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John McHugo
ΣΟΥΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΙΤΕΣ
Μία θρησκεία, δύο κόσμοι

Aleida Assmann
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τέσσερα μαθήματα από την ιστορία

Francisco Mora
ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μαθαίνεις μόνο ό,τι αγαπάς

Γιώργος Καλλής
ΟΡΙΑ
Ο Μάλθους, το περιβάλλον και η κουλτούρα των ορίων 

σχεδίαση εξωφύλλου: Ιφιγένεια Βασιλείου

Ο εμφύλιος πόλεμος έχει σταδιακά εξελιχθεί στην πλέον διαδεδομένη, 
πιο καταστροφική και περισσότερο χαρακτηριστική μορφή οργανωμένης 
ανθρώπινης βίας. Η «μακρά ειρήνη» που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο αποτελεί ένα εν πολλοίς παραπλανητικό σχήμα λόγου, καθώς οι 
συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών, από τη σφαγή στη Ρουάντα και 
την πρώην Γιουγκοσλαβία μέχρι το Ιράκ και την ανοιχτή πληγή της Συρίας, 
έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Οι εμφύλιοι 
είναι πόλεμοι παρατεταμένοι, εκτοπίζουν ολόκληρους πληθυσμούς, όπως 
υπενθυμίζει η προσφυγική κρίση των ημερών μας, αναζωπυρώνονται 
εύκολα κι αφήνουν πολύ βαθιά τραύματα στα άτομα και τους λαούς. 
Ωστόσο, το πώς θα οριστεί ένας εσωτερικός πόλεμος εξαρτάται συχνά 
από την οπτική γωνία εκείνου που τον ορίζει: αλλιώς τον ορίζει ο κυρίαρ-
χος κι αλλιώς ο επαναστάτης, αλλιώς ο νικητής κι αλλιώς ο ηττημένος, 
αλλιώς ο άμεσα εμπλεκόμενος κι αλλιώς ο ξένος· και όταν σ’ έναν εσωτε-
ρικό πόλεμο παρεμβαίνουν ξένοι παράγοντες, άραγε ο πόλεμος αυτός 
παραμένει εμφύλιος; Εντέλει, τι είναι εμφύλιος πόλεμος;

Ο Ντέιβιντ Άρμιτατζ επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό μελετών- 
τας πώς επινοείται και πώς μετασχηματίζεται η έννοια στη μακρά ιστορι-
κή διάρκεια, εξετάζοντας κατά σειρά τρεις σημαντικές ιστορικές συγκυ-
ρίες: μία μεσογειακή, την αρχαία Ρώμη, όταν γεννιέται η έννοια του 
bellum civile, του πολέμου μεταξύ συμπολιτών· μία ευρωπαϊκή, την 
πρώιμη νεωτερική Ευρώπη του 17ου και του 18ου αιώνα· και μία παγκό-
σμια, την εποχή από τα μέσα του 19ου αιώνα ώς τις μέρες μας, όταν 
πλέον γίνεται λόγος για «παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο». Το βιβλίο του 
είναι μια γενεαλογία της ιδέας του εμφυλίου· όχι μια εγκυκλοπαιδική 
αναδρομή στο παρελθόν αλλά μια ιστορία του προβληματισμού που 
αναπτύχθηκε γύρω από τον εμφύλιο πόλεμο τα τελευταία δύο χιλιάδες 
χρόνια. 

Ο βρετανός ιστορικός David  

Armitage είναι καθηγητής 

Ιστορίας (Lloyd C. Blankfein 

Professor of History) στο 

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, με 

πεδία μελέτης τη διανοητική 

ιστορία και τη διεθνή ιστο- 

ρία, ενώ έχει διατελέσει

επίσης πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας του 

Χάρβαρντ. Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε στην 

Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 

τη Νότια Κορέα και στις ΗΠΑ. Πολυγραφότατος, 

έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα έργα The Ideo- 

logical Origins of the British Empire (2000), The 

Declaration of Independence: A Global History 

(2007), Foundations of Modern International 

Thought (2013), The History Manifesto (επιμ., 2014) 

κ.ά. Το 2015 το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ τον 

τίμησε με την ανώτατη διάκρισή του (LittD) για τη 

συμβολή του στην προαγωγή της επιστήμης και 

της παιδείας. 
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1 Lucy Crehan

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΥΦΥΪΑΣ
Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα 

του κόσμου

2 Thomas R. Trautmann
ΙΝΔΙΑ
Σύντομη ιστορία ενός μεγάλου πολιτισμού

3.  Αnne B. Shlay & Gillad Rosen
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Προκλήσεις του χώρου σε μια διχοτομημένη μητρόπολη

4   David Armitage
ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Μια ιστορία στο πεδίο των ιδεών

ISBN 978-960-524-571-9

εμφύλιοι
πόλεμοι

David Armitage
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Ο Leonard Mlodinow (Λέοναρντ Μλοντίνοφ) έλαβε το διδακτο-

ρικό του στη φυσική από το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο 

Berkeley, εργάστηκε ερευνητικά στο Ινστιτούτο Max Planck, και 

δίδαξε στο Caltech (Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας). 

Έχει επίσης ασχοληθεί µε τη συγγραφή σεναρίου για τις τηλεοπτι-

κές σειρές ΜακΓκάιβερ και ΣταρΤρεκ: Η επόµενη γενιά. Τα 

προηγούµενα βιβλία του είναι, µεταξύ άλλων: Το παράθυρο του 

Ευκλείδη: Η ιστορία της γεωµετρίας, από τις παράλληλες ευθείες 

έως τον υπερχώρο (Κάτοπτρο, 2007), Το ουράνιο τόξο του 

Φάυνµαν: Μια αναζήτηση του ωραίου στη φυσική και στη ζωή 

(Αλεξάνδρεια, 2007), Ένα συντοµότερο χρονικό του χρόνου 

(µαζί µε τον Stephen Hawking, Κάτοπτρο, 2005), και Τα βήµατα 

του µεθυσµένου. Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας (Πανεπι-

στηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2016).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
SCI-CLOPEDIA

1. LEONARD MLODINOW

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ
Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας

2. MAΤΤ RIDLEY

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
Πώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

3. JONATHAN HAIDT

H YΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Σύγχρονες αλήθειες µέσα στην αρχaία σοφία

4. BRIAN CHRISTIAN - TOM GRIFFITHS

H ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Η επιστήµη των υπολογιστών στην καθηµερινή ζωή
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Μετάφραση:
Έλσα Βιδάλη

Επιµέλεια:
Γιάννης Παπαδόγγονας
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Από τις νευρολογικές έρευνες των τριών τελευταίων δεκαετιών, έχει γίνει 
σταδιακά προφανές ότι ο τρόπος που βιώνουµε τον κόσµο –η πρόσληψη 
των ερεθισµάτων, η συµπεριφορά, η µνήµη και η κοινωνική κρίση– καθοδη-
γείται σε µεγάλο βαθµό όχι από τις συνειδητές διεργασίες του νου, όπως 
πίστευαν οι επιστήµονες παλιότερα, αλλά από τις ασυνείδητες. Στο Κάτω 
από το κατώφλι, ο Λέοναρντ Μλοντίνοφ χρησιµοποιεί την απαράµιλλη 
ικανότητά του να διαφωτίζει µε συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ακόµα και 
τα πιο δυσνόητα επιστηµονικά ζητήµατα, για να διαλευκάνει την πολυπλοκό-
τητα του «υποκατωφλικού» νου. Στην πορεία αυτής της παρουσίασης, κατα-
δεικνύει τις πολλές ασυνείδητες πτυχές των παρανοήσεών µας σχετικά µε 
τους συγγενείς, τους φίλους και τους επαγγελµατικούς µας συνεργάτες, 
φωτίζει τους µηχανισµούς των παρερµηνειών µας για τους λόγους των 
επενδυτικών µας επιλογών, και εξηγεί πώς δηµιουργούνται οι ανακριβείς 
αναµνήσεις για σηµαντικά γεγονότα της ζωής µας, οδηγώντας µας να αναθε-
ωρήσουµε δραστικά την αντίληψή µας για τον εαυτό µας και τον κόσµο 
γύρω µας.
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1/Τζόζεφ Στρέγερ 
ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

2/Τζων Μικλεθουέιτ & Άντριαν Γούλντριτζ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3/Μαίρη Χίλσον
ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4/Φρανσουά Ζυλλιέν
EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ 

5/Φρεντερίκ Μπαστιά
H ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ

6/Ίαν Γκόλντιν, Τζέφρυ Κάµερον & 
Μίρα Μπαλαρατζάν
ΑΥΤΟΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΜΑΣ

7/Φοίβος Παναγιωτίδης
MIΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ 

8/Στέφανος Τραχανάς
TO ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ

9/Σέρι Μπέρµαν
TO ΠΡΩΤΕΙO ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10/Μαξ Βέµπερ
TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

11/Νόρµπερτ Ελίας
ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

12/Έντµουντ Γκος
ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

13/Ατούλ Γκαουάντε 
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

14/Σταύρος Ζουµπουλάκης
Ο ΣΤΕΝΑΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ

15/Τζέραλντ Άλλαν Κοέν 
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ, 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ;

16/Γκέρχαρντ Ερνστ
ΣΚΕΨΟΥ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

17/Άλµπερτ Ο. Χίρσµαν
H AΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

18/Πιερ Καΰκ & Αντρέ Ζυλµπερµπέργκ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ 

19/Tζέφρυ Πάρκερ & Mπρέντα Πάρκερ
ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ

20/Κρίστοφερ Χιλ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

21/Έβαν Όσνος
Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΑΣ

22/Ράνταλ Λω
TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΩΣήµερα, τον 21ο αιώνα, η τροµοκρατία σχεδόν αποτελεί µια σταθερά του 

κόσµου µας: δεν υπάρχει µέρα που στο ένα ή το άλλο σηµείο του πλανήτη 
να µη γίνεται µια µικρή ή µεγάλη τροµοκρατική επίθεση, της οποίας ο 
αντίκτυπος να µην είναι δυνητικά αισθητός ακόµα και στο σύνολο της διεθνούς 
κοινότητας. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη 
σηµατοδότησαν για πολλούς την αφετηρία µιας νέας εποχής στο ιστορικό 
γίγνεσθαι, και στις µέρες µας χιλιάδες άνθρωποι στη Μέση Ανατολή, την 
Αφρική αλλά και στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους ή πλήττονται από ενέργειες 
που χαρακτηρίζονται τροµοκρατικές. 

Όµως η τροµοκρατία δεν είναι φαινόµενο του καιρού µας· είναι παλιά όσο 
κι η ανθρώπινη ιστορία. Τον 1ο αιώνα π.Χ. ο ρωµαίος πατρίκιος Κλώδιος 
Πούλχερ χρησιµοποιούσε συµµορίες φονιάδων για να εκφοβίζει τους 
αντιπάλους του· οι µουσουλµάνοι Ασσασίνοι του 12ου αιώνα σκότωναν και 
τροµοκρατούσαν τους εχθρούς τους· κατά τη Γαλλική Επανάσταση, οπότε 
εµφανίζεται και ο όρος τροµοκρατία, επιβάλλεται ένα καθεστώς τρόµου. 
Τον 19ο αιώνα στην τροµοκρατία κατέφυγαν ρώσοι επαναστάτες που 
αγωνίζονταν για το όραµα του σοσιαλισµού, αλλά και ευρωπαίοι αναρχικοί 
ταγµένοι στην κατάργηση κάθε εξουσίας. Οι αµερικανοί εργάτες τη 
χρησιµοποίησαν ως φόβητρο προς τους βιοµηχάνους, ενώ οι γερµανοί 
φασίστες προλείαναν µε αυτήν το έδαφος για να καταλάβουν την εξουσία. 
Τόσο οι σιωνιστές όσο και οι Άραβες χρησιµοποίησαν τροµοκρατικές 
µεθόδους στην προσπάθειά τους να ιδρύσουν κράτη στην Παλαιστίνη. 
Κι ακόµη, διάφορες παραθρησκευτικές κινήσεις τρέφουν την ελπίδα ότι µε 
πράξεις τροµοκρατίας θα επισπεύσουν την Αποκάλυψη. 

Η ανάλυση του Ράνταλ Λω βασίζεται σε τρεις βασικές προσεγγίσεις της 
τροµοκρατίας: ως τακτικής, ως στρατηγικής και ως γλωσσικής ή κοινωνικής 
κατασκευής, εντάσσοντας το τροµοκρατικό συµβάν στα κοινωνικοπολιτικά 
συµφραζόµενά του. Αποσκοπεί στο να προσφέρει στον αναγνώστη µια 
κατανοητή και περιεκτική ιστορία της τροµοκρατίας, στην οποία 
παρουσιάζονται τόσο οι κεντρικοί δρώντες και οι µείζονες οργανώσεις όσο 
και οι σηµαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και 
οικονοµικές παράµετροι που έδωσαν νόηµα στις πράξεις τους. Με άλλα λόγια, 
το βιβλίο συνυφαίνει την ιστορία της τροµοκρατίας µε την ιστορία των 
κοινωνιών που τη γέννησαν.
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µια παγκόσµια ιστορία

TΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

µετάφραση: Φιλώτας ∆ήτσας

επιστηµονική επιµέλεια: Μαίρη Μπόση

Ο Randall D. Law είναι καθηγητής ιστορίας 
στο Birmingham-Southern College της 
Αλαµπάµα, ενώ έχει διδάξει επίσης στο 
Northwestern College στο Όραντζ Σίτυ της 
Αϊόβα καθώς και στο Πανεπιστήµιο της 
Γιούτα και στο Northewestern College στο 
Σωλτ Λέικ Σίτυ. Τα κύρια ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα είναι η ιστορία της 
τροµοκρατίας, η ρωσική ιστορία του ύστερου 
19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και η 
ευρωπαϊκή ιστορία από τη Γαλλική 
Επανάσταση και εξής. Εκτός από την 
Τροµοκρατία, που έχει χαρακτηριστεί έργο 
αναφοράς για τη µελέτη του φαινοµένου, 
επιµελήθηκε την έκδοση The Routledge 
History of Terrorism (2015). 
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«Ο φεμινισμός», έγραφε η Μαρί Σίαρ το 1986, «είναι η ριζοσπα-
στική ιδέα ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι». Με άλλα λόγια, οι 
γυναίκες πρέπει να έχουν δύναμη, αυτενέργεια, ελευθερία, να 
ελέγχουν οι ίδιες το σώμα τους, να είναι ισότιμες με τους 
άνδρες. Όμως ακόμα και σήμερα, ύστερα από πολλές δεκαετίες 
αγώνων, οι γυναίκες εξακολουθούν να διαδηλώνουν, να 
διαμαρτύρονται, να γράφουν και να μιλούν διεκδικώντας τα 
αυτονόητα δικαιώματά τους. Για να κατανοήσουμε γιατί 
συμβαίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε πρώτα πώς εμφανί-
στηκε το φεμινιστικό κίνημα και σε τι αποσκοπεί. Το βιβλίο της 
Ντέμπορα Κάμερον λειτουργεί ως ασφαλής οδηγός σε τούτη 
την αναζήτηση, κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία 
του φεμινιστικού κινήματος και εξετάζοντας με σαφήνεια τις 
ποικίλες πτυχές και βλέψεις του.

 

Η Κάμερον ξεδιαλύνει το κουβάρι των φεμινιστικών συζητή- 
σεων κατανέμοντάς τις σε έξι θεματικές —ανδρική κυριαρχία, 
δικαιώματα, εργασία, κοινωνική κατασκευή της θηλυκότητας, 
σεξ και κουλτούρα— και εκθέτοντας τους βασικούς προβλημα-
τισμούς και τα κυριότερα επιχειρήματα με ενάργεια και αμεσό-
τητα. Η παρουσίαση καλύπτει όλους τους ιστορικούς «φεμινι-
σμούς», ξεκινώντας από τους αγώνες για τη γυναικεία ψήφο 
τον 19ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι το λεγόμενο «τέταρτο 
κύμα». Στην εποχή του #metoo, του μισθολογικού χάσματος 
ανδρών και γυναικών, της διαδικτυακής παρενόχλησης και του 
ανησυχητικά μεγάλου αριθμού γυναικοκτονιών, ο φεμινισμός, 
ένα από τα σημαντικότερα διανοητικά, πολιτισμικά και πολιτικά 
κινήματα του σύγχρονου κόσμου, παραμένει επίκαιρος όσο 
ποτέ.

Η Ντέμπορα Κάμερον είναι 

κοινωνιογλωσσoλόγος, κα- 

θηγήτρια γλωσσολογίας και 

επικοινωνίας στο Κολέγιο 

Γούστερ του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης. Τα ερευνητι-

κά της ενδιαφέροντα επικε-

ντρώνονται στη σχέση της

γλώσσας με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, στην 

ιδεολογία της γλώσσας, καθώς και στην ανάλυση 

ομιλίας. Έχει δημοσιεύσει επίσης τα βιβλία Wor-

king with Spoken Discourse (2001), The Myth of 

Mars and Venus (2007), Verbal Hygiene (2012) κ.ά. 

Διατηρεί το blog language: a feminist guide.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ï ëïéîÞ÷ ìÞçï÷

1 Lucy Crehan

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΥΦΥΪΑΣ
Ένα ταξίδι στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα 

του κόσμου

2 Thomas R. Trautmann
ΙΝΔΙΑ
Σύντομη ιστορία ενός μεγάλου πολιτισμού

3  Αnne B. Shlay & Gillad Rosen
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Προκλήσεις του χώρου σε μια διχοτομημένη μητρόπολη

4   David Armitage
ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Μια ιστορία στο πεδίο των ιδεών

5   Deborah Cameron
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
Παρελθόν και παρόν ενός κινήματος

φεμινισμός

black pantone 664 pantone 7441

ðáòåìõÞî ëáé ðáòÞî
åîÞ÷ ëéîÜíáôï÷

ISBN 978-960-524-572-6

Deborah Cameron

Η ζωή όλων µας υπόκειται σε περιορισµούς χώρου και χρόνου, σε δεσµευτικά 
όρια από τα οποία προκύπτει ένα ιδιαίτερο είδος προβληµάτων. Τι πρέπει να 
κάνουµε ή να αφήσουµε ανολοκλήρωτο σε µια µέρα ή σε ολόκληρη τη ζωή µας; 
Πόση ακαταστασία πρέπει να αποδεχτούµε; Ποια ισορροπία µεταξύ νέου και 
γνώριµου προσφέρει τη µεγαλύτερη ικανοποίηση; Αν και τα διλήµµατα αυτά 
φαίνονται αποκλειστικά ανθρώπινα, ωστόσο δεν είναι. Οι υπολογιστές, όπως κι 
εµείς, διαθέτουν περιορισµένο χώρο και χρόνο, κι έτσι οι επιστήµονες υπολογι-
στών έχουν παλέψει µε τέτοια προβλήµατα για πολλές δεκαετίες. Και οι λύσεις 
που έχουν βρει έχουν να µας διδάξουν πολλά.

Σε ένα συναρπαστικά διεπιστηµονικό έργο, οι Μπράιαν Κρίστιαν και Τοµ Γκρίφ-
φιθς δείχνουν πώς οι αλγόριθµοι που έχουν αναπτυχθεί για τους υπολογιστές 
µπορούν να ξεδιαλύνουν και κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινα ερωτήµατα. 
Εξηγούν πώς να βελτιώσουµε τη διαίσθησή µας και πότε να αφήνουµε τα 
πράγµατα στην τύχη, πώς να αντιµετωπίζουµε τις πολυάριθµες επιλογές που µας 
κατακλύζουν και πώς να συνδεόµαστε καλύτερα µε τους άλλους. Από την 
εύρεση συντρόφου µέχρι την εύρεση µιας θέσης παρκαρίσµατος, από την οργά-
νωση της αλληλογραφίας µας µέχρι τη διαχείριση του χρόνου µας, η Αλγοριθµι-
κή τέχνη των αποφάσεων µεταµορφώνει τη σοφία της επιστήµης υπολογιστών σε 
στρατηγικές της καθηµερινής ζωής.

Ο Μπράιαν Κρίστιαν είναι συγγραφέας, κείµενα του οποίου έχουν 

δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες The Wall Street Journal, The 

Guardian και σε επιστηµονικά περιοδικά, και έχουν µεταφραστεί 

σε έντεκα γλώσσες.

 

Ο Τοµ Γκρίφφιθς είναι καθηγητής ψυχολογίας και γνωσιακής 

επιστήµης στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκλεϋ. Έχει 

δηµοσιεύσει επιστηµονικά άρθρα σε θέµατα που εκτείνονται από τη 

γνωσιακή ψυχολογία µέχρι τη µηχανική µάθηση, και έχει τιµηθεί µε 

πολλά βραβεία.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
SCI-CLOPEDIA

1. LEONARD MLODINOW

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ
Πώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας

2. MAΤΤ RIDLEY

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
Πώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

3. JONATHAN HAIDT

H YΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Σύγχρονες αλήθειες µέσα στην αρχaία σοφία

 I S B N  9 7 8 - 9 6 0 - 5 2 4 - 5 3 4 - 4  

4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ S C I - C L O P E D I A

Μετάφραση:
Αλέξανδρος Χορταράς

Επιµέλεια:
Γιάννης Παπαδόγγονας
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A Note  
from αθηΝΕΑ
Για φέτος το καλοκαίρι, ο Bill Gates μας προτείνει 
να διαβάσουμε αυτά τα 5 βιβλία, τα οποία μάλιστα 
παρουσιάζει σ’ ένα κατατοπιστικό animated βίντεο. 

Οι προτάσεις του δισεκατομμυριούχου βιβλιοφάγου 
αναμένονται κάθε χρόνο με μεγάλη ανυπομονησία και 
περιλαμβάνουν πάντα ένα ευρύ φάσμα επιλογών - από 
βιβλία non-fiction που αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μας 
μέχρι μυθιστορήματα, ιστορικά, αλλά και επιστημονικής 
φαντασίας.

Φέτος στην αθηΝΕΑ είχαμε την ιδέα (ή, πιο σωστά, 
η συνεργάτης μας Ιωάννα Γιωτάκη είχε την ιδέα) να 
κάνουμε κάτι ανάλογο. 

Να ζητήσουμε από τους συντελεστές, φίλους και αναγνώστες της αθηΝΕΑς να μας στείλουν τα 5 
βιβλία που θα μας πρότειναν οι ίδιοι για το διαφορετικό αυτό καλοκαίρι για να τα συμπεριλάβουμε 
στο φετινό μας βιβλιοαφιέρωμα.

Απολαύστε τις προτάσεις τους στις επόμενες σελίδες.

Με τις ευχές ολόκληρης της ομάδας μας για ένα φωτεινό υπόλοιπο καλοκαίρι!

Μαριάννα Σκυλακάκη
Editor-in-chief, αθηΝΕΑ

https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Summer-Books-2020?ct=t(01_a8inea_Newsletter12_17_2013_COPY_01)
https://www.youtube.com/watch?v=4R8CB0QqTA8&feature=emb_logo&ct=t(01_a8inea_Newsletter12_17_2013_COPY_01)
https://www.cup.gr/
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Δικά Αγαπητίδου

1

1. Middle England | Jonathan Coe | Penguin Books
Ο Jonathan Coe, παθιασμένος παρατηρητής, πότε συναισθηματικός, πότε σατιρικός και κυνικός, αναδεικνύει τα 
αδιέξοδα των ηρώων του και της κοινωνίας στην οποία ζουν.

2. Οι Υπολήψεις | Juan-Gabriel Vasquez | Ίκαρος
Ο Vasquez μας προσφέρει ένα βιβλίο για κάποιες όχι και τόσο τυχαίες συναντήσεις που μπορεί ν’ αλλάξουν για 
πάντα όσα πιστεύουμε για τον εαυτό μας.

3. Όλες οι Μέρες | Isabel Allende | Ωκεανίδα
Ένα βιβλίο βαθιά συναισθηματικό και ταυτόχρονα γραμμένο με το ειρωνικό και παθιασμένο ύφος της Isabel Allende, 
που κάνει έναν απολογισμό της ζωής της σαν γυναίκα και συγγραφέας.

4. Η Τελευταία Μπλόφα | Ελένη Βαρβιτσιώτη & Βικτώρια Δενδρινού | Παπαδόπουλος
Ένα βιβλίο που διαβάζεται ως πραγματικό θρίλερ εξουσίας, στο οποίο όλοι, Έλληνες, θεσμοί και ξένοι αξιωματούχοι, 
συνέβαλαν στο να καταλήξει η Ελλάδα στο κέντρο της «τέλειας καταιγίδας».

5. Becoming: Η Δική μου Ιστορία | Michele Obama | Aθens Bookstore
Ένας ασυνήθιστος, ενδόμυχος απολογισμός από μια γυναίκα με ψυχή και περιεχόμενο.

1. Εκεί Που Τραγουδάνε οι Καραβίδες | Delia Owens | Δώμα
Μια ωδή στο φυσικό κόσμο και μια σπαρακτική ιστορία ενηλικίωσης που μας υπενθυμίζει πώς τα παιδικά μας 
χρόνια μάς καθορίζουν για πάντα.

2. Σκηνές από τον Βίο του Ματίας Αλμοσίνο | Ισίδωρος Ζουργός | Πατάκης
Όλα είναι σκηνές από τη διάρκεια μιας ζωής - σκηνές μόνο, γιατί ακόμη και το μυθιστόρημα αδυνατεί να 
αναπαραστήσει τον ανθρώπινο βίο στην ολότητά του.

3. Πήραν την Πόλη, Πήραν την... | Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου | Πατάκης
Το βιβλίο ζωντανεύει τις τελευταίες ημέρες της σπαρασσόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λεπτό προς λεπτό 
καταγράφει τις πενήντα επτά ημέρες πολιορκίας της Βασιλεύουσας έως την Άλωση.

4. Η κομψότητα του Σκαντζόχοιρου | Muriel Barbery | Σύγχρονοι Ορίζοντες
Σπάνιες στιγμές αληθινής ομορφιάς, μέσα από υπέροχες σελίδες λογοτεχνίας, με έξυπνο χιούμορ, ευαισθησία και 
αγάπη για τη ζωή.

5. Η Λέσχη των Αθεράπευτα Αισιόδοξων | Jean-Michel Guenassia | Πόλις
Πορτρέτο μιας γενιάς, λεπτομερής αναπαράσταση μιας εποχής, γλυκόπικρο χρονικό μιας εφηβείας.

4 5

2 3

Φιλιώ Αθανασίου
Τα βιβλία που πραγματικά αποτυπώθηκαν στο μυαλό και την ψυχή μου.

1

4 5

2 3
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Ηρώ Αλάμπεη
Διάβασα τελευταία και σας προτείνω (σε τυχαία σειρά):

1

4 5

2 3

Αθηναΐς Αλογοσκούφη

1

4 5

2 3

1. Η Σιωπηλή Ασθενής | Alex Michaelides | Διόπτρα
Μυστηρίου, με ανατρεπτικό τέλος.

2. Μαύρο Νερό | Μιχάλης Μακρόπουλος | Κίχλη
Υψηλού επιπέδου δυστοπική νουβέλα.

3. Εκεί Που Ζούμε | Χρίστος Κυθρεώτης | Πατάκης
Ενδιαφέρον κοινωνικό σχόλιο για το εδώ και το τώρα των 35+/-.

4. Μόνος στο Βερολίνο | Hans Fallada | Πόλις
1940: Η αντίσταση που προέβαλαν στον ναζισμό κάποιοι -λίγοι- συνηθισμένοι άνθρωποι.

5. Μέση Αγγλία | Jonathan Coe | Πόλις
Με χιούμορ κατανοούμε πώς η βρετανική κοινωνία οδηγήθηκε στο Brexit.

1. Μακρύ Πέταλο από Θάλασσα | Isabel Allende | Ψυχογιός
Ένα υπέροχο μυθιστόρημα, που δίνει έμφαση στη Χιλή του 20ού αιώνα και αφηγείται τη ζωή ενός γιατρού από τον 
εμφύλιο της Ισπανίας μέχρι τη πτώση του Pinochet.

2. Υπολήψεις | Juan-Gabriel Vasquez | Ίκαρος
Αυτή η τρομερή νουβέλα, για έναν ισχυρό πολιτικό γελοιογράφο που κάνει τον απολογισμό της ζωής του, είναι το 
καλύτερο βιβλίο του ταλαντούχου συγγραφέα.

3. Exit West | Mohsin Hamid | Riverhead Books
Ένα πολύ δυνατό βιβλίο για τη διαδρομή ενός ζευγαριού προσφύγων.

4. Πλην | Andrew-Sean Greer | Δώμα
Ο Άρθουρ Πλην πρωταγωνιστεί σε αυτό το σατιρικό αμερικανικό μυθιστόρημα που με το πρωτότυπο στυλ 
γραψίματος που κέρδισε το βραβείο Pulitzer το 2018.

5. Πατρίδα | Fernando Aramburu | Πατάκης
Ένα πολύ καλογραμμένο και συγκινητικό μυθιστόρημα για τη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ και τις τραγικές 
επιπτώσεις της σε 2 οικογένειες.
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Άρης Γαβριελάτος

1

4 5

32

Ελένη Γιωτάκη

1

4 5

2 3

1. Ο σκύλος μου ο Ηλίθιος | John Fante | Δώμα
Μασκαρεμένη σαν μια βέβηλη κωμωδία, η νουβέλα αυτή είναι 
μια σπουδή στην ανδρική ψυχή και στη διχασμένη της ανάγκη 
για επιβεβαίωση και αγάπη, μαζί με το φόβο της για την 
αποτυχία και τη μοναξιά.

2. Μιλώντας σε Αγνώστους | Malcolm Gladwell 
| Κλειδάριθμος
Μετά το best seller του Δαβίδ και Γολιάθ, ο Malcolm Gladwell 
προσφέρει έναν οδηγό για ταραγμένους καιρούς, επειδή... οι 
άγνωστοι δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση.

3. Γυναίκες της Επιστήμης: 50 Ατρόμητες 
Πρωτοπόροι που Άλλαξαν τον Κόσμο | κείμενο 
και εικονογράφηση της Rachel Ignotofsky | 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο: οι γυναίκες είναι αστέρια! 
Στις Γυναίκες της επιστήμης, παρουσιάζονται τα πορτρέτα 
πενήντα σημαντικών γυναικών που προσέφεραν πολλά 

στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών, από την αρχαιότητα μέχρι τη 
σημερινή εποχή.

4. Τα Αγόρια του Νίκελ | Colson Whitehead | 
Ίκαρος
Βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία ενός αναμορφωτηρίου 
στη Φλόριντα, που λειτούργησε για εκατόν έντεκα χρόνια 
και κατέστρεψε τη ζωή χιλιάδων παιδιών, αφήνοντας τα 
σημάδια του πάνω τους ακόμη και μέχρι τις μέρες μας, το 
βιβλίο αποτελεί μια συγκλονιστική, ορμητική αφήγηση ενός 
εξαιρετικού Αμερικανού μυθιστοριογράφου.

5. Ηπειρώτικο Μοιρολόι | Christopher King | 
Δώμα
Συνδυάζοντας το φιλοσοφικό στοχασμό με την ιστορική 
περιγραφή, τη μουσικολογική ανάλυση με την ανθρωπολογική 
ματιά, η παθιασμένη και παιγνιώδης αυτή αφήγηση παίρνει 
τελικά τη μορφή ενός ερωτικού γράμματος στη μουσική και 
τους ανθρώπους της Ηπείρου.

1. Σουέλ | Ιωάννα Καρυστιάνη | Καστανιώτης
Συναίσθημα και ανατροπές.

2. Η μυστική Ιστορία | Donna Tartt | Λιβάνης
Μυστήριο και χαρακτήρες με βάθος.

3. Middlesex | Jeffrey Eugenides | Πατάκης
Συγκίνηση και προβληματισμός.

4. Ensemble, C’est Tout | Anna Gavalda | J’Ai Lu
Τρυφερή ιστορία φιλίας και αγάπης.

5. La Vie Devant Soi | Romain Gary | Gallimard
Βαθύ συναίσθημα και χιούμορ σε έναν αναπάντεχο συνδυασμό.

Καλή Ανάγνωση!
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Ιωάννα Γιωτάκη

1

4 5

2 3

Μαρία Παπαγεωργίου

1

4 5

2 3

1. Ο Σκύλος μου ο Ηλίθιος | John Fante | Δώμα
Διασκεδαστική γραφή από τον Fante και εύπεπτο summer read.

2. Μόνο Λίγα Χιλιόμετρα | Μαρία Ευθυμίου | Πατάκης
Υπέροχο ταξίδι στην ιστορία, σε μορφή συνέντευξης, με λεπτομέρειες που μόνο η Μαρία Ευθυμίου μπορεί να 
μοιραστεί με τον αναγνώστη.

3. Sapiens - Μια Σύντομη Ιστορία του Ανθρώπου | Υuval Noah Harari | Αλεξάνδρεια
Η πορεία του ανθρώπινου είδους χωρίς στρογγυλεμένες γωνίες. Super ενδιαφέρον, super σύγχρονο.

4. Factfulness | Hans Rosling, Ola Rosling & Anna Rosling Rönnlund | Κάτοπτρο
Αν δεις τα νούμερα, έχεις λόγους να είσαι αισιόδοξος. Ακόμη.

5. La Tartine Gourmande | Beatrice Peltre | Roost Books
Rustique nouveau μαγειρική και sophisticated, cottage αισθητική.

1. Η Συνωμοσία Εναντίον της Αμερικής | Phillip Roth | Πόλις
Ο Roth ανακαλεί παιδικές του μνήμες, όταν η οικογένειά του στο Νιούαρκ, αλλά και χιλιάδες εβραϊκές οικογένειες 
στην Αμερική, ζούσαν υπό το καθεστώς απειλής, και όλοι οι Εβραίοι Αμερικανοί πολίτες είχαν κάθε λόγο να 
φοβούνται την έλευση της συμφοράς.

2. Πατσίνκο | Min Jin Lee | Ίκαρος
Η μοναδική αφήγηση μιας οικογένειας Κορεατών μεταναστών στην Ιαπωνία, που εκτείνεται σε τέσσερις γενιές και 
οκτώ δεκαετίες.

3. Σταθμός Έντεκα | Emily St. John Mandell | Ίκαρος
Ένα υποβλητικό μυθιστόρημα, σκοτεινό και ελεγειακό, μα συνάμα νοσταλγικό, λαμπερό και αισιόδοξο.

4. Οι Κόρες της Ελλάδας: η Επιστροφή | Φιλομήλα Λαπατά | Ψυχογιός
Ένα πορτρέτο της Αθήνας του 1800, με ολοκληρωμένους χαρακτήρες που ξεδιπλώνονται σε μια ρεαλιστική και 
συναρπαστική πλοκή, θίγοντας θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και υπαρξιακής αναζήτησης.

5. Το Κόκκινο Ποτάμι | Χάρης Τσιρκινίδης | Κυριακίδη
Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα, πλημμυρισμένο από συναισθήματα και αναφορές σε αληθινά γεγονότα. Στο 
επίκεντρο, μια ιστορία αγάπης που ανθίζει σε λάθος χρονική στιγμή.
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Αλέξανδρος Πρωτονοτάριος
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Ντομένικα Ρέγκου

1 2 3

1. Εκεί Που Ζούμε | Χρίστος Κυθρεώτης | Πατάκης
Ένα μυθιστόρημα για τον μικρό άθλο του να είσαι ο εαυτός σου κάθε μέρα από την αρχή.

2. Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο | Αλέξανδρος Δουμάς | Εστία
O νεαρός Εντμόν Νταντές, θύμα πλεκτάνης των ανταγωνιστών του, περνάει περίπου δεκαπέντε χρόνια φυλακισμένος 
στο φρούριο του Ιφ, αλλά κατορθώνει τελικά να αποδράσει και βρίσκει έναν αμύθητο θησαυρό στο νησί Μόντε 
Κρίστο.

3. Πατρίδα | Fernardo Aramburu | Πατάκης
Tο ανέφικτο της λήθης και η ανάγκη της συγχώρεσης σε μια κοινωνία διαιρεμένη από τον πολιτικό φανατισμό.

4. Ο Γαλατάς | Anna Burns | Gutenberg
H Anna Burns αποτυπώνει την ανασφάλεια, την πίστη και την ελπίδα του ατόμου σε κοινωνίες που αρνούνται 
πεισματικά να κάνουν αυτοκριτική.

5. Κίρκη | Madeline Miller | Διόπτρα
Η Miller, με ιδιαίτερο λυρισμό και μαεστρία, υφαίνει τον χαρακτήρα της Κίρκης, μεταφέροντας τα μυθικά τέρατα και 
τις περιπέτειές της στο σήμερα και αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρη παραμένει η ιστορία της.

1. Στα Στενά της Χίμαιρας | Ευρυδίκη Λειβαδά Ντούκα | Κέδρος
Η ιστορία του Έλληνα θαλασσοπόρου Ιωάννη-Απόστολου Φωκά-Βαλεριάνου, το 
ισπανόφωνο όνομα του οποίου δόθηκε στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ του νοτίου 
μέρους του Βανκούβερ και του βορείου της χερσονήσου της Ολυμπίας στα μακρινά 
σύνορα ΗΠΑ-Καναδά.

2. Οι Δρόμοι της Λήθης | Χριστίνα Ζεμπή | Διόπτρα
Ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες, οι ζωές των ηρώων διασταυρώνονται και 
διανύουν κοινούς δρόμους. Έτσι, θα ανακαλύψουν τον εαυτό τους, θα εξελιχθούν και 
θα προσπαθήσουν ν’ αλλάξουν.

3. Ένας Από Εμάς | Νούλη Τσαγκαράκη | Πνοή
Σε έναν κόσμο ρευστό, μεταβαλλόμενο και επικίνδυνο, οι ήρωές μας μοιάζουν να 
μετεωρίζονται, καθώς παλεύουν με τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της νέας εποχής.
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Βουλής 4, 105 62 Αθήνα • Τ.: 210 3225152

 www.ikarosbooks.gr

Δημήτρης Οικονόμου

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

Ένα μυθιστόρημα για την άγνωστη 

δράση της Ηπειρωτικής Εταιρείας. 

Οι πρώτες μέρες της ιταλικής 

εισβολής του 1940, η αντίσταση στο 

Καλπάκι, και τα μαύρα χρόνια του 

Εμφυλίου. Η συγκλονιστική ιστορία 

μιας οικογένειας που διατρέχει την 

ιστορία της Ηπείρου.

Ευτυχία Γιαννάκη

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΟΥ

Στο πρώτο βιβλίο της νέας τριλογίας 

της Ευτυχίας Γιαννάκη μια γυναίκα 

εντοπίζεται νεκρή στην Πάρο. 

Ο κεντρικός ήρωας, ο Αστυνόμος 

Χάρης Κόκκινος, θα εμπλακεί στην 

εξιχνίαση του εγκλήματος σε μια 

υπόθεση που απλώνει τα δίχτυα 

της μέχρι την Ευρώπη.

Θανάσης Πέτρου

ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΛΙΤΣ

Μια αληθινή ιστορία που συνέβη 

την περίοδο του Εθνικού Διχασμού. 

Αναμιγνύοντας την υψηλή αισθητική 

και την τεκμηριωμένη έρευνα, 

ο Θανάσης Πέτρου, φωτίζει με 

το κείμενο και τα σχέδιά του ένα 

ιδιαίτερο και άγνωστο κομμάτι της 

πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας.

William B. Irvine

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΖΩΗ 
Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς

Μετάφραση: Αντωνία Γουναροπούλου

Οι βασικές αρχές και πρακτικές 

της Στωικής φιλοσοφίας, μιας από 

τις πιο δημοφιλείς σχολές σκέψης 

στην αρχαιότητα. Με ανάλαφρη και 

ελκυστική γλώσσα, ο William B. Irvine 

δείχνει τη σημασία της Στωικής σοφίας 

για τους σύγχρονους ανθρώπους.

Colson Whitehead

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛ

Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά

Βραβείο Pulitzer 2020. Βασισμένο 

σε μια πραγματική ιστορία ενός 

αναμορφωτηρίου στη Φλόριντα 

που σημάδεψε τη ζωή χιλιάδων 

παιδιών. Ένα συγκλονιστικό 

μυθιστόρημα, με ορμητική 

αφήγηση, από την κορυφαία φωνή 

της αμερικανικής λογοτεχνίας.

Juan Gabriel Vásquez

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης

Ο Juan Gabriel Vásquez επιστρέφει 

στη μικρή φόρμα με μια σπουδαία 

συλλογή διηγημάτων: εννέα ιστορίες 

με ήρωες ανθρώπους μπροστά σε 

ηθικά διλήμματα που αντικατοπτρίζουν 

την αφηγηματική δεξιότητα του 

κολομβιανού συγγραφέα και τη βαθιά 

του κατανόηση για τη ζωή των άλλων.

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΎΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

GRAPHIC NOVEL

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ

1. Μυθιστόρημα | Περί Ηρώων και Τάφων | Ernesto Sabato | Μεταίχμιο
Το magnum opus του Ernesto Sabato, ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους λατινοαμερικάνους συγγραφείς.

2. Ποίηση | The Complete Poems of C.P. Cavafy | Daniel Mendelsohn | Harper Collins
Η καβαφική ποίηση, η σημαντικότερη νεοελληνική πνευματική δημιουργία του 20ού αιώνα.

3. Ιστορία | Οι Μεγάλες Στιγμές της Ανθρωπότητας | Stefan Zweig | Πατάκης
Ο Zweig αποδεικνύει ότι η ιστορία είναι η μεγαλύτερη ποιήτρια και καλλιτέχνιδα όλων των εποχών, η σπουδαιότερη 
δημιουργός.

4. Φιλοσοφία | Η Θεραπεία της Επιθυμίας | Martha Nussbaum | Θύραθεν
Η Marta Nussbaum, με θεματικούς άξονες τον φόβο του θανάτου, τον έρωτα, την οργή και την επιθετικότητα, 
εξετάζει με κριτικό πνεύμα τα κείμενα και τις θέσεις των σπουδαιότερων φιλοσόφων.

5. Τέχνη | Η Εικόνα και το Βλέμμα | John Berger | Μεταίχμιο
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία σχετικά με την τέχνη και από εκείνα που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση σε 
αυτόν τον τομέα.
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Διορατική Ενημέρωση

Ανακαλύψτε τον κόσμο της αθηΝΕΑς. 
Εγγραφείτε στο newsletter μας σήμερα.

a8inea.com/signup

https://a8inea.com/signup/

