναι το σφάλμα της Δεξιάς; - Γιατί η Αριστερά δεν έχει μέλλον;

h ελπίδα για μια νέα πολιτική βασίζεται στην απόρριψη των παραδοσιακών πολιτικών κα-
τηγοριών και τον επαναπροσδιορισμό των όρων της πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι παλιές 
ταμπέλες δεν έχουν κανένα νόημα πλέον. Αποτελούν προϊόντα μιας παλαιότερης εποχής 
και είναι εντελώς ακατάλληλες για την εποχή της ηλεκτρονικής, του ολοκληρωτισμού 
και της μαζικής κουλτούρας. 

2019

9,00 €

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ

Φιλοσοφία και Ιστορία 
Πέντε δοκίμια

Ο Σπύρος Κουτρούλης σε πέντε διαφο-
ρετικά δοκίμια επιχειρεί να διερευνήσει 
τη συνάντηση της φιλοσοφίας με την 
κοινωνία και την ιστορία· εξαρχής, άλ-
λωστε, ο φιλοσοφικός λόγος στάθηκε 
πάντα μέσα στον κοινωνικό χώρο και 
δεν περιορίστηκε στον προβληματισμό 
για την αφετηρία της ύπαρξης.

12,00 €

20
19 ΑΝΤωΝΗΣ ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ

Η Αριστερά στον δρόμο με τις 
πεπονόφλουδες

Τελικά είναι ακαταμάχητη η πεπονό-
φλουδα; Ασφαλώς όχι. Αυτό το βιβλίο 
απευθύνεται σε όσους έχουν κοινό νου 
και καταλαβαίνουν τα αυτονόητα. Οι 
υπόλοιποι πατάνε τις πεπονόφλουδες 
που είναι οι ίδιες στο δρόμο της Αριστε-
ράς, εδώ και … αιώνες!16,00 €

20
19

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙωΡΓΟΣ

Η ορθόδοξη εκκλησία σήμερα

Εν όψει κρίσιμων ζητημάτων, εκρίθη 
σκόπιμο να γραφεί η παρούσα εργασία, 
η οποία συνδυάζει την δημοσιογραφική 
έρευνα με την παρουσίαση στοιχείων 
από τη σχετική ιστορική, εκκλησιαστική 
και γεωπολιτική μελέτη τόσο του ουκρα-
νικού εκκλησιαστικού ζητήματος, όσο 
και της κατάστασης όλων των τοπικών 
Ορθοδόξων Εκκλησιών.

12,00 €

20
19

αντιΠαΡαΘΕσΕισ

ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο μοιραίος Αλέξης: δοκιμή ενός 
πορτραίτου
ημερολόγιο απωλειών 2014-14

Τώρα πια το κατανοούμε, πικρή, αυτε-
πίστροφη γνώση: Οι άνθρωποι αυτοί 
αποδείχτηκαν όχι μόνο ακατάλληλοι, 
όχι μόνο εκτός ιστορίας ή καθημερι-
νής πραγματικότητας, αλλά και εκτός 
οποιασδήποτε αγωνιστικής παράδοσης 
της Αριστεράς, οποιασδήποτε συλλογι-
κότητας ή αλληλεγγύης πλην του αφη-
νιασμένου εισοδισμού στο κράτος-λά-
φυρο και της σολιψιστικής αντίληψης 
ότι ο μόνος στόχος (ημών) ήταν και 
παραμένει αποκλειστικά η κατάκτηση 
και διατήρηση (εκείνων) στην εξουσία...

15,00 €

20
17

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΥ

Διζωνική – Δικοινοτική Ομοσπονδία
Νόημα και Αδιέξοδο

Τα κείμενα που συγκεντρώνονται σε 
αυτόν το τόμο έχουν ως κοινό χαρακτη-
ριστικό, ορισμένα κατά έμμεσο τρόπο, 
τον προβληματισμό για την επιδιωκό-
μενη επισήμως λύση του κυπριακού 
προβλήματος: Τη λύση της Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, της οποίας 
το περιεχόμενο, μετά και από τις υπο-
χωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, 
κωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά στο 
σχέδιο Ανάν. 

10,00 €

20
17
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Ελλάδα &
Νέα Τάξη

Οι Εναλλακτικές 
Εκδόσεις συνεχίζουν 

την εκδοτική τους 
προσπάθεια με 

αντικείμενο τις μεγάλες 
προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
στον σύγχρονο κόσμο 

της παγκοσμιοποίησης, 
της μετανάστευσης, 

της αποδόμησης των 
εθνών - κρατών και των 
συλλογικών ταυτοτήτων. 

F
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τασοσ xα τζη α να στα σιου

Το η φαί στειο του Αί μου

Μια με λέ τη που σκο πεύ ει να πα ρου σιά-
σει τις πρό σφα τες ε ξε λί ξεις στα Βαλ κά-
νια με φό ντο τη συ νο λι κή ι στο ρι κή δια-
δρο μή των βαλ κα νι κών χω ρών, ενώ 
επιδιώκει να α να δεί ξει τις ι στο ρι κές 
προ ϋ πο θέ σεις που α παι τού νται για να 
α να συ στα θεί ο ευ ρύ τε ρος χώ ρος ε πι κοι-
νω νί ας και α νταλ λα γών της Α να το λι κής 
και Κε ντρι κής Ευ ρώ πης.

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Ελ λά δα, μια χώ ρα των συ νό ρων

«...Σ’ αυ τές τις ώ ρες της γε νι κευ μέ νης 
πα ρακ μής, εί μα στε υ πο χρε ω μέ νοι να ξε-
φύ γου με α πό τη Δύ ση για να συ γκρο τή-
σου με μια νέ α Ευ ρώ πη. Αν για πέ ντε αιώ-
νες η Ευ ρώ πη ταυ τί στη κε με τη Δύ ση της, 
σή με ρα, την ώ ρα του 'θριάμ βου' α πέ να-
ντι στην Α να το λή της, η Ευ ρώ πη πρέ πει 
να πά ψει να ταυ τί ζε ται με τη δυ τι κή εκ-
δο χή της για να μπο ρέ σει να υ πάρ ξει».

θε ο δω ροσ ζια κασ

Έ θνος και πα ρά δο ση 

Ο κύ κλος των ε ρευ νών μου, που ξε-
κί νη σαν ε δώ και δέ κα χρό νια, ο λο-
κλη ρώ θη κε με την πρό τα ση ό τι τα 
έ θνη εί ναι δια πλε κό με νοι σχη μα τι-
σμοί πα ρα δό σε ων, ε νταγ μέ νοι κα τά 
κα νό να σε διά φο ρες “οι κο γέ νειες 
ε θνών” ή μορ φές “οι κου μέ νης”.

γ΄ έκδοση 2017

rocco aprile

Η Ελ λά δα του Σα λέ ντο

Μια πε ρι ή γη ση στη με σαιω νι κή, βυ ζα-
ντι νή και σύγ χρο νη πο ρεί α ε νός τμήμα-
τος του ελ λη νι σμού: των Ελ λή νων του 
Σα λέ ντο, της Κά τω Ι τα λί ας. Ο συγ γρα φέ-
ας με πί κρα ε πι ση μαί νει την α δια φο ρί α 
του ελ λη νι κού κρά τους: “...Οι ελ λη νι κές 
κυ βερ νή σεις α δια φο ρού σαν πά ντα για το 
πρό βλη μα της Ελ λά δας του Σα λέ ντο”. 

β΄ έκδοση 2017

bλα σησ aγ τζι δησ

Πό ντος: Έ να α νοι χτό ζή τη μα (γ' έκδοση)

Η κα τάρ ρευ ση της Σο βιε τι κής Έ νω σης 
ήρ θε να α πο κα λύ ψει έ να δεύ τε ρο δρά μα 
των Πο ντί ων με τά το 1922, ε κεί νο της 
Ρω σί ας, της Γε ωρ γί ας και της Κε ντρι κής 
Α σί ας. Ο Βλ. Αγ τζί δης, έ νας α πό τους 
πρω το πό ρους ε ρευ νη τές του πο ντια-
κού ελ λη νι σμού, μας α πο κα λύ πτει την 
ε πο ποι ί α ε νός μέ χρι χθες ξε χα σμέ νου 
τμήματος του ελληνισμού.

ατΡοΠοσ

συλ λο γη κει με νων α πο το πε ριο δι κο ελλο πια

Η ελληνική ουτοπία 

Τα κεί με να και οι μελέτες που πε ρι λαμ βά νο νται σε αυ τή την έκ δο ση ε ντάσ σο νται 
στο γε νι κό τε ρο ρεύ μα της “ε πα νε θνι κο ποί η σης” ή “ε πα νε δα φι κο ποί η σης” της πο-
λι τι κής και ι δε ο λο γι κής πραγ μα τι κό τη τας στη χώ ρα μας, που α να δει κνύ ε ται τό σο 
έ ντο να από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 10,00 €

Συλ λο γι κο 
Τουρ κί α I, Ι σλάμ και κρί ση του κε μα-
λι σμού
(β’ έκδοση συμπληρωμένη)

Η προ σπά θεια του κε μα λι κού κα τε στη-
μέ νου και του στρα τού να α ντι με τω πί σει 
το κουρ δι κό ε θνι κό κί νη μα, μέ σω της 
χρή σης του Ι σλάμ –σε συν δυα σμό με 
τη γε νι κό τε ρη ά νο δο του ι σλα μι σμού– 
ο δη γούν στην α νά πτυ ξη ε νός ι σλα μι κού 
ρεύ μα τος που εν μέ ρει ε λέγ χε ται και εν 
μέ ρει πα ρα μέ νει α νε ξέ λε γκτο.

15,00 €

10,00 €

12,00 €

*

15,00 €
13,00 € 20

01

19
9

6
19

93
19

92

1993
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ατΡοΠοσ

δ. γλη νοσ, γ. σκλη ροσ, ι. δρα γου μησ

Η α ρι στε ρά και το α να το λι κό ζή τη μα

Ο Γ. Καραμπελιάς, σε μια εκτενή εισαγωγική μελέτη, ε πι χει ρεί  μια πε ριο δο λό γη ση των θέσεων 
της ελ λη νι κής Α ρι στε ράς στο ανατολικό ζήτημα και παρουσιάζει τρί α κεί με να για το Α να το λι κό 
Ζή τη μα: oι Γλη νός και Σκλη ρός επιμένουν στην α ντι πα ρά θε ση με την οθω μα νι κή Αυ το κρα το-
ρί α, ενώ ο Ίων Δρα γού μης, στο τέλος της ζωής του, μεταβαίνει από μια αποκλειστικά εθνική 
σε μια κοινωνιοκεντρική αντίληψη. 

13,00 €

γιωργοσ καραμπελιασ

Στο κοίλον της ιστορίας

Μια μορ φή πο λι τι σμού έ χει τε λειώ σει, 
χω ρίς να έ χει α να δυ θεί το και νούρ γιο. 
Η χώ ρα μας, οι α ξί ες «μιας άλ λης ζω-
ής πέ ρα απ’ τα α γάλ μα τα» πιέ ζο νται 
α σφυ κτι κά. Δεν αρ κεί η α πόρ ρι ψη, η 
προ σφυ γή στις ρί ζες και τις πα ρα δό σεις 
για τη δια μόρ φω ση μιας ε ναλ λα κτι κής 
πρό τα σης. Είναι όμως α να γκαί α προ ϋ-
πό θε ση γι’ αυ τήν. 

τασοσ χατζηαναστασιου

Κύπρος και μεταπολίτευση
Το σύμπλεγμα της ήττας

Η μεταπολιτευτική στάση της Ελλάδας 
απέναντι στην Κύπρο πάσχει από το «σύ-
μπλεγμα της ήττας», καθώς αυτό που 
καθορίζει τις επιλογές και τους χειρι-
σμούς είναι η πάση θυσία αποφυγή ενός 
πολέμου, με λογική συνέπεια τα τετελε-
σμένα που δημιούργησε η εισβολή να 
γίνουν με τον καιρό αποδεκτά.

7,00 €

10,00 €

ΓΙωΡΓΟΣ ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ

Ο Γρηγόριος ο Ε΄ και η Επα-
νάσταση του 1821

Η εκτέλεση του πατριάρχη 
υπήρξε η πράξη που μετα-
στοιχείωσε τον Αγώνα των Ελ-
λήνων από απελευθερωτική 
επανάσταση σε θρησκευτικό 
πόλεμο, καθιστώντας έτσι 
αδύνατη την οποιαδήποτε πι-
θανότητα για συνεννόηση και 
συνδιαλλαγή με τους Τούρ-
κους, ενώ γέμισε τις ψυχές των 
Ελλήνων από ακόρεστη δίψα 
για εκδίκηση.

16,00 €

20
19

γιωργοσ κεκαυμενοσ

Το Κρυφό Σχολειό

... Από τους πρώτους «εθνι-
κούς ιστορικούς μύθους» 
που μπήκαν αμέσως στο στό-
χαστρο των αναθεωρητών 
ιστορικών και των οπαδών 
τους, ήταν το κρυφό σχο-
λειό. Όμως όπως καταδει-
κνύεται από μια σειρά ιστο-
ρικών μαρτυριών, το κρυφό 
σχολειό υπήρξε μία ιστορική 
πραγματικότητα.

16,00 €

20
02

20
04

20
12

1998
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ΓΙωΡ ΓΟΣ ΚΑ ΡΑ ΜΠΕ ΛΙΑΣ

Για τον Σαβ βό που λο (β' έκδοση)

Κεί με να για το έρ γο του Διο νύ ση Σαβ βό-
που λου ως έκ φρα ση της αμ φι σβή τη σης 
και των ο ρί ων της γε νιάς του 1960. 
Μια τοι χο γρα φί α της δι κτα το ρί ας και 
της με τα πο λί τευ σης πέ ρα α πό τα πα-
ρα δε δεγ μέ να πλαί σια του ελ λη νι κού 
τρα γου διού.

12,00 €

*

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ

100+1 ταινίες

Άχρηστη μα απαραίτητη η κριτική για 
να χρησιμοποιήσω τις λέξεις του Αντρέ 
Μπαζέν. Οι ταινίες που παρουσιάζονται 
και κρίνονται επιλέχθηκαν από τον συγ-
γραφέα γιατί αγαπήθηκαν απ' αυτόν ή 
γιατί η συζήτηση γι' αυτές τον κέντρισε. 
Το βιβλίο αυτό ως σύνολο μπορεί να δια-
βαστεί και σαν ημερολόγιο ιδεών και αι-
σθημάτων και σαν ένα ταξίδι στον κόσμο. 

17,00 €

ΣωΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ

Κείμενα για πρόσωπα και βιβλία

Στα Κείμενα για πρόσωπα και βιβλία του Σωτήρη Σόρογκα, ο αναγνώστης θα συνα-
ντήσει αναφορές σε ποιητές και ζωγράφους, σχολιασμούς βιβλίων και συνεντεύξεις, 
που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία. Η ιδιαιτε-
ρότητα του προσωπικού ύφους που χαρακτηρίζει τη ζωγραφική εργασία του Σόρο-
γκα αναδύεται εδώ και στον αφηγηματικό ή δοκιμιακό του λόγο.

ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ

Μύθος Ομόρριζος
Καβάφης – Θεόφιλος – Μακρυ-
γιάννης

Το κείμενο αυτό, είναι μια ανοικτή 
πρόταση. Προσπάθησα να αναδεί-
ξω τη συνάφεια μεταξύ δημιουρ-
γών όπως ο Θεόφιλος, ο Καβάφης 
και ο Μακρυγιάννης, με μοναδικό 
αναγνωριστικό –αρχικά– τον τόνο 
που «άκουγα» στη ροή του λόγου 
τους. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον 
το πόσο μακριά μπορούν να φθά-
σουν αυτές οι «υπόγειες» σχέσεις, 
αυτές οι «συνάψεις», όταν συνδε-
θούν με τις πνευματικές δυνάμεις 
και αιτίες που δημιούργησαν τον 
ελληνικό πολιτισμό.

15,00 €

20
17

λογοσ & τΕΧνη

ΓΙωΡ ΓΟΣ ΚΑ ΡΑ ΜΠΕ ΛΙΑΣ

Α πό το μέ γι στο στο ε λά χι στο
Δο κι μές για την πε ζο γρα φί α στη με τα-
πο λί τευ ση

Τα πέ ντε δοκίμια που πε ρι λαμ βά νει εί ναι 
μια προ σπά θεια δια λό γου της πο λι τι κής 
και της κοι νω νιο λο γί ας με την λο γο τε-
χνί α. Η τέ χνη της δε κα ε τί ας του 1980 
και του ’90, σε α ντί θε ση με την δε κα ε τί α 
του ’70, με τα το πί στη κε α πό το μέ γι στο 
στο ε λά χι στο.

*β΄ έκδοση, 1990

1993

20
14

2014
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έθνος και ταυτότητα
Μελέτες για την ελληνική ιδιοπροσωπεία, τη διαμόρφωση της νεοελληνικής 

εθνικής ταυτότητας μέσα στον χρόνο, καθώς και τις ιδεολογικές μάχες που 
συνόδευσαν την πορεία αυτή.
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ΠΙΕΡ ΣΑΜΟΥΕΛ

Οι κο λο γι κό Μα νι φέ στο

Το “Οι κο λο γι κό Μα νι φέ στο” πα ρα μέ νει 
μια α πό τις ε γκυ ρό τε ρες συ νο πτι κές πα-
ρου σιά σεις των αρ χών και των στό χων 
του οι κο λο γι κού κι νή μα τος.

Λ. ΜΠΡΑ ΟΥΝ, Κ. ΦΛΑ ΒΙΝ, Σ. ΠΟ ΣΤΕΛ

Οι κο λο γι κή κρί ση και βιώ σι μη κοι νω νί α

Μέσα από τα κεί με να γίνεται μια κα-
τα γραφή των βα σι κών οι κο λο γι κών 
κιν δύ νων που α ντι με τω πί ζου με σή με-
ρα και στη συ νέ χεια επιχειρείται μια 
σκιαγράφηση της μετάβασης σε μια βιώ-
σι μη αυ το συ ντη ρού με νη κοι νω νί α. Μια 
με λέ τη γραμ μέ νη α πό τους βα σι κούς 
συ ντε λε στές του worldwatch Institute.

ΓΙΑΝ ΝΗΣ ΣxIΖΑΣ

Φύ ση, πό λη και κοι νω νί α

Μελέτη που αποσκοπεί στη 
διεύ ρυν ση της προ βλη μα-
τι κής του οι κο λο γι κού κι-
νή μα τος ε πι χει ρώ ντας τη 
σύν δε ση α νά με σα στην οι-
κο λο γί α της φύ σης και ε κεί-
νη του αν θρω πο γε νούς πε-
ρι βάλ λο ντος.

Ε. ΜΟ ΡΕΝ, Ρ. ΠΑΣΕ, Μ. ΜΟ ΔΙ ΝΟΣ, 
κ.ά.

Η οι κο λο γι κο ποί η ση της σκέ ψης

Οι συγγραφείς επιχειρούν να κα τα δεί-
ξουν πως η α νά δυ ση της οι κο λο γί ας και 
της οι κο λο γι κής σκέ ψης δεν α πο τε λεί 
μια α πλή συ νει δη το ποί η ση της κρί σης 
του πε ρι βάλ λο ντος, αλ λά α φε τη ρί α για 
τον βα θύ τε ρο με τα σχη μα τι σμό της σκέ-
ψης και της πρα κτι κής των αν θρώ πων.

ΓΙωΡ ΓΟΣ ΒΟ Ϊ ΚΛΗΣ

Οι κο λο γι σμός

Η ο πτι κή του βι βλί ου επιθυμεί να συν-
δέ σει τα δια φο ρε τι κά ε πί πε δα, τό σο της 
πρα κτι κής ό σο και της θε ω ρί ας της οι κο-
λο γί ας, σε μια συ νε κτι κή πρό τα ση-πρό-
ταγ μα για τον ε περ χό με νο 21ο αιώ να.

ΜΑΡ ΤΣΙΑ ΛΟ ΟΥ

Το πο δή λα το, ό χη μα για έ να μι κρό 
πλα νή τη

Η συγ γρα φέ ας α πο δει κνύ ει πως ή δη το 
πο δή λα το, σε πα γκό σμια κλί μα κα, ε κτε-
λεί με γα λύ τε ρο με τα φο ρι κό έρ γο α πό το 
ι διω τι κό αυ το κί νη το και πως το μέλ λον 
βρί σκε ται μάλ λον στη μεί ω ση της αυ το-
κί νη σης και στην ε πέ κτα ση της πο δη λα-
σί ας, πα ρά το α ντί στρο φο.

ΠΙΕΡ ΣΑ ΜΟΥΕΛ

Το φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου 
(β' έκδοση)

Ο συγ γρα φέ ας, με τρό πο αναλυτικό, εκ-
θέτει κατ' αρχάς το ί διο το φαι νό με νο και 
τους μη χα νι σμούς της δη μιουρ γί ας του, 
κα θώς και τις πο λι τι κές που μπο ρούν να 
ε φαρ μο στούν ώ στε να υ πάρ ξει διέ ξο-
δος α πό την κλι μα τι κή υ περ θέρ μαν ση...

οικολογικη σκΕΨη

7,00 €

10,00 €

7,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

*

ΓΙΑΝ ΝΗΣ ΣxIΖΑΣ

Ο άλ λος του ρι σμός 
Η οι κο λο γι κή διέ ξο δος στα α διέ ξο δα του 
συμ βα τι κού του ρι σμού

Α πό τον πρώ ι μο του ρι σμό της φα ρα ω-
νι κής Αι γύ πτου έ ως την του ρι στι κή μο-
νο καλ λιέρ γεια των τε λευ ταί ων δε κα ε-
τιών του 20ού αιώ να, το πρό βλη μα της 
αυ θε ντι κό τη τας του του ρι στι κού χώ ρου 
και της γό νι μης ε πα φής του ξέ νου με το 
εγ χώ ριο. Το οι κο του ρι στι κό ρεύ μα μπο-
ρεί ί σως να προ σφέ ρει μια ε ναλ λα κτι-
κή διέ ξο δο. 

*

1990 1990

1991

1990

1992

1991

1998

1992



37

οικολογικη σκΕΨη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΚΟΣ 
(επιμέλεια) 

Ε πι στή μες και Πε ρι βάλ λον στα τέ λη 
του αιώ να

Ο τόμος α πο τε λεί  μια συλ λο γή κει μέ-
νων μιας πλειάδας επιστημόνων και ει-
δικών που πραγ μα τεύ ο νται το θέ μα της 
κα τά στα σης του πε ρι βάλ λο ντος στα τέ λη 
του 20ού αιώ να.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΚΟΣ (επιμέλεια)

Συ στή μα τα Πα ρα τή ρη σης & Πα ρα κο λού-
θη σης της Γης

Η Συ νά ντη ση Ερ γα σί ας, με α ντι κεί με νο 
τα Συ στή μα τα Πα ρα τή ρη σης και Πα ρα κο-
λού θη σης της Γης, ορ γα νώ θη κε α πό την 
Ελ λη νι κή Ε θνι κή Ε πι τρο πή Δια στή μα τος 
και πραγ μα το ποι ή θη κε στο Αμ φι θέ α τρο 
του Ε.Ι.Ε. στην Α θή να, τον Ια νουά ριο του 
1995. Το βι βλί ο πε ριλαμβάνει πρα κτι κά 
του συ νε δρί ου.

20,00 €

22,00 €

xΑ ΡΗΣ NΑ ξΑ ΚΗΣ

Προς έ ναν πρά σι νο κα πι τα λι σμό

Η κα θο λι κή και πα γκό σμια κρί ση του πε ρι βάλ λο ντος, η α νά πτυ ξη των οι κο λο γι κών κι νη μά των 
και η συ νει δη το ποί η ση των ο ρί ων του πλα νή τη ε πι τάσ σουν μια “οι κο λο γι κή ρύθ μι ση της α νά πτυ-
ξης”. Ό μως το κε φά λαιο προ σπα θεί να εν δυ θεί πρά σι νο μαν δύ α και να δημιουργήσει έ να νέ ο 
κερ δο φό ρο το μέ α -ε κεί νον της α πορ ρύ παν σης.

13,00 €

γη τΩν ανΘΡΩΠΩν
ΗANs stADeN

Γυ μνοί, Ά γριοι και Αν θρω πο φά γοι 

Η σύλ λη ψη του συγ γρα φέ α α πό τους ιν διά νους 
Τού πι τον “ο δη γεί”, μέ σα α πό την κα τα γρα φή της 
α πί θα νης ι στο ρί ας του, να πα ρου σιά σει το πρώ το, 
ί σως, ε θνο λο γι κό βι βλί ο που ε ξι στο ρεί τον τρό πο 
ζω ής και τις συ νή θειες των ιν διά νων τον 16ο αιώ-
να. Το βι βλί ο πε ρι λαμ βά νει πε νή ντα γκρα βού ρες 
που σχε δί α σε ο ί διος ο συγ γρα φέ ας.

1995, γ΄ έκδοση

AΛ ΦΡΕ ΝΤ mΕ ΤΡω

Οι Ίν κας, Ι στο ρί α και Πο λι τι σμός 

Το 1962, ο Κλω ντ Λε βύ-Στρως έ γρα φε γι’ αυτό το 
βι βλί ο: “Εί ναι βέ βαιο πως δεν υ πάρ χει κα λύ τε ρη 
ει σα γω γή για τη γνώ ση των πε ρου βια νών κοι νω-
νιών”. Η πα ρου σί α των Ίν κας στον πο λι τι σμό της Ν. 
Α με ρι κής συ νε χί ζει μέ χρι σή με ρα, ό πως δεί χνει στο 
συ μπλή ρω μά του ο A. y. valderrama, α να φε ρό με νος 
στο σύγ χρο νο ιν διά νι κο κί νη μα.

β’ έκδοση συμπληρωμένη, 200215,00 €

20,00 €

1995

1993
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κοινΩνικα κινηΜατα

spk

Οι “ψυ χα σθε νείς” ε νά ντια στο κε φά λαιο

Το κί νη μα της α ντι ψυ χια τρι κής και η α ντί-
λη ψη της ε ξε γερ σια κής προ έ λευ σης 
της τρέ λας και της σχι ζο φρέ νειας α να-
λύ ο νται σε έ να κλα σι κό βι βλί ο της “Σο-
σια λι στι κής Κοι νό τη τας Α σθε νών” στην 
ε ξε γερ μέ νη Γερ μα νί α του 1970.

ΚΟΝ-ΜΠΕ ΝΤΙΤ, ΣΑΡΤΡ, ΜΠΑΡΜΠΙ

Γερ μα νί α, α πό τη RAF στους Πρά σι νους 
(β' έκδοση)

Η πο ρεί α του γερ μα νι κού κι νή μα τος α πό 
το τρα γι κό α διέ ξο δο, με τά τη δο λο φο νί α 
του Σταμ χά ιμ, στη σύν θε ση που α ντι προ-
σω πεύ ει το ε ναλ λα κτι κό κί νη μα, του 
οποίου μια μορ φή υ πήρ ξαν οι Πρά σι νοι. 
Α πό μια μειο ψη φι κή λο γι κή στην κα τά-
κτη ση μιας νέ ας δυ να μι κής.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  
Ο Κα τα λη ψί ας

Ο ει κο νο γρα φη μέ νος α γώ νας των κα τα-
λή ψε ων στο Βε ρο λί νο ό πως τον εί δαν οι 
σκι τσο γρά φοι Ντέ τλεφ, Φού ξι, Χά ραλ ντ, 
Πέ τερ Πέ τρι.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  
Κα τα λή ψεις σπι τιών στην Δ. Ευ ρώ πη

Το βι βλί ο εί ναι έ να σπά νιο φω το γρα φι κό 
και βιω μα τι κό ντο κου μέ ντο α πό τις κα-
τα λή ψεις σπι τιών στη Δ. Ευ ρώ πη καθώς 
κα τα γρά φει το ζέ ον πρό βλη μα της στέ-
γης στην Ευ ρώ πη και τους τρό πους που 
οι ί διοι οι κα τα λη ψί ες δια χει ρί ζο νται τα 
κα τα λη φθέ ντα σπί τια.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ  

Η εξέγερση της αγγλικής νεολαίας
(1981-1985) (β' έκδοση)

Η ε ξέ γερ ση της έγ χρω μης –αλ λά και 
ε νός μέ ρους της λευ κής– νε ο λαί ας της 
Αγ γλί ας, την Ά νοι ξη και το κα λο καί ρι 
του 1981, που εξα πλώ θη κε σε 35 πό-
λεις, α πο τέ λε σε το έ ναυ σμα για τη με-
λέ τη του νε ο λαι ί στι κου κι νή μα τος στο 
σύ νο λό του.

Μ. ΡΑ ΠΤΗΣ - Γ. ΚΑ ΡΑ ΜΠΕ ΛΙΑΣ - Ν. 
ΧΡΥ ΣΟ ΓΕ ΛΟΣ

Έ να ε ναλ λα κτι κό ε πα να στα τι κό κί νη μα

Δυο κεί με να που α να λύ ουν την α νά πτυ-
ξη ε νός ε πα να στα τι κού, στον τρό πο ζω-
ής, κι νή μα τος και ε ναλ λα κτι κού μο ντέ-
λου α νά πτυ ξης, που στη ρί ζε ται σε νέ ες 
νο η μα το δο τή σεις στον τρό πο πα ρα γω-
γής και κα τα νά λω σης.

ΒΙΑ ΛΕ - ΝΤΕΛ ΚΑ ΡΙΑ - ΓΚΟ ΤΣω

Το ’68. Η πα γκό σμια έ κρη ξη (δ’ έκδοση)

Η πα γκό σμια διά στα ση των γε γο νό των του ’68 πα ρα μέ νει αρ κε τά ά γνω στη στην 
Ελ λά δα, ό που δια τη ρού με την ει κό να ε νός Μά η με ε πί κε ντρο τη Σορ βό νη. Ό μως 
το ’68 υ πήρ ξε στην πραγ μα τι κό τη τα έ να κί νη μα που δια πέ ρα σε τον πλα νή τη στο 
σύ νο λό του, α πό τη Σαγ γά η έ ως το Με ξι κό.

15,00 €

* *

12,00 €*

5,00 €

10,00 €

1985

1983

1984
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κοινΩνικα κινηΜατα

Η πο λι τι στι κή τρο μο κρα τί α των Dead 
Ken nedys

Το συ γκρό τη μα των Dead kennedys α-
σκεί “πο λι τι στι κή τρο μο κρα τί α” στην 
Α με ρι κή αρ χί ζο ντας α πό το ό νο μα (νε-
κροί Κέν νε ντυ). Γί νε ται αυ στη ρή κρι τι-
κή μέ σα α πό το στί χο στον α με ρι κά νι κο 
τρό πο ζω ής και στο α με ρι κά νι κο ό νει ρο. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

The Movement - Το αμερικάνικο '68

Με ιστορικές αναδρομές στην αμερικά-
νικη ριζοσπαστική παράδοση, από τον 
19ο αιώνα και προεκτάσεις μέχρι τη δε-
καετία του '80, αυτό το βιβλίο θέλει να 
είναι ένας μεγάλος πίνακας ενός αληθι-
νά τεράστιου κινήματος, ενός ανεπανά-
ληπτου αμερικάνικου '68. 

*

15,00 €

soloup

Ηθικόν ακμαιότατον

«...Διότι η ελπίς είναι σαν ένα ευκολό-
χρηστο ψευτογαλλικό πατσουλί. Το ενα-
ποθέτουμε βιαστικά στη λιπαρή μας αυ-
τοπεποίθηση και νοιώθουμε αυτομάτως 
τα παρδαλά γαργαλίσματα μιας υπέρμε-
τρης αισιοδοξίας...»

soloup

Ο Ανθρωπόλυκος

Το πρώτο ελληνικό underground comic 
book βασισμένο σε μια ιδέα του Μπορίς 
Βιάν. Η ...ανάποδη και τρελή ιστορία 
ενός λύκου που τον δάγκωσε άνθρω-
πος κι έγινε Ανθρωπόλυκος.

soloup

Τα χάπια μου και ένα φέρετρο

είναι ισχυρό αγγειοσυσταλτικό δια την 
αποσυμφόρησιν του λάρυγγος. Ελευ-
θερώνει το γέλιο, καταπολεμά την κα-
κοσμία του στόματος και ανακουφίζει 
τις μύγες και τα κουνούπια.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΣΑΞΕΣ ΣΤΟΡΥ
Εικονογραφημένος οδηγός της προ-
σφάτου ιστορίας των μνημονιοπλή-

κτων και χαρατσοπαθούντων Ελλήνων

Τα μνημονιακά χρόνια όπως αποτυπώ-
θηκαν από το πενάκι του Νικόλα και δη-
μοσιεύτηκαν στη Ρήξη, το Άρδην, αλλά 
και μερικά μη δημοσιευμένα περιέχο-
νται στο πρώτο λεύκωμα του.

15,00

10,00*

10,00

κοΜικσ

1987

1998

20
14

19
90

19
89

19
92
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Μ. ΒAΣΚΕΖ ΜΟ ΝΤΑΛ ΜΠAΝ

Happy End

Ο Χάμ φρε ϋ Μπό γκαρ τ ε ρω τεύ ε ται τη 
Λό λα στη να ζι στι κή Γερ μα νί α του με σο-
πο λέ μου... και η πε ρι πέ τεια αρ χί ζει. Ο 
ι σπα νι κός εμ φύ λιος, η Κα ζα μπλάν κα, 
η Κού βα του Μπα τί στα και ο Τσε, ο Έ ρολ 
Φλυν και ο Έρ νε στ Χέ μιν γουαι η και βέ-
βαια πά ντα η Λό λα, με τη γο η τεί α της 
Μαρ λέν. Μια ι στο ρί α έ ρω τα, ε πα νά στα-
σης και... κι νη μα το γρά φου. 

DIDI

Ποι ή μα τα

Δημιουργίες ενός σημαντικού Σου δα νού 
σύγ χρο νου ποι η τή που οι συγκυρίες τον 
α νά γκα σαν να βιώ νει τις ε μπει ρί ες του 
ως έ νας με τα νά στης, δη λα δή πε ρι θω-
ρια κός, στη χώ ρα μας, α νά με σα σε ε κα-
το ντά δες χι λιά δες άλ λους.

ΑΡ Γ Υ ΡΗΣ ΣΦΟΥ ΝΤΟyΡΗΣ

Τα δι στο μί τι κα

Ποι ή μα τα με βα θιά βιω μα τι κό χα ρα κτή-
ρα ε νός αν θρώ που με με γά λη προ σω-
πι κή ε μπει ρί α και ευαι σθη σί α.

ΕΛΕ ΝΗ ΦΑ ΜΕ ΛΙΑ ΔΟΥ-ΝΑ-
ΚΟΥ

«Στον φί λο μου τον Πα τρί κιο» 

... Μέ σα στον κό σμο του, ο Πα-
τρί κιος έ νιω θε την πα ντο δυ να-
μί α ε νός μι κρού Θε ού. Και μό νο 
η ου ρά χα λού σε την Ου ρά νια 
Τά ξη του. Η σχέ ση του Πα τρί-
κιου με την ου ρά του α πο κα τα-
στά θη κε μό νο σαν έ φτα σαν κι οι 
δυο στα βα θιά τους γε ρά μα τα ...

ΒΙΚΤωΡ-ΚΙΜωΝ ΓΕΡΑΡΔΟΣ

 Σαν ξεχασμένο περιστέρι

Η ζω ή στην πό λη, οι πα ρά ξε νες ι στο ρί ες, 
οι σκέ ψεις των α ντι-η ρώ ων του μυ θι-
στο ρή μα τος ξε τυ λί γουν τον κό σμο της 
ρου τί νας και της ε πα νά λη ψης που στο 
βά θος του βρί σκο νται άν θρω ποι έρ μαια 
μιας συ νή θειας, ε νός πα ραδε δο μέ νου 
και α με τά βλη του κό σμου. 

ΕΡ ΝΣΤ ΚAΛ ΛΕΝ ΜΠΑΧ

Οι κο το πί α (β' έκδοση)

Ένα μυ θι στό ρη μα που περιγράφει έ ναν κό σμο όπου οι άν θρω ποι ζουν στο πλαί-
σιο μιας α ντι-κα τα να λω τι κής κοι νω νί ας. Στον κό σμο αυ τό συ μπυ κνώ νε ται ό λη η 
βιω μα τι κή και ι δε ο λο γι κή ε μπει ρί α των νέ ων κι νη μά των της δε κα ε τί ας του ’60 
και ε ντεύ θεν. Μια α πο κε ντρω τική οι κο λο γι κή ου το πί α στον α ντί πο δα του ορ-
γουε λια νού 1984.

15,00 €

7,00 €

10,00 €

5,00 €

5,00 €*

1990

1994

1995

ΗΛΙΑΣ ΛΙ ΒΙΕ ΡΑ ΤΟΣ

Σε παίρ νω σαν μή νυ μα του μέλ λο ντος

Ποι ή μα τα και κεί με να του Η λί α Λι βιε ρά-
του ο ο ποί ος, α πό την ε θνι κή α ντί στα ση 
έ ως την ε ξέ γερ ση του Πο λυ τε χνεί ου, 
συμ με τεί χε ε νερ γά στους ε θνι κούς και 
κοι νω νι κούς α γώ νες της χώ ρας.

5,00 € 1990

1990

1994

1990
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8. Δω ΡΑ ΣΚΟΥ ΝΤΡΙAΝΟΥ

Δάφ νη

Η ζω ή της Δάφ νης που γεν νή θη κε το 
1862, ταυ τό χρο να με την α πέ λα ση του 
Ό θω να, και πέ θα νε το 1963, λί γο με τά 
τη δο λο φο νί α του Λα μπρά κη, εί ναι μια 
πο ρεί α πα ράλ λη λη με αυ τή των 100 
χρό νων της ι στο ρί ας του νε ο σύ στα του 
ελ λη νι κού κρά τους. Μυ θι στό ρη μα; Βιο-
γρα φί α; Ί σως και τα δύο ταυτόχρονα.10,00 €

ΜΑΡIΑ ΒΕ ΪΝoΓΛΟΥ

Το πέ ρα σμα της Μυ κά λης

...«Για την α να σύ στα ση μιας ι στο ρι κής ε πο χής α παι τεί ται ό ρα ση και θέ α, α παι τού νται γνώ σεις. 
Μυ θο λο γί α, ε θνο λο γί α, θρη σκειο λο γί α, η γε ω γρα φί α με την ι στο ρί α, βα σί λισ σες των ε πι στη-
μών, λα ο γρα φί α, τέ χνη, εν δυ μα το λο γί α... μια λο γο τε χνί α θέ α σης της γνώ σης, που έ χει να κά-
νει με τις ει κό νες, με την α τμό σφαι ρα». 

10,00 €

ΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Αίθριος Λόγος

Τώρα πώς επιθυμείς το όνομά σου 

να ακούεις; 

Βράχηκες μερόνυχτα με συντρόφους 

που το κύμα πήρε. Σ’ έβγαλε μια 

χούφτα θάλασσα 

σε αμμουδερό εξώστη, Ροβινσώνα. 

ΓΙωΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

2017 - Η Ελλάδα υπό Νεο-οθωμανική 
κατοχή

Ελλάδα, έτος 2017 μ.Χ. Μετά τον πρό-
σφατο ελληνοτουρκικό πόλεμο, η 
Ελλάδα έχει ηττηθεί και ένα τμήμα της 
έχει περιέλθει υπό νεο-οθωμανική 
κατοχή. Σ' ένα περιβάλλον κατάπτωσης 
και παρακμής, ο πρωταγωνιστής μας, 
ο Προκόπης, μέσα από την δική του 
ωρίμανση, βρίσκει τον βηματισμό του 
και μπαίνει στην Αντίσταση.

13,00 €

12,00 €

ΜΑ ΝΙΑ ΤΑ ΓΚΑ ΛΟΥ

Χω ρίς Α πο δέ κτη 

Συλ λο γή ποι η μά των τα ο ποί α κα τα γρά-
φουν την πο ρεί α μιας τρια κο ντα ε τί ας. 
Ποι ή μα τα προ σω πι κών βιω μά των με 
αρ κε τή ευαι σθη σί α αλ λά και δη κτι κό-
τη τα για τη σύγ χρο νη ζω ή των με γα-
λου πό λε ων.

5,00 € 19971997

ΕΛΕΝΗ ΦΑΜΕΛΙΑΔΟΥ - ΝΑΚΟΥ

Ενθυμήματα

«Γράφει ο δάσκαλος Ι. Περιστεράκης 
(†1970): Η συγγράψασα το παρόν πό-
νημα ως νήπιον ήτο συμπαθής αλλά 
λίαν ζωηρά, ενίοτε δε ανυπόφορος. Με 
επληροφόρησαν ότι το παρόν είναι το 
δεύτερον μυθιστόρημά της. Τι να είπω; 
habeant sui futa libeli! Aς γράφει μήπως 
και αφήση, επί τέλους, τον κόσμον εις την 
ησυχίαν του!». 14,00 € 2006

1997

2007

δωρα σκουντριανου

Τα κορίτσια της πανσιόν Μανζόνι

Στη Γενεύη, στην πανσιόν Μανζόνι, 
στην αρχή της δεκαετίας του '60, ζούσε 
μια παρέα κοριτσιών. Στο δωμάτιο του 
βάθους της πανσιόν, το φως έμενε συ-
χνά ανοιχτό ως τα ξημερώματα. Εκεί, τα 
κορίτσια κουβαλούσανε βιβλία, μετα-
φράζανε μπροσούρες, μεταφέρανε τις 
εμπειρίες των φίλων που κατοικούσαν 
έξω από τα «τείχη» της πανσιόν.

10,00 € 2007
2009
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Επιστροφή

Τριάντα τέσσερα ποιήματα από τα οποία 
"Στην πρώτη μαχαιριά" και "Παιδικό 
τραγούδι" έχουν μελοποιηθεί από τη 
Νεφέλη Λιούτα στο εργαστήρι Ανοιχτή 
Τέχνη. Άλλοι στίχοι έχουν μελοποιηθεί 
από τον ποιητή ή έχουν γραφεί πάνω σε 
ήδη υπάρχουσα μουσική..Κάποια ποι-
ήματα δουλεύτηκαν ξανά στο ποιητικό 
εργαστήρι του Τάκη Σινόπουλου.

ΚΑΡΛΟΣ ΜΟΝΤΕΜΑΓΙΟΡ

Πόλεμος στον Παράδεισο

Το κεντρικό πρόσωπο, ο Λούσιο, ήταν δάσκαλος. όπως ο Μοντάνιο, ο σύντροφος 
του Ζαπάτα, όπως οι δάσκαλοι της εξέγερσης στην Οαχάκα. Όπως τόσοι και τόσοι 
στην ιστορία του Μεξικού, στην ιστορία των αγροτικών και λαϊκών αγώνων, των 
επαναστατικών στρατών, παντού στον κόσμο. Που έκφρασαν τις ανάγκες και 
τους πόθους της αγροτιάς, που την μπόλιασαν με τις σοσιαλιστικές ιδέες. 

25,00 €

ΖωΗ ΣΟΦΑΚΗ

Τα παιδιά της αλάνας

Δεκαετία του 1950. Η Ελλάδα, μετά τον 
πόλεμο του '40 και μετά τον εμφύλιο.
Σε μια παραλιακή επαρχιακή πόλη, 
η πολυμελής οικογένεια του Ευτύχη 
και της Αριάδνης γράφει τη δική της 
ιστορία.

12,00 €

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΗΣ

Η αποστολή

Μία δημοσιογράφος που ξεκινά μια 
έρευνα ρουτίνας, ένας ηττημένος πο-
λεμιστής που παλεύει να ξεφύγει από 
δαίμονες του παρελθόντος του, μια 
γυναίκα με αστείρευτη ενέργεια, ένας 
"ψαγμένος" Αμερικανός συναντούν το 
πεπρωμένο τους σ' ένα ερειπωμένο 
σχολείο κωφαλάλων στην πρωτεύου-
σα του Αφγανιστάν. 14,00 €

10,00 €

Ποιηση-λογοτΕΧνια

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Η μηχανή του κατεστημένου

Ένα εκτενές διήγημα Πολιτικής Επι-
στημονικής Φαντασίας. Το όραμα του 
Ευαγγελίδη για τον 22ο αιώνα είναι η 
επίτευξη ενός δημοκρατικού πολιτικο-
κοινωνικού συστήματος με βάση την 
ισορροπία κοινωνίας και φύσης, που 
κατοχυρώνουν ένα ελπιδοφόρο και δι-
αφορετικό μέλλον. 8,00 €

τασοσ χατζηαναστασιου

Το κτήμα που βλέπει στη 
θάλασσα

Η ιστορία αφορά τον αγώνα κά-
ποιων νέων ανθρώπων να σταθούν 
όρθιοι ενώ όλα γύρω τους καταρ-
ρέουν εξαιτίας της χρεοκοπίας της 
χώρας. Αν και πρόκειται για μία 
πέρα για πέρα φανταστική αφήγη-
ση, το ίδιο το Κτήμα είναι πραγματι-
κό, αρκεί να το πιστέψουμε.

15,00 €

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΗΣ

Οι ανύπαρκτοι

Η ιστορία τεσσάρων ατόμων, ενός Έλλη-
να, δύο Γερμανών, και ενός Σκοπιανού, 
κατά τη διάρκεια των εθνικιστικών 
ταραχών στη χώρα των Σκοπίων, την 
Άνοιξη του 2001. Παράλληλα γίνεται μια 
γνωριμία με την ιστορία της περιοχής, 
όπως την βλέπουν Βούλγαροι, Αλβανοί 
και Σκοπιανοί, ενώ αναλύονται και περι-
γράφονται τα στρατιωτικά και τα πολιτικά 
γεγονότα της περιόδου.

16,00 €

20
09

20
13

20
15

20
10

2012

20
13

2009
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ξΥΔΕΡΟΣ

Αθλοφόροι

ποιητική συλλογή

Ο Δ. ξυδερός, σε αυτή τη δεύτερη ποι-
ητική συλλογή του, λαμβάνει από το 
Βυζάντιο και τους σημαντικότερους 
σταθμούς της πορείας του τα θέματα τα 
οποία η γραφή του θα τα μεταπλάσει σε 
ποιητικό λόγο.

10,00 €

20
18

ΕΛΕΝΗ ΦΑΜΕΛΙΑΔΟΥ-ΝΑΚΟΥ 

Οδοιπορικό

Η Ελένη Φαμελιάδου-Νάκου γεννή-
θηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπού-
δασε Αρχιτεκτονική και ως φοιτήτρια 
συμμετείχε στο αντιδικτατορικό κί-
νημα. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή 
και εξέδωσε τα βιβλία Στόν φίλο μου 
τόν Πατρίκιο και Ενθυμήματα. Το 
Οδοιπορικό είναι το τελευταίο της 
βιβλίο, που ολοκλήρωσε λίγο πριν 
φύγει από κοντά μας.

17,00 €

20
18
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ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ

Η προφητεία του Αίματος

Ιστορικό Μυθιστόρημα

Κωνσταντινούπολη 1119: Ο άδοξος 
θάνατος του Αλέξιου Α’ έχει συγκλονί-
σει την αυτοκρατορία, ενώ στον θρόνο 
βρίσκεται πια ο γιος του, Ιωάννης Β’. 
Από το μοναστήρι της Κεχαριτωμένης η 
υπηρέτρια της Άννας Κομνηνής ζωντα-
νεύει αναμνήσεις, σκιαγραφώντας με 
τα πιο μελανά χρώματα την εικόνα των 
Δυτικών, που στράφηκαν εναντίον της 
Αυτοκρατορίας. Η δύναμη μιας προφη-
τείας, όμως, φαίνεται ότι θα συναντήσει 
τον δυτικό πέλεκυ και την προδοσία.

14,00 €

20
17

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΑΝΤΑΒΑΣ

Σχήματα φωτός
Στοχασμοί ποιητικοί

«Η μείξη αρχαίου, εκκλησιαστικού και 
νεώτερου ελληνικού λόγου δίνει στα 
ποιήματά σας μια διαχρονικότητα και 
επιτρέπει να βγει μέσω της γραφίδας 
σας ένα κελάρυσμα ποιητικό, βαθύτατα 
συναισθηματικό και στοχαστικό. Περνά-
τε με ευφυέστατο τρόπο όλη σχεδόν την 
αρχαία φιλοσοφία. Αυτό που επισημαίνω 
είναι η γνησιότητα.»

Σαράντος Καργάκος

11,00 €

20
17

ΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Του ήλιου τ’ αφανέρωτα
ποιητική συλλογή

Η Εύα Σταματοπούλου γεννήθηκε το 
1976 στην Αθήνα. Το 2014 εξέδωσε 
την πρώτη της ποιητική συλλογή «Της 
ψυχής μου αναλλοίωτο φως». Ποιήμα-
τα και πεζά της έχουν δημοσιευτεί κατά 
καιρούς σε διάφορα ηλεκτρονικά πε-
ριοδικά (Βακχικόν, Fractalart.gr). Αυτή 
είναι η δεύτερη ποιητική της συλλογή.

8,00 €

20
17

ΚωΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΗΣ

Μικρές Μπαλλάντες
ποιήματα

Η Εύα Σταματοπούλου γεννήθηκε το 
1976 στην Αθήνα. Το 2014 εξέδωσε 
την πρώτη της ποιητική συλλογή «Της 
ψυχής μου αναλλοίωτο φως». Ποιήμα-
τα και πεζά της έχουν δημοσιευτεί κατά 
καιρούς σε διάφορα ηλεκτρονικά πε-
ριοδικά (Βακχικόν, Fractalart.gr). Αυτή 
είναι η δεύτερη ποιητική της συλλογή.

10,00 €

20
17
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σΥγΧΡονη ΨΥΧοΘΕΡαΠΕια

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Το κόστος της ψυχοθεραπείας

Το υψηλό κόστος των “κλασικών” ψυχι-
ατρικών υπηρεσιών, των παρεχομένων 
από νοσοκομεία και ιδρύματα, έστρεψε 
το ενδιαφέρον σε εναλλακτικούς τρό-
πους θεραπείας, όπως είναι οι βασιζόμε-
νες στην κοινότητα υπηρεσίες: Το Ανοι-
κτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο λειτουργεί 
από το 1980 ως μία ανοικτή, ημερήσια, 
δευτεροβάθμια μονάδα περίθαλψης. 

Ι. ΤΣΕΓΚΟΣ, Θ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Δ. ΒΕ-
ΚΙΑΡΗ 

Η εκδίκηση των τόνων (β' έκδοση)

Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας που πραγματοποίησε το 
Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο σε 
ομάδες παιδιών που παρακολουθούν 
μαθήματα αρχαίων, και επομένως χρη-
σιμοποιούν το πολυτονικό, και ομάδες 
που χρησιμοποιούν μόνο το μονοτονι-
κό. Τα ευρήματα οδηγούν στο συμπέ-
ρασμα ότι με την εκμάθηση των αρχαί-
ων ελληνικών ωριμάζουν ταχύτερα οι 
οπτικές λειτουργίες καθώς και οι γνω-
στικές.

ΙωΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΓΚΟΣ και συνεργάτες

Ανοιχτό ψυχοθεραπευτικό κέντρο

Απολογισμοί και ιστορικές αναδρομές 
από τους ιδρυτές και τους πρωτεργάτες 
για τα είκοσι επτά χρόνια λειτουργίας του 
Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου.
Το Κέντρο για τους ίδιους τους συγγρα-
φείς αποτέλεσε και αποτελεί “μια παρέκ-
κλιση ίσως επειδή πίστευε και πιστεύει 
ότι οι παρεκκλίσεις είναι πολύ χρήσιμα 
και αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της 
φύσης”. Μια παρέκκλιση που κρατάει 
είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια...

thomAs szAsz

Aιρετικά

«Οι γιατροί εξουσιάζουν αρρώστιες, όχι ανθρώπους. οι ψυχίατροι εξουσιάζουν αν-
θρώπους, όχι αρρώστιες.
Στόχος της φυσικής θεωρίας είναι να αυξάνει την κατανόησή μας για τον κόσμο. 
στόχος της ψυχολογικής θεωρίας είναι να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του ψυ-
χολόγου». 18,00 €

17,00 €
15,00 €

30,00 €

Μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις σε παλιούς και νέους τίτλους!
www.enalekdoseis.gr

20
08

lANcelot lAw whyte

 Το ασυνείδητο πριν από τον
Φρόυντ

... Οι περιορισμοί του Freud, ως 
προσώπου ή ως στοχαστού, ίσως 
ήσαν αναπόφευκτοι. οπωσδή-
ποτε ήσαν γόνιμοι. ωστόσο, οι 
περιορισμοί του επαγγέλματος 
είναι ασυγχώρητοι..! Η άκριτη 
αφοσίωση στον Freud από μία 
σχολή, κατά την περίοδο 1935 
-1945, υπήρξε τόσο βλακώδης 
όσο και η περιφρόνησή του 
από μία άλλη, κατά την περίο-
δο 1905 - 1915.

22,00 €

20
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20
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20
04

20
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Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού

Ὁ παλιός διαφωτισμός, συνδεδεμένος μέ τόν «φωτισμό τοῦ 
ἔθνους» καί τήν παλιγγενεσία, ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν ἐρ-γα-
λειακό διαφωτισμό, τήν τεχνολογι κή ἐσχατολογία, τόν ὁλοκληρω-
τισμό τῆς «μαζικῆς δημοκρατίας», τή διάλυση τῶν συλλογικῶν 
ταυτοτήτων καί τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, τήν ἱστορική ἀμνησία, 

τήν καταστροφή τοῦ οἰκοσυστήματος.

Εἶναι καιρός γιά ἕναν «νέο διαφωτισμό» πού συνδέει ἐγχώριο 
καί οἰκουμενικό, ἀπορρίπτει τή λογική τῆς ἀέναης ἀνάπτυξης τοῦ 
homo economicus καί τοῦ μετανθρώπου, συνδυάζοντας διαχρονία 
καί συγχρονία, ἐδαφικοποίηση καί οἰκουμενικότητα, παράδοση 

καί νεωτερικότητα. 

γιά ἕναν νέο Διαφωτισμό

νέοςΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ
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oΜΑ ΔΑ ΓΥ ΝΑΙ ΚΕΙΑΣ ΔΗ ΜΙΟΥΡ ΓΙ-
ΚΗΣ ΓΡΑ ΦΗΣ

Το πί α εν δυ νά μω σης

 Σκο πός της ο μά δας εί ναι να διευ ρύ νει
 τη γυ ναι κεί α γρα φή, έ τσι ώ στε να μην
 ο ρί ζε ται ως χά ρι σμα αλ λά ως συ νε χής
.δια πραγ μά τευ ση με το α νεί πω το

ΕΥ ΤΥ ΧΙΑ ΛΕ Ο ΝΤΙ ΔΟΥ, sIGRID R. 
AmmeR (Ε πι μέλεια)

Η Ελ λά δα των γυ ναι κών

Συλ λο γή κει μέ νων α πό 44 γυ ναί κες που 
κα τα θέ τουν τη γνώ ση, την ε μπει ρί α, τον 
προ βλη μα τι σμό τους. Έ να δια φο ρε τι κό 
πρό σω πο της Ελ λά δας. Μια ξε νά γη ση 
στη ση με ρι νή αλ λά και στην πα λαιό τε-
ρη γυ ναι κεί α πα ρου σί α. Έ να ο δοι πο ρι κό 
στην Ελ λά δα των γυ ναι κών.

8,00 €

*

ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ Ιω ΑΝ ΝΙ ΝωΝ

Και τώ ρα τί; Δ’ Πα νελ λή νιο Συ νέ δριο: 
“Προ βλή μα τα Σο σια λι σμού”
Συλλογή κειμένων πάνω στο μέλλον 
της σοσιαλιστικής ιδέας τον 21ο αιώνα 
που αποτέλεσε το θέμα του Συ νέ δριου 
που πραγ μα το ποι ή θη κε στο Ε ΜΠ, τον 
Σε πτέμ βριο του 1994, με τη συμ με το χή 
δε κά δων θε ω ρη τι κών και συγ γρα φέ ων.

20,00 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ

Νόμος Πλαίσιο - Πριν, κατά, μετά 20 έτη

«Είκοσι - και - χρόνια μετά την ψήφιση 
και θέση σε ισχύ του Νόμου 1268/82 
για τη Δομή και Λειτουργία των ΑΕΙ της 
Ελλάδας, είναι καιρός για μια ψύχραι-
μη, νηφάλια και ειλικρινή προσέγγιση 
των γενεσιουργών αιτίων του, των σκο-
πών του, αλλά και των συνεπειών του 
γενικότερα - θετικών κι αρνητικών - στα 
πεδία της έρευνας, της διδασκαλίας, του 
πολιτισμού και της πολιτικής».

20,00 €

νικολασ βερνικοσ

Βόνιτσα, ιστορικά κείμενα, τρεις τόμοι

Η Βόνιτσα μπορεί, μεν, να εμφανίζεται σήμερα ως ένα πε-
ριθωριακό κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, υπήρξε όμως με 
τα κάστρο της, για αιώνες, μέρος του στρατηγικού τριγώνου 
«Αγίας Μαύρας-Πρέβεζας-Βόνιτσας» που επέτρεπε με τον 
έλεγχο του Αμβρακικού, την από δυσμάς πρόσβαση της χώ-
ρας. Ο Νικόλας Βερνίκος, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, συνεχίζει την έκδοση των μέχρι σήμερα ανέκδο-
των ιστορικών κειμένων της Βόνιτσας, συνδέοντας την τοπική 
ιστορία με τα γεγονότα της πολυτάραχης εκείνης περιόδου. 25,00 € 30,00 € 25,00 €

Α΄ τόμος
1700-1800

Γ΄ τόμος
1813-1832

Β΄ τόμος
1800-1812

2017

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΗ Σ.Α.Κ. - Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.

40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια 
αγώνας
Λεύκωμα πολιτικής αφίσας

Το Λεύκωμα εκδόθηκε με την ευκαι-
ρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων 
από την τουρκική εισβολή στην Κύ-
προ το 1974 για να συμβάλλει, στο 
μέτρο που του αναλογεί, να μείνει 
ζωντανή η επιταγή του 1974 ΔΕΝ 
ξΕΧΝω. Θέλει να υπενθυμίσει στους 
Ελλαδίτες την θυσία στην οποία 
οικοδομήθηκε η μεταπολιτευτική 
δημοκρατία μας και τιμά τους διαχρο-
νικούς αγώνες του κυπριακού λαού, 
που επισφραγίζονται με τις θυσίες 
του Ισαάκ και του Σολωμού και το 
ιστορικο ΟΧΙ του Κυπριακού Ελλη-
νισμού στο Σχέδιο Ανάν (76%) ως 
βαριά παρακαταθήκη για το μέλλον.

25,00 €

20
13

Εκτοσ σΕιΡασ

20142012
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Εκτοσ σΕιΡασ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 
mANIFesto, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

Παιδεία και Εθνική Συνείδηση στον 
ελληνικό κόσμοι

Η συνεργασία μας για την έκδοση αι-
σθανόμαστε ότι εκφράζει και ένα μή-
νυμα αντιστάσεως στο συμβιβασμό 
και την παραίτηση αλλά και ελπίδας 
για τη συγκρότηση ενός πνευματι-
κού κινήματος για μία φωτισμένη 
Παιδεία, με γνώση της ιστορίας μας 
για την υπεράσπιση της εθνικής μας 
αξιοπρέπειας και την ανόρθωση ή 
κατόρθωση μιας αξιώτερης Δημο-
κρατίας με σεβασμό όλων των πολι-
τών όπου θα αγωνίζονται υπεύθυνα 
όχι μόνο για το ψωμί της επιβίωσης, 
αλλά και για τον άρτο του πνεύματος, 
για τα ύψιστα του ανθρώπου και του 
Έθνους μας, την Ελευθερία, τη Δικαι-
οσύνη και την Αλήθεια.

25,00 €

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ασκήσεις ισορροπίας
Επιφυλλίδες σχολιασμού στην Ελλάδα 
του 2017-2018

Μεγαλύτερος και ωριμότερος, ρίχνω μια 
πιο ελεύθερη ματιά στο σήμερα. Χωρίς 
λυρισμό, χωρίς γωνίες, κάποιες αναλύ-
σεις ημερολογιακού χαρακτήρα. Ύστε-
ρες σκέχεις, μια ανθολογία άρθρων με 
άρνηση, απαισιοδοξία και αναθεματισμό 
σε καθημερινά γεγονότα, στην χώρα 
που ταλαιπωρείται και μας ταλαιπωρεί. 
Ένας εξαγνισμός από ένα βαρύ παρελ-
θόν που κουβαλάμε. Δύσκολα προβλή-
ματα ισορροπίας.

22,00 €

20
19

ΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΙΑΣ

Κώστας: Η ιστορία μου
Παιδομάζωμα, ένας ανελέητος εμφύ-
λιος, η αγωνία της μάνας να σώσει τα 
παιδιά της

Σ’ αυτό το βιβλίο εξιστορώ το απάνθισμα 
των αναμνήσεών μου και τα γεγονότα, 
όπως διαδραματίστηκαν τον καιρό του 
Εμφυλίου Πολέμου στο χωριό Βαβούρι 
της Ηπείρου. Αφηγούμαι την πορεία μας 
μέχρι την Αλβανία και αργότερα τη ζωή 
μας στο χωριό Μπελογιάννης της Ουγ-
γαρίας. Μη με ρωτήσετε “γιατί τώρα;”, 
αλλά χρειάστηκε πολύ κουράγιο, πε-
ρισσότερο από ό,τι φανταζόμουν για να 
αρχίσω τη διαδικασία της συγγραφής...

10,00 €

20
19

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 
περιοδικό ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΛΟΓΙΟΝ

Της τέχνης τα φαρμάκια

Επίμετρο: Ζαχαρίας Παπαντωνίου

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης κατόρθωσε 
να δει τον Νεοέλληνα στις πρώτες του 
ριζιμιές απαρχές. Κατόρθωσε να βρει 
κάτι απ’ το μυστικό, τον εσώτερο ρυθμό 
του. Πιάνει τον σφυγμό του Λαού και 
του τόπου. Βρίσκει μια γλώσσα απλή 
και ανθρώπινη, βρίσκει έναν τρόπο 
απέριττο να μας παρουσιάσει την τέχνη 
και τα φαρμάκια της. Αλλά επίσης τον 
καλλιτέχνη και τα φάρμακά του. Γιατί το 
θέατρο σκιών, όπως κάθε θέατρο και 
όπως κάθε τέχνη, είναι και «Ιατρείον 
των ψυχών»...

10,00 €

20
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20
16
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γιΩΡγοσ καΡαΜΠΕλιασ

Το Τέλος του παλιού Κόσμου, Εκδόσεις Πολιτιστική Επανάσταση 21975
Οικοδόμοι και οικοδομή στη μεταπολεμική Ελλάδα, Εκδοτική Ομάδα Εργασίας 21975
Η τεχνική παιδεία στην Ελλάδα, Εκδοτική Ομάδα Εργασίας 21976
Κρίση του κεφαλαίου και αυτονομία, Κομμούνα 1980
Μικρομεσαία Δημοκρατία, Κομμούνα 1982
Ούτε Θεός, ούτε Ιστορία, Κομμούνα 1985
Πέρα από τον σοσιαλισμό. Μια νέα ουτοπία, Κομμούνα 1986
Σύγχρονος Καπιταλισμός και επαναστατικό υποκείμενο, ΕΕ 1986
Ένοπλη πάλη και εναλλακτικό κίνημα, EE 1988
Για τον Σαββόπουλο, Αιγαίον 21990
Από το μέγιστο στο ελάχιστο, Αιγαίον 1991
Κράτος και κοινωνία στη μεταπολίτευση, Εξάντας 1991
Ο προφήτης, το πετρέλαιο και ο κορμοράνος, Εξάντας 1992
Ελλάδα, μια χώρα των συνόρων, EE 1992
Στα Μονοπάτια της ουτοπίας, Λιβάνης - Νέα Σύνορα 1995
Ισλάμ και Παγκοσμιοποίηση, EE 22001
Στο κοίλον της ιστορίας, EE 2001
1922, Δοκίμιο για τη νεοελληνική ιδεολογία, EE 22002
Η θεμελιώδης παρέκκλιση. Ρομαντισμός και Διαφωτισμός στον 21ο αι., EE 22004
Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, τ. Α΄, 1204: Η γένεση, EE 42012
Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στη Σμύρνη: Κοραής-Γρηγόριος Ε΄, EE 2009
Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ρήγα, «κόψε το ρόδο πριν μαραθεί», ΕΕ 2011
Συνωστισμένες στο Ζάλογγο. Οι Σουλιώτες, ο Αλή Πασάς και η αποδόμηση της Ιστορίας, ΕΕ 22011
Η Αποστασία των διανοουμένων, ΕΕ 2012
Μια Υπονομευμένη Άνοιξη. Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης, ΕΕ 2013
Ένα πρόταγμα για τον 21ο αιώνα, ΕΕ 22014
6 μήνες που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Ιανουάριος-Ιούλιος 2015, ΕΕ 2015
Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, τ. Β΄, 1821: Η παλιγγενεσία, EE 2015
Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς, η Υπέρβαση, EE 22017
Το Δημοτικό Τραγούδι, ΕΕ 2017
Παναγιώτης Κονδύλης: Μια διαδρομή, ΕΕ 2018
Εκκλησία και γένος εν αιχμαλωσία, ΕΕ 2019
Φιλική Εταιρεία, ΕΕ 2020

   Συλλογικά έργα (επιλογή)
ΟΠΑ-Ρήξη, Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία, EE 1985
Ένα εναλλακτικό, επαναστατικό κίνημα (με τους Μ. Ράπτη, Ν. Χρυσόγελο), EE 1987
Το ’68. Η παγκόσμια έκρηξη (με Βιάλε, Ντε Καρία, Γκιγιεμπώ), ΕΕ 41984
The Movement, Το αμερικάνικο ’68, EE 1988
Αριστερά και Ανατολικό Ζήτημα, (Καραμπελιάς, Γληνός, Σκληρός, Δραγούμης), EE 1998
Τουρκία, Ισλάμ και κρίση του κεμαλισμού, EE, 22001
Νεο-οθωμανισμός και ελληνική ταυτότητα, EE 22010
Ιούλης ’65 (με τον Δημήτρη Λιβιεράτο), EE 22014
ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα. Από το ίδρυμα Φορντ στον Σόρος, ΕΕ 2014
Μετανάστευση και Δημογραφία, ΕΕ 2015
Η Τουρκία του Ερντογάν, ΕΕ 2018

ε
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Το Τέλος του παλιού Κόσμου, Εκδόσεις Πολιτιστική Επανάσταση 21975
Οικοδόμοι και οικοδομή στη μεταπολεμική Ελλάδα, Εκδοτική Ομάδα Εργασίας 21975
Η τεχνική παιδεία στην Ελλάδα, Εκδοτική Ομάδα Εργασίας 21976
Κρίση του κεφαλαίου και αυτονομία, Κομμούνα 1980
Μικρομεσαία Δημοκρατία, Κομμούνα 1982
Ούτε Θεός, ούτε Ιστορία, Κομμούνα 1985
Πέρα από τον σοσιαλισμό. Μια νέα ουτοπία, Κομμούνα 1986
Σύγχρονος Καπιταλισμός και επαναστατικό υποκείμενο, ΕΕ 1986
Ένοπλη πάλη και εναλλακτικό κίνημα, EE 1988
Για τον Σαββόπουλο, Αιγαίον 21990
Από το μέγιστο στο ελάχιστο, Αιγαίον 1991
Κράτος και κοινωνία στη μεταπολίτευση, Εξάντας 1991
Ο προφήτης, το πετρέλαιο και ο κορμοράνος, Εξάντας 1992
Ελλάδα, μια χώρα των συνόρων, EE 1992
Στα Μονοπάτια της ουτοπίας, Λιβάνης - Νέα Σύνορα 1995
Ισλάμ και Παγκοσμιοποίηση, EE 22001
Στο κοίλον της ιστορίας, EE 2001
1922, Δοκίμιο για τη νεοελληνική ιδεολογία, EE 22002
Η θεμελιώδης παρέκκλιση. Ρομαντισμός και Διαφωτισμός στον 21ο αι., EE 22004
Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, τ. Α΄, 1204: Η γένεση, EE 42012
Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στη Σμύρνη: Κοραής-Γρηγόριος Ε΄, EE 2009
Η ανολοκλήρωτη Επανάσταση του Ρήγα, «κόψε το ρόδο πριν μαραθεί», ΕΕ 2011
Συνωστισμένες στο Ζάλογγο. Οι Σουλιώτες, ο Αλή Πασάς και η αποδόμηση της Ιστορίας, ΕΕ 22011
Η Αποστασία των διανοουμένων, ΕΕ 2012
Μια Υπονομευμένη Άνοιξη. Στις ρίζες της οικονομικής εξάρτησης, ΕΕ 2013
Ένα πρόταγμα για τον 21ο αιώνα, ΕΕ 22014
6 μήνες που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Ιανουάριος-Ιούλιος 2015, ΕΕ 2015
Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, τ. Β΄, 1821: Η παλιγγενεσία, EE 2015
Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς, η Υπέρβαση, EE 22017
Το Δημοτικό Τραγούδι, ΕΕ 2017
Παναγιώτης Κονδύλης: Μια διαδρομή, ΕΕ 2018
Εκκλησία και γένος εν αιχμαλωσία, ΕΕ 2019
Φιλική Εταιρεία, ΕΕ 2020

   Συλλογικά έργα (επιλογή)
ΟΠΑ-Ρήξη, Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία, EE 1985
Ένα εναλλακτικό, επαναστατικό κίνημα (με τους Μ. Ράπτη, Ν. Χρυσόγελο), EE 1987
Το ’68. Η παγκόσμια έκρηξη (με Βιάλε, Ντε Καρία, Γκιγιεμπώ), ΕΕ 41984
The Movement, Το αμερικάνικο ’68, EE 1988
Αριστερά και Ανατολικό Ζήτημα, (Καραμπελιάς, Γληνός, Σκληρός, Δραγούμης), EE 1998
Τουρκία, Ισλάμ και κρίση του κεμαλισμού, EE, 22001
Νεο-οθωμανισμός και ελληνική ταυτότητα, EE 22010
Ιούλης ’65 (με τον Δημήτρη Λιβιεράτο), EE 22014
ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα. Από το ίδρυμα Φορντ στον Σόρος, ΕΕ 2014
Μετανάστευση και Δημογραφία, ΕΕ 2015
Η Τουρκία του Ερντογάν, ΕΕ 2018

Ο 

Γιώργος Καραμπελιάς γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω Αχαΐα. Από το 1964, ως 
φοιτητής της Ιατρικής, είχε μια έντονη συγγραφική και πολιτική δραστηριό-
τητα, για την οποία και φυλακίστηκε από τη δικτατορία τον Μάιο-Ιούνιο 1967. 

Εν συνεχεία, σπούδασε Οικονομικά στο Παρίσι, όπου συμμετείχε στο αντιδικτατο-
ρικό κίνημα και τον Μάη του ’68, εξέδιδε το περιοδικό Αντιφασίστας και έγραψε τα 
πρώτα του βιβλία. 

Μετά το 1974 συνεχίζει την πολιτική και συγγραφική του δραστηριότητα και έχει γράψει δεκάδες βι-
βλία και εκατοντάδες άρθρα και μελέτες, Από το 1979 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό Ρήξη. Το 1980 
δημιούργησε το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και τις Εναλλακτικές Εκδόσεις. Από το 1995 συμμετέχει στη 
Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Άρδην και από το 2006 στη Σύνταξη της εφημερίδας Ρήξη. Από το 
2010 είναι μέλος της «Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού» και της Συντακτικής Επιτροπής του πε-
ριοδικού Νέος Ερμής ο Λόγιος. Τέλος, μετά το 2016, συμμετέχει στο Κίνημα Άρδην.

Επιδιώκει τη σύνθεση ανάμεσα στον πατριωτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και την δημοκρατία, ενώ 
θεωρεί πως ο μόνος τελεσφόρος εκσυγχρονισμός της Ελλάδας θα ήταν ένας εκσυγχρονισμός στηριγμέ-
νος στην παράδοση και την ιστορική μας ιδιοπροσωπία.

Τα γραπτά του αφορούν στην πολιτική επιστήμη, την οικονομία, τη φιλοσοφία και τη γεωπολιτική, ενώ 
τα τελευταία χρόνια επιμένει ιδιαίτερα στις ιστορικές έρευνες και μελέτες που αφορούν την Τουρκοκρα-
τία και την Επανάσταση του 1821.

1204-1922
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΒιογραφιΚο

Α΄ ΤΟΜΟΣ Β΄ ΤΟΜΟΣ Γ΄ ΤΟΜΟΣ
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τριμηνιαίο περιοδικό
όλα τα παλιά τεύχη του Άρδην κοστίζουν 3 ευρώ

   τεύχος 1
Μάρτιος 1996
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ;
ΠΑΜΠΛΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ε. ΣΑΪΝΤ

   τεύχος 2
Μάιος 1996
ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΗ
Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

   τεύχος 3
Ιούλ.-Αύγ. 1996
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ΙΜΙΑ ... ΓΑΥΔΟΣ

   τεύχος 4
Σεπ.-Οκτ. 1996
ΤΟΥΡΚΙΑ: Η «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ» ΑΝΤΕ-

ΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ, Η ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ROSS DAILY

   τεύχος 5
Νοέ.-Δεκ. 1996
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗ «ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ

   τεύχος 6
Ιαν.-Φεβ. 1997
ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ
ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΤΑΘΗΣ

   τεύχος 7
Μάρτ.-Απρ. 1997
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-ΔΥΣΗΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΤΙΛΛΗ
ΚΙΝΑ: H AYTOKΡΑΤΟΡΙΑ ΑΦΥΠΝΙΖΕΤΑΙ

   τεύχος 8
Μάιος-Ιούνιος 1997
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
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   τεύχος 9
Ιούλ.-Αύγ. 1997
ΚΥΠΡΟΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕ-

ΚΕΤΑΙ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

   τεύχος 10
Oκτ.-Νοέ. 1997
Η OΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗ-

ΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΑΜΟΥΕΛ ΧΑΝΤΙ-

ΓΚΤΟΝ

τεύχος 11
Δεκ. 1997 - Ιαν. 1998
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΟΙ «ΙΟΙ» ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

   τεύχος 12
Φεβ.-Μάρτ. 1998
ΘΡΑΚΗ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΕΛ-

ΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

   τεύχος 13
Απρίλιος-Μάιος 1998
«ΝΕΑ ΤΑΞΗ» ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ε-

ΓΚΛΗΜΑΤΟΚΟΤΗΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

   τεύχος 14-15
Ιούν.-Σεπτ. 1998
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΟ-

ΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

τεύχος 16
Οκτ.-Νοέ. 1998
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: ΘΡΗΣΚΕΙ-

ΕΣ ΚΑΙ ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΗ-
ΜΕΡΑ

   τεύχος 17
Δεκ. 1998 - Ιαν. 1999
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΔΥΣΗ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Η «ΕΞΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΟΤΣΑΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

   τεύχος 18
Φεβ.-Μάρτιος 1999
ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΣΑΛΑΝ
ΠΑΣΟΚ: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ;
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ

   τεύχος 19-20
Απρίλιος-Ιούνιος 1999
ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ 

ΠΥΡΠΟΛΟΥΝ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙ-

ΚΟΣ

  τεύχος 21
Ιούλ.-Αύγ. 1999
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

   τεύχος 22
Σεπτ.-Νοέ. 1999
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗ-

ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
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τεύχος 23
Δεκ. 1999 - Φεβ. 2000
ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΣΤΟ ΣΗΑΤΛ: ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΠΑ-

ΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

   τεύχος 24
Μάρτιος-Απρίλιος 2000
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

   τεύχος 25-26
Μάιος-Ιούλιος 2000
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ‘30: Η AΠΟΠΕΙΡΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: EDUARDO GALEANO

   τεύχος 27
Σεπτ.-Οκτ. 2000
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΑΤΖΟ-

ΠΟΥΛΟΣ

   τεύχος 28
Νοέ. 2000 - Φεβ. 2001
ΕΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ: ΡΗ-

ΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

   τεύχος 29
Μάρτιος-Απρίλιος 2001
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΔΗΝ

   τεύχος 30
Μάιος-Ιούν. 2001
ΤΟ ΝΕΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑ-

ΖΑΝΗΣ

   τεύχος 31
Ιούλ.-Σεπτ. 2001
ΓΕΝΟΒΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

   τεύχος 32
Οκτ.-Νοέ. 2001
ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ: O ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   τεύχος 33-34
Δεκ. 2001 - Φεβ. 2002
ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑ-

ΦΤΗΣ

   τεύχος 35
Μάρτ.-Απρ. 2002
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟ

   τεύχος 36
Μάιος-Ιούνιος 2002
ΤA ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕ-

ΞΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

αΡδην
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   τεύχος 37
Ιούλ.-Σεπτ. 2002
ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

   τεύχος 38-39
Οκτ. 2002 - Ιαν. 2003
1922: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

   τεύχος 40-41
Φεβ.-Μάιος 2003
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

  τεύχος 42
Ιούν.-Ιούλ. 2003
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟ-ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ

   τεύχος 43
Φεβ.-Μάιος 2003
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

   τεύχος 44
Οκτ.-Νοέ. 2003
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

   τεύχος 45
Δεκ. 2003 - Φεβ. 2004
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΕ-

ΦΑΛΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

   τεύχος 46
Μάρτ.-Απρίλ. 2004
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΒΟΜΒΑΗ

   τεύχος 47
Μάιος-Ιούν. 2004
ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

   τεύχος 48-49
Φεβ.-Μάιος 2003
ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ & ΑΘΗΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

   τεύχος 50
Σεπτ.-Οκτ. 2004
ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: MIKHΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

  τεύχος 51
Νοέ.-Δεκ. 2004
1204-2004: ΟΚΤΩ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟΙΚΙΟ-

ΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Ε.Ε.

αΡδην



54

   τεύχος 52
Ιαν.-Μάρτιος 2005
ΕΛΛΗΝΕΣ: ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ Ή ΕΞΩ-

ΓΗΙΝΟΙ;

   τεύχος 53
Απρίλ.-Μάιος 2005
ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ Ο... ΧΙΤΛΕΡ; 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

   τεύχος 54
Ιούν.-Ιούλ. 2005
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΤΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

   τεύχος 55
Αύγ.-Σεπτ. 2005
ΚΙΝΑ: Η ΝΕΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ

   τεύχος 56
Οκτ.-Νοέ. 2005
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ

   τεύχος 57
Δεκ. 2005 - Ιαν. 2006
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   τεύχος 58
Φεβ.-Απρ. 2006
ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΘΩΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛ-

ΛΑΔΑ
ΜΚΟ - ΕΛΙΑΜΕΠ - CDRSEE

   τεύχος 59
Μάιος-Ιούν. 2006
ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΜΠΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 
YΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ;

   τεύχος 60
Ιούλ.-Αύγ. 2006
ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

  τεύχος 61
Σεπτ.-Οκτ. 2006
H ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΡΩ-

ΣΙΑΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΛΤΖΕ-

ΝΙΤΣΙΝ

   τεύχος 62
Νοέ. 2006 - Ιαν. 2007
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 

ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

   τεύχος 63
Φεβ.-Μάρτ. 2007
Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

Η “ΠΡΟΔΟΣΙΑ” ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥ-
ΜΕΝΩΝ
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   τεύχος 64
Απρ.-Μάιος 2007
ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑ;

   τεύχος 65
Ιούν.-Ιούλ. 2007
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

   τεύχος 66
Αύγ.-Οκτ. 2007
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟ-

ΝΤΕΛΟ

   τεύχος 67
Νοέ. 2007 - Ιαν. 2008
ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ: Ο ΜΙΚΡΟΪΜΠΕΡΙΑ-

ΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

   τεύχος 68
Φεβ.-Μάρτ. 2008
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙ ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕ-

ΩΡΙΕΣ

   τεύχος 69
Απρ.-Μάιος 2008
ΜΑHΣ ’68: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

   τεύχος 70
Ιούν.-Ιούλ. 2008
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑ-

Σ ΤΑΞΗΣ
ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

  τεύχος 71
Αύγ.Οκτ. 2008
ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΖΗΤΗΜΑ & Ο ΣΙΩΝΙ-

ΣΜΟΣ
ΚΕίΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΈΔΕΣΣΑΣ 

   τεύχος 72
Νοέ.- Δεκ. 2008
ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΡΑΣΕΛ ΜΙΝΣ

   τεύχος 73
Ιαν.- Φεβ. 2009
ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - 

ΙΣΡΑΗΛ: Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ

   τεύχος 74
Μάρτ.-Απρ. 2009
ΤΟ ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΟ ’21 ΚΑΙ Ο ΚΑΗ-

ΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ

   τεύχος 75
Μάιος-Ιούλ. 2008
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ο ΠΟΝΤΟΣ, Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
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τεύχος 76
Αύγ.-Σεπτ. 2009
ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟ-

ΧΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
Η ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΙΚΟΣ

   τεύχος 77
Οκτ.-Νοέ. 2009
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑ-

ΡΗΣ

   τεύχος 78
Δεκ. 2009 - Φεβ. 2010
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ

   τεύχος 79
Μάρτ.-Απρ. 2010
«ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ»
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

   τεύχος 80
Μάιος-Ιούν. 2010
Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΘΩΜΑ-

ΝΙΣΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΓΑΖΑ
ΙΣΡΑΗΛ-ΤΟΥΡΚΙΑ: Η ΡΗΞΗ;

  τεύχος 81
Ιούλ.-Σεπτ. 2010
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ: ΑΝΤΙ-

ΣΤΑΣΗ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ, Β΄ ΜΕΡΟΣ

   τεύχος 82
Οκτ.-Νοέ. 2010
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Ο-

ΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ
ΑΡΔΗΝ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΤΑΣΗ

   τεύχος 83
Δεκ. 2010-Ιαν. 2011
ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΘΡΑΚΗ
ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

   τεύχος 84
Φεβ.-Μάρτ. 2011
1821: ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ

   τεύχος 85
Απρίλ.-Μάιος 2011
ΚΡΗΤΙΚΗ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

   τεύχος 86
Ιούν.-Αύγ. 2011
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, Α΄
Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

   τεύχος 87
Σεπτ.-Νοέ. 2011
ΗΓΕΡΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, Β΄
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   τεύχος 88
Δεκ. 2011-Φεβ. 2012
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΟΡΑΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-

ΔΥΝΑΜΙΑ
25Η ΜΑΡΤΙΟΥ & ΣΟΥΛΙ

   τεύχος 89
Μάρτιος-Μάιος 2012
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ-ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

   τεύχος 90
Ιούν.-Αύγ. 2012
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗ 

ΜΑΣΚΑ
ΣΥΡΙΑ

τεύχος 91
Ιαν.-Φεβρ. 2013
ΝΕΑ ΤΑΞΗ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΖΑΟΥΕΡ

   τεύχος 92
Μάρτιος-Απρίλιος 2013
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

   τεύχος 93
Μάιος-Ιούλιος 2013
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

   τεύχος 94
Αύγ. - Οκτ. 2013
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛ-

ΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ-

ΣΤΑΣΗ

   τεύχος 95
Ιαν.-Φεβρ. 2014
ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ:
ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ - ΚΙΝΑ - ΕΥΡΩ
ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΥΠΟΛΗ

   τεύχος 96
Μάρτ.-Μάιος 2014
ΜΚΟ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

   τεύχος 97
Ιούν.-Σεπτ. 2014
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ ΜΙΣΕΑ

   τεύχος 98
Οκτ.-Δεκ. 2014
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΔΗΝ

   τεύχος 99
Ιαν.-Μάρτ. 2015
ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑ-

ΤΟΧΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ & ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ 
ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑ-

αΡδην



58

ΤΟΧΗ
   τεύχος 100
Απρ. - Ιούν. 2015
100 ΤΕΥΧΗ ΑΡΔΗΝ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, Ι-

ΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΤΟ ΒΑΤΕΡΛΩ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

  τεύχος 101-102
Αύγ.-Νοέ. 2015
ΤΟ ΙΣΛΑΜ, Η ΕΥΡΩΠΗ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   τεύχος 103
Δεκ. 2015 - Φεβ. 2016
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ;
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΤΟ ΙΣΛΑΜ

   τεύχος 104
Μάρτιος-Μάιος 2016
Ο ΣΟΡΟΣ, ΟΙ ΜΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΙ-

ΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ

   τεύχος 105
Ιούλ.-Σεπτ. 2016
Ο ΔΟΛ, Ο ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚ-

ΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

   τεύχος 106
Οκτ. 2016 - Ιαν. 2017
ΗΠΑ: Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΚΥΠΡΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΣΛΑΜ
Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ

   τεύχος 107-108
Φεβ. - Ιούν. 2017
ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ «ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ»
Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΧΙΟΣ-ΛΕΣΒΟΣ: ΑΝΟΧΥΡΩΤΑ ΝΗΣΙΑ
Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

   τεύχος 109
Ιούλ.-Σεπτ. 2017
1917-2017: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ
Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ-

ΤΗΤΑ

   τεύχος 110
Οκτ.-Δεκ. 2017
ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΕΛΛΑΔΑ - 

ΣΚΟΠΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗ-

ΜΕΡΑ

τεύχος 111
Ιαν.-Μάρτιος 2018
Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΄21
Η ΡΩΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥ 1922

τεύχος 112
Απρίλιος-Ιούνιος 2018
2010-2018: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑ-

ΡΑΚΜΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

τεύχος 113
Αύγ.-Οκτ. 2018
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
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αΡδην

ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΚΑΤΣΙΦΑ
τεύχος 114
Δεκ. 2018 - Φεβ. 2019
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙ-

ΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄

τεύχος 115
Μάρτ.-Ιούν. 2019
ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ
ΤΟ «ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ» ΤΟΥ ΒΑΡΟΥ-

ΦΑΚΗ

τεύχος 116
Αύγ.-Οκτ. 2019
Ο ΝΕΟΘΩΜΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΛΕΚΑ

τεύχος 117
Δεκ. 2019 - Φεβ. 2020
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΕ-

ΚΤΑΤΙΣΜΟ

τεύχος 118
Μάρτιος-Μάιος 2020
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΚΟ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ

Διαφημιστείτε στο ΑΡΔΗΝ. Χρειάζεται τη στήριξή σας!
Το ΑΡΔΗΝ είναι ένα από τα μακροβιότερα πολιτικο-ιστορικά πε-
ριοδικά, εκδίδεται αδιάκοπα από το 1996. Παρ’ ότι η κρίση που 
ταλανίζει τα τελευταία 4 χρόνια τον τύπο, και ειδικότερα τα πε-
ριοδικά, είναι πρωτοφανής, το ΑΡΔΗΝ συνεχίζει να είναι από τα 
πιο ευπώλητα, αφού κάθε τεύχος πουλά μεταξύ 3.000 - 3.500 αντί-
τυπα με τιράζ στα 7.000 αντίτυπα. Ωστόσο, στις δύσκολες μέρες 
που διανύουμε, χρειαζόμαστε όσο ποτέ τη στήριξή σας. Γι’ αυτό 
σας καλούμε να επιλέξετε το ΑΡΔΗΝ για να διαφημιστείτε, επω-
φελούμενοι από τις πολύ χαμηλές τιμές μας:

Πληροφορίες: τηλ. 210 3826319 και 210 3839930, 
perardin@gmail.com
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ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αφιέρωμα: Η ιστορική ορθογραφία στην νέα εποχή
Όψεις της ελληνικής αντιστασιακής παράδοσης

ΓΡΑΦΟΥΝ: Κώστας Παπαϊωάννου, Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώργος Κοντογιώργης, Δημήτρης 
Τσιάμαλος, Μιχάλης Μερακλής, Γιάννης Πατίλης, Κώστας Κουτσουρέλης, Χρίστος Δάλκος, Γιώργος 
Κεντρωτής, Ιωάννης Τσέγκος, Κώστας Καραΐσκος, Γιάννης Κωβαίος, ξάνθος Μαϊντάς, Δημήτρης 
kοσμόπουλος, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Νικόλαος Κοντοσόπουλος, Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, 
Δημήτρης Ευαγγελίδης, Χρήστος Αλεξάνδρου, Ερατοσθένης Καψωμένος, Παναγιώτα Βάσση

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Αφιέρωμα: Εθνική ταυτότητα και οθωμανισμός
Η εξάντληση της δυτικής ηγεμονίας, οι μετασχηματισμοί του παγκόσμιου συστήματος και η Ελλάδα

ΓΡΑΦΟΥΝ: Τζιοβάνι Αρίγκι, Πέρυ Άντερσον, Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ιωάννα Τσιβάκου, Μιχάλης 
Μερακλής, Χαράλαμπος Μηνάογλου, Γεώργιος Παναγόπουλος, Τάσος Χατζηαναστασίου, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Κώστας Μελάς, Παύλος Καρανικόλας, Νίκος Μαρτίνος, Σπύρος Κουτρούλης, Γιάννης 
Ταχόπουλος, Δημήτρης Μπαλτάς

ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Αφιέρωμα: Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός

ΓΡΑΦΟΥΝ: Μιχάλης Μερακλής, Ερατοσθένης Καψωμένος, Γιώργος Κοντογιώργης, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Απόστολος Διαμαντής, Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Γιάννης Ταχόπουλος, 
Στέφανος Μπεκατώρος, Στέφανος Μπεκατώρος, Αλέξανδρος Παπαδερός, Παναγιώτα Βάσση, Νίκος 
Βαρβατάκος, Χρίστος Δάλκος,Τάσος Χατζηαναστασίου, Τζιοβάνι Αρίγκι, Βασίλης Καραποστόλης

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

Αφιέρωμα: Ποιοι προετοίμασαν το ‘21
Ο Καρλ Πολάνυι και η οικονομία της αρχαίας Αθήνας

ΓΡΑΦΟΥΝ: Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Στίγκας, Κώστας Παπαϊωάννου, Παντελής Βουτουρής, Μπερ-
νάρντο Βγιουνίσκι, Ραμόν Φερνάντεζ, Χρίστος Δάλκος, Θανάσης Κωτσάκης, Γιώργος Καραμπελιάς, 
Ιάκωβος Βισβίζης, Απόστολος Διαμαντής, Νικόλαος Σβορώνος, Αγγελική Χατζημιχάλη, Θεόδωρος 
Μπατρακούλης, Διονύσιος Α. Ζακυθηνός, Αντώνης Μαστραπάς, Γιάννης Παπαμιχαήλ

γιά ἕναν νέο Διαφωτισμό

νέοςΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ
περιοδιΚή εΚδοση τηΣ εταιρειασ μελετησ ελληνιΚου πολιτισμου

όλα τα παλιά τεύχη του νέου Λόγιου Ερμή κοστίζουν 7 ευρώ
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λογιοσ ΕΡΜησ

ΤΕΥΧΟΣ 10 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

Αφιέρωμα: Παναγιώτης Κονδύλης, α΄ μέρος 
Tο ιστορικό υπόβαθρο της 25ης Μαρτίου

ΓΡΑΦΟΥΝ: Γιώργος Καραμπελιάς, edgar morin, mιχάλης Μερακλής, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 
Σπύρος Κουτρούλης, Ρεϋμόνδος Πετρίδης, Μελέτης Μελετόπουλος, Γιάννης Ταχόπουλος, Σωτήρης 

Δημόπουλος, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μανόλης Βαρβούνης, Χρήστος Κορκόβελος, Μιχάλης 
Πάτσης, Χρίστος Δάλκος, Δημήτρης Μπαλτάς

ΤΕΥΧΟΣ 9 ΑΝΟΙξΗ 2014

Αφιέρωμα: Μουσική παιδεία και δημιουργία στη σημερινή Ελλάδα

ΓΡΑΦΟΥΝ: Γιώργος Καραμπελιάς, Σωτήρης Γουνελάς, Μιχάλης Μερακλής, Λάκης Προγκίδης, Ν.Δ. 
Τριανταφυλλόπουλος, Φώτης Σχοινάς, Αντώνης Ζέρβας, Νότης Μαυρουδής, Σωτήρης Δημόπουλος, 

Αντ. Πάρδος, Άγγελος Καλογερόπουλος, Κων/νος Μάρκος, Δημ. Βαρελόπουλος, Αλέξανδρος 
Καψοκαβάδης, Γιώργος Παπαδάκης, Μίκαελ Μετάφφυ, Νίκος Σαλίγκαρος, Στράτος Μεϊντανόπουλος, 

Μάριος Αθανασόπουλος, Δημ. Μπαλτάς

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΦΘΙΝΟΠωΡΟ 2013

Αφιέρωμα: Όψεις βυζαντινής και μεταβυζαντικής ιστορίας
Ο ρομαντισμός, η φύση, το έδαφος

ΓΡΑΦΟΥΝ: Τασούλα Καραγεωργίου, Κώστας Παπαϊωάννου, Μιχάλης Μερακλής, edgar morin, 
Σωτήρης Σόρογκας, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Μιχάλης Πάτσης, Γιώργος Καραμπελιάς, Κώστας 

Μελάς, Joachim Jachnow, Θανάσης Κωτσάκης, Γιάννης Ταχόπουλος, Σωτήρης Δημόπουλος, 
Γεώργιος Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Δάλκος

ΤΕΥΧΟΣ 7 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

Αφιέρωμα: Από την εθνικοφροσύνη στην αποδόμηση
Ένα μη μεσσιανικό πρόταγμα

ΓΡΑΦΟΥΝ: Γιάννης Καλιόρης, Σωτήρης Γουνελάς, Γιώργος Καραμπελιάς, Κώστας Παπαϊωάννου, 
Ιωάννα Τσιβάκου, Γιάννης Ταχόπουλος, Κώστας Χατζηαντωνίου, Αθανάσιος Γκότοβος, Γιώργος 

Λουκίδης, Νικόλας Δημητριάδης, Τάσος Χατζηαναστασίου, Μαρία Βεϊνόγλου, Μανώλης Βαρβούνης, 
Χρόνης Βάρσος, Μελέτης Μελετόπουλος, Σπύρος Κουτρούλης, Δημήτρης Μπαλτάς, Χρίστος Δάλκος

ΤΕΥΧΟΣ 5-6 ΜΑΪΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Αφιέρωμα: Κώστας Παπαϊωάννου

ΓΡΑΦΟΥΝ: Λάκης Προγκίδης, Πέτρος Αρτάνης, Μιχάλης Γ. Μερακλής, Μάριος Κωνσταντίνου, 
Βασίλειος Μαρκεζίνης, Τσιχάν Τουγκάλ, Οκτάβιο Παζ, Παναγιώτα Βάση, Γιώργος Καραμπελιάς, 

Ρεϋμόν Αρόν, Σωτήρης Γουνελάς, Κ. Παπαϊωάννου, Μελέτης Η. Μελετόπουλος, Σπύρος Κουτρούλης, 
Αστέριος Αργυρίου, Χρίστος Δάλκος
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ΤΕΥΧΟΣ 14 ΦΘΙΝΟΠωΡΟ 2016

Αφιέρωμα: Το δημοτικό τραγούδι
Aποανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση
Η κρίση, η διανόηση, ο μηδενισμός

ΓΡΑΦΟΥΝ: serge latouche, Alvin Gouldner, π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Θεόδωρος Ι. Ζιάκας, Φώτης 
Σχοινάς, Σπύρος Α. Γεωργίου, Aνδρέας Κυράνης, Γιώργος Καραμπελιάς, Χρήστος Μαλεβίτσης, 
Αλέξης Γκλαβάς, Μαρία Βεϊνόγλου, Θανάσης Δ. Κωτσάκης, Κωνσταντίνος Χολέβας, Χρόνης Βάρσος, 
Άγγελος Γουνόπουλος, Γιώργος Ρακκάς, Δημήτρης Γ. Κατσαφάνας

ΤΕΥΧΟΣ 13 ΑΝΟΙξΗ 2016

Αφιέρωμα: Βυζαντινή και ρωσική ταυτότητα
Κοσμοπολιτισμός και Μετανεωτερικότητα

ΓΡΑΦΟΥΝ: mari-mai corbel, Ιωάννα Τσιβάκου, Βασίλης Καραποστόλης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, Χρήστος 
Α. Μούλιας, Γιώργος Καραμπελιάς, Κώστας Παπαϊωάννου, Λέων Γκουμιλιώφ, Γιάννης Ταχόπουλος, 
Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος, Σωτήρης Δημόπουλος, Ευάγγελος Κοροβίνης, Μανώλης Γ. Βαρβούνης, 
Χρίστος Δάλκος, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Γιώργος Κοντογιώργης, Απόστολος Διαμαντής
 Σπύρος Κουτρούλης, Παναγιώτα Βάσση

ΤΕΥΧΟΣ 12 ΦΘΙΝΟΠωΡΟ 2015

Αφιέρωμα: Παναγιώτης Κονδύλης, β΄ μέρος 
Ο Σλαβόι Ζίζεκ και τα όρια του πολιτισμικού φιλελευθερισμού

ΓΡΑΦΟΥΝ: slavoj zizek, Γιώργος Καραμπελιάς, michaël löwy, Robert sayre, mιχάλης Μερακλής, 
Θεόδωρος Ζιάκας, Δημήτρης Μάρτος, Γιώργος Μοράρης, Ιωάννα Τσιβάκου, Γιώργος Μερτίκας, 
Γιάννης Ιωαννίδης, Θανάσης Κωτσάκης, Γιάννης Ταχόπουλος, Άγγελος Γουνόπουλος, Γιώργος 
Ρακκάς, N. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Βασίλης Δημογεροντάκης

ΤΕΥΧΟΣ 15 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

Αφιέρωμα: Ελληνική Ιστορία: Από τον Φαλμεράυερ στον Χομπσμπάουμ
Η εθνολογική ιστορία των Ελλήνων

ΓΡΑΦΟΥΝ: Νίκος Σβορώνος, Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώργος Κοντογιώργης, Πιέρ Μουσό, economist, 
kωνσταντίνος Μπουντάς, Δημήτρης Νόλλας, Κυριάκος Κατσιμάνης, Ιωάννα Τσιβάκου, Σωτήρης 
Γουνελάς, Γιάννης Ιωαννίδης, Δημήτρης Μπελαντής, Γιώργος Ρακκάς, Σπύρος Κουτρούλης, 
Θόδωρος Ντρίνιας, Άγγελος Γουνόπουλος, Γιώργος Σταματογιαννόπουλος, Νίκος Κελέρμενος, 
Μιχάλης Πάτσης, Μαρία Βεϊνόγλου

ΤΕΥΧΟΣ 11 ΧΕΙΜωΝΑΣ 2015

Αφιέρωμα: Παιδεία και Εκκλησία στον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό
Ο Μαρκήσιος Ντε Σαντ και η «ελευθεριακή» αποσύνθεση της ιδεολογίας του 20ού αιώνα

ΓΡΑΦΟΥΝ: Μισέλ Ονφρέ, Γκύντερ Άντερς, Ράουι Άμπντελαλ, Γιώργος Καραμπελιάς, Φώτης Σχοινάς, 
Απόστολος Διαμαντής, Aντώνης Πάρδος, Γεώργιος Κεκαυμένος, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, 
Βασίλης Στοϊλόπουλος, Aθανάσιος Καλαμάτας, Έλενα Χατζόγλου, Άγγελος Γουνόπουλος, Πέτρος 
Φαραντάκης, Μάριος Κ. Μαμανέας, Ιωάννα Τσιβάκου, Ελένη Προκοπίου, Δημήτρης Μπαλτάς

λογιοσ ΕΡΜησ
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ΤΕΥΧΟΣ 16 ΦΘΙΝΟΠωΡΟ 2017

Αφιέρωμα: Ο Κώστας Παπαϊωάννου και η εξάντληση του μαρξισμού

ΓΡΑΦΟΥΝ: Κώστας Παπαϊωάννου, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Νικολάι Μπερντιάγιεφ, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Μιχάλης Μερακλής, Αντρέι Πλατόνοφ, Κάρλο Φορμέντι, kωνσταντίνος Μπουντάς, 
Τζωρτζ Σβαμπ, Γιώργος Ρακκάς, Δημήτρης Μπούσμπουρας, Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, Αλέξης 
Γκλαβάς, Θεόδωρος Μπατρακούλης, Αμάντα Πέτρουσιτς, Ραϋμόνδος Πετρίδης, Βασιλική Ντόμη, 

Θανάσης Τζιούμπας, Σπύρος Γεωργίου, Χρίστος Δάλκος, Έλλη Φιλοκύπρου

ΤΕΥΧΟΣ 20 Α΄ ΕξΑΜΗΝΟ 2020

Αφιέρωμα: Ο Αγκάμπεν και η επιδημία του φιλοσόφου: βιοπολιτική - εξαίρεση - κυριαρχία

ΓΡΑΦΟΥΝ: Τζόρτζιο Αγκάμπεν, Σπύρος Γεωργίου, Φιλίπ Γκολούμπ, Μάρκο ντ’ Εράμο, Ρομπέρτο 
Εσπόζιτο, Σλαβόι Ζίζεκ, Λούκα Ιλλετεράτι, Γιώργος Καραμπελιάς, Βασίλης Καραποστόλης, Σπύρος 

Κουτρούλης, Κώστας Κουτσουρέλης, Ρενάτο Κρίστι, Τάσος Λιγνάδης, Γιώργος Μερτίκας, Ζαν Λυκ 
Νανσύ, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάκης Προγκίδης, Τζόναθαν Ράδερφορντ, Ιωάννα Τσιβάκου, Μάριο 

Φαρίνα, Αλαίν Φιλκενκρώτ,  Πάολο Φλόρες ντ’ Αρκάις, Τάσος Χατζηαναστασίου

ΤΕΥΧΟΣ 19 Β΄ ΕξΑΜΗΝΟ 2019

Αφιέρωμα: Οι μεγάλες αφηγήσεις, η Νέα Τάξη των διανοουμένων και ο Μετάνθρωπος
Φάκελος: Η «θεωρία του φύλου» και η κρίση της οικογένειας

ΓΡΑΦΟΥΝ: Οκτάβιο Παζ, Ρίτσαρντ Ρόρτυ, Τομά Πικετύ, Κρίστοφερ Λας, Απόστολος Βακαλόπουλος, 
Γιώργος Καραμπελιάς, Άλβιν Γκούλντνερ , Μισέλ Ονφρέ, Ευάγγελος Κοροβίνης, Μπερενίς Λεβέ, 

Γιάννης Παπαμιχαήλ, Σπύρος Κουτρούλης, Άγγελος Γουνόπουλος, Αντώνης Ραγκούσης, Νικόλας 
Δημητριάδης, Χρήστος Μούλιας, μητρ. Γαβριήλ

ΤΕΥΧΟΣ 18 Α΄ ΕξΑΜΗΝΟ 2019

Αφιέρωμα: Παναγιώτης Κονδύλης, γ΄ μέρος : Το εθνικό ζήτημα, η Tουρκία & η ελληνική διανόηση
Κριστόφ Γκιλλουί: Το τέλος της δυτικής μεσαίας τάξης

ΓΡΑΦΟΥΝ: Παναγιώτης Κονδύλης, Σπύρος Βρυώνης, Ν. Γ. Πολίτης, Κριστόφ Γκιλλουί, Γιώργος Καρα-
μπελιάς, Γιάννης Βλαχογιάννης, Μάριος Ευρυβιάδης, Ζυλιέτ Φορ, Σωτήρης Σόρογκας, Γιώργος Μερ-

τίκας, Νικήτας Αλιπράντης, Σπύρος Γεωργίου, Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου, Αθανάσιος Παραβάντσoς, 
Άγγελος Γουνόπουλος , Τασούλα Καραγεωργίου, Θεόδωρος Ντρίνιας, Σπύρος Κουτρούλης, Θανάσης 

Κωτσάκης, Δημήτρης Μπούσμπουρας, Κώστας Ασημακόπουλος, Νίκος Κελέρμενος

ΤΕΥΧΟΣ 17 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

Αφιέρωμα: Από τη μεταβυζαντινή παράδοση στη σύγχρονη λαϊκή ζωγραφική
Τομά Πικετύ: Ο οικονομικός ανταγωνισμός Γαλλίας - Γερμανίας

ΓΡΑΦΟΥΝ: Γιώργος Σεφέρης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τζούλιο Καΐμη, Τομά Πικετύ, Γιώργος 
Καραμπελιάς, Βασίλης Καραποστόλης, Σωτήρης Σόρογκας, Τάσος Μπίρης, Αλέξανδρος ξύδης, 

Σωτήρης Γουνελάς, Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν, Σπύρος Κουτρούλης, Ευάγγελος Κοροβίνης, Bασίλης 
Στοϊλόπουλος, Άγγελος Γουνόπουλος, Χρήστος Καπαγερίδης, Σπύρος Γεωργίου, Θεόδωρος Ντρίνιας, 

Θανάσης Κωτσάκης, Χρίστος Δάλκος, Δημήτρης Μπαλτάς, Σωτήρης Αμάραντος

λογιοσ ΕΡΜησ
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