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• Bυζαντινή ιστορία
• Nεότερη και σύγχρονη ιστορία
• Iστορικοί άτλαντες
• Διαχρονικές μελέτες
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ιστορία του Βυζαντίου,
α΄ τόμος (284 -717 μ.Χ.)

Ιστορία του Βυζαντίου,
γ΄ τόμος (1025 -1461 μ.Χ.)

Αλέξιος Γ.K. Σαββίδης, Λ.A. Δεριζιώτης

Αλέξιος Γ.K. Σαββίδης

Το Βυζάντιο, η
Κωνσταντινούπολη
–«Νέα Ρώμη» της
Ανατολής– έγινε
από τις αρχές
του 4ου αιώνα μ.Χ.
η πρωτεύουσα
της μεσαιωνικής
ελληνικής
αυτοκρατορίας,
η οποία έμελλε
να διαδραματίσει
κυρίαρχο ρόλο στην
ιστορική εξέλιξη
των εθνών της νοτιοανατολικής λεκάνης
της Μεσογείου για εντεκάμισι περίπου αιώνες
(284/324 έως 1453/1461 μ.Χ.), μέχρις ότου,
στα μέσα του 15ου αι., μια άλλη μεγάλη δύναμη,
οι Οθωμανοί Τούρκοι από την Ασία,
την αντικατέστησε στον κυρίαρχο αυτό ρόλο.
Στη διάρκεια της υπερχιλιόχρονης ζωής της,
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατόρθωσε να επιζήσει
μέσα από αμέτρητες εξωτερικές απειλές και
επιθέσεις προερχόμενες από τη Δύση, την Ανατολή
και τον Βορρά, καθώς και μέσα από πολλές
εσωτερικές αναταραχές. Παράλληλα, δημιούργησε
ένα σπουδαίο αυτοτελή πολιτισμό
με αξιολογότατες επιδόσεις στα γράμματα
και τις τέχνες και σε πολλές από τις επιστήμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού αυτού
υπήρξαν όχι μόνο η αρχαία ελληνική κληρονομιά
και η χριστιανική θρησκεία (η ελληνορθόδοξη
παράδοση), αλλά επίσης και βαθιές κοινωνικές,
δομικές, διοικητικές, οικονομικές και πολιτιστικές
(πνευματικές-καλλιτεχνικές) μεταβολές
και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σχηματοποίησαν
και μορφοποίησαν το βυζαντινό κράτος από
υστερορωμαϊκό σε αμιγώς μεσαιωνικό ελληνικό.

Στο βιβλίο αυτό
παρουσιάζεται με
αφηγηματικό τρόπο
η υστεροβυζαντινή
ιστορική περίοδος
(1025-1461 μ.Χ.)
από την επαύριο
του θανάτου
του πολέμαρχου
κατακτητή
Βυζαντινού ηγεμόνα
Βασιλείου Β΄
«Βουλγαροκτόνου»
ως την πτώση του
τελευταίου μετά την Άλωση του 1453 βυζαντινού
προπυργίου, της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας,
στους Οθωμανούς Τούρκους. Την αφήγηση
ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες κοσμικών
και εκκλησιαστικών ηγεμόνων του Βυζαντίου
και των γειτονικών του εθνών/κρατών, καθώς
και αναλυτική βιβλιογραφία αυτοτελών
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βοηθημάτων,
ενημερωμένη ως το έτος 2002. Το έργο έχει
κυρίως διδακτικό χαρακτήρα ως πανεπιστημιακό
εγχειρίδιο, απευθύνεται όμως παράλληλα
και στον φιλίστορα αναγνώστη που θα επιθυμούσε
να παρακολουθήσει την υστεροβυζαντινή ιστορία
μέσα στο πλαίσιο ενός ευσύνοπτου επίτομου
βοηθήματος με βάση τα πορίσματα της νεότερης
έρευνας της ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης
βυζαντινολογίας. Την ιστορική αφήγηση διανθίζουν
ιστορικοί χάρτες και ευρεία επιλογή
εικονογράφησης, καθώς και αποσπάσματα
από τις ιστορικές πηγές.

ΒΚΜ: 4124 • ISBN: 960-16-0124-4
Σελίδες: 456

Eλλάδα, οι άγνωστοι αιώνες

YΠO EKΔOΣH

O ελληνικός μεσαίωνας

ΒΚΜ: 5840 • ISBN: 960-16-1840-6
Σελίδες: 320
YΠO EKΔOΣH

H τουρκική εξουσία από την πτώση
της Kωνσταντινούπολης μέχρι
την ελληνική ανεξαρτησία

Bυζάντιο, 9ος-15ος αιώνας

David Brewer

Evelyne Patlagean

METAΦPAΣH: Nίκος Γάσπαρης

METAΦPAΣH: Δέσποινα Λαμπαδά

Στο βιβλίο αυτό ο Brewer εξετάζει τη μακραίωνη
συνύπαρξη Ελλήνων και Οθωμανών στον ίδιο
χώρο και απαντά σε ερωτήματα όπως γιατί οι
Έλληνες είχαν τόσο διαφορετική στάση απέναντι σε
Οθωμανούς και σε Ενετούς, οι οποίοι επίσης
κατείχαν ελληνικά εδάφη για μεγάλο διάστημα, και
κατά πόσο ισχύουν οι εκδοχές περί τουρκοκρατίας
της επίσημης νεοελληνικής ιστοριογραφίας.
Περιγράφει την καθημερινή ζωή σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνίας, από τους πλούσιους γαιοκτήμονες
και τους Φαναριώτες έως τα χαμηλά στρώματα,
που υπέφεραν από τον πόλεμο, την αυθαίρετη
φορολογία και τη φτώχεια, και εντάσσει την
κατάσταση στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα στο
ευρύτερο πλαίσιο των ιστορικών εξελίξεων στην
Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο.

ΒΚΜ: 7381 • ISBN: 978-960-16-3381-7

ΒΚΜ: 7981 • ISBN: 978-960-16-3981-9

Tάσου Bουρνά

ΣΕΙΡΑ

Ιστορία της νεότερης
και σύγχρονης Ελλάδας
1821-1974
«Ο Τάσος Βουρνάς κατάφερε να βρει την άκρη
του σχοινιού από το μπερδεμένο κουβάρι των
ιστορικών γεγονότων και να το ξεδιπλώσει
και έτσι να δώσει ένα έργο πνοής, ανθεκτικό
στον χρόνο, που αναδείχνει τον συγγραφέα
στις κορυφές της ελληνικής ιστορικής
επιστήμης. Στο έργο αυτό αποκαλύπτεται
το πλούσιο ιστορικό, ιστοριοδιφικό και
στοχαστικό ταλέντο του συγγραφέα.
Ο Τάσος Βουρνάς ως βαθύς ερευνητής,
ανεπηρέαστα, με θάρρος και συνέπεια,
ανέτρεψε καθιερωμένες θέσεις και
συμπεράσματα, έβαλε βαθιά το νυστέρι
της κριτικής του, είπε τα πράγματα
με το πραγματικό τους όνομα». (Αλέκος
Κουτσούκαλης, Έρευνα, Ιανουάριος 1991)

Ιστορία της νεότερης Ελλάδας
α΄ τόμος (1821-1909)
ΒΚΜ: 2524 • ISBN: 978-960-600-524-4
Σελίδες: 624

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
β΄ τόμος (1909-1940)
ΒΚΜ: 2525 • ISBN: 978-960-600-525-1
Σελίδες: 528

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
γ΄ τόμος (1940-1944)
ΒΚΜ: 2526 • ISBN: 978-960-600-526-8
Σελίδες: 480

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
δ΄ τόμος (Εμφύλιος)
ΒΚΜ: 2527 • ISBN: 978-960-600-527-5
Σελίδες: 584

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
ε΄ τόμος (1948-1967)
ΒΚΜ: 2528 • ISBN: 978-960-600-528-2
Σελίδες: 544

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας
στ΄ τόμος (1967-1974)
ΒΚΜ: 2529 • ISBN: 978-960-600-529-9
Σελίδες: 384

Σύντομη ιστορία της ελληνικής
επανάστασης
Tάσος Bουρνάς
ΒΚΜ: 2951 • ISBN: 978-960-600-951-8
Σελίδες: 256

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Νεότερη και σύγχρονη ιστορία (διευθυντής: Ευάνθης Χατζηβασιλείου)

ΣΕΙΡΑ

Η σειρά «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία» περιλαμβάνει μονογραφίες για ειδικά θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά και γενικά έργα που εξετάζουν
ευρύτερες περιόδους της ελληνικής και διεθνούς νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Σκοπός της είναι η προώθηση της νηφάλιας, υπεύθυνης και συστηματικής
ιστορικής μελέτης.

Ανάμεσα σε Κράτος και Αγορά
Οικονομία και οικονομική πολιτική
στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1944-2000
Πάνος Καζάκος
Η μελέτη αυτή
εξετάζει την
πρόσφατη
ιστορική περίοδο,
αναδεικνύοντας
προβλήματα
που είναι και
σήμερα επίκαιρα.
Δε συνιστά ένα
απλό χρονικό
γεγονότων,
αλλά επιχειρεί
ευρύτερες
συνθέσεις και
προσφέρει ερμηνείες των εξελίξεων
που θα συζητηθούν. Προς τον σκοπό αυτό
αξιοποιεί τις δυνατότητες του «διαλόγου»
ανάμεσα σε ιστορία-αφήγηση και σε πολιτική
και οικονομική θεωρία.
ΒΚΜ: 4027 • ISBN: 978-960-16-0027-2
Σελίδες: 584

Η καχεκτική δημοκρατία
Κόμματα και εκλογές, 1946-1967
Ηλίας Nικολακόπουλος
Το τέλος
του Εμφύλιου
πολέμου
και η επιβολή
της στρατιωτικής
δικτατορίας
προσδιορίζουν
τα χρονικά όρια
της ιστορικής
περιόδου που
ο τίτλος αυτού
του βιβλίου
χαρακτηρίζει
ως καχεκτική
δημοκρατία: μια ιδιότυπη σύζευξη
αυταρχισμού και δημοκρατίας, αποκλεισμού
και ευημερίας, ιδεολογικής οπισθοδρόμησης
και πολιτιστικής άνοιξης. Πρόκειται για μια
μελέτη που αναφέρεται στην πολιτική ιστορία
της περιόδου, δομημένη με κατευθυντήριο
άξονα την εκλογική διαδικασία.
ΒΚΜ: 4226 • ISBN: 978-960-16-0226-4
Σελίδες: 428

Η Ελλάδα, οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ευρώπη,
1961-1964

Η άνοδος του Κωνσταντίνου
Καραμανλή στην εξουσία,
1954-1956

Πολιτικές και οικονομικές όψεις του
προβλήματος ασφαλείας στο μεταίχμιο
Ψυχρού Πολέμου και Ύφεσης

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Σωτήρης Ριζάς
Κατά τη διάρκεια
της τριετίας
1961-1964
τέθηκαν
με έμφαση
προβλήματα
που αφορούσαν
τις σχέσεις
των Ηνωμένων
Πολιτειών
με τους Δυτικοευρωπαίους
συμμάχους
τους στο ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο αυτών των γενικότερων
ανακατατάξεων, η Ελλάδα προσπάθησε
να αξιοποιήσει τις εξελίξεις με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μετεξελιχθεί, με τη βοήθεια και της
συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΟΚ του 1961,
από αποκομμένη χώρα των Βαλκανίων και
της Ανατολικής Μεσογείου σε τμήμα της
δυτικοευρωπαϊκής περιφέρειας.
Τα γεγονότα εκείνης της εποχής
περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό το βιβλίο,
οι βασικές αρχές του οποίου αξιοποιούν
εκτεταμένο αρχειακό υλικό αμερικανικής,
βρετανικής και ελληνικής προέλευσης
(Αρχείο Εθνικής Ασφαλείας Προεδρικής
Βιβλιοθήκης Kennedy, Αρχεία Foreign Office,
δημοσιευμένα και αδημοσίευτα Αρχεία
Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ευάγγελου
Αβέρωφ από το Ίδρυμα Καραμανλή).
ΒΚΜ: 3963 • ISBN: 960-378-963-1
Σελίδες: 208

Το βιβλίο αυτό,
βασισμένο σε
εκτενή έρευνα
σε προσωπικά
αρχεία
Ελλήνων
πολιτικών,
στον Τύπο της
εποχής αλλά και
στα βρετανικά
και αμερικανικά
κρατικά αρχεία,
επισημαίνει ότι
η άνοδος του Κ.
Καραμανλή στην εξουσία, τον Οκτώβριο
του 1955, δεν ήταν ένα μεμονωμένο πολιτικό
γεγονός. Υπήρξε η κορύφωση και η επίλυση
μιας ευρύτερης πολιτικής κρίσης, η οποία
σηματοδότησε τη μετάβαση της χώρας
από την πρώτη στη δεύτερη
μεταπολεμική/μετεμφυλιακή εποχή.
Η πολύπλευρη αυτή διεργασία σχετιζόταν
με τη διαμόρφωση της πολιτικής σκηνής
και τη μετεξέλιξη των πολιτικών δυνάμεων,
με την πορεία της οικονομίας, με τους
ιδεολογικούς προσανατολισμούς της κοινής
γνώμης. Επιπλέον, μετά την αποχώρηση
κυριαρχικών προσωπικοτήτων της πρώτης
μεταπολεμικής εποχής, όπως του στρατηγού
Πλαστήρα και του στρατάρχη Παπάγου,
η άνοδος του Καραμανλή στην εξουσία
επέφερε και την ανάδειξη μιας νέας γενιάς
πολιτικών, οι οποίοι, υπό την ηγεσία του,
έμελλαν να κυριαρχήσουν στον πολιτικό βίο
για δεκαετίες. Τέλος, τα διαθέσιμα στοιχεία
καταρρίπτουν τη θεωρία ότι η
πρωθυπουργοποίηση του Καραμανλή
αποτέλεσε τον καρπό κάποιας «συνωμοσίας»
ή «επέμβασης» των δυτικών Μεγάλων
Δυνάμεων, ΗΠΑ ή Βρετανίας, στο ελληνικό
πολιτικό σκηνικό.
ΒΚΜ: 3969 • ISBN: 960-378-969-0
Σελίδες: 344

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εισαγωγή στην ιστορία
του μεταπολεμικού κόσμου

Εκλογικά Συστήματα: θεωρία
και πρακτικές εφαρμογές

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Ανάδειξη Κοινοβουλίων και Προέδρων
Δημοκρατίας: συγκριτική προσέγγιση

Το βιβλίο αυτό
φιλοδοξεί να
αποτελέσει μια
ολοκληρωμένη
εισαγωγή στη
διεθνή πολιτική
ιστορία της
μεταπολεμικής
περιόδου,
από το 1945
έως τη διάλυση
της Σοβιετικής
Ένωσης το 1991.
Έχει διττό στόχο:
αφενός να προσφέρει επαρκή πληροφόρηση
για τα σημαντικότερα γεγονότα της
μεταπολεμικής εποχής και αφετέρου
(για όποιον ενδεχομένως επιδιώξει
πληρέστερη ενημέρωση σε επιμέρους
ζητήματα) να αποτελέσει τη βάση, το σημείο
εκκίνησης, για μια παρόμοια αναζήτηση.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη,
που εξετάζουν, αντίστοιχα, τον Ψυχρό Πόλεμο,
την αποαποικιοποίηση και την άνοδο του
Τρίτου Κόσμου και, τέλος, την ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Έτσι, εξετάζονται γεγονότα όπως
η αγγλοσοβιετική «συμφωνία ποσοστών»
του 1944 για τα Βαλκάνια, η επιβολή
κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική
Ευρώπη, η διαίρεση της Γερμανίας, το σχέδιο
Μάρσαλ, η ίδρυση του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος
της Κορέας, η ανάπτυξη των πυρηνικών
οπλοστασίων, η κρίση του Σουέζ του 1956,
η σοβιετική εισβολή στην Ουγγαρία, η κρίση
της Κούβας του 1962, ο πόλεμος του Βιετνάμ,
οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του
1979, το ζήτημα του «πολέμου των άστρων»,
η άνοδος του Μ. Γκορμπατσόφ, ο πόλεμος
του Κόλπου. Ακόμη, το Μεσανατολικό ζήτημα
στις διάφορες φάσεις του, η πτώση
των αποικιακών αυτοκρατοριών
και τα προβλήματα του Τρίτου Κόσμου
(π.χ. η οικονομική αδυναμία, οι κρίσεις
του Κονγκό, της Μπιάφρας και της Αιθιοπίας,
η πτώση των ρατσιστικών καθεστώτων
στην Αφρική), η άνοδος της Ινδίας, το κίνημα
των Αδεσμεύτων.
ΒΚΜ: 4129 • ISBN: 978-960-16-0129-8
Σελίδες: 512

Θανάσης Διαμαντόπουλος
Αν το δικαίωμα
στην ψήφο,
βάζοντας
τους λαούς μέσα
στα κέντρα
αποφάσεων,
κατήργησε,
όπως έλεγε
ο Βίκτορ Ουγκό,
το δικαίωμα
στην εξέγερση,
η διεξαγωγή κάθε
ψηφοφορίας
–ιδιαίτερα όταν
είναι μεγάλος τόσο ο αριθμός
των ψηφιζόντων όσο και των υποψηφίων–
προϋποθέτει πάντα κάποια τεχνική μέθοδο
για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.
Αυτή από πολλούς θεωρείται σημαντικότατος
παράγοντας για τη λειτουργία του όλου
πολιτικού συστήματος σε κάθε χώρα,
περισσότερο ακόμη και από τις συνταγματικές
διατάξεις που προσδιορίζουν τη μορφή
του πολιτεύματος... Σε κάθε περίπτωση
το εκλογικό σύστημα είναι κάτι σαν χημικός
καταλύτης που μετατρέπει τις λαϊκές ψήφους
σε αιρετούς εκπροσώπους, την κοινωνική
βούληση σε νομιμοποιημένη πολιτική βάση
εξουσίας, το «ρεύμα» και την απήχηση
των κομμάτων σε –τετραετή συνήθως–
κοινοβουλευτική παρουσία και οντότητα.
Πόσοι όμως, ακόμη και μεταξύ των
συστηματικά ασχολουμένων με την πολιτική,
γνωρίζουν τις κυριολεκτικά άπειρες
παραλλαγές και διαφοροποιήσεις των
εκλογικών συστημάτων που πραγματώνουν
αυτή την οιονεί «χημική» μετουσίωση;
Στόχος αυτού του βιβλίου του καθηγητή
Θανάση Διαμαντόπουλου είναι ακριβώς
η εξοικείωση των ενδιαφερομένων
με τις τεχνικές και πολιτικές παραμέτρους
όλων των εκλογικών συστημάτων
που εφαρμόζονται ή έχουν εφαρμοστεί
στα δημοκρατικά, ή έστω αποπειρώμενα
να εφαρμόσουν κάποιους εκλογικούς
κανόνες, καθεστώτα του πλανήτη μας.
ΒΚΜ: 4225 • ISBN: 960-16-0225-9
Σελίδες: 432

Οι Ηνωμένες Πολιτείες,
η δικτατορία
των συνταγματαρχών
και το Κυπριακό ζήτημα
1967-1974
Σωτήρης Ριζάς
Η αμερικανική
στάση έναντι
της δικτατορίας,
καθώς και
η αμερικανική
πολιτική στο
Κυπριακό κατά
την περίοδο
1967-1974 έχουν
αποτελέσει
αντικείμενο
προβληματισμού
και πολιτικής
διαμάχης για τρεις
σχεδόν δεκαετίες. Το φάσμα των ερμηνειών
οργανώνεται γύρω από δύο κύριες αντιλήψεις:
Πρώτη, η θεώρηση της δικτατορίας και
των εξελίξεων στο Κυπριακό, δηλαδή
του πραξικοπήματος της χούντας εναντίον
του Μακαρίου και της τουρκικής εισβολής
του 1974, ως γεγονότων που σχεδίασε και
εκτέλεσε με ακρίβεια η Ουάσινγκτον. Δεύτερη,
η άρνηση οποιασδήποτε αμερικανικής ευθύνης
για τα γεγονότα αυτά, τα οποία από την
αμερικανική οπτική θεωρούνται υποθέσεις
αποκλειστικά των πρωταγωνιστών της
περιοχής, χωρίς περιθώρια αμερικανικής
ανάμειξης και αποτροπής τους. Η απόδοση
των αρχείων του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη
διάρκεια της προεδρίας Johnson (1963-1969)
και ιδίως της προεδρίας Nixon (1969-1974)
στην έρευνα επιτρέπει την ανάληψη
ιστοριογραφικών προσπαθειών για την
απάντηση στα ερωτήματα αυτά.
Το αποτέλεσμα, αν και αφήνει αναπάντητα
ερωτήματα γύρω από ειδικότερες πλευρές
των εξελίξεων, επιτρέπει εντούτοις
τη διαμόρφωση ενός πλαισίου έρευνας που
παραμερίζει τις απλουστευτικές προσεγγίσεις
της εξάρτησης ή της αποχής και αναζητεί τις
αιτίες των γεγονότων στην αλληλεπίδραση
των αντιφατικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον
και της εσωτερικής δυναμικής και των στόχων
των περιφερειακών παραγόντων.
ΒΚΜ: 4328 • ISBN: 960-16-0328-Χ
Σελίδες: 264
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Η Ευρώπη του Ψυχρού
Πολέμου, 1945-1991

Ασύμμετροι εταίροι

Πολιτική ιστορία

Τα αίτια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου
στην Ευρώπη

John W. Young

P.M.H. Bell

Ιωάννης Δ. Στεφανίδης

METAΦPAΣH: Γιώργος Δεμερτζίδης

METAΦPAΣH: Λουκιανός Χασιώτης

Το βιβλίο αυτό
είναι μια
ευσύνοπτη,
ολοκληρωμένη και
συνεκτική πολιτική
ιστορία της
μεταπολεμικής
Ευρώπης από το
τέλος του
Δευτέρου
Παγκοσμίου
πολέμου έως
τη διάλυση
της ΕΣΣΔ. Αναλύει
τη θέση και τον ρόλο της Ευρώπης στον
Ψυχρό Πόλεμο, καθώς και την πορεία του
κινήματος για την ευρωπαϊκή ενοποίηση από
τις πρώτες μεταπολεμικές αναζητήσεις έως
τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
σε Ευρωπαϊκή Ένωση το 1991. Επιπρόσθετα
όμως, περιλαμβάνει τη συνοπτική, όσο και
περιεκτική, ανάλυση της πολιτικής ιστορίας
των σημαντικότερων κρατών της ηπείρου
(Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία,
Σοβιετική Ένωση), αλλά και ευρύτερων
γεωγραφικών περιοχών (Νότια Ευρώπη,
με ειδικότερη αναφορά στην Ελλάδα,
Ανατολική Ευρώπη). Η εξέταση των πολιτικών
εξελίξεων συνοδεύεται από σύντομες αλλά
απαραίτητες και εξαιρετικά διαφωτιστικές
αναφορές στην πορεία των ευρωπαϊκών
οικονομιών, στην εμφάνιση του «κράτους
πρόνοιας», στη διαμόρφωση των κοινωνικών
αντιλήψεων, στην αλλαγή των ευρωπαϊκών
κοινωνιών στα πενήντα περίπου κρίσιμα
χρόνια της μεταπολεμικής εποχής.
Έργο που εντάσσεται στην κύρια ροή
της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορικής σκέψης,
που αντιμετωπίζει νηφάλια και κριτικά την
ιστορία της ηπείρου και των κρατών της, αλλά
και που παράλληλα θέτει τα προβλήματα,
τις αναζητήσεις και τις ανασφάλειες της
σημερινής «μεταψυχροπολεμικής» εποχής,
το βιβλίο αυτό προσφέρει απαντήσεις
για το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα θέτει
και ερωτήματα για το μέλλον της ευρύτερης
ενότητας, τμήμα της οποίας είναι και
η Ελλάδα.

Το βιβλίο
του Ρ.Μ.Η. Bell
αποτελεί την
περισσότερο
ολοκληρωμένη
–και, ταυτόχρονα,
σύγχρονη–
απόδοση
της ευρύτερης
συζήτησης
για τα αίτια
του Δευτέρου
Παγκοσμίου
πολέμου στην
Ευρώπη. Εξετάζει τη διάρθρωση και
τις αδυναμίες του διεθνούς συστήματος μετά
το 1919, τον ρόλο της ιδεολογίας (φασισμόςναζισμός-κομμουνισμός-δυτική δημοκρατία),
τις οικονομικές εξελίξεις και την παγκόσμια
οικονομική κρίση του 1929, τον ρόλο
της στρατηγικής των μεγάλων δυνάμεων,
την επιρροή των προσωπικοτήτων – κυρίως
του Χίτλερ και του Μουσσολίνι. Επιπρόσθετα,
παραθέτει με τρόπο συνοπτικό αλλά και
ολοκληρωμένο τις εξελίξεις των κρίσιμων
ετών 1932-1941: την άνοδο του ναζισμού,
τη σταδιακή κατάρρευση του status quo
που είχε διαμορφωθεί με τη Συνθήκη
των Βερσαλλιών, τις διαδοχικές διεθνείς
κρίσεις της δεκαετίας του 1930 – Αβησσυνία,
στρατιωτικοποίηση της Ρηνανίας, Ισπανικός
Εμφύλιος πόλεμος, Αυστρία, Τσεχοσλοβακία,
Πολωνία, γενίκευση του πολέμου. Ιδιαίτερα
ασχολείται με το τραύμα που προκάλεσε
στη δυτική πολιτική σκέψη η εγκατάλειψη
της Τσεχοσλοβακίας στις ορέξεις του Χίτλερ
κατά την περιβόητη συνδιάσκεψη του
Μονάχου, το φθινόπωρο του 1938 – θέμα που
και σήμερα συζητείται. Η ανάλυση δε σταματά
στο 1939, αλλά εκτείνεται έως το 1941,
για να περιλάβει τη συζήτηση σχετικά με
τα αίτια της επίθεσης της Γερμανίας εναντίον
της ΕΣΣΔ. Το έργο του P.M.H. Bell, ένα
από τα δημοφιλέστερα βιβλία της παγκόσμιας
ιστορικής βιβλιογραφίας, προσφέρει
μια γλαφυρή και συνεκτική σύνοψη των
παραγόντων που οδήγησαν στον μεγαλύτερο
πόλεμο της ιστορίας. Λειτουργεί, ταυτόχρονα,
ως ιστορία της Ευρώπης κατά την περίοδο
μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων,
ενώ ενσωματώνει και έναν ευρύτερο
προβληματισμό για το γενικότερο φαινόμενο
του πολέμου και των αιτίων του.

Την άνοιξη του
1953 ο Έλληνας
πρωθυπουργός
Αλέξανδρος
Παπάγος
«προσέφερε»
στον πρόεδρο
των Ηνωμένων
Πολιτειών
στρατιωτικές
βάσεις
«οπουδήποτε
στο ελληνικό
έδαφος».
Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός
επιτετραμμένος στην Αθήνα συμπέραινε ότι
η ελληνική ηγεσία έπαιρνε σαφείς αποστάσεις
από την «κατ’ ουσίαν “αμερικανική” πολιτική»
των προηγούμενων ετών. Λίγο αργότερα,
ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
μεμφόταν την αμερικανική πρεσβεία
για την αιφνίδια πτώση της κυβέρνησής του.
Το καλοκαίρι του 1961, όμως, στα μάτια
των Αμερικανών η Ελλάδα έμοιαζε πάλι
με «ένα καλό περίστροφο», έτοιμο να «ρίξει»
στη μονομαχία Ανατολής-Δύσης.

ΒΚΜ: 4399 • ISBN: 978-960-16-0399-9
Σελίδες: 488

ΒΚΜ: 4446 • ISBN: 978-960-16-0446-4
Σελίδες: 504

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα
στον Ψυχρό Πόλεμο, 1953-1961

ΒΚΜ: 4553 • ISBN: 978-960-16-0553-3
Σελίδες: 368

Χαϊδάρι, 8 Σεπτεμβρίου 1944
Η Αόρατη Στρατιά στο απόσπασμα
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
Στις 8
Σεπτεμβρίου
1944
εκτελέστηκαν
στο άλσος του
Χαϊδαρίου
πενήντα εννέα
αγωνιστές με
την κατηγορία
της κατασκοπίας,
αυτοί που, στην
πλειονότητά τους,
συγκροτούσαν
το περισσότερο
μάχιμο άγημα της Αόρατης Στρατιάς στους
κόλπους της Αντίστασης. Ποιοι ήταν, ένας
προς έναν, και ποια υπήρξε η δράση τους;
Πώς οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα;
Ποιοι φέρουν την ευθύνη της θανάτωσής τους
κατά παράβαση και αυτών των γενικών
εντολών της ανώτατης στρατιωτικής
διοίκησης του κατακτητή;
ΒΚΜ: 4626 • ISBN: 960-16-0626-2
Σελίδες: 128
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...71 ...74: Σημειώσεις
ενός πανεπιστημιακού

Μνήμη και ενσωμάτωση

Θεόδωρος A. Κουλουμπής

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Στο βιβλίο αυτό
παρουσιάζεται
η ημερολογιακή
καταγραφή
των συζητήσεων
του συγγραφέα
με Έλληνες
δημοκρατικούς
ηγέτες, με
υποστηρικτές
της χούντας και
με Αμερικανούς
ιθύνοντες, κατά
τη φορτισμένη
περίοδο 1971-1974. Στις σελίδες του
εμφανίζονται προσωπικότητες όπως οι
Κ. Καραμανλής, Π. Κανελλόπουλος,
Α. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκης, Η. Ηλιού,
Ι. Ζίγδης, Γ. Μαύρος, Γ. Ράλλης,
Μ. Θεοδωράκης, ο τότε βασιλιάς
Κωνσταντίνος, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος,
Αμερικανοί διπλωμάτες στην Αθήνα και στο
State Department. Τα πρόσωπα αυτά μιλούν
για τη δικτατορία των συνταγματαρχών και
για τον τρόπο απεμπλοκής από το αδιέξοδο,
αλλά παράλληλα αναφέρονται και στη
μεταπολεμική ελληνική δημοκρατία, στις
αδυναμίες της, στις χαμένες ευκαιρίες της,
στις σχέσεις της με τον κόσμο. Παράλληλα,
γίνεται αναφορά και στις προσπάθειες
Ελληνοαμερικανών –κυρίως
πανεπιστημιακών– να κινητοποιήσουν
την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες
υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας
στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, το βιβλίο
προσφέρει μια εικόνα του κλίματος στις αρχές
της δεκαετίας του 1970: περιγράφει
την αντίσταση, τις δυσκολίες της, καθώς και
την αβεβαιότητα που πυροδοτούσε η επιβολή
και η παραμονή στην εξουσία του αυταρχικού
καθεστώτος· παρακολουθεί τον
προβληματισμό πνευματικών ανθρώπων και
πολιτικών ηγετών για τον ρόλο του στρατού
και των ΗΠΑ, καθώς και για το μέλλον του
ελληνικού πολιτικού συστήματος· αποδίδει,
τέλος, τους φόβους και τις προσδοκίες
της μεταπολίτευσης.

EΠIMEΛEIA: Βασίλης Κ. Γούναρης,
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης

ΒΚΜ: 4589 • ISBN: 960-16-0589-4
Σελίδες: 456

Πρόσφυγες στα Βαλκάνια

Για πολλούς
λόγους, από
τα χρόνια
της κατάρρευσης
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας,
η προσφυγιά
συνεχίζει να
θεωρείται και να
ευνοείται ως το
τελικό, ριζικό και
πιο ανθρώπινο
από τα
απάνθρωπα μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται
ακόμη για να δημιουργήσουν, μέσα από την
εθνική ομοιογένεια, βιώσιμα σύνορα στα
Βαλκάνια και αλλού. Αν, όμως, θέλουμε να
συνεισφέρουμε στην ανακαίνιση του
ιστορικού προβληματισμού για το προσφυγικό
ζήτημα, τότε θα πρέπει να ξεπεράσουμε την
απλοϊκή αντιπαράθεση των συλλογικών
τραυμάτων, από τη μια, με τις μεταβαλλόμενες
σκοπιμότητες της εξωτερικής πολιτικής, από
την άλλη. Γι’ αυτό, το παρόν συλλογικό έργο,
που στηρίζεται σε βαθιά και διεπιστημονική
έρευνα πεδίου, επιχειρεί να θέσει πιο σύνθετα
ερωτήματα: Γιατί η μνήμη της προσφυγιάς,
ως δράματος, αποτέλεσε σημαντική επιδίωξη
του βαλκανικού εθνικού κράτους; Ποια είναι
η ιδιαίτερη σημασία της προσφυγικής μνήμης
για τη συλλογικότητα του κράτους στα
Βαλκάνια; Πώς, πότε, με τι μέσα και από
ποιους δημιουργήθηκε και καλλιεργείται
η προσφυγική μνήμη; Ποιος είναι ο ρόλος
της μνήμης αυτής στα σύγχρονα Βαλκάνια για
τους πρόσφυγες, τους απογόνους τους αλλά
και για το κράτος στο οποίο ζουν;
Από ποιους παράγοντες προσδιορίζεται;
Γενική υπόθεση εργασίας της μελέτης υπήρξε
ότι η συγκρότηση των προσφύγων σε
κοινωνική ομάδα και η ανέλιξή της επηρέασαν
ποικιλοτρόπως την άσκηση εσωτερικής
και εξωτερικής πολιτικής, καθώς και τη
διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας στις
βαλκανικές χώρες. Μιας ιδεολογίας που από
τη μια διευκόλυνε την ένταξη των προσφύγων
στο εθνικό κράτος υποδοχής, ως θυμάτων
της ιστορίας, από την άλλη όμως λειτούργησε
ως άλλοθι περιστασιακών εθνικιστικών
εξάρσεων, επίσημων ή συγκεκαλυμμένων.
ΒΚΜ: 5177 • ISBN: 960-16-1177-0
Σελίδες: 504

Τα πρόσωπα του Ιανού:
Οι ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις τις παραμονές του
ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
(1944 -1946)
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης
Το βιβλίο ασχολείται με τους παράγοντες που
επηρέασαν τις ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
από το φθινόπωρο του 1944, όταν οι δύο
χώρες απελευθερώθηκαν από τους κατακτητές
τους, έως τα τέλη του 1946, όταν οι διμερείς
σχέσεις τους εισήλθαν σε μια σκληρή περίοδο
έντασης και οξύτητας. Διερευνά επίσης τις
επιπτώσεις των συνεχόμενων μεταβολών στις
σχέσεις Αθήνας – Βελιγραδίου κατά τον
ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο. Η μελέτη χωρίζεται
σε δύο μέρη, ένα για κάθε κράτος. Στο καθένα
από αυτά καταγράφονται οι κινήσεις των
διπλωματών και η δράση των αποκαλούμενων
«πατριωτικών λόμπι» στις δύο χώρες. Τέλος,
ξεχωριστά εξετάζεται η πολιτική του ΚΚΕ και
των οργανώσεων των Σλαβομακεδόνων της
Ελλάδας, που αποτελούσαν ένα διακριτό πόλο
εξουσίας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο
και στο βαλκανικό περιβάλλον.
ΒΚΜ: 5178 • ISBN: 960-16-1178-9
Σελίδες: 304

Τα πρόσωπα του Ιανού:
Οι ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις την περίοδο του
ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου
(1947-1949)
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης
Η μελέτη αυτή
ασχολείται με
τους παράγοντες
που επηρέασαν
τις ελληνογιουγκοσλαβικές
σχέσεις το χρονικό
διάστημα από τις
αρχές του 1947,
όταν το Ελληνικό
Ζήτημα
διεθνοποιήθηκε
στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών,
έως τον Αύγουστο του 1949, όταν τερματίστηκε
οριστικά ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος.
Η μελέτη παρακολουθεί τις διακυμάνσεις
των διμερών διπλωματικών σχέσεων, αποτιμά
τις επιδράσεις που είχαν σε αυτές παράγοντες
όπως το ΚΚΕ, οι ακτιβιστές Σλαβομακεδόνες
που δρούσαν στην ελληνική Μακεδονία,
τα «πατριωτικά λόμπι» στις δύο χώρες,
καθώς και οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής.
ΒΚΜ: 5769 • ISBN: 978-960-16-1769-5
Σελίδες: 248
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Βαλκάνια: από τον 19ο
ως τον 21ο αιώνα

Η δεκαετία του 1950

Στρατηγικές του Κυπριακού

Δόμηση και αποδόμηση κρατών

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Θάνος Βερέμης
Η σημερινή
κατακερματισμένη
Γιουγκοσλαβία δε
διαθέτει ένα
φερέγγυο κέντρο
που θα μπορούσε
να συντονίσει την
ανασυγκρότηση
των
κατεστραμμένων
οικονομιών.
Η Σλοβενία
και η Κροατία
βρίσκονται στον
δρόμο της εξομάλυνσης, αλλά οι χώρες
του Νότου –Σερβία, Μαυροβούνιο και Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας–
είναι λιγότερο πιθανό να αποφύγουν την
παραμονή στον θάλαμο της υπανάπτυξης.
Οι δυτικές χώρες πρέπει να ενθαρρύνουν
κάθε μορφή συνεργασίας, η οποία θα
αποτρέψει τον μόνιμο υποβιβασμό της
περιοχής σε ξεχασμένη περιφέρεια της
Ευρώπης και πηγή μεταναστών και αστάθειας.

Πενήντα χρόνια
μετά την έναρξη
του κυπριακού
ένοπλου αγώνα,
το 1955, το βιβλίο
αποπειράται
να παρουσιάσει
τις αντιλήψεις
και την ανάλυση
που κυριάρχησε
στις δύο βασικές
επιλογές που
διέθετε η ελληνική
πλευρά:
τη συγκρουσιακή και την πραγματιστική.
Εξετάζονται τα πρόσωπα που υποστήριξαν
τις εκατέρωθεν θέσεις, η επιρροή της κοινής
γνώμης, η φύση του κυπριακού αγώνα και
τα πρότυπά του, η σύγκρουση της ψυχικής
φόρτισης και της ανάγκης για χάραξη μιας
αποτελεσματικής στρατηγικής, το διεθνές
περιβάλλον του Κυπριακού, ο ιδιότυπος
χαρακτήρας των σχέσεων Αθήνας –
Λευκωσίας, η στρατηγική της διευθέτησης
του 1959.

ΒΚΜ: 5334 • ISBN: 978-960-16-1334-5
Σελίδες: 208

ΒΚΜ: 5441 • ISBN: 978-960-16-1441-0
Σελίδες: 432

Τα «Νοεμβριανά» του 1916

Σχέδιο Ανάν

Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής
Αποζημιώσεων των θυμάτων

Οι κληρονομιές του παρελθόντος
και οι προοπτικές του μέλλοντος

Γιάννης Mουρέλος

Άγγελος M. Συρίγος

Το βιβλίο αυτό
επιχειρεί μια
λεπτομερή
ανασύνθεση
των γεγονότων
που εκτυλίχθηκαν
στην Αθήνα και
σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας
τον Δεκέμβριο
του 1916, όταν,
με αφορμή
την απόβαση
στρατευμάτων
της Αντάντ στον Πειραιά και τις συγκρούσεις
που ακολούθησαν, σημειώθηκαν εκτεταμένα
βίαια επεισόδια σε βάρος φιλοβενιζελικών
πολιτών. Η εξιστόρηση βασίζεται στις
μαρτυρίες των ίδιων των θυμάτων, όπως
αυτές διασώθηκαν στο αρχείο της Μεικτής
Επιτροπής Αποζημιώσεων, που συστάθηκε
αμέσως μετά τα γεγονότα.

Το Σχέδιο Ανάν
δεν πρέπει να
θεωρηθεί
περιπτωσιακή
αντιμετώπιση
ενός χρόνιου
περιφερειακού
προβλήματος.
Παρά την
καταψήφισή του
στο δημοψήφισμα
της 24ης
Απριλίου 2004, δε
θα εγκαταλειφθεί
εύκολα από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες το
συνέθεσαν. Επομένως, επιβάλλεται η γνώση
του αλλά και η γνώση των τυχόν ομοιοτήτων
και παρεκκλίσεων που παρουσιάζει σε σχέση
με τη διεθνή πρακτική σε αντίστοιχες
περιπτώσεις. Με αυτά τα δεδομένα στο βιβλίο
εξετάζονται διάφορα θέματα, όπως οι θέσεις
της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς,
οι βασικές παράμετροι του Σχεδίου Ανάν, η
λεγόμενη «ταϊβανοποίηση» των κατεχομένων
και άλλα σχετικά θέματα.

ΒΚΜ: 6571 • ISBN: 978-960-16-2571-3
Σελίδες: 384

ΒΚΜ: 5757 • ISBN: 978-960-16-1757-2
Σελίδες: 568

Οι συμπληγάδες της εξωτερικής
πολιτικής
Εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις στις
ελληνοαμερικανικές διαπραγματεύσεις
για τις βάσεις, 1974-1985
Κυριάκος Μητσοτάκης
Το βιβλίο
εξετάζει
την ελληνική
εξωτερική
πολιτική έναντι
των ΗΠΑ
από το 1974
έως το 1985 και
επικεντρώνεται
στη
διαπραγμάτευση
για την υπογραφή
μιας νέας
συμφωνίας για
τις αμερικανικές βάσεις. Επιχειρεί να
προσδιορίσει με ποιον τρόπο και σε ποιο
βαθμό η εσωτερική πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα επηρέασε τη διαπραγματευτική
στρατηγική των ελληνικών κυβερνήσεων
εκείνη την περίοδο.
ΒΚΜ: 5944 • ISBN: 978-960-16-1944-6
Σελίδες: 240

Ισλάμ, φιλελευθερισμός
και ανθρώπινα δικαιώματα
Επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις
Κατερίνα Δαλακούρα
Το βιβλίο
εξετάζει
τις προοπτικές
του φιλελευθερισμού και της
τήρησης των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
στις μουσουλμανικές
κοινωνίες.
Αναλύει τη
σχέση μεταξύ
του ισλαμισμού
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο
θεωρητικό πεδίο και υποστηρίζει ότι σε τούτο
τον τομέα δεν υπάρχει κάποια θεμελιώδης
ασυμβατότητα μεταξύ των δύο. Εξετάζει τρεις
περιπτώσεις κατά τις οποίες μουσουλμανικές
κοινωνίες φάνηκαν να στρέφονται προς
τη σύσταση ενός αντίστοιχου πολιτικού
καθεστώτος: Αίγυπτος στον Μεσοπόλεμο,
Τυνησία και Αίγυπτος στις δεκαετίες
1970-1990.
ΒΚΜ: 6362 • ISBN: 978-960-16-2362-7
Σελίδες: 352

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εθνοτική συμβίωση
στα Βαλκάνια

Μεταποικιακή θεωρία
Μια ιστορική εισαγωγή

Έλληνες και Βούλγαροι
στη Φιλιππούπολη, 1878-1914

Robert J.C. Young

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης

Το βιβλίο αυτό,
γραμμένο από
μια εξέχουσα
μορφή των
μεταποικιακών
σπουδών, εισάγει
τον αναγνώστη
στην έννοια της
μεταποικιοκρατίας
τόσο με όρους
θεωρητικούς
όσο και με όρους
ιστορικούς.
Ο Young επιχειρεί
μια συνθετική παρουσίαση επιμέρους
ιστοριών, πολιτικών κινημάτων, εκστρατειών,
αντιπαραθέσεων και συναινέσεων, καθώς
και των διανοητικών παραδόσεων που άλλοτε
νομιμοποίησαν και άλλοτε αντιτάχθηκαν
στις κυρίαρχες ιστορικές διαδικασίες
της αποικιοκρατίας και των αντιαποικιακών
κινημάτων. Μέσα από αυτή την ιστορική
ανασκόπηση παρέχεται μια ασυνεχής
γενεαλογία των πολιτικών πρακτικών
και των ιδεολογιών από τις οποίες αντλεί
έμπνευση η σύγχρονη μεταποικιακή κριτική.
Αποφεύγοντας τις αγκυλώσεις της
κανονικοποίησης, η μελέτη του Young
αναδεικνύει τα νήματα που συνέχουν
τη σύγχρονη πολιτισμική θεωρία και κριτική
με τα πολιτικά κινήματα που επέφεραν
τις σημαντικότερες ίσως ανακατατάξεις στους
πολιτικούς, γεωγραφικούς, πολιτισμικούς
και διανοητικούς χάρτες του εικοστού αιώνα.
Η ιστορία της μεταποικιακής θεωρίας
και πολιτισμικής κριτικής είναι η ιστορία
των πολιτικών κινημάτων μέσω των οποίων
μετασχηματίστηκαν οι αντιλήψεις μας για τον
κόσμο και επαναστατικοποιήθηκαν τα βιώματα
της παγκοσμιότητας κατά τον εικοστό αιώνα.

Η Φιλιππούπολη
αποτελεί κομβικό
σημείο
συνάντησης
του ελληνικού και
του βουλγαρικού
εθνικισμού.
Η διαμόρφωση
της ελληνικής και
της βουλγαρικής
ταυτότητας
στην εθνοτικά
ανάμεικτη και
εξέχουσα αυτή
εμπορική πόλη ήταν μια αμφίδρομη
διαδικασία. Η βουλγαρική εθνική ταυτότητα
ετεροπροσδιορίστηκε απέναντι στην ελληνική
κυρίως με βάση την εκκλησιαστική υπαγωγή
και μέσα από τον σχολικό ανταγωνισμό, και το
αντίστροφο. Η ίδρυση, όμως, της βουλγαρικής
Ηγεμονίας καθόρισε τις σχέσεις ισχύος
ανάμεσα στις δύο εθνότητες και
σηματοδότησε την αρχή του τέλους του
ελληνικού στοιχείου. Η συμβίωση Ελλήνων
και Βουλγάρων από το 1878 και εξής
δεν ήταν παρά η πορεία συρρίκνωσης
του ελληνισμού της πόλης. Γεγονός-σταθμό
σε αυτήν την καθοδική πορεία αποτέλεσε
ο ανθελληνικός διωγμός της 16ης/29ης
Ιουλίου 1906, οπότε καταλύθηκε de facto
η ελληνική κοινότητα. Τις παραμονές
του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου επιτεύχθηκε
το τελειωτικό πλήγμα κατά της ελληνικής
παρουσίας, με την εκδίωξη του τελευταίου
εκπροσώπου του Οικουμενικού Θρόνου
από την πόλη. Ο συγγραφέας εξετάζει
όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς,
θετικούς και αρνητικούς, στην πορεία
της ελληνοβουλγαρικής συνύπαρξης
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
ΒΚΜ: 5988 • ISBN: 978-960-16-1988-0
Σελίδες: 472

METAΦPAΣH: Γιώργος Δεμερτζίδης

ΒΚΜ: 5768 • ISBN: 978-960-16-1768-8
Σελίδες: 680

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Κύπρος: ένα σύγχρονο
πρόβλημα σε ιστορική προοπτική
Bαγγέλης Kουφουδάκης
METAΦPAΣH: Γιώργος Δεμερτζίδης

Ο συγγραφέας,
καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο
της Ιντιάνα, έχει
αφιερώσει την
ακαδημαϊκή του
καριέρα στη
μελέτη και
ανάδειξη του
Κυπριακού
προβλήματος
και θεωρείται μια
από τις αυθεντίες
στο συγκεκριμένο
θέμα, έχοντας δημοσιεύσει πολλά άρθρα
και μονογραφίες. Στο ευσύνοποτο αυτό βιβλίο
παρουσιάζει τις κυριότερες πτυχές
του Κυπριακού με τέτοιον τρόπο, που και
ο ειδικός μελετητής και ο απλός αναγνώστης
θα εκτιμήσουν. Ξεκινώντας από τα αίτια
της ρήξης μεταξύ των δύο κοινοτήτων
του νησιού, καταλήγει στον σχολιασμό
των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση
λύσης μέσω του Σχεδίου Ανάν. Η διαχρονική
προσέγγιση του θέματος λαμβάνει υπόψη της
το πλέγμα των διεθνών σχέσεων ΤουρκίαςΑγγλίας-ΗΠΑ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική
αναφορά γίνεται στον ρόλο που ενδέχεται
να παίξει στο μέλλον η διάδοση του ισλαμικού
φονταμενταλισμού στα Κατεχόμενα.
ΒΚΜ: 6702 • ISBN: 978-960-16-2702-1
Σελίδες: 272

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Mακεδονικές ταυτότητες
στο χρόνο

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Αρχειονομία

Στα σύνορα των κόσμων

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Φορείς παραγωγής αρχείων.
Iστορική αναδρομή

H Eλλάδα και ο Ψυχρός Πόλεμος,
1952-1967

Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Μαριάννα Κολυβά

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

EΠIMEΛEIA: Iωάννης Στεφανίδης,
Bλάσης Bλασίδης, Eυάγγελος Kωφός

Ο τόμος αυτός
εισάγει στην
επιστήμη της
Αρχειονομίας,
με τη διαχρονική
μελέτη
των φορέων
παραγωγής
και πρώτης
διαχείρισης
εγγράφων
και αρχείων.
Αποβλέπει
να οδηγήσει
τον αναγνώστη και ιδιαίτερα τον φοιτητή
Αρχειονομίας –μέσω των ειδικών θεμάτων
που σχετίζονται με τις συνθήκες παραγωγής
των εγγράφων και των αρχείων– προς τη
γενική προβληματική των εννοιών έγγραφον,
αρχείον, η διά των εγγράφων απόδειξις,
που αγγίζουν όλους μας, αιώνες τώρα, στην
καθημερινότητά μας. Τα ειδικά αυτά θέματα
αφορούν τη μελέτη της ίδρυσης και
λειτουργίας των οργάνων της εκάστοτε
νομοθετικής, εκτελεστικής-διοικητικής,
διαχειριστικής και δικαστικής εξουσίας.
Αφορούν επίσης τη μελέτη της παραγωγής
των αρχείων με ανάθεση των αρμοδιοτήτων
της Πολιτείας στα επιμέρους αυτά όργανα,
τη γνώση της γένεσης, της γενετικής πορείας
και της τυπολογίας των εγγράφων βάσει
των καθ’ ύλην, κυρίως, αρμοδιοτήτων αυτών
των οργάνων.

Το βιβλίο αυτό
παρουσιάζει μια
συνολική
ανάλυση της
ελληνικής
εξωτερικής
πολιτικής και
της πολιτικής
ασφαλείας, από
την είσοδο της
χώρας στο
ΝΑΤΟ έως την
επιβολή της
δικτατορίας των
συνταγματαρχών. Περιέχει επίσης εκτενείς
αναφορές σε εσωτερικά ζητήματα
τα οποία επηρέασαν τη διαμόρφωση
της ελληνικής πολιτικής στον Ψυχρό Πόλεμο.
Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη (1952-1955,
1955-1963 και 1963-1967), το καθένα από τα
οποία αντιστοιχεί σε μία φάση της ελληνικής
πολιτικής στον Ψυχρό Πόλεμο. Στο κάθε
μέρος αναλύονται οι ελληνικές στρατηγικές
στη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης· η αντίληψη
της απειλής· η αμυντική πολιτική και τα
οικονομικά προβλήματα της ασφάλειας·
οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τον
ανατολικό συνασπισμό· και η περιφερειακή
πολιτική της Ελλάδας, κυρίως η στάση της
ως προς την Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία,
αλλά και η επιρροή των διαδοχικών
κυπριακών κρίσεων στην εξέλιξη
των εξωτερικών σχέσεων της χώρας.

ΒΚΜ: 6983 • ISBN: 978-960-16-2983-4
Σελίδες: 672

ΒΚΜ: 7052 • ISBN: 978-960-16-3052-6
Σελίδες: 480

Δεκαοκτώ
επιστήμονες
επιχειρούν
να παρουσιάσουν
το σύνθετο
και πολύμορφο
φαινόμενο
της ταυτότητας
στον ευρύτερο
μακεδονικό χώρο
από την κλασική
αρχαιότητα μέχρι
τις μέρες μας.
Στις ανθρώπινες
ομάδες που εξετάζονται συγκαταλέγονται
οι αρχαίοι Μακεδόνες, οι «Ρωμαίοι», «Γραικοί»
και Σλάβοι του μεσαίωνα, οι ελληνόφωνοι,
σλαβόφωνοι και βλαχόφωνοι Χριστιανοί
των νεότερων χρόνων, οι Έλληνες και Σλάβοι
Μακεδόνες της σύγχρονης εποχής.
Με τη συνδρομή των εργαλείων που παρέχουν
οι Επιστήμες του Ανθρώπου, ιδίως η ιστορία,
η αρχαιολογία, η επιγραφική, η κοινωνική
ανθρωπολογία, η φιλολογία, η γλωσσολογία
και η πολιτική επιστήμη διερευνώνται ζητήματα
όπως οι πολιτισμικές ταυτότητες,
οι μύθοι, τα σύμβολα και τα στερεότυπα,
η διαδικασία και οι μηχανισμοί της εθνογένεσης
(με έμφαση στην ιστοριογραφία και την
πολιτική χρήση του παρελθόντος), ο ρόλος
των εθνικών κρατών και των ομάδων πίεσης,
οι επιπτώσεις από την επανάσταση στην
τεχνολογία της επικοινωνίας –πρόσθετα
ζητήματα, όπως η ονοματοδοσία κρατών
και η χρήση γεωγραφικών όρων στο διεθνές
εμπόριο προσεγγίζονται από τη σκοπιά της
επιστήμης του Δικαίου–, η ίδια η γεωγραφική
ταυτότητα της Μακεδονίας γίνεται αντικείμενο
χαρτογραφικής μελέτης. Την πολυμέρεια
του έργου ενισχύει η προσπάθεια να
παρουσιαστούν προσεγγίσεις στο κεντρικό
θέμα των ταυτοτήτων από την ιστοριογραφική,
κυρίως, παραγωγή σε τέσσερα γειτονικά κράτη,
τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
και τη Σερβία.
ΒΚΜ: 6895 • ISBN: 978-960-16-2895-0
Σελίδες: 600
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Tο χαρισματικό κόμμα

O Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Aνορθόδοξοι πόλεμοι

ΠAΣOK, Παπανδρέου, Eξουσία

Stuart Robson

Mακεδονία, Eμφύλιος, Kύπρος

METAΦPAΣH: Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης

EΠIMEΛEIA: Bασίλης K. Γούναρης,

Tάκης Σ. Παππάς
Από το 1974
μέχρι σήμερα,
το ΠΑΣΟΚ έχει
σημαδέψει
την πολιτική ζωή
της χώρας
περισσότερο
από κάθε άλλον
πολιτικό φορέα.
Πόσο όμως
αλήθεια
γνωρίζουμε
αυτό το κόμμα;
Με ποιον τρόπο
αντιλαμβανόμαστε την πολιτική εξέλιξη και τις
συνεχείς μεταμορφώσεις του; Ποια η σχέση
του με τη σοσιαλδημοκρατία; Μπορούμε να
κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον του;
Αυτό το βιβλίο, γραμμένο από έναν πολιτικό
επιστήμονα, προτείνει μια νέα συνθετική
ερμηνεία του φαινομένου ΠΑΣΟΚ με βάση
την ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία
που κατόρθωσε να επιβάλει ο Ανδρέας
Παπανδρέου στο περιβάλλον της
μεταπολίτευσης. Ακόμη και μετά τον θάνατο
του Παπανδρέου, η ιδεολογική και πολιτική
κληρονομιά του συνεχίζει, σε μεγάλο βαθμό,
να καθορίζει τις εξελίξεις στο κόμμα που
εκείνος ίδρυσε. Η μελέτη του ΠΑΣΟΚ με
εργαλεία τη συστηματική εμπειρική έρευνα
και τη συγκριτική θεωρητική ανάλυση
αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που
επηρεάζουν την πολιτική διαδικασία
και καθορίζουν το παιχνίδι της εξουσίας,
όπως είναι η ρόλος των πολιτικών ηγεσιών
και η «ορθολογικότητα» των αποφάσεών
τους, η σημασία της οργάνωσης στην
κομματική ανάπτυξη, η κατασκευή ιδεολογιών
και η διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων,
οι επιπτώσεις της πόλωσης στον εκλογικό
ανταγωνισμό.
ΒΚΜ: 7256 • ISBN: 978-960-16-3256-8
Σελίδες: 288

Ο Α΄ Παγκόσμιος
πόλεμος σήμανε
τη διάλυση
ολόκληρων
αυτοκρατοριών
και αποτελεί ένα
κοσμοϊστορικό
γεγονός το οποίο
τερμάτισε την
ευρωπαϊκή
κυριαρχία στην
υφήλιο· δεν
έφερε, σε καμία
περίπτωση, το
αποτέλεσμα που ανέμεναν όσοι ενεπλάκησαν
στη σύγκρουση. Τα έθνη που έλαβαν μέρος
στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο είχαν την εντύπωση
ότι θα γύριζαν στα «σπίτια» τους μέχρι τα
Χριστούγεννα και νόμιζαν ότι θα μπορούσαν
να ελέγξουν τις εξελίξεις. Αντίθετα όμως με τις
προσδοκίες τους, αυτός δεν ήταν «ο πόλεμος
που θα τελείωνε όλους τους πολέμους» ούτε
«έκανε τον κόσμο ασφαλέστερο για τη
δημοκρατία», όπως έχει αποδείξει η κατοπινή
ιστορία. Τελικά, το ερώτημα που παραμένει
αναπάντητο έναν αιώνα αργότερα είναι:
Μπορεί ο πόλεμος να εκθρέψει τη δημοκρατία;
Σε αυτό το βιβλίο, ο Stuart Robson εξετάζει,
μέσα από μια συναρπαστική αφήγηση,
την εμπειρία των κρατών που παρασύρθηκαν
στη σύγκρουση από την οπτική τόσο
των μετόπισθεν όσο και των χαρακωμάτων.
Ο συγγραφέας ανασκευάζει τους μύθους και
τις δεδομένες αντιλήψεις που περιβάλλουν
την εξέλιξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου
και τα αντικαθιστά με μια διεισδυτική ανάλυση
και απολογισμό αυτής της «γονιμοποιού
καταστροφής του εικοστού αιώνα».
ΒΚΜ: 7370 • ISBN: 978-960-16-3370-1
Σελίδες: 352

Στάθης N. Kαλύβας, Iωάννης Δ. Στεφανίδης
Ο ανορθόδοξος
πόλεμος αποτελεί
συστατικό
στοιχείο
της ελληνικής
ιστορίας στον 20ό
αιώνα. Ενώ όμως
έχουν γραφτεί
πολλά για τις
αναμετρήσεις
αυτού του είδους,
η εσωτερική
δυναμική τους,
η κοινωνιολογική
διάστασή τους και η στρατιωτική λογική τους
δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ούτε έχουν
αναλυθεί συγκριτικά. Αυτό ακριβώς επιχειρεί
ο συλλογικός αυτός τόμος. Η συγκριτική
προσέγγιση αναδεικνύει μια σειρά νέων
θεματικών και ερωτημάτων. Στον βαθμό
που η ίδια η φύση του ανορθόδοξου πολέμου
επιτάσσει τη στενή σχέση ανάμεσα στον
αντάρτικο στρατό και τον άμαχο πληθυσμό,
η μελέτη της δυναμικής της βίας αποτελεί μια
ιδιαίτερα πρόσφορη προσέγγιση. Μελετώνται,
επίσης, το πολιτικό κόστος των ανορθόδοξων
πολέμων καθώς και η διαμόρφωση των
ταυτοτήτων μέσα στον στρόβιλο που τέτοιοι
αγώνες προκαλούν. Εξάλλου, και οι τρεις
πόλεμοι διαπλέκονται άμεσα με τη δημόσια
ιστορία και τη δημόσια μνήμη. Αυτό είχε
ως συνέπεια να επικρατήσει ένας
απλουστευτικός, εξωραϊστικός λόγος
και οι «ενοχλητικές» πτυχές του παρελθόντος
να τεθούν στο περιθώριο.
ΒΚΜ: 7373 • ISBN: 978-960-16-3373-2
Σελίδες: 472

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Κατακτώντας την ανεξαρτησία
10 δοκίμια για την Επανάσταση του 1821
Κωνσταντίνος Σβολόπουλος
H Ελληνική
Επανάσταση
του 1821 υπήρξε
καθοριστικής
σημασίας
γεγονός,
σε επίπεδο
πανευρωπαϊκό.
Η συγγραφή αυτή,
βασισμένη
στη συστηματική
αξιοποίηση
των πρωτογενών
μαρτυριών,
αποσκοπεί να επαναθέσει ορισμένα κρίσιμα
ζητήματα, γενικότερα και ειδικότερα,
προσώπων ή ομάδων, ιστορίας των διεθνών
σχέσεων ή ιστορίας των ιδεών.
Ως ενοποιητικό εντούτοις στοιχείο προβάλλει
η ανάδειξη αφενός του φιλελεύθερου και
δημοκρατικού χαρακτήρα της Ελληνικής
Επανάστασης και των αρχικών φορέων της
και αφετέρου ο καθοριστικός ρόλος της στο
πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής συγκυρίας
της εποχής.

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Aπό τον ατελή εκσυγχρονισμό
στην κρίση

Eλληνικός φιλελευθερισμός

Mεταρρυθμίσεις, χρέη και αδράνειες
στην Eλλάδα, 1993-2010

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Πάνος Kαζάκος

Θεωρητικές προσεγγίσεις. Oργάνωση
και σκοποί. Σύγχρονες προκλήσεις

Το βιβλίο αυτό
επισκοπεί κριτικά
τις επιδόσεις του
ελληνικού
συστήματος
διακυβέρνησης
(ή, απλούστερα,
της πολιτικής)
την περίοδο
1993-2010.
Αναλύει
τις εντάσεις,
τα αποτελέσματα
και το σκεπτικό
των μεγάλων σχεδίων από τον «εκσυγχρονισμό»
και την «επανίδρυση του κράτους» ως τη
σημερινή κρίση πολλών διαστάσεων (δημόσιας
οικονομίας, ανταγωνιστικότητας, περιβάλλοντος,
τήρησης του νόμου, της δημόσιας αρετής κ.ά.).
Ο συγγραφέας πηγαίνει πέρα από την απλή ροή
των γεγονότων, ξεφεύγει από βολικά
ερμηνευτικά σχήματα και ανατέμνει τους μύθους
που συνόδευσαν τις εξελίξεις της περιόδου.
Το βιβλίο υπερβαίνει τη συνήθη διάκριση
ανάμεσα σε οικονομική και πολιτική ανάλυση.
Υιοθετεί αδογμάτιστα προσεγγίσεις της νεότερης
πολιτικής οικονομίας και αναδεικνύει τη σημασία
πολιτικών συμπεριφορών, επικρατουσών ιδεών,
οργανωμένων συμφερόντων, γραφειοκρατικών
εμπλοκών, κατεστημένων θεσμών και
εξωτερικών παραγόντων, αξιοποιώντας
τα σχετικά πορίσματα της έρευνας.

Mαριάννα Kολυβά

ΒΚΜ: 7609 • ISBN: 978-960-16-3609-2

ΒΚΜ: 7552 • ISBN: 978-960-16-3552-1
Σελίδες: 280
YΠO EKΔOΣH

Eγχειρίδιο αρχειονομίας

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να αποδώσει
συνολική, κατά το δυνατόν, εικόνα της
επιστήμης της Αρχειονομίας όπως αυτή έχει
έως σήμερα διαμορφωθεί από την
αλληλεπίδραση της πρακτικής με τη θεωρία.
Οι διαμορφωθείσες πρακτικές και το
θεωρητικό τους υπόβαθρο αντιμετωπίζουν
συνεχώς νέες προκλήσεις, που προκύπτουν
από τον πολλαπλασιασμό των αναγκών,
την ορθή εφαρμογή την πληροφορικής,
η οποία καλείται να συνδράμει, και συνεπώς
από την ανάλογη εξέλιξη των θεωρητικών
προσεγγίσεων. Η συγγραφέας επιχειρεί να
διατυπώσει έναν ορισμό της Αρχειονομίας
που να προσδιορίζει το επιστημονικό πεδίο
και τα αντικείμενα της γνώσης και έρευνας,
τα όρια και το λογικό εύρος τους. Μέσω αυτής
της διαδικασίας αποκαλύπτεται η λειτουργική
σχέση της επιστήμης αυτής με άλλους
κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών, ιδίως με το Δίκαιο και την Ιστορία,
τη Διπλωματική και την Παλαιογραφία.
ΒΚΜ: 7982 • ISBN: 978-960-16-3982-6

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

YΠO EKΔOΣH

Σχέδιο Mάρσαλ
Aνασυγκρότηση και διαίρεση της Eυρώπης
EΠIMEΛEIA: Θανάσης Δ. Σφήκας

Οι 11 μελέτες του συλλογικού αυτού τόμου
προσεγγίζουν το σχέδιο Μάρσαλ από 3 πλευρές:
ως πρωτοβουλία των Αμερικανών στο πλαίσιο
των μεταπολεμικών προτεραιοτήτων των ΗΠΑ,
ως εργαλείο για την οικονομική, κοινωνική και
πολιτική ανασυγκρότηση των χωρών της
Δυτικής Ευρώπης, και ως πηγή προβληματισμού
και κραδασμών στον κομμουνιστικό κόσμο.
Ο τόμος κινείται αναλυτικά και μεθοδολογικά
στον χώρο της διεθνούς ιστορίας: στη μελέτη,
δηλαδή, ενός υπερεθνικού φαινομένου που
ερευνάται σε ποικιλία εθνικών συγκειμένων
και με άξονα τη δυναμική που δημιουργεί
η διεπίδραση εθνικών, περιφερειακών και
διεθνών παραμέτρων.
ΒΚΜ: 7749 • ISBN: 978-960-16-3749-5

Tο ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979

Το βιβλίο αυτό
παρακολουθεί
την εμφάνιση,
εξέλιξη και
εφαρμογή των
προταγμάτων
του ιδεολογικού
και πολιτικού
ρεύματος που
προκάλεσε τη
σημαντικότερη
μεταρρύθμιση
στην Ελλάδα
της
μεταβενιζελικής εποχής. Οι μέτοχοι
του ρεύματος επιζήτησαν, και σε μεγάλο
βαθμό επέφεραν, μια δυναμική
αναπροσαρμογή της ελληνικής δημόσιας
ζωής: αναπτυξιακή παρέμβαση του κράτους
στην οικονομία, εκβιομηχάνιση, αύξηση
του εθνικού εισοδήματος, ορθολογική
οικονομική διαχείριση, διεύρυνση της
κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της ισότητας
ευκαιριών και ενίσχυσης της κοινωνικής
κινητικότητας, θεσμική μεταρρύθμιση,
υπέρβαση των αλλεπάλληλων διχασμών,
μία νέα νομιμοποίηση του πολιτικού και
κοινωνικού συστήματος. Η μεταπολεμική
οικονομική ανάπτυξη, η εδραίωση μιας
σύγχρονης δημοκρατίας, η πλήρης συμμετοχή
στο κίνημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης
αποτέλεσαν ουσιώδεις επιτυχίες της
συγκεκριμένης πολιτικής αντίληψης,
στοχοθεσίας και μεθοδολογίας.
Ήταν μία περίπλοκη διαδικασία: μία πορεία
μέσα από τις συμπληγάδες του ελληνικού
20ού αιώνα. Το βιβλίο εξετάζει τις
μετεξελίξεις του συγκεκριμένου ρεύματος,
τις εκδοχές και διασπάσεις του, τους τρόπους
με τους οποίους μετουσιώθηκε σε πολιτική
πράξη (αλλά και τις αποτυχίες του), την
επιρροή της συγκυρίας, τον ρόλο των ηγετών
(Π. Κανελλόπουλου, Γ. Θεοτοκά, Κ. Τσάτσου,
Γ. Παπανδρέου, Κ. Καραμανλή κ.ά.), αλλά
και τη σημασία της συγκρότησης ευρύτερων
επιτελείων στη σύλληψη και την εφαρμογή
της πολιτικής. Τέλος, ανιχνεύονται οι τρόποι
με τους οποίους η πολιτική αυτή μεθοδολογία
συνομίλησε με τις διεθνώς κυρίαρχες
φιλελεύθερες τάσεις της εποχής μεταξύ
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929
και της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης του
1979-81 – δηλαδή η διαδικασία προσαρμογής
της Ελλάδας στις ευρύτερες ροπές του
δυτικού κόσμου.
ΒΚΜ: 7731 • ISBN: 978-960-16-3731-0
Σελίδες: 608

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

H αμερικανική πρεσβεία και
η κατάρρευση της δημοκρατίας
στην Eλλάδα, 1966-1969

YΠO EKΔOΣH
BPABEIO STEVEN RUNCIMAN, 2007

Oι Bρετανοί και οι Έλληνες

H μαρτυρία ενός διπλωμάτη

Aγώνες εξουσίας στην Aνατολική
Mεσόγειο, 1850-1960

Robert V. Keeley

Robert Holland, Diana Markides

ΠPOΛOΓOΣ: Γιάννης O. Iατρίδης
METAΦPAΣH: Eλισάβετ Παπαδοπούλου

METAΦPAΣH: Eλευθερία Kυφωνίδου

Τον Αύγουστο
του 1966
o Robert
V. Keeley,
διπλωματικός
υπάλληλος
καριέρας
με καλή γνώση
της ελληνικής
και με ευχάριστες
αναμνήσεις
από τις μέρες
της παιδικής του
ηλικίας σ’ αυτήν
τη μικρή γωνιά των Βαλκανίων, έφτασε στην
Αθήνα για να αναλάβει υπηρεσία ως πολιτικός
αναλυτής. Έμελλε να επιστρέψει το 1985,
αυτήν τη φορά ως πρέσβης των ΗΠΑ στην
Ελλάδα (1985-1989). Το βάπτισμά του στους
τρόπους λειτουργίας της αμερικανικής
διπλωματίας και της ελληνικής πολιτικής
περιγράφεται σ’ αυτά τα εντυπωσιακά
ειλικρινή και ιστορικά πολύτιμα
απομνημονεύματα. Ο Keeley εισάγει τον
αναγνώστη στα ενδότερα της πρεσβείας και
σκιαγραφεί μια αποκαλυπτική εικόνα
της περίπλοκης, γεμάτης τριβές και συχνά
εκνευριστικής διαδικασίας μέσω της οποίας
ο πρέσβης και το ανώτερο προσωπικό
εμπλέκονταν στη χάραξη και εφαρμογή
της αμερικανικής πολιτικής κατά τη διάρκεια
μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
ΒΚΜ: 7382 • ISBN: 978-960-16-3382-4
Σελίδες: 432

Η ελληνική εξέγερση ενάντια στην τουρκική
εξουσία στη δεκαετία του 1820 και
η επακόλουθη εγκαθίδρυση του ανεξάρτητου
ελληνικού βασιλείου ήταν προάγγελοι
μίας εποχής εθνικισμού στον κόσμο της
Ανατολικής Μεσογείου. Από τις Μεγάλες
Δυνάμεις, η Βρετανία έκτοτε διαδραμάτισε
τον πλέον κρίσιμο ρόλο στους αγώνες για την
διεύρυνση των συνόρων της Ελλάδας πέραν
της αρχικά περιορισμένης της έκτασης.
Μελετώντας την ένταξη των Ιονίων Νήσων
στην Ελλάδα, τη συχνά αιματηρή διαδικασία
της Ένωσης της Κρήτης, την Ένωση των
Δωδεκανήσων και τις ωδίνες της βρετανικής
αποικιακής εξουσίας στην Κύπρο μέχρι
την ανεξαρτησία του 1960, το βιβλίο αυτό
εξετάζει συγκριτικά την ανάμειξη του
Ηνωμένου Βασιλείου στη νεότερη ελληνική
εμπειρία. Στην καρδιά της ανάλυσης βρίσκεται
η διάδραση μεταξύ εσωτερικών και
εξωτερικών δυνάμεων που διαμόρφωσαν την
πορεία διχασμένων νησιωτικών κοινωνιών.
Ερευνώντας τα μοτίβα που ανακύπτουν,
οι συγγραφείς προσφέρουν μια πρωτότυπη
οπτική της πολιτικής και κοινωνικής
μορφολογίας της Ανατολικής Μεσογείου.
Αν και το βασικό πλαίσιο διαμορφώνεται
από τις αγγλοελληνικές σχέσεις, η υφή
των αγώνων τούτων καθιστά απαραίτητη
την απόδοση προσοχής, επίσης,
στην οθωμανική παρακμή και στη διαδοχή
του οθωμανικού κράτους, στους
ανταγωνισμούς μεταξύ των Μεγάλων
Δυνάμεων, στον εθνοτικό και κοινωνικό
κατακερματισμό, στην πρώιμη ιστορία
των διεθνών ειρηνευτικών αποστολών,
και στη διαδικασία της μεταπολεμικής
αποαποικιοποίησης.

YΠO EKΔOΣH

Έδαφος και μνήμη στα Bαλκάνια
O «γεωργικός εθνικισμός»
στην Eλλάδα και στη Bουλγαρία
(1927-1946)
Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης
Η μελέτη αυτή εξετάζει τις μεταμορφώσεις
του ελληνικού και του βουλγαρικού
εθνικισμού στον Μεσοπόλεμο, ιδίως μετά το
ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
(1929), και τη διάχυσή τους στις αντιλήψεις
για το εθνικό έδαφος, στον κοινωνικό
προβληματισμό, στην οικονομική σκέψη και
στην πολιτική χρήση της μνήμης. Επιχειρεί να
φωτίσει και να αναδείξει τη στενή σχέση του
πολιτικού με το οικονομικό στη διαμόρφωση
των διεθνών σχέσεων και της εξωτερικής
πολιτικής, αλλά και της ηγεμονικής αστικής
ιδεολογίας των δύο κρατών. Οι πρόδηλες
αναλογίες στις κοινωνικές και παραγωγικές
δομές και οι παραλληλίες στην πολιτική
σκέψη ήταν εξίσου πολλές με τις διαφορές
που χώριζαν τα δύο εθνικά κράτη. Το εθνικό
έδαφος ως καλλιεργήσιμη γη και η αυτάρκεια
σε γεωργικά προϊόντα αναδείχθηκαν σε
βασικές συνισταμένες του οικονομικού και
του πολιτικού στοχασμού. Η λαγνεία για
γεωργική γη έλαβε στρεβλές διαστάσεις και
σε συνδυασμό με τη διεθλασμένη μνήμη των
εθνικών πολέμων (1912-22) επιστρατεύτηκε
για να στοιχειοθετήσει τον βουλγαρικό
αναθεωρητισμό του Μεσοπολέμου και τον
καινοφανή «επεκτατισμό» ενός μεγάλου
μέρους της ελληνικής κοινής γνώμης αμέσως
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πολιτικός
ανορθολογισμός κατέλαβε κραταιά θέση στο
ρηματικό πεδίο της αστικής διανόησης των
δύο χωρών. Η ένταξη της ελληνικής και της
βουλγαρικής περίπτωσης στα ευρωπαϊκά
πλαίσια αλλά και στο βαλκανικό παρελθόν,
μέσα από το ερμηνευτικό δίπολο της
ορθολογικότητας και του ανορθολογισμού,
αποκαλύπτει τη μήτρα, τον ιστό και την
αλληλεπίδραση των δύο αυτών βαλκανικών
δευτερογενών εθνικισμών.
ΒΚΜ: 7978 • ISBN: 978-960-16-3978-9

ΒΚΜ: 6987 • ISBN: 978-960-16-2987-2
Σελίδες: 472

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Παλαιστινιακό
Μέρος α΄: Ο σιωνισμός, οι Άραβες
και ο διεθνής παράγοντας 1882-1948
Γιάννης Δ. Σακκάς
Ο αγώνας
των Εβραίων
και των Αράβων
για την Παλαιστίνη
δε γίνεται απλώς
για ένα κομμάτι γης,
αλλά για τη
νομιμοποίηση
της εθνικής τους
υπόστασης μέσω
της σύνδεσης
του χώρου με το
ιστορικό παρελθόν.
Είναι ένας αγώνας
που αποκτά πολυδιάστατο και εν μέρει υπερβατικό
χαρακτήρα, επειδή συναρθρώνεται με θέματα
οικονομίας, δικαίου, ηθικής και πίστης.
Επιπλέον, το Παλαιστινιακό συνδέεται άρρηκτα
με τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα
περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων στην
περιοχή και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Ο συγγραφέας του βιβλίου δεν επιδιώκει να
αποδώσει ευθύνες στη μία ή στην άλλη πλευρά,
αλλά να εξηγήσει τι πραγματικά συνέβη.
ΒΚΜ: 5691 • ISBN: 960-16-1691-8
Σελίδες: 200

Οι Άραβες στη νεότερη
και σύγχρονη εποχή
Γιάννης Δ. Σακκάς
Στην πρώτη ενότητα
του βιβλίου
εξετάζεται
συνοπτικά η
πολιτική ιστορία
των χωρών
οι οποίες ανήκουν
στον Αραβικό
Σύνδεσμο
(με εξαίρεση
τις χώρες όπου
οι αραβικοί
πληθυσμοί
αποτελούν
μειονότητες) κατά το δέκατο ένατο και εικοστό
αιώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η αναφορά
στα σημαντικότερα γεγονότα συνοδεύεται
από επισήμανση των αιτιών που τα προκάλεσαν,
των συνεπειών τους και της αλληλεξάρτησής
τους με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.
Στη δεύτερη ενότητα διερευνώνται θέματα
που απασχολούν και επηρεάζουν τις αραβικές
κοινωνίες: θρησκεία, ιδεολογίες, οικονομία,
δημογραφική έκρηξη, μετανάστευση, σχέσεις
των δύο φύλων, παιδεία και πολιτισμός.
ΒΚΜ: 4519 • ISBN: 978-960-16-0519-7
Σελίδες: 320

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2006 /
BRITISH BOOK AWARDS

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Άουσβιτς

Οι ναζί

Οι ναζί και η «τελική λύση»

Laurence Rees

Laurence Rees

METAΦPAΣH: Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου

METAΦPAΣH: Κωνσταντίνος Κρίτσης

Σε μια διάρκεια
είκοσι ετών
ο Laurence Rees
πήρε συνεντεύξεις
από δεκάδες
πρώην μέλη
και υποστηρικτές
του ναζιστικού
κόμματος, στην
προσπάθειά του να
κατανοήσει τις αιτίες
της εξάπλωσης
του ναζισμού
στην προπολεμική
Γερμανία. Οι προσωπικές αυτές μαρτυρίες
αποτελούν και τη βάση του βιβλίου αυτού, καθώς
μέσα από τις αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν
από πρώτο χέρι τον ναζισμό και τον Αδόλφο Χίτλερ
επιχειρείται η ερμηνεία του φαινομένου
που οδήγησε στη βαρβαρότητα της εξόντωσης
των Εβραίων και στις φονικότερες μάχες
της ανθρώπινης ιστορίας, κατά τη σύγκρουση
της ναζιστικής Γερμανίας με τη Σοβιετική Ένωση.
To βιβλίο επαινέθηκε ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον
οποίο προσεγγίζει και ρίχνει νέο φως σε ακανθώδη
και δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την πολιτική
και την ιδεολογία των ναζί πριν και κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Η ομώνυμη
σειρά ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο Rees για το
BBC χαρακτηρίστηκε «μια από τις κορυφαίες σειρές
ντοκιμαντέρ όλων των εποχών» και απέσπασε
πλήθος βραβείων, μεταξύ των οποίων το βραβείο
Bafta και το International Documentary Award.

Το συγκλονιστικό
αυτό βιβλίο
περιγράφει
την ιστορία
του στρατοπέδου
του Άουσβιτς,
του πιο απάνθρωπου
και απεχθούς
θεσμού απ’ όσους
δημιούργησαν
οι ναζί. Εξετάζει
την ψυχοσύνθεση
και τα κίνητρα όσων
ευθύνονται για τη
λειτουργία του στρατοπέδου, ενώ φιλοξενεί
αποσπάσματα συνεντεύξεων ανθρώπων
που συμμετείχαν στα εγκλήματα του Άουσβιτς
και μιλούν τώρα για πρώτη φορά σχετικά
με τις πράξεις τους. Πολλά εντυπωσιακά στοιχεία
έρχονται για πρώτη φορά στο φως, από την ύπαρξη
οίκου ανοχής εντός του στρατοπέδου μέχρι
την εκτεταμένη διαφθορά που επικρατούσε.
Ο συγγραφέας αξιοποιεί σοβιετικό αρχειακό υλικό
που ως τώρα παρέμενε απόρρητο και ανασκευάζει
πολλές από τις ισχύουσες απόψεις, ενώ
ταυτόχρονα θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα:
Γιατί οι κατεχόμενες από τους Γερμανούς χώρες
δεν προστάτευσαν τους Εβραίους πολίτες τους
και γιατί οι Σύμμαχοι δεν έδρασαν πιο δυναμικά,
για να σταματήσουν την εξόντωση των Εβραίων
όταν έμαθαν για τον ρόλο του στρατοπέδου;
ΒΚΜ: 5942 • ISBN: 978-960-16-1942-2
Σελίδες: 376

ΒΚΜ: 6969 • ISBN: 978-960-16-2969-8
Σελίδες: 384

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – IΣTOPIKOI ATΛANTEΣ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ιστορικοί άτλαντες

Mοιραίες επιλογές

1939

Δέκα αποφάσεις που άλλαξαν τον κόσμο
1940-1941

H αντίστροφη μέτρηση για τον πόλεμο

Παγκόσμιος Ιστορικός Άτλας

Richard Overy

Georges Duby

METAΦPAΣH: Tιτίνα Σπερελάκη

METAΦPAΣH: Χαράλαμπος Ράπτης,
Μαρία Λεβεντοπούλου, Λάμπρος Φλιτούρης

Ian Kershaw
METAΦPAΣH: Nίκος Mαστρακούλης

Τα γεγονότα
που σημάδεψαν
την έναρξη
του Β΄ Παγκoσμίου
πολέμου
συγκλόνισαν σχεδόν
όλο τον πλανήτη,
καθώς ξαφνικά
δημιουργήθηκε
η αίσθηση ότι
τα πάντα μπορούσαν
να συμβούν.
Οι χώρες που είχαν
επιθετικές βλέψεις
πίστεψαν ότι μπορούσαν να δράσουν ανεξέλεγκτα.
Τα θύματά τους βρέθηκαν μπροστά στο φάσμα ενός
καινούριου Μεσαίωνα. Στη θύελλα των εξελίξεων,
ορισμένοι άνθρωποι αντιμετώπισαν βασανιστικά
διλήμματα: οι αποφάσεις τους μπορούσαν να
οδηγήσουν είτε στον θρίαμβο είτε στον αφανισμό.
Στο βιβλίο αυτό ο Βρετανός ιστορικός Ian Kershaw
αφηγείται το χρονικό δέκα κρίσιμων αποφάσεων,
ανάμεσα στον Μάιο του 1940 –όταν η Βρετανία
επέλεξε να πολεμήσει αντί να παραδοθεί– και
στο φθινόπωρο του 1941, όταν ο Χίτλερ βάλθηκε
να εξολοθρεύσει τους Εβραίους. Στο Λονδίνο,
στο Τόκιο, στη Ρώμη, στο Βερολίνο και στην
Ουάσινγκτον, πολιτικοί και στρατιωτικοί, συχνά με
ελλιπή πληροφόρηση και με τεράστιες δυσκολίες
σε οικονομικό, λογιστικό και στρατιωτικό επίπεδο,
έπρεπε να διαχειριστούν την πρωτοφανή αυτή
κρίση της ανθρωπότητας. Οι αποφάσεις τους
δεν ήταν κρίσιμες μόνο για την έκβαση του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου, αλλά είχαν ευρύτερες
συνέπειες για τον μεταπολεμικό κόσμο.
Ο Kershaw προσφέρει στον αναγνώστη μια
ρεαλιστική εικόνα της πρώτης φάσης του πολέμου:
τους περιορισμούς που είχαν να αντιμετωπίσουν
οι ηγέτες και τον ρόλο που έπαιξαν
οι προσωπικότητες. Ο Τσόρτσιλ συνεχίζει τον
αγώνα παρά την καταστροφή στη Γαλλία, ο Χίτλερ
διατάζει εισβολή στην ΕΣΣΔ παρά την αποτυχία
της Γερμανίας να νικήσει στη Μάχη της Αγγλίας,
ο Στάλιν εμπιστεύεται τον Χίτλερ και αφήνει τη
χώρα του ανυπεράσπιστη, οι Ιάπωνες στρατηγοί
αποφασίζουν να πλήξουν τις ΗΠΑ παρά τις
ενδείξεις ότι θα οδηγούνταν σε ήττα.
ΒΚΜ: 6984 • ISBN: 978-960-16-2984-1
Σελίδες: 856
YΠO EKΔOΣH

H βιβλιοθήκη του Xίτλερ
Tα βιβλία που διαμόρφωσαν τη ζωή του
Timothy W. Ryback
METAΦPAΣH: Aλεξάνδρα Kονταξάκη

24 Aυγούστου 1939:
Η τύχη του κόσμου
βρίσκεται στην κόψη
του ξυραφιού.
Ο Χίτλερ φιλοδοξεί
να εισβάλει στην
Πολωνία και ελπίζει
ότι ο Στάλιν θα τον
βοηθήσει. Η Δύση
πρέπει να τον
εμποδίσει. Αν δεν το
καταφέρει, το
αποτέλεσμα θα είναι
ένας παγκόσμιος
πόλεμος. Στη δραματική αυτή εξιστόρηση, ο Richard
Overy ζωντανεύει ξανά τις τελευταίες 10 μέρες της
ειρήνης το 1939, όταν πολιτικοί και απλός κόσμος
προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ένας
πόλεμος που θα μπoρούσε να βάλει τέλος στον
ευρωπαϊκό πολιτισμό ήταν προ των πυλών. Τίποτε δεν
ήταν προβλέψιμο ή αναπόφευκτο. Οι ηγέτες της Δύσης
είχαν την ελπίδα ότι, αν κρατούσαν σκληρή στάση, ο
Χίτλερ θα επιδείκνυε σύνεση. Ο Χίτλερ, από την άλλη,
ήταν πεπεισμένος ότι η Δύση θα υποχωρούσε. Το μόνο
σίγουρο ήταν ότι η Πολωνία ήταν αποφασισμένη να
αντιμετωπίσει με τα όπλα την ισχύ της Γερμανίας.
ΒΚΜ: 7467 • ISBN: 978-960-16-3467-8
Σελίδες: 208
YΠO EKΔOΣH

O Xίτλερ, οι Γερμανοί
και η «τελική λύση»
Ian Kershaw
METAΦPAΣH: Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου

Ο Ian Kershaw θεωρείται ο θεμελιωτής της
κοινωνικής ιστορίας του Τρίτου Ράιχ και σε όλη τη
διάρκεια της καριέρας του διεξήγε πρωτοποριακές
έρευνες για τα κοινωνικά αίτια και τις επιπτώσεις της
ναζιστικής πολιτικής. Με το έργο του έχει φέρει στο
φως αμέτρητα στοιχεία για το πώς οι διάφορες
στάσεις που υιοθέτησε ο γερμανικός λαός
διαμόρφωσαν ή δε διαμόρφωσαν τη ναζιστική
πολιτική. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια σφαιρική
εικόνα τόσο της ολέθριας δυναμικής της ναζιστικής
ηγεσίας όσο και της στάσης και συμπεριφοράς απλών
Γερμανών ενόσω ο διωγμός των Εβραίων
κλιμακωνόταν για να πάρει τη μορφή γενοκτονίας.
Καρπός τριών και πλέον δεκαετιών εξαντλητικής
ιστοριογραφικής έρευνας, στο βιβλίο αυτό συντίθενται
για πρώτη φορά οι σημαντικότερες πτυχές της
έρευνας του διαπρεπούς Βρετανού ιστορικού για το
Ολοκαύτωμα. Τα κεφάλαια είναι δομημένα σε τρεις
ενότητες –α) ο Χίτλερ και η «τελική λύση», β) η λαϊκή
γνώμη και οι Εβραίοι στη ναζιστική Γερμανία, γ) η
«τελική λύση» στην ιστοριογραφία–, ενώ ο
συγγραφέας προσφέρει επίσης μια εισαγωγή και έναν
επίλογο για τη μοναδικότητα του ναζισμού.

ΒΚΜ: 7979 • ISBN: 978-960-16-3979-6
ΒΚΜ: 7740 • ISBN: 978-960-16-3740-2

Στον τόμο αυτό,
μετάφραση
του γνωστού
ιστορικού
άτλαντα
των εκδόσεων
Larousse,
περιέχονται
περισσότεροι
από 300
έγχρωμοι
ιστορικοί
χάρτες,
που καλύπτουν
την ιστορία ολόκληρου του κόσμου, από
τις απαρχές ως τις τελευταίες διεθνείς
πολιτικές εξελίξεις. Οι χάρτες συνοδεύονται
από σύντομα επεξηγηματικά κείμενα, ενώ
το βιβλίο περιέχει επίσης ένα χρονολόγιο με
τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα ανά περιοχή
και εποχή, καθώς και εκτεταμένο ευρετήριο.
ΒΚΜ: 5592 • ISBN: 960-16-1592-Χ
Σελίδες: 360

Ιστορικός Άτλας
EΠIMEΛEIA: François Lebrun
METAΦPAΣH: Δήμος Αυγερινός

Ο κόσμος από
την προϊστορική
εποχή μέχρι
σήμερα μέσα
από 90 χάρτες.
Ευμεγέθεις
χαρτογραφικές
προβολές,
για να
απεικονιστούν
όλα τα μεγάλα
στάδια
της πορείας
που διέγραψε
η ιστορία του κόσμου. Ζουμ στα γεγονότα
που σημάδεψαν την ιστορία μας. Σχόλια,
ώστε να γίνουν αντιληπτά τα κυριότερα
συμφέροντα που διακυβεύονταν στο πλαίσιο
κάθε ιστορικού συμβάντος. Ευρετήριο
για εύκολη αναζήτηση των περιοχών
που παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον
και των προσωπικοτήτων που έγραψαν
ιστορία. Στις 72 σελίδες του Ιστορικού Άτλαντα
παρέχονται όλα τα στοιχεία-κλειδιά που μας
επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε και να
κατανοήσουμε την ιστορία της ανθρωπότητας.
ΒΚΜ: 4498 • ISBN: 960-16-0498-7
Σελίδες: 72

ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Παγκόσμια ιστορία

ΣΕΙΡΑ

Τα Βαλκάνια

Ισλάμ – Μια σύντομη ιστορία

Λαοί και αυτοκρατορίες

Mark Mazower

Karen Armstrong

METAΦPAΣH: Κωνσταντίνος Κουρεμένος

METAΦPAΣH: Φώτης Τερζάκης

Οι Ευρωπαίοι και ο υπόλοιπος κόσμος
από την αρχαιότητα ως σήμερα

Στην εξαιρετικά
πρωτότυπη αυτή
ιστορία του
ο Μαρκ Μαζάουερ
διαλύει τα
τρέχοντα κλισέ
της Δύσης για τα
Βαλκάνια και, αντί
να αναπαράγει τα
στερεότυπά της,
περιγράφει
με ζωηρότητα
πώς τα βουνά,
οι αυτοκρατορίες
και οι θρησκείες διαμόρφωσαν τη ζωή
των κατοίκων της περιοχής. Γέφυρα ανάμεσα
στην Ευρώπη και στην Ασία, τα Βαλκάνια
εκτέθηκαν στις διαρκείς επιδρομές
νομαδικών λαών μέσα στους αιώνες.
Οι οροσειρές έδωσαν τη δυνατότητα σε μικρές
κοινότητες να ζουν η μία πλάι στην άλλη ως
τα τέλη του εικοστού αιώνα. Αυτοκρατορίες
βασισμένες στη θρησκεία και όχι στην
εθνοτική ταυτότητα διαμόρφωσαν ήθη
και πεποιθήσεις μ’ έναν τρόπο που δεν
εξαφανίστηκε εντελώς με τον ερχομό του
σύγχρονου κόσμου. Ο Μαζάουερ, από τους
εξέχοντες Βρετανούς ιστορικούς της νεότερης
Ευρώπης, έγραψε ένα εξαιρετικά πλούσιο
και μεστό βιβλίο, το οποίο όχι μόνο προσφέρει
ένα απολύτως απαραίτητο ιστορικό
και πολιτιστικό υπόβαθρο για την κατανόηση
της σημερινής βαλκανικής πολιτικής
πραγματικότητας, αλλά παρέχει επιπλέον
στον αναγνώστη μια νέα εικόνα των σχέσεων
αυτής της περιοχής με την Ευρώπη συνολικά.

Καμιά θρησκεία
στο σύγχρονο
κόσμο δεν
προκαλεί
τόσο φόβο και
καμιά δεν έχει
παρεξηγηθεί
τόσο πολύ
όσο το Ισλάμ.
Στοιχειώνει τη
λαϊκή φαντασία
στη Δύση ως μια
ακραία μορφή
πίστης, που
υποστηρίζει την αυταρχική διακυβέρνηση, την
καταπίεση της γυναίκας, τον εμφύλιο πόλεμο
και την τρομοκρατία. Η σύντομη αυτή ιστορία
της Άρμστρογκ, προϊόν πολύχρονης έρευνας
και ενασχόλησης με το Ισλάμ, επιχειρεί
να προσφέρει μια πληρέστερη και πιο
αντικειμενική εικόνα. Αποδεικνύει ότι αυτή
η θρησκεία, που αποκτά με ταχείς ρυθμούς
ολοένα και περισσότερους οπαδούς, αποτελεί
ένα φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο και πλούσιο
απ’ ό,τι η σημερινή φονταμενταλιστική τάση
αφήνει να φανεί. Την εποχή που φαίνεται να
δικαιώνονται εκείνοι που υποστηρίζουν
ότι η Δύση και ο ισλαμικός κόσμος βρίσκονται
αναπόδραστα σε πορεία σύγκρουσης,
το βιβλίο αυτό είναι ακόμη πιο πολύτιμο.
ΒΚΜ: 4413 • ISBN: 978-960-16-0413-8
Σελίδες: 336

Anthony Pagden
METAΦPAΣH: Αλέξης Καζάζης

Οι πολιτισμοί
των
περισσότερων
λαών έχουν
διαμορφωθεί
μέσα από
εκτεταμένες
περιόδους
μεταναστεύσεων,
και πολλές από
τις ιστορίες που
αφηγούμαστε για
το παρελθόν μας,
αλλά και για το
μέλλον μας, είναι ιστορίες περιπλάνησης.
Επίσης, είναι περιπέτειες εγκατάστασης,
μιλούν για την προσπάθεια να ορίσουμε
τον χώρο και τα όριά μας, να ελέγξουμε
τη ζωή μας. Τα τελευταία χρόνια οι ιστορικοί
προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα
των αυτοκρατοριών και της αποικιοκρατίας.
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η εξέταση
του «ιμπεριαλισμού» από την εποχή
του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι σήμερα, ενώ
εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά που συνδέουν
τη Ρώμη με τις πρόσφατες αυτοκρατορίες
και εξηγούνται οι κύκλοι και οι ευθείες
της ιστορίας που σφραγίζουν την πορεία
του ανθρώπου μέσα στον χρόνο.
ΒΚΜ: 5342 • ISBN: 978-960-16-1342-0
Σελίδες: 256

Βραβείο ιστορικού βιβλίου Wolfson 2000
Βραβείο Bentinck 2001
ΒΚΜ: 4551 • ISBN: 978-960-16-0551-7
Σελίδες: 264

Η Μεσόγειος στην Ιστορία
EΠIMEΛEIA: David Abulafia
METAΦPAΣH: Γιώργος Σιώρης, Σέβη Σπυριδογιαννάκη

Για περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες χρόνια η Μεσόγειος ήταν το κέντρο του δυτικού πολιτισμού. Γεωγραφικά, είναι ένας
ολόκληρος κόσμος σε σμίκρυνση. Ιστορικά, αποτέλεσε το σημείο συνάντησης των πολιτισμών της Ευρώπης, της Ασίας και
της Αφρικής, το πεδίο μάχης φυλών και εθνών και το επίκεντρο τριών μεγάλων θρησκειών, του χριστιανισμού, του ιουδαϊσμού
και του μωαμεθανισμού. Ο David Abulafia, «πρύτανης» των μελετητών της Μεσογείου, συγκέντρωσε μια ομάδα κορυφαίων ειδικών
από πολλές χώρες, για να διηγηθούν αυτήν τη συναρπαστική και περίπλοκη ιστορία σε συνεκτική αφήγηση: από το φυσικό περιβάλλον,
τους προϊστορικούς εμπόρους και τον αγώνα μεταξύ των Φοινίκων, των Ελλήνων και των Ετρούσκων, που κατέληξε στη νίκη
των Ρωμαίων, στα έθνη μετά τη Ρώμη, στις χριστιανικές δυνάμεις στον Νότο, στην κυριαρχία της Αγγλίας και της Γαλλίας, και τελικά
στον εικοστό αιώνα, έναν αιώνα που χαρακτηρίστηκε τόσο από πολέμους όσο και από τον μαζικό τουρισμό. Αυτό το νέο βιβλίο
όχι μόνο καλύπτει όλη την καταγεγραμμένη ιστορία, αλλά αντικατοπτρίζει και τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας, χρησιμοποιώντας
εργαλεία από τη γλωσσολογία μέχρι και την ενάλια αρχαιολογία, ώστε να επεκτείνει τα όρια της γνώσης μας.
Λεύκωμα με 308 φωτογραφίες (οι 161 έγχρωμες)
ΒΚΜ: 5191 • ISBN: 960-16-1191-6 • Σελίδες: 320

ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μικρή ιστορία του κόσμου

ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Ernst Gombrich

Ιστορία της Μεσογείου

METAΦPAΣH: Ελένη Καμηλάρη

Υπό τη διεύθυνση των:
Jean Carpentier, François Lebrun

Ο Ernst Gombrich,
ένας από
τους εξέχοντες
θεωρητικούς
του εικοστού αιώνα,
πέτυχε αυτό που
ακόμα και σήμερα
φαίνεται απίστευτο:
να αφηγηθεί
την ιστορία
της ανθρωπότητας,
από την εποχή
του λίθου ως την
εποχή της πυρηνικής
ενέργειας, σύντομα, περιεκτικά, αλλά και
με πειστικό τρόπο. Σίγουρος για τη φιλομάθεια
των νεαρών αναγνωστών του, αλλά και αυτών που
έχουν μείνει νέοι, ζωντανεύει με γλώσσα απλή και
γλαφυρή την ιστορία του κόσμου, τα επιτεύγματα
του ανθρώπου, τη μετάβαση από τη μια ιστορική
περίοδο στην άλλη, τις σημαντικότερες
προσωπικότητες και συγκρούσεις με τέτοιον τρόπο,
ώστε ο αναγνώστης συλλαμβάνει αμέσως αυτήν
τη μακρά και περίπλοκη πορεία.
ΒΚΜ: 6365 • ISBN: 978-960-16-2365-8
Σελίδες: 352
ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Οι Κυκλάδες
John Freely
METAΦPAΣH: Ζαχαρούλα Γιορδαμπλή

Στα κεφάλαια
του βιβλίου
περιγράφεται
κάθε νησί διεξοδικά,
με έμφαση
στην ιστορία του και
στα ήθη και έθιμα
κάθε περιοχής. Δεν
πρόκειται για έναν
ταξιδιωτικό οδηγό
με τη στενή έννοια
του όρου, αλλά για
μια περιπλάνηση
τόσο στον χώρο όσο
και στον χρόνο, μέσα από τα κείμενα των αρχαίων
Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων και τις
αφηγήσεις και τους στίχους των περιηγητών
και ποιητών του δέκατου όγδοου και του δέκατου
ένατου αιώνα.
ΒΚΜ: 6363 • ISBN: 978-960-16-2363-4
Σελίδες: 376

YΠO EKΔOΣH

Tα παιδιά του Aχιλλέα
Oι Έλληνες στη Mικρά Aσία από την εποχή
της Tροίας
John Freely

METAΦPAΣH: Δημήτρης Κωστελένος
EΠIMEΛEIA: Mαρία Λεβεντοπούλου,

Nικολέττα Γιαντσή, Mιχάλης Kοκολάκης
Μια ιστορία
της «Εσώτερης
Θάλασσας»
και των λαών που
κατοικούν τις ακτές
της, από τις απαρχές
μέχρι τις μέρες μας.
Eίκοσι τρία
κεφάλαια
συγκροτημένα σε
πέντε μεγάλα μέρη,
σε ένα βιβλίο
που ξεκινά από την
ύστερη προϊστορία
και φτάνει ως το τέλος του εικοστού αιώνα.
Περιέχονται παραρτήματα, χάρτες, χρονολόγιο,
στατιστικοί πίνακες, γλωσσάρι, βιβλιογραφία
και ευρετήριο.
ΒΚΜ: 4906 • ISBN: 978-960-16-0906-5
Σελίδες: 672

Από το Σχίσμα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός
στη Δεύτερη Χιλιετία
Aπόστολος Διαμαντής
Bασίλης Kαρδάσης
Η θεματολογία του
έργου καλύπτει την
ιστορική περίοδο
που εκτείνεται από
το Μεγάλο Σχίσμα
του 1054 μέχρι
τη σύγχρονη
ηλεκτρονική
επανάσταση.
Καλύπτονται όχι
μόνο τα ιστορικά
συμβάντα αλλά και
οι σημαντικότερες
στιγμές
της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας, του υλικού
πολιτισμού και της ιστορίας των ιδεών, όπως είναι
οι επαναστάσεις, οι κατακτήσεις και τα ταξίδια,
η διακίνηση προϊόντων που άλλαξαν τη ζωή στον
πλανήτη – όπως ο καπνός, π.χ. Η ιστορία της τέχνης
και της επιστήμης δεν μπορούσε φυσικά να λείψει,
όπως και η αναφορά σε κοινωνικά φαινόμενα
που κυριαρχούν σήμερα παγκοσμίως, όπως το
ποδόσφαιρο ή η ροκ μουσική. Ανοιχτή θεματολογία,
σύγχρονη γλωσσική έκφραση και επιστημονική
αυστηρότητα συνδυάζονται, ώστε να καταγραφεί
η παγκόσμια κοινωνική, πολιτική και πνευματική
πορεία στους τελευταίους δέκα αιώνες.
ΒΚΜ: 5590 • ISBN: 978-960-16-1590-5
Σελίδες: 320

METAΦPAΣH: Tιτίνα Σπερελάκη

Από την εποχή της Τροίας τα ιστορικά χώματα
της Μικράς Ασίας ήταν για τους Έλληνες πατρίδα.
Είναι ποτισμένα μ’ ένα πλούσιο μείγμα ελληνικού
και τουρκικού πολιτισμού, με τις ιστορίες και
των δύο να συμπλέκονται αμετάκλητα και να
συνδέονται αναπόδραστα. Τα Παιδιά του Αχιλλέα
διηγούνται την επική και εν τέλει τραγική ιστορία
της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολία,
ξεκινώντας από τον Τρωικό Πόλεμο και
φτάνοντας μέχρι το αποκορύφωμά της, το 1923,
με την καταστρεπτική ανταλλαγή πληθυσμών
που ακολούθησε τον τουρκικό Πόλεμο
της Ανεξαρτησίας. Οι κάποτε λαμπρές, τώρα
ερειπωμένες, πόλεις που συνωστίζονται σ’ όλο
το μήκος των τουρκικών ακτών του Αιγαίου και
της Μεσογείου αποτελούν ενθύμια ενός πολιτισμού
που δημιούργησε τον πρώτο ελληνικό διαφωτισμό,
γεννώντας τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο και τους
πρώτους φυσικούς φιλόσοφους. Πάνω από τρεις
χιλιετίες οι Έλληνες της Ανατολίας, με τα ρεύματα
της ιστορίας να τους σαρώνουν, διατήρησαν
την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους, υπομένοντας
συρράξεις που οι ιστορικοί από την εποχή
του Ηρόδοτου αντιμετώπισαν ως μια ατέλειωτη
σύγκρουση πολιτισμών μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
Σήμερα, η μνήμη της ελληνικής διασποράς από
τη Μικρά Ασία ζει στη μουσική των ρεμπέτικων,
στα μοιρολόγια που είναι γνωστά ως αμανέδες,
και στην ποίηση του Σεφέρη, και μέχρι τις μέρες μας
οι απόγονοι εκείνων των εκπατρισμένων μιλούν με
νοσταλγία για την «καθ’ ημάς Ανατολή», τη χαμένη
τους πατρίδα.ολή», τη χαμένη τους πατρίδα.
ΒΚΜ: 7980 • ISBN: 978-960-16-3980-2

