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Το βιβλίο αυτό του Βρετανού φιλέλληνα Τόμας Γκόρντον (1788-1841) συ-
γκαταλέγεται στα πρωιμότερα έργα που γράφτηκαν για την Ελληνική Επανά-
σταση και από την αρχή θεωρήθηκε ένα από τα σοβαρότερα και εγκυρότερα. 
Σημαντική είναι άλλωστε η επίδραση που άσκησε στις πολύ γνωστές σήμερα 
ιστορίες του Τζορτζ Φίνλεϋ και του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Γόνος πλούσιας 
σκοτσέζικης οικογένειας, ο Τόμας Γκόρντον (Θωμάς Γόρδων επί το ελληνι-
κότερον) σπούδασε στο Ήτον και στην Οξφόρδη. Η κλασική παιδεία του 
εξηγεί ως ένα βαθμό τον ενθουσιασμό του για την Ελλάδα και την ανάμειξή 
του στις ελληνικές υποθέσεις. Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου για την ανε-
ξαρτησία της Ελλάδας ο Γκόρντον πρόσφερε την αμέριστη υλική και ηθική 
συμπαράστασή του στον αγώνα των Ελλήνων, κυρίως από τη Σκοτία. Και για 
δύο μάλλον σύντομα χρονικά διαστήματα συμμετείχε ενεργά σε αυτόν τον 
αγώνα: πρώτα στις αρχές της Επανάστασης, οπότε πολέμησε υπό τον Δημή-
τριο Υψηλάντη και έλαβε μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, και κατόπιν 
το 1826-1827. Αυτή η δεύτερη και πιο μακρόχρονη περίοδος της άμεσης 
συμμετοχής του συνέπεσε με τους καταστροφικούς εμφυλίους πολέμους και 
την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Στην περίπτωση αυτή, ειδική 
αποστολή του Γκόρντον ήταν να φέρει στους Έλληνες το τελευταίο ποσόν 
του δευτέρου αγγλικού δανείου, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο της διαχείρι-
σής του. Μεταξύ άλλων, επιχείρησε να αναδιοργανώσει μαζί με τον Φαβιέρο 
τον τακτικό στρατό και ηγήθηκε (ως την παραίτησή του) της αποτυχημένης 
εκστρατείας του Φαλήρου. Μετά τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων και 
ως τον θάνατό του, η ζωή του Γκόρντον μοιράστηκε μεταξύ των δύο τόσο 
διαφορετικών τόπων που είχε αγαπήσει: της Σκοτίας και της Ελλάδας. «Το 
έργον είνε σπουδαίον και το επόνεσα», έγραφε τον Νοέμβριο του 1903 ο 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στον Γιάννη Βλαχογιάννη για το βιβλίο του Γόρ-
δωνα. Και η μετάφραση του έργου είναι επίσης σπουδαία. Όπως σημειώνει 
στον πρόλογό του ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος: «Παρά τα βάσανά του, ο 
Παπαδιαμάντης μεταφράζει στοργικά τον Γόρδωνα. Και μολονότι η καθαρεύ-
ουσά του είναι εδώ επισημότερη, δεν βρισκόμαστε μακριά από το θαυμαστό 
γλωσσικό αμάλγαμα των διηγημάτων του».

Thomas Gordon
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως
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Έτος έκδοσης: 1980, 2η ανατ. 1996
Αριθμός σελίδων: 20, 16 σχέδια και 28 λιθογραφίες
Διαστάσεις: 33 x 44
Τιμή: 31,95 €
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Karl Krazeisen
Προσωπογραφίες Ελλήνων και Φιλελλήνων 
Αγωνιστών

Το λεύκωμα αυτό περιλαμβάνει τις προσωπογραφίες των αγωνιστών που 
φιλοτέχνησε ο Βαυαρός αξιωματικός και ερασιτέχνης ζωγράφος Καρλ Κρα-
τσάιζεν. Πρόκειται για τις προσωπογραφίες που γνώρισαν γενιές ολόκληρες 
Ελλήνων ώς τις μέρες μας. Ο Κρατσάιζεν γεννήθηκε το 1794. Το 1812 κατα-
τάχτηκε στον βαυαρικό στρατό, και το 1826, ακολουθώντας το φιλελληνικό 
ρεύμα, ήρθε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα να πολεμήσει για την ελληνική ανε-
ξαρτησία. Η ζωγραφική τεχνική όπου είχε ήδη διακριθεί ο Κρατσάιζεν ήταν 
το σχέδιο με μολύβι –τεχνική απέριττη, κατάλληλη να εφαρμόζεται στα στρα-
τόπεδα και στα καραβοστάσια, την προηγουμένη ή την επομένη των μαχών. 
Από το φθινόπωρο του 1826 ώς την άνοιξη του 1827 ο ζωγράφος σχεδίασε 
με μολύβι 40 προσωπογραφίες Ελλήνων αγωνιστών και ξένων φιλελλήνων. 
Επίσης φιλοτέχνησε και προσωπογραφίες ανώνυμων ανδρών και γυναικών, 
καθώς και τοπία, φρούρια, πολεμικά και εμπορικά πλοία και άλλα θέματα, 
πότε με μαύρο μολύβι και πότε με υδροχρώματα. Ανάμεσα στις προσωπο-
γραφίες των διάσημων ανδρών συναντούμε τον Μακρυγιάννη, τον Μιαούλη, 
τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Μαυροκορδάτο, τον Κανάρη κ.ά. Ευ-
θύς μετά την επιστροφή του στο Μόναχο (1827), ο Κρατσάιζεν ασχολήθηκε 
με τη μεταφορά των ιχνογραφημάτων του σε λιθογραφικές πλάκες, με τη 
βοήθεια ικανών συνεργατών, και την έκδοση λευκώματος που περιείχε είκοσι 
οκτώ λιθογραφίες και τα σχετικά κείμενα. Το λεύκωμα εκείνο εκδίδεται σήμε-
ρα πανομοιότυπο. Επιπλέον δημοσιεύονται δεκαέξι από τις προσωπογραφίες 
που σχεδιάστηκαν αρχικά με μολύβι.



Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες 
επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στην Eλ-
λάδα κατά την περίοδο του αγώνα της ανεξαρτησίας (1821-1828). Aπό ελ-
ληνικής πλευράς, η εννοιολόγηση του σύγχρονου κράτους ως υποδείγματος 
πολιτειακής συγκρότησης βασισμένου σε φιλελεύθερους θεσμούς και ιδέες 
που συνδέονται με τον Διαφωτισμό και τις εμπειρίες της Γαλλικής Eπανά-
στασης και του Aμερικανικού Aγώνα της Aνεξαρτησίας διακρίνεται ποιοτικά 
τόσο από τη μορφή που επιδίωξε να προσδώσει στο κράτος ο Iωάννης Kα-
ποδίστριας (1828-1831) όσο και από εκείνη που απέκτησε αυτό κατά την πε-
ρίοδο της απολυταρχίας του Όθωνα (1833-1843). Aπό διεθνούς πλευράς, η 
ελληνική περίπτωση εντάσσεται μεν στη λογική ανάλογων εγχειρημάτων στις 
HΠA και στην επαναστατική Γαλλία (κατά την κρίσιμη πεντηκονταετία 1770-
1820), καθώς και στην Iσπανία, την Iταλία και την Πορτογαλία (κατά την 
περίοδο 1810-1820), διαφέρει όμως από τις ευρωπαϊκές χώρες διότι συνε-
παγόταν ρήξη όχι μόνο σε επίπεδο καθεστώτος αλλά και σε επίπεδο κράτους, 
το οποίο έπρεπε να δημιουργηθεί εκ του μη όντος. Στην περίπτωση των HΠA, 
η απρόσωπη λογική του κράτους δικαίου λειτούργησε ως υπόβαθρο κατανό-
ησης της εξουσίας που συνέδεε το παλαιό με το νέο καθεστώς. Στην Eλλάδα, 
αντίθετα, ήταν απαραίτητη η ρήξη με ένα υπόδειγμα πολιτειακής οργάνωσης 
στηριγμένο στην απόλυτα προσωποπαγή λειτουργία της εξουσίας. H διπλή 
αυτή μετάβαση από καθεστώς πολιτικής ανελευθερίας και προσωποπαγούς 
λειτουργίας της εξουσίας σε καθεστώς ανεξαρτησίας και κράτους δικαίου 
αποτελεί  γενικότερο χαρακτηριστικό της μακράς και επώδυνης διαδικασίας 
συγκρότησης ανάλογων θεσμών στα διάδοχα κράτη της Oθωμανικής Aυτο-
κρατορίας κατά τη διάρκεια ενός και πλέον αιώνα, δηλαδή από το 1803, την 
εποχή της πρώτης σερβικής εξέγερσης, μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης 
της Λωζάννης το 1923, η οποία αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του 
οθωμανικού κράτους.

Μετάφραση: Kώστας Kουρεμένος
Τίτλος πρωτοτύπου: Political Modernization, Social conflict and 
Cultural Cleavage in the Formation of the modern Greek State 1821-
1828
Έτος έκδοσης: 2002, 1η ανατ. 2006
Αριθμός σελίδων: 474
Διαστάσεις: 14 x 21
ISBN χαρτόδετου: 960-250-322-X
Τιμή: 15,62 €
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Νικηφόρος Διαμαντούρος
Οι απαρχές της συγκρότησης 
σύγχρονου κράτους στην Eλλάδα, 
1821-1828



Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα από τα εθνικιστικά κινήματα των αρχών του 
19ου αιώνα που βρέθηκαν μπλεγμένα στα δίχτυα της πολιτικής των Μεγάλων 
Δυνάμεων. Η ιστορία της διακρίνεται σε δύο συνεχόμενες φάσεις. Η πρώτη 
καταγράφει πώς άρχισε βαθμιαία να διογκώνεται το κύμα της δυσαρέσκειας, 
πώς διαδόθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, 
πώς διαμορφώθηκε η έννοια του Ελληνικού Έθνους, πώς οργανώθηκε η 
Φιλική Εταιρεία, πώς, τέλος, άρχισαν οι εχθροπραξίες. Η δεύτερη είναι η 
εποχή του Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της ανεξάρτητης Ελλάδας, 
μια περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τις ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις, και διπλωματικών αποστολών από την Πετρούπολη στο Παρίσι 
και από το Λονδίνο στη Βιέννη, οι οποίες κατέληξαν σε μονιμότερες πολιτει-
ακές διευθετήσεις και στην άφιξη του Όθωνα. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει 
με συντομία και σαφήνεια την περίπλοκη αρχή του κινήματος, την αργή και 
συγκεχυμένη εξέλιξη των μαχών, τους ελιγμούς των Μεγάλων Δυνάμεων, τα 
κίνητρα και τα γεγονότα της Επανάστασης. Ο Ντάγκλας Ντέικιν ήταν ως το 
1974 καθηγητής της Ιστορίας στο Κολέγιο Μπέρκμπεκ του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου. Το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου είναι αφιε-
ρωμένο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Από το 1971 είναι αντεπιστέλλον 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Μετάφραση: Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου
Τίτλος πρωτοτύπου: The Greek Struggle for Independence, 1821-1833
Έτος έκδοσης: 1983, 3η ανατ. 2010
Αριθμός σελίδων: 439
Διαστάσεις: 17 x 24
ISBN χαρτόδετου: 978-960-250-172-6
Τιμή: 14,20 €
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Douglas Dakin
Ο αγώνας των Ελλήνων 
για την ανεξαρτησία, 1821-1833



Τίτλος πρωτοτύπου: Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece 
(1833-1843)
Έτος έκδοσης: 1985, 2η έκδ. 1997
Αριθμός σελίδων: 877
Διαστάσεις: 17 x 24
ISBN πανόδετου: 960-250-131-6
Τιμή: 34,09 €

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827) γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα τρία πολιτικά κόμματα, το «ρωσικό», το «γαλλικό» και το «αγγλικό», 
τα οποία, όπως δηλώνουν σαφώς οι ονομασίες τους, είχαν ξενικό προσανα-
τολισμό και διαδραμάτισαν εξέχοντα ρόλο στην πολιτική ζωή ώς τη δεκαετία 
του 1850. Ωστόσο, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τα κόμματα κατά την 
περίοδο 1833-1843, όταν η βαυαρική δυναστεία υπό τον Όθωνα έθετε τα θε-
μέλια του νέου κράτους. Ένας από τους σκοπούς αυτού του βιβλίου είναι να 
αντιμετωπίσει τα κόμματα για πρώτη φορά ως αντικείμενο διεξοδικής έρευ-
νας: να τα εντοπίσει και να τα χαρακτηρίσει, να προσδιορίσει τα μέλη τους, 
να αναλύσει τη δομή και την κοινωνική λειτουργία τους και να εξετάσει γιατί 
το κύριο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους ήταν ο προσανατολισμός τους 
στις ξένες Δυνάμεις. Ως μελέτη για την κρατική συγκρότηση, το βιβλίο επιδι-
ώκει να καθορίσει το ρόλο των κομμάτων σε ένα καθεστώς μη συνταγματικό 
και σε μια εποχή κατά την οποία διαμορφωνόταν η βασική δομή του ελλη-
νικού κράτους. Ο συγγραφέας εισηγείται την άποψη ότι τα κόμματα, είτε ως 
ρυθμιστικοί παράγοντες είτε ως ενεργοί συντελεστές, επηρέασαν τη γένεση 
και την εξέλιξη των κρατικών θεσμών και ως εκ τούτου συνέβαλαν στη δια-
μόρφωση της δομής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ο Τζων Πετρόπου-
λος (1929-1999) ήταν καθηγητής στο Κολέγιο Άμχερστ της Μασσαχουσέττης, 
όπου δίδασκε Ιστορία των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Δοκίμια και 
άρθρα του είναι δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά.
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John A. Petropulos
Πολιτική και συγκρότηση κράτους 
στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843)



Οι προσπάθειες να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με ευρωπαϊκά πρότυπα 
και αξίες η πνευματική ζωή του Ελληνισμού χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο 
18ο αιώνα και ειδικότερα τα χρόνια 1770-1821. Η εποχή αυτή επικράτησε να 
ονομάζεται «Νεοελληνικός Διαφωτισμός». Πρόκειται για μια στιγμή ανάτα-
σης και ελπίδας, που την εμπνέει το όραμα της ελευθερίας. Η μελέτη αυτή 
επιχειρεί σφαιρικά τη θεώρηση των ιδεών του Διαφωτισμού, όπως προσαρ-
μόστηκαν στις συνθήκες της ελληνικής κοινωνίας και παιδείας και εκφρά-
στηκαν στα κείμενα της λόγιας ελληνικής γραμματείας. Στο επίκεντρο των 
αναλύσεων αυτών βρίσκεται η εξέλιξη των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών. 
Οι ερμηνείες που προτείνονται παρουσιάζουν τον Διαφωτισμό ως κριτική 
θεώρηση της ελληνικής κοινωνίας και της πνευματικής της παράδοσης. Στην 
εργασία ακολουθείται η συνθετική μέθοδος, η οποία προσπαθεί να εντάξει 
τις ιδεολογικές εκδηλώσεις στα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Συγχρόνως εί-
ναι και συγκριτική, με συστηματικές αναφορές στο περίγραμμα της ευρωπα-
ϊκής παιδείας και πολιτικής σκέψης.

Μετάφραση: Στέλλα Γ. Νικολούδη
Έτος έκδοσης: 1996, 3η ανατ. 2009
Αριθμός σελίδων: 655, 10 α/μ εικόνες
Διαστάσεις: 14 x 21
ISBN χαρτόδετου: 978-960-250-126-9
Τιμή: 17,05 €
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Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 
Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες



Τα δεκαπέντε κείμενα που αποτελούν το κύριο σώμα του δεύτερου τόμου 
Των Φώτων ανήκουν στη χρονική περίοδο 1984-1999. Θέματά τους το λαϊκό 
έντυπο, ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, η εκδοτική έκρηξη και οι λόγιοι του 
18ου αιώνα, το μυθιστόρημα του 19ου –είδος άγνωστο τον προηγούμενο αι-
ώνα– οι Φαναριώτες, οι μεταφράσεις του Ροβινσώνα Κρούσου και η επίδρα-
σή του ως συμβόλου του ανθρώπου που ξεπερνά το φόβο του απέναντι στα 
φυσικά φαινόμενα για να τα εκμεταλλευτεί πρός όφελός του, ο Φαναριώτης 
Δημ. Καταρτζής και η γέννηση της Παιδαγωγικής, η νεοελληνική γλωσσική 
παιδεία και η επίδραση της εκκλησιαστικής γλώσσας στην «κοινώς λαλου-
μένην» του Κοραή. Το δέκατο έκτο κείμενο είναι μια σύντομη αποτίμηση του 
έργου του Κ.Θ. Δημαρά, «πρωτεργάτη αλλά και οργανωτή του χώρου, ως 
ένδειξη οφειλομένης τιμής». Αντίθετα, το δημοσίευμα για τη νεοελληνική εκ-
παίδευση μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης αποτελεί αυτοτελή οργανική 
ενότητα, «πρώτη απόπειρα σύνθεσης στο κεντρομόλο θέμα της νεοελληνικής 
παιδείας» (όπως το χαρακτηρίζει ο συγγραφέας). Εδώ εξετάζονται οι εκπαι-
δευτικές βαθμίδες και οι ονομασίες τους, που άλλαζαν συνεχώς, το κτιριακό 
πρόβλημα και οι λύσεις που δίνονταν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατό-
τητες, το διδακτικό προσωπικό, η κατάρτιση και η αμοιβή του, η συμμετοχή 
των γυναικών τόσο ως εκπαιδευτικών όσο και ως εκπαιδευομένων, η ταξική 
προέλευση των μαθητών, το περιεχόμενο και η κατεύθυνση των σπουδών, 
που επηρεάζονταν από τις αντίστοιχες τάσεις στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. 
Ο Άλκης Αγγέλου (1917-2001) γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλολο-
γία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση και χρημάτισε 
διευθυντής στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1951-1967). Το 1969 ίδρυσε 
με τη Λένα Σαββίδη τον εκδοτικό οίκο «Ερμής». Δίδαξε Συγκριτική Φιλο-
λογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ιστορία Νεοελληνικής Παιδείας 
στο Ιστορικό Τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Κέντρο των ενδιαφερόντων 
του υπήρξε η νεοελληνική παιδεία σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή, και ολό-
κληρο το συγγραφικό του έργο κινείται μέσα στο χώρο αυτόν, που εκτείνεται 
χρονικά από την Άλωση ως τις μέρες μας.

Έτος έκδοσης: 1999
Αριθμός σελίδων: 513
Διαστάσεις: 14 x 21
ISBN χαρτόδετου : 960-250-180-4
Τιμή: 14,20 €
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Άλκης Αγγέλου
Των Φώτων Β΄
Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού



Επίμετρο: Γιάννης Παπαθεοδώρου
Έτος έκδοσης: 2020
Αριθμός σελίδων: 48
Διαστάσεις: 17 x 24
ISBN χαρτόδετου: 978-960-250-776-6
Τιμή: 5,40 €

Πρώτη δημοσίευση μιας ραδιοφωνικής συνομιλίας του Κ. Θ. Δημαρά με 
τον Φίλιππο Ηλιού. Η εκπομπή, με τίτλο «Η ιδεολογική προπαρασκευή της 
Επανάστασης» μεταδόθηκε τον Μάρτιο του 1982 στο πλάισιο του κύκλου 
των επιμορφωτικών και ενημερωτικών εκπομπών του Α΄ Προγράμματος 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την επέτειο του 1821. Το ηχογραφημένο τεκ-
μήριο διασώζεται στο αρχείο του Γιώργου Ζεβελάκη «Φωνές») (https://bit.
ly/36NxFXp). Στο Επίμετρο, με τίτλο «Αταίριαστες περικεφαλαίες», ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιάννης Παπαθεοδώρου κάνει 
μια εμπεριστατωμένη αναδρομή στη σχέση των δύο μεγάλων διανοητών, του 
ιστορικού των νεοελληνικών γραμμάτων Κ. Θ. Δημαρά  (1904-1992) και του 
ιστορικού Φίλιππου Ηλιού (1931-2004), καθώς και στις διάφορες ερμηνείες 
της Ελληνικής Επανάστασης. 
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Κ. Θ. Δημαράς / Φίλιππος Ηλιού
Η ιδεολογική προπαρασκευή 
της Επανάστασης



Το κείμενο αυτό του Στρατή Τσίρκα είναι ομιλία του που διαβάστηκε στην 
Πνευματική Εστία της Αλεξάνδρειας, σε εκδήλωση της ελληνικής κοινότη-
τας με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1947. Στον Πρόλογό του, 
ο Διονύσης Καψάλης σημειώνει: « Όπως ο Σεφέρης το 1943, στη δική του 
διάλεξη για τον Μακρυγιάννη, έτσι και ο Τσίρκας το 1947, στον ίδιο τόπο, 
την Αίγυπτο, και σε καιρό πολέμου πάλι, αναζητεί μια φωνή που να αγγί-
ζει βαθύτερα στρώματα της συλλογικής μνήμης, ένα αυθεντικό κράτημα σε 
καιρούς ιλιγγιώδους αβεβαιότητας. Ο γενναίος Στρατηγός από το Λιδωρίκι 
ήταν ο επικρατέστερος υποψήφιος γι’ αυτόν το ρόλο. Ο Τσίρκας θα προ-
σθέσει τη Γυναίκα της Ζάκυθος, που έχει εντωμεταξύ κυκλοφορήσει στη νέα, 
φροντισμένη έκδοση του Λίνου Πολίτη (1944), δίνοντας στη δική του ομιλία 
μεγαλύτερο εύρος. Τον τόνο όμως εξακολουθεί να τον δίνει ο Σεφέρης, που 
ο Τσίρκας τον θαυμάζει και τον παρακολουθεί από κοντά, τότε όπως και 
αργότερα. Παράλληλοι, επομένως; Σε καιρό πολέμου, ο Σεφέρης και ο Τσίρ-
κας μιλούν από την ίδια αμήχανη θέση του παροπλισμένου στα μετόπισθεν 
συναγωνιστή που αγωνιά για την έκβαση της μάχης, με μια σημαντική δια-
φορά: ο πόλεμος του Σεφέρη ήταν κατά του κοινού εχθρού· ο πόλεμος του 
Τσίρκα είναι ο Εμφύλιος. Πώς λοιπόν, με ποιο κοινό μέτρο, θα συγκρίνουμε 
και θα συνυπολογίσουμε την ανάγκη που οδηγεί τον ένα και τον άλλο στον 
Μακρυγιάννη ή τον Σολωμό, όταν η ιστορική τομή ενός εμφυλίου πολέμου 
τους έχει τοποθετήσει στις αντίπαλες όχθες ενός αγεφύρωτου χάσματος; Η 
απάντηση, δύσκολη σε κάθε περίπτωση, μπορεί εντούτοις να στηριχτεί σε 
δύο υποθέσεις. Πρώτον, ότι η προηγούμενη μεγάλη τομή, ο Πόλεμος κατά 
του Άξονα, δεν έχει ακυρωθεί· το ηθικό κύρος της είναι ακόμα ενεργό και 
για τους δύο άνδρες. Δεύτερον, ότι όχι μόνο ως λογοτέχνες αλλά και ως 
πολίτες, ο Σεφέρης και ο Τσίρκας μπορεί εντέλει να πατούν σε κοινό έδαφος, 
και την ανάγκη τους να προσφύγουν στον Μακρυγιάννη και τον Σολωμό εν 
καιρώ πολέμου να την έχουν πλάσει τα ίδια υλικά: με τα λόγια του Σεφέρη, ‘ο 
αγώνας, το αίμα, ο πόνος και η δίψα της δικαιοσύνης’».     

Έτος έκδοσης: 2011
ISBN χαρτόδετου: 978-960-250-487-1
Τιμή: 4,48 €
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Στρατής Τσίρκας
Το Εικοσιένα στη νεοελληνική πεζογραφία 
(Σολωμός και Μακρυγιάννης)



Γιατί ο εθνικισμός είναι επικίνδυνος και πρέπει να καταπολεμηθεί με απο-
λύτως ανυποχώρητο τρόπο; Γιατί δεν γεννιέται ως γλώσσα που εξυμνεί την 
ελευθερία, αλλά ως γλώσσα που εξυμνεί την πολιτισμική ή την εθνοτική 
ομοιογένεια: δεν διδάσκει τον σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά δι-
καιολογεί την περιφρόνηση για όσους δεν ανήκουν στο δικό μας έθνος. Τα 
εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο όνομα του 
εθνικισμού δεν ήταν σφάλματα, αλλά λογικές συνέπειες των αρχών αυτού 
του δόγματος. Στο διάβα των αιώνων, σε διάφορα διανοητικά και πολιτικά 
περιβάλλοντα, ο ρεπουμπλικανικός πατριωτισμός κατόρθωνε να ενθαρρύνει 
άνδρες και γυναίκες να δουλέψουν μαζί για να μετατρέψουν τις κοινότητές 
τους σε αγαθές ρεπούμπλικες, εντός των οποίων καθένας θα μπορούσε να 
ζήσει ως ελεύθερος πολίτης· ένωνε όσους ήθελαν να παλέψουν ενάντια στην 
κοινωνική και πολιτική ανισότητα· έδινε δύναμη στους αποκλεισμένους, που 
ζητούσαν την πλήρη αναγνώριση των κοινωνικών και των πολιτικών τους 
δικαιωμάτων. Αν αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, ο πατριωτισμός μπορεί να 
υποστηρίξει και σήμερα διαφορετικές μορφές αγώνα για χειραφέτηση και 
αναγνώριση. Είναι οι έννοιες «πατρίδα» και «έθνος» αντιδραστικές; Είναι το 
«έθνος» και η «πατρίδα» περιουσία των εθνικιστών και των «υπερπατριω-
τών»; Έχουν τρόπο οι κοινωνίες, οι δημοκρατικοί πολίτες και η Αριστερά να 
αντιπαρατεθούν αποτελεσματικά αφενός στη λαίλαπα της παγκοσμιοποίησης 
και αφετέρου στον ολοένα ογκούμενο τυφλό εθνικισμό; Μπορούν ο Όρμπαν, 
ο Σαλβίνι, ο Τραμπ και οι ομοϊδεάτες τους να είναι οι νικηφόροι κάτοικοι 
του μέλλοντος της ανθρωπότητας; Ο Μαουρίτσιο Βιρόλι, για να απαντήσει 
στα απολύτως επείγοντα αυτά ερωτήματα του σήμερα, στρέφεται στις πηγές, 
στην ιστορία και στη διαπάλη των ιδεών, από τον 18ο αιώνα μέχρι τις μέρες 
μας. Επιστρέφει στις ρίζες για να κατανοήσει τον εθνικισμό (Χέρντερ) στην 
πολεμική του απέναντι αφενός στον κοσμοπολιτισμό (Βολταίρος, Λέσσινγκ, 
Γκαίτε) και αφετέρου στον ρεπουμπλικανικό πατριωτισμό, όπως αυτός διατυ-
πώθηκε από τον Ρουσσώ, τη Γαλλική Επανάσταση (αλλά και τις ρεπουμπλι-
κανικές αναγνώσεις του εθνικισμού από στοχαστές όπως ο Φίχτε), κυρίως 
όμως από τον Τζουζέππε Ματσίνι και την «καλύτερη παράδοση» του ιταλικού 
Risorgimento και την κληρονομιά του (ιταλική αντίσταση στον φασισμό)· για 
να κατανοήσει και να τεκμηριώσει ότι ο εθνικισμός είναι η απόλυτη διαστρέ-
βλωση της φιλοπατρίας και ότι ο ρεπουμπλικανικός πατριωτισμός αποτελεί 
(ή καλύτερα: θα μπορούσε να αποτελέσει) την εγγύηση ενός πολιτικού συμ-
βολαίου ελεύθερων και ισότιμων πολιτών.

Σειρά: minima
Μετάφραση: Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης
Έτος έκδοσης: 2020
Αριθμός σελίδων: 142
ISBN πανόδετου: 978-960-250-775-9
Τιμή: 10,80 €
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Maurizio Viroli
Εθνικιστές και πατριώτες



Καρπός μακράς επεξεργασίας από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος 
Ηλιού», ο Β΄ τόμος της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα από τα 
κατάλοιπα του Φίλιππου Ηλιού, με εισαγωγή-επιμέλεια της Πόπης Πολέμη 
και επιστημονικούς συνεργάτες την Αναστασία Μυλωνοπούλου και την Ει-
ρήνη Ριζάκη, αποτελεί οργανική συνέχεια του μνημειώδους Α΄ τόμου (έτη 
1801-1818) τον οποίο είχε δημοσιεύσει ο Φίλιππος Ηλιού το 1997 και, εξα-
ντλημένος προ πολλού, συνοδεύει την τωρινή έκδοση σε CD. Η ιστορική 
και φιλολογική έρευνα αποκτά έτσι ένα ακόμη έργο αναφοράς, ενώ ολο-
κληρώνεται η τεκμηριωτική υποδομή για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή των 
αμέσως προεπαναστατικών, των επαναστατικών και των καποδιστριακών 
χρόνων. Ακολουθώντας τα πρότυπα που εγκαινίασε στον Α΄ τόμο της Ελ-
ληνικής Βιβλιογραφίας ο Φίλιππος Ηλιού, επιχειρείται η αποτύπωση όλων 
των αυτοτελών εκδόσεων σε ελληνική γλώσσα, με αποδέκτες ελληνόφωνους 
και ελληνόγλωσσους πληθυσμούς.  H συστηματική βιβλιογραφική καταγρα-
φή των εντύπων συνδυάζεται και εδώ με τις εκτενείς εσωτερικές περιγραφές 
τους, την αποδελτίωση αγγελιών και βιβλιοκρισιών του σύγχρονου Τύπου, 
την ενσωμάτωση κάθε σχετικής πληροφορίας και τη φωτομηχανική αναπα-
ραγωγή όλων των προμετωπίδων. Παρέχεται συνεπώς στον χρήστη το συ-
νολικό πλαίσιο για τη μελέτη της παραγωγής αλλά και, στην προοπτική μιας 
ιστορίας της ανάγνωσης, οι προϋποθέσεις για τη μελέτη της πρόσληψης του 
βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό. Τα βιβλία που καταγράφονται σε αυτόν 
τον τόμο τυπώθηκαν και διαβάστηκαν εν μέσω της δίνης που συντάραξε τον 
ευρύτερο οθωμανικό χώρο και είχε ως απτό αποτέλεσμα τη δημιουργία του 
πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή. Στη ριζική 
ανανέωση του κόσμου του βιβλίου που χαρακτηρίζει τα χρόνια αυτά (νέα 
τυπογραφικά/εκδοτικά κέντρα, νέο τιτλολόγιο, νέο γεωγραφικό στίγμα και 
σχετική διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού) αντιστοιχεί μια λογιοσύνη η 
οποία επίσης ανανεώθηκε με ρυθμούς πρωτόγνωρους. Άνθρωποι του βιβλί-
ου συνιστούν την κρίσιμη μάζα της διανόησης, την πρωτοπορία που σφρά-
γισε το νέο ιδεολογικό και πολιτικό πεδίο και εν πολλοίς μετέτρεψε εκείνη 
τη χαμένη επανάσταση σε νικηφόρα. Η διαφωτιστική εισαγωγή, με καίριους 
στατιστικούς δείκτες, και τα αναλυτικότατα ευρετήρια αρτιώνουν ένα πολύ-
τιμο εργαλείο για την κοινωνική ιστορία της ελληνικής παιδείας, την ιστορία 
των ιδεών και των συλλογικών συνειδήσεων σε μια κρίσιμη περίοδο  επανα-
στατικών ανατροπών. Εργαλείο εν τέλει εθνικής αυτογνωσίας.

Επιμέλεια: Πόπη Πολέμη
Τόμος: Τόμος Β΄ 1819-1832
Έτος έκδοσης: 2011
Αριθμός σελίδων: 751
ISBN πανόδετου: 978-960-250-479-6
Τιμή: 69,67 €

Βιβλιολογικό εργαστήρι «Φίλιππος 
Ηλιού». Φίλιππου Ηλιού κατάλοιπα
Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα
Τόμος Β΄ 1819-1832
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Έγρεο, φίλα μάτερ σημαίνει «Σήκω, αγαπημένη μητέρα». Είναι ένα εύγλωττο 
για τους υποψιασμένους αλλά όχι προκλητικό σύνθημα, που το εμπνεύστη-
καν από έναν στίχο της Οδύσσειας κάποιοι σκαπανείς της ελληνικής εθνικής 
ιδέας στις αρχές του 19ου αιώνα. Φυσικά, «αγαπημένη μητέρα» ήταν η Ελλά-
δα, που οι λίγοι αυτοί διανοούμενοι πίστευαν ότι μπορούσε πλέον, και έπρε-
πε, να αναστηθεί, στηριγμένη στις δικές της δυνάμεις. Το ανά χείρας βιβλίο 
αποτελεί καρπό της πρώτης συστηματικής προσπάθειας να εντοπιστούν, να 
παρουσιαστούν και να σχολιαστούν κείμενα και εικαστικά έργα της περιόδου 
που ονομάζουμε Τουρκοκρατία, κείμενα και έργα στα οποία η Ελλάδα πα-
ρουσιάστηκε προσωποποιημένη. Η προσωποποίηση έγινε προφανώς επειδή 
οι δημιουργοί των έργων αυτών, Έλληνες και ξένοι, θέλησαν να μιλήσουν 
στο κοινό τους παραστατικότερα για το παρελθόν, για το τότε παρόν ή για 
το προσδοκώμενο μέλλον της πάλαι ποτέ ένδοξης και στις μέρες τους πολι-
τικά υποταγμένης και πολιτιστικά καθυστερημένης χώρας, εκφράζοντας με 
διάφορα κίνητρα –πολιτικά πάντοτε στην ουσία τους –κρίσεις, εκτιμήσεις, 
προβλέψεις, ευχές, υποσχέσεις και προτροπές. Καλύπτεται το διάστημα 1464-
1821, προτάσσεται ωστόσο και μια επισκόπηση των προσωποποιήσεων της 
Αρχαίας Ελλάδας, από τον 5ο π.Χ. ώς τον 2ο μ.Χ. αιώνα.

Έτος έκδοσης : 2018
Αριθμός σελίδων : 235 με 47 α/μ εικόνες
Διαστάσεις : 14 x 21 εκ.
ISBN χαρτόδετου : 978-960-250-715-5
Τιμή : 11,20 €

Γιάννης Κόκκωνας
Έγρεο, φίλα μάτερ
Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας
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Πρόκειται για την επανέκδοση του πρώτου και μακροβιότερου από τα ελληνι-
κά περιοδικά των προεπαναστατικών χρόνων. Ο «Ερμής ο λόγιος» ιδρύθηκε 
το 1811 και ταυτίζεται με την ιστορία του νεοελληνικού Διαφωτισμού στην 
ύστατη περίοδό της. Θεωρείται το συλλογικό όργανο δημοσιότητας των Ελ-
λήνων της διασποράς, υποστηριζόταν οικονομικά από την εμπορική τάξη και 
υπηρέτησε με συνέπεια τους στόχους της ομάδας των λογίων. Το ΕΛΙΑ, στο 
πλαίσιο της ανατύπωσης παλαιών και δυσεύρετων περιοδικών, δημοσιεύει 
μια σειρά τευχών του περιοδικού.

Έτος έκδοσης: 1989
Τιμή: τόμοι Β, Γ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ & Ι: 8,52 € ο κάθε τόμος
τόμοι Δ-Ε & ΙΑ: 5,69 € ο κάθε τόμος
(O τόμος Α΄ είναι εξαντλημένος)
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Συλλογικό
Ερμής ο Λόγιος: 1811-1821 (τ. Α΄– ΙΑ΄) 



Έτος έκδοσης: 1983, 4η ανατ. 2002
Αριθμός σελίδων: 319
Διαστάσεις: 17 x 24
ISBN χαρτόδετου: 960-250-164-2
Τιμή: 11,72 €
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Η πρώτη έκδοση του άγνωστου ώς τότε απομνημονεύματος του Μακρυγιάν-
νη Οράματα και θάματα (1983), εκατόν τριάντα χρόνια μετά τη συγγραφή του 
και εβδομήντα πέντε μετά την έκδοση τών Απομνημονευμάτων, υπήρξε μεί-
ζον εκδοτικό γεγονός με πολλαπλή σημασία. Το δεύτερο έργο του στρατηγού 
Μακρυγιάννη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φιλολόγων, ιστορικών, γλωσσο-
λόγων, θεολόγων και άλλων ερευνητών, προκάλεσε ποικίλες συζητήσεις και 
αντιδράσεις, δέχτηκε σχόλια και ερμηνείες, που επιβεβαιώνουν τη  διαχρονι-
κή αξία του. Τα Οράματα και θάματα συμπληρώνουν και επεκτείνουν καίρια 
τα Απομνημονεύματα και ολοκληρώνουν την πνευματική και συγγραφική 
φυσιογνωμία του Μακρυγιάννη. Στη δεύτερη έκδοση (του 1985) αποκατα-
στάθηκαν τα λάθη που είχαν επισημανθεί στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν 
από την πρώτη έκδοση·  έτσι η μεταγραφή του χειρογράφου μπορεί να θε-
ωρηθεί οριστική. Παράλληλα, κυκλοφορεί και ένας τόμος με το χειρόγραφο 
του Μακρυγιάννη σε πανομοιότυπη έκδοση, σσ. 12 χ. α. + 297 (17 x 24).

Ι. Μακρυγιάννης
Οράματα και θάματα



Έτος έκδοσης: 1985
Αριθμός σελίδων: 12 χ. α. + 297
Διαστάσεις: 17 Χ 24
Τιμή: 10,65 €
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Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, εκτιμώντας τη σημασία που έχει η 
παρουσίαση ενός νέου έργου του στρατηγού Μακρυγιάννη, θεώρησε σκόπι-
μο να δώσει στο κοινό, παράλληλα με την έκδοση του κειμένου, αποκαταστη-
μένου κριτικά και φιλολογικά, και το ίδιο το χειρόγραφο σε πιστή φωτοτυπική 
αποτύπωση. Έτσι κάθε Έλληνας θα έχει μπροστά του το αδρό και απελέκητο 
γράψιμο του αγράμματου στρατηγού πολεμιστή (που έμαθε να γράφει στα 
τριάντα του χρόνια), πιστή και συγκινητική και αυτό απεικόνιση της αδάμα-
στης και ασυμβίβαστης προσωπικότητάς του. Παράλληλα, η πανομοιότυπη 
αυτή έκδοση (όπως ειπώθηκε και στον Προλογό της έκδοσης του κειμένου) 
θα αποτελέσει ασφαλή βάση για τη μελέτη της γλώσσας και του ύφους του 
Μακρυγιάννη, και ακόμη, ενδεχομένως, θα μπορέσει να συμβάλει στην πλη-
ρέστερη αποκατάσταση ή διόρθωση του κειμένου στα σημεία που παρέμειναν 
προβληματικά στους σημερινούς εκδότες. 

Ι. Μακρυγιάννης
Οράματα και θάματα. Το χειρόγραφο



Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι τελικές με την έκπτωση.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται o ΦΠΑ 6% για τα βιβλία.
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www.miet.gr

Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει εντός του 2021
Χρήστος Λούκος, Ιωάννης Καποδίστριας. Μια απόπειρα βιογραφίας


