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 «… για τον 
Μπουλγκάκωφ, ό,τι  

κι αν ήταν, αυτό και θα 
παραμείνει, ένα νέο-

αστικό εξάμβλωμα που 
ξερνάει το φαρμακερό,  

αν και αδύναμο σάλιο του 
πάνω στην εργατική τάξη 
και τα κομμουνιστικά της 

ιδεώδη».  

Κομσομόλσκαγια Πράβντα, 
14/10/1926Ο Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ 

(1891-1940) είναι ένας από τους 
σημαντικότερους νεότερους δρα-
ματουργούς της Ρωσίας. Η κριτι-
κή της κατάστασης στην πάλαι 
ποτέ Σοβιετική Ένωση βρίσκεται 
στον πυρήνα του έργου του που 
διακρίνεται για την καυστική 
του σάτιρα και το διεισδυτικό 
του χιούμορ. Ο συγγραφέας -του 
οποίου τα βιβλία και τα θεατρικά 
έργα δεν δημοσιεύτηκαν στην 
χώρα του κατά τη διάρκεια της 
ζωής του- δεν αναγνωρίστηκε 
παρά μόνο μετά θάνατον… Σή-
μερα συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στους κορυφαίους σύγχρονους 
λογοτέχνες, ενώ τα βιβλία του 
έχουν μεταφραστεί σε όλες σχε-

δόν τις γλώσσες του κόσμου.     

Οι Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού που ανήκουν 
στα πρώτα λογοτεχνικά πονήματα του Μπουλγκά-
κωφ και πρωτοδημοσιεύθηκαν τη διετία 1925-1926, 
αφενός δεν εμπίπτουν στον προβληματισμό της με-
τεπαναστατικής εποχής, αφετέρου όμως δεν εναρ-
μονίζονται ούτε και με την ιδεολογία των προεπα-
ναστατικών λογοτεχνών: Ο πρωτοπρόσωπος αφηγη-
τής στα επτά από τα συνολικά εννέα διηγήματα της 
συλλογής βρίσκεται σε μια τρομακτική απομόνωση, 
σχεδόν εκτός ιστορικής πραγματικότητας, σε έναν 
τόπο αδιάφορο εθνικά και ιδεολογικά, φυλακισμέ-
νος σχεδόν στην ερημιά ενός αποκομμένου από τον 
πολιτισμό, τις συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, τον 
ηλεκτρισμό, παραδόξως όμως άριστα οργανωμένου 
και καλά εξοπλισμένου νοσοκομείου και καλείται 
να αντιμετωπίσει μια τεράστια γκάμα από ασθένειες 
μολυσματικές και μη, αλλά πρωτίστως την άγνοια 
και την προκατάληψη των Ρώσων χωρικών. Την ίδια 
στιγμή, στη Μόσχα ηχούν τα κανόνια της Οκτωβρια-

νής  Επανάστασης του 1917…

Το 2012 προβλήθηκε με επιτυχία στην Μ. Βρετανία η 
τηλεοπτική σειρά με τίτλο A Young Doctor’s Notebook, 

βασισμένη στις Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού.  

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Σηµειώσεις 
ενός νεαρού γιατρού

Σ

Σ

Παράρτημα: 
Γράμμα προς την κυβέρνηση της ΕΣΣΔ. 
Ένα τηλεφώνημα με τον Στάλιν

διηγήματα
ISBN 978-618-82167-5-4
272 σελ.,12,80 €
εισαγωγή – Μετάφραση: 
Αλεξάνδρα ιωαννίδου

οι Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού που 
ανήκουν στα πρώτα λογοτεχνικά πονήματα 
του Μπουλγκάκωφ και πρωτοδημοσιεύ-
θηκαν τη διετία 1925-1926, αφενός δεν 
εμπίπτουν στον προβληματισμό της μετε-
παναστατικής εποχής, αφετέρου όμως δεν 
εναρμονίζονται ούτε και με την ιδεολογία 
των προεπαναστατικών λογοτεχνών: ο 
πρωτοπρόσωπος αφηγητής στα επτά από 
τα συνολικά εννέα διηγήματα της συλλογής 
βρίσκεται σε μια τρομακτική απομόνωση, 
σχεδόν εκτός ιστορικής πραγματικότητας, 
σε έναν τόπο αδιάφορο εθνικά και ιδεο-
λογικά, φυλακισμένος σχεδόν στην ερημιά 
ενός αποκομμένου από τον πολιτισμό, τις 
συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, τον ηλεκτρι-
σμό, παραδόξως όμως άριστα οργανωμέ-
νου και καλά εξοπλισμένου νοσοκομείου 
και καλείται να αντιμετωπίσει μια τεράστια 
γκάμα από ασθένειες μολυσματικές και μη, 
αλλά πρωτίστως την άγνοια και την προ-
κατάληψη των Ρώσων χωρικών. Την ίδια 
στιγμή, στη Μόσχα ηχούν τα κανόνια της 
οκτωβριανής  επανάστασης του 1917…

Ο συγγραφέας αυτός, στον οποίον οφείλουμε 
ένα από τα μείζονα μυθιστορήματα της σοβιετικής 
εποχής, το ο μετρ και η Μαργαρίτα, ακολουθώντας 
το παράδειγμα των μεγάλων Ρώσων ρεαλιστών (του 
Ντοστογέφσκι, του Τολστόι και του Τσέχοφ), μέσα 
σε εννέα διηγήματα μας δίνει την εικόνα μιας μικρής 
επαρχίας της Βορειοδυτικής Ρωσίας λίγο πριν από 
το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης με 
ρεαλιστική ακρίβεια αλλά και σπάνια κριτική ματιά.

Αναστάσης Βιστωνίτης, Το ΒηΜΑ 

Ο ανθρωπισμός, ο ρεαλισμός και η σάτιρα του 
Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ ηχούσαν ύποπτα στα αυτιά 
των κομματικών κριτών στην Σοβιετική Ένωση της 
δεκαετίας του ’20. Γι’ αυτό και οι σημειώσεις ενός 
νεαρού γιατρού (Εκδ. Ποικίλη Στοά), κοφτερής 
παρατηρητικότητας διηγήματα από τις εμπειρίες του 
στην προεπαναστατική ρωσική επαρχία, ήταν από τα 
κείμενα που έκαναν την κομσομόλσκαγια πράβντα 
να τον χαρακτηρίσει «νεοαστικό εξάμβλωμα»

ΒηΜΑgazino

Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ 
Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού
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Το πλουσιόπαιδο
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«Έγραψα μιαν αφήγηση 
για σένα… Είναι 

ειλικρινής, αμείλικτη αλλά 
με αγάπη – και νομίζω 

πως θα σ’ αρέσει… Θεωρώ 
ότι είναι ένα απ’ τα 

καλύτερα κείμενα που έχω 
γράψει ποτέ…»

Ο  Φ. Σ. Φιτζέραλντ  
στον κουμπάρο του Λάντλοου 
Φάουλερ, συμφοιτητή του στο 
πανεπιστήμιο του Πρίνστον, 

από την ζωή του οποίου 
εμπνεύσθηκε  

το Πλουσιόπαιδο.

Η νουβέλα Το πλουσιόπαιδο πρωτογράφτηκε το 
1924 στο Κάπρι της Ιταλίας και ολοκληρώθηκε 
την επόμενη χρονιά στο Παρίσι. Περιελήφθη το 
1926 στη συλλογή διηγημάτων All the Sad Young 
Men (Όλοι οι θλιμμένοι νέοι). Συνεχίζοντας τη 
μελέτη των επιπτώσεων του πλούτου στη ζωή 
ενός ανθρώπου, με την οποία είχε καταπιαστεί 
στον Υπέροχο Γκάτσμπυ, ο Αμερικανός συγ-
γραφέας καταδύεται με το Πλουσιόπαιδο στον 
κόσμο της αστικής αριστοκρατίας της Νέας 
Υόρκης του Μεσοπολέμου, των βιοτικών της συ-
νηθειών, των πεποιθήσεων και των εμμονών της. 
Ανατρέποντας διαρκώς τις προσδοκίες του ανα-
γνώστη του, ο Φιτζέραλντ πλάθει αριστοτεχνικά 
το λεπτό ψυχολογικό πορτραίτο ενός νεαρού 
άνδρα στη μετάβασή του από τη νεανική ηλικία 
στην ωριμότητα, αλλά και από την ανέμελη ζωή 

στη μοναξιά. 

Ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, 
από τους κύριους εκπροσώ-
πους της αποκαλούμενης Χα-
μένης Γενιάς των Αμερικανών 
λογοτεχνών του Μεσοπολέμου, 
συγκαταλέγεται στους σημαντι-
κότερους συγγραφείς του 20ού 
αιώνα. Με το ταλέντο του θα 
αποτυπώσει στο χαρτί μιαν ε-
ποχή υπερβολών, ακροτήτων 
και αποτυχιών, της οποίας υ-
πήρξε και ο ίδιος σύμβολο με 
την εκκεντρική του ζωή.  Ο Χε-
μινγουέυ έγραψε για τον Φιτζέ-
ραλντ: «Το ταλέντο του είναι 
τόσο φυσικό όσο το σχήμα που 
αφήνουν στη σκόνη τα φτερά 

μιας πεταλούδας»!

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Σ

Σ

διήγημα
ISBN 978-618-82167-1-6. 

88 σελ., 6,50 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής  

η νουβέλα Το πλουσιόπαιδο πρωτογρά-
φτηκε το 1924 στο κάπρι της ιταλίας και 
ολοκληρώθηκε την επόμενη χρονιά στο 
παρίσι. περιελήφθη το 1926 στη συλλογή 
διηγημάτων All the Sad Young Men (Όλοι 
οι θλιμμένοι νέοι). συνεχίζοντας τη μελέτη 
των επιπτώσεων του πλούτου στη ζωή ενός 
ανθρώπου, με την οποία είχε καταπιαστεί 
στον Υπέροχο Γκάτσμπυ, ο Αμερικανός 
συγγραφέας καταδύεται με το Πλουσιόπαι-
δο στον κόσμο της αστικής αριστοκρατίας 
της Νέας Υόρκης του Μεσοπολέμου, των 
βιοτικών της συνηθειών, των πεποιθήσεων 
και των εμμονών της. Ανατρέποντας διαρ-
κώς τις προσδοκίες του αναγνώστη του, ο 
Φιτζέραλντ πλάθει αριστοτεχνικά το λεπτό 
ψυχολογικό πορτραίτο ενός νεαρού άνδρα 
στη μετάβασή του από τη νεανική ηλικία 
στην ωριμότητα, αλλά και από την ανέμελη 
ζωή στη μοναξιά. 

Στο πλουσιόπαιδο, κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια του  
Υπέροχου Γκάτσμπι, ο Φιτζέραλντ καταδύεται στην αστική 

νεοϋορκέζικη ζωή του Μεσοπολέμου. […] 
Παίζοντας σταθερά με τις προσδοκίες του αναγνώστη,

 ο Φιτζέραλντ πλάθει αριστοτεχνικά το ψυχολογικό 
πορτρέτο ενός νεαρού άνδρα στη μετάβασή του 
από τη νεανική ηλικία στην ωριμότητα, αλλά και 

από την ανέμελη ζωή στη μοναξιά.  

Μιχάλης Μοδινός, ΤΑ ΝεΑ/ ΒιΒλιοδΡοΜιο

Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ
Το πλουσιόπαιδο 

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



Ένας άνδρας πενήντα ετών
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Είναι μια διήγηση γεμάτη 
αποτρόπαια κωμικές και 
αμήχανες καταστάσεις με 
τις οποίες, παρ’ όλα αυτά, 

γελάμε με ευλάβεια…
Τόμας Μαν

Ένας ανεκπλήρωτος 
γεροντικός έρωτας του Γκαίτε 

ήταν η αφορμή να γράψει ο 
Τόμας Μαν  -εμπνεόμενος και 
από τη νουβέλα  Ένας άνδρας 
πενήντα ετών- τον Θάνατο στη 

Βενετία. 

Ο Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον 
Γκαίτε θεωρείται ο πατέρας 
της σύγχρονης γερμανικής 
λογοτεχνίας. Ποιητής, μυθι-
στοριογράφος και δραματουρ-
γός, δημιούργησε ένα ογκω-
δέστατο έργο σε όλα σχεδόν 
τα είδη της λογοτεχνίας και σε 
πολλούς επιστημονικούς κλά-
δους. O Γκαίτε εγκαινιάζει το 
Bildungsroman με τον Βίλχελμ 
Μάιστερ, το ρεαλιστικό και 
συγχρόνως ουτοπικό πανόρα-
μα της γερμανικής κοινωνίας 
στου οποίου το δεύτερο μέρος 
είναι ενταγμένη η νουβέλα   

Ένας άνδρας πενήντα ετών. 

Ο Γκαίτε άρχισε να γράφει το Ένας άνδρας πενή-
ντα ετών το 1807, λίγο προτού κλείσει τα πενήντα. 
Δημοσιεύθηκε πρώτη φορά δέκα χρόνια αργότερα 
σε συντομευμένη μορφή και επανεκδόθηκε το 1821, 
ενταγμένο πλέον στο δεύτερο μέρος του μυθιστορή-
ματος για τον Βίλχελμ Μάιστερ. Στη σημερινή, πολύ 
πιο εκτεταμένη της μορφή, η ουσιαστικά αυτοτελής 
αυτή νουβέλα είδε το φως της δημοσιότητας το 
1829. Θέμα της έχει τη συναισθηματικά πολυτάρα-
χη και βιωματικά σύνθετη εμπειρία του αρχόμενου 
γήρατος, σε μια εποχή όπου η ηλικία των πενήντα 
ετών θεωρείται γενικά ως αφετηρία της σωματικής 
και πνευματικής παρακμής και αποσύνθεσης· «γέ-
ρων τις πεντηκοντούτης» σημειώνει κάπου σε ανά-
λογο πνεύμα ο Παπαδιαμάντης. Συμβολικό είναι το 
επεισόδιο όπου ο ήρωας χάνει ένα μπροστινό δόντι 
του, προαισθανόμενος ότι το σώμα του διαλύεται 
πλέον εις τα εξ ων συνετέθη. Ο Γκαίτε θέτει ερω-
τήματα για την ψυχική και κοινωνική σημασία του 
γήρατος και προβλέπει προφητικά τις επιπτώσεις 
που έχει στον σύγχρονο κόσμο μας ο συνδυασμός 
της φιλαρέσκειας με τις τεχνικές δυνατότητες της 

βιομηχανίας της ομορφιάς.

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Σ

Σ

Νουβέλα
ISBN 978-618-82167-0-9  
112 σελ., 7,50 €
Μετάφραση: σμαράγδα Αλεξάνδρου

ο Γκαίτε άρχισε να γράφει το Ένας άνδρας 
πενήντα ετών το 1807, λίγο προτού κλείσει 
τα πενήντα. δημοσιεύθηκε πρώτη φορά 
δέκα χρόνια αργότερα σε συντομευμένη 
μορφή και επανεκδόθηκε το 1821, ενταγ-
μένο πλέον στο δεύτερο μέρος του μυθι-
στορήματος για τον Βίλχελμ Μάιστερ. στη 
σημερινή, πολύ πιο εκτεταμένη της μορφή, 
η ουσιαστικά αυτοτελής αυτή νουβέλα είδε 
το φως της δημοσιότητας το 1829. Θέμα 
της έχει τη συναισθηματικά πολυτάραχη και 
βιωματικά σύνθετη εμπειρία του αρχόμενου 
γήρατος, σε μια εποχή όπου η ηλικία των 
πενήντα ετών θεωρείται γενικά ως αφετηρία 
της σωματικής και πνευματικής παρακμής 
και αποσύνθεσης· «γέρων τις πεντηκοντού-
της» σημειώνει κάπου σε ανάλογο πνεύμα 
ο παπαδιαμάντης. συμβολικό είναι το επει-
σόδιο όπου ο ήρωας χάνει ένα μπροστινό 
δόντι του, προαισθανόμενος ότι το σώμα 
του διαλύεται πλέον εις τα εξ ων συνετέθη. 
ο Γκαίτε θέτει ερωτήματα για την ψυχική και 
κοινωνική σημασία του γήρατος και προ-
βλέπει προφητικά τις επιπτώσεις που έχει 
στον σύγχρονο κόσμο μας ο συνδυασμός 
της φιλαρέσκειας με τις τεχνικές δυνατότη-
τες της βιομηχανίας της ομορφιάς.

Η αφήγηση επικεντρώνεται κυρίως στο θέμα του 
επερχόμενου γήρατος. Περιγράφονται με καθαρότητα, χωρίς 
μελοδραματισμούς αλλά με την ακρίβεια και την ψυχραιμία 
που δίδει η απόσταση, καταστάσεις που αποδεικνύονται 
κωμικές, αν και υποδηλώνουν την απογοήτευση του ατόμου 
που πλησιάζει τα πενήντα.

Χρύσα σπυροπούλου, κΑΘηΜεΡιΝη

Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε
Ένας άνδρας πενήντα ετών

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



Νουβέλα
ISBN 978-618-82167-6-1

152 σελ., 11,00 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

ιστορίες από τις Νότιες Θάλασσες, θρύλοι 
και αφηγήσεις από τον καιρό των φαλαινο-
θήρων και των κουρσάρων του ειρηνικού, 

περιγραφές εξωτικών όσο και σκληρών 
τόπων, ψυχογραφίες ανθρώπων σημαδεμέ-
νων από την περιπλάνηση και τη μοναξιά… 

Τα Μαγεμένα νησιά του Χέρμαν Μέλβιλ, 
σπονδυλωτή νουβέλα του 1854, μας ξα-

ναφέρνουν στον οικείο κόσμο του μεγάλου 
Αμερικανού συγγραφέα, τον κόσμο που 

τρία χρόνια πριν, το 1851, είχε ήδη βαλ-
θεί να σκιαγραφήσει στον Μόμπυ-Ντικ. οι 

θαυμαστές του Μέλβιλ θα βρουν κι εδώ τη 
γνωστή δεξιότητα με την οποία σκηνοθετεί 
την πλοκή, την εμμονή του στην απόδοση 

του αλλότριου, την έφεσή του προς το 
ανοίκειο και το δαιμονικό. Μορφές όπως η 
Χουνίλα, η χαροκαμένη χήρα, και ο Όμπερ-

λους, ο μισάνθρωπος και τυραννικός γέ-
ρος, ανήκουν στην πινακοθήκη των ηρώων 
του που όσα χρόνια κι αν περάσουν μένουν 

ανεξίτηλοι στη μνήμη του αναγνώστη.

Η συλλογή Μαγεμένα νησιά  
του μεγάλου Αμερικανού 
συγγραφέα μάς μεταφέρει  
σ΄ έναν κόσμο μαγικό και 

ποιητικό, βιβλικών διαστάσεων 
αλλά και θρησκευτικής πειθούς.

Αναστάσης Βιστωνίτης, 
Το ΒηΜΑ

Δέκα κομψοτεχνήματα 
συνθέτουν αυτή την ιδιότυπη 
νουβέλα (ή αλλιώς συλλογή 

έκκεντρων διηγημάτων), γεμάτη 
από μια ατόφια ποιητική της 

παρατήρησης και ταυτόχρονα της 
ενδοσκόπησης.

ηλίας Μαγκλίνης, 
κΑΘηΜεΡιΝη

Τρία χρόνια μετά 
 τον Μόμπι Ντικ του,  

ο Χέρμαν Μέλβιλ μας παρέδωσε 
ένα έξοχο χρονικό για τα νησιά 

Γκαλάπαγκος υπό μορφή 
αρθρωτής νουβέλας.

Μιχάλης Μοδινός, 
ΤΑ ΝεΑ/ ΒιΒλιοδΡοΜιο

Χέρμαν Μέλβιλ
Τα μαγεμένα νησιά

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



διηγήματα
ISBN 978-618-82167-7-8
192 σελ., 12,00 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

η διεισδυτική ματιά της Μάνσφηλντ επικε-
ντρώνεται στις γυναίκες της εποχής της. Γρά-
φει στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι σου-
φραζέτες διαδηλώνουν και φυλακίζονται στην 
Αγγλία. Γράφει για τις γυναίκες που ταλαντεύ-
ονται ανάμεσα στην υποταγή στον άνδρα και 
τις πρώτες δειλές προσπάθειες χειραφέτησής 
τους. Βλέπει την υποκρισία και τις αυταπάτες 
τους, τις κρυφές στιγμές της απόγνωσης και 
του θριάμβου τους. οι άντρες γύρω της είναι 
άξεστοι ή βλάκες που μπορούν να προσφέ-
ρουν μόνο βία, ανόητη αφοσίωση ή την υπο-
δούλωση του γάμου και των παιδιών.
Αναρρώνοντας από την αποβολή της και τον 
σύντομο γάμο της, γράφει τα πρώτα διηγή-
ματα της συλλογής Σε μια γερμανική πανσιόν 
–κάποια σαν πρωτοπρόσωπες σατιρικές 
σπουδές πάνω στους συγκατοίκους της στην 
πανσιόν, άλλα σαν περιδιαβάσματα πόλης 
με κλεφτές ματιές στις κρεβατοκάμαρες των 
σπιτιών και στις ζωές που ασφυκτιούν σε κλει-
στά, υπερβολικά ζεστά δωμάτια–, πλάθοντας 
εικόνες που αναδύονται με αναπάντεχη ελα-
φράδα ενώ εμπερικλείουν την τραγωδία.

Τα δεκατρία διηγήματα της 
συλλογής -σε πολύ καλή 
μετάφραση του Γιώργου 

Μπαρουξή- αποτελούν την 
καλύτερη εισαγωγή στο 

μετέπειτα έργο […] της γυναίκας 
που θεωρείται σήμερα από τις 
πρωτοπόρους της σύγχρονης 

αγγλόφωνης λογοτεχνίας.

ευγενία Μπογιάνου, ΑΥΓη

Η συγγραφέας εστιάζει την προσο-
χή της στις μικρές στιγμές, αυτές 
που αφήνουμε να περάσουν γιατί 
τις θεωρούμε ασήμαντες, και δη-
μιουργεί ένα «μπουκέτο» αθώων 

έως και αφελών περιστατικών, που 
όμως τονίζουν, με την παρουσία 

και την αξία τους, το φευγαλέο και 
το ευμετάβλητο της ζωής.

Χρύσα σπυροπούλου, 
κΑΘηΜεΡιΝη

 Ένα λογοτεχνικό παιχνίδι 
ανάμεσα στο ρουστικάλ κιτς 
και τη λεπταίσθητη ειρωνεία, 

με σύντομους διαλόγους, 
διαυγείς εικόνες και ζωντανούς 

χαρακτήρες. 

κώστας καλφόπουλος, 
κΑΘηΜεΡιΝη

Κάθρην Μάνσφηλντ
Σε μια γερμανική πανσιόν

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



ISBN: 978-618-82645-2-6

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας Σ

Ιστορίες αυτοχειρίας
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 «Δεν μπορώ να σκεφτώ 
άλλον αιώνα στην Ιστορία 

όπου θα έβρισκε κανείς 
συγκεντρωμένους σε ένα 

μέρος τόσους φιλέρευνους 
και συνάμα ευαίσθητους 

ανατόμους της ανθρώπινης 
ψυχής όσους μπορεί να 
συναντήσει κανείς στο 

σύγχρονο Παρίσι. Μπορώ 
να αναφέρω έναν –γιατί ο 
αριθμός τους δεν είναι σε 
καμία περίπτωση μικρός, 

[…]–, ή να ξεχωρίσω 
κάποιον από ένα ανώτερο 
γένος, έναν γνήσιο Λατίνο 
με τον οποίο αισθάνομαι 

ιδιαίτερα δεμένος: τον Γκυ 
ντε Μωπασσάν».

Φρίντριχ Νίτσε

Οι οχτώ Ιστορίες αυτοχειρίας δημοσιεύτηκαν ανάμε-
σα στο 1880 και το 1890, αρχικά στις εφημερίδες με τις 
οποίες συνεργαζόταν ο Μωπασσάν, για να ενταχθούν 
στη συνέχεια σε κάποια διαφορετική συλλογή διηγη-
μάτων η καθεμιά τους. Η κοινή τους θεματική αποτέ-
λεσε το έναυσμα για να παρουσιαστούν εδώ ως μία 
ενιαία ενότητα. Το θέμα της αυτοχειρίας είναι κάτι 
που απασχολούσε τον Μωπασσάν πολύ πριν επιχειρή-
σει να βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στις σύντο-
μες αυτές ιστορίες θα συναντήσουμε ένα ευρύ φάσμα 
από αυτόχειρες αλλά και από τις αιτίες που μπορεί να 

οδηγήσουν κάποιον στο απονενοημένο διάβημα.O  Γκυ ντε Μωπασσάν ήταν 
ένας εξέχων Γάλλος συγγρα-
φέας. Με μέντορά του τον 
Φλωμπέρ και σύγχρονό του τον 
Ζολά, ο Μωπασσάν ευτύχησε 
κατά τη διάρκεια της σύντομης 
ζωής του να αναγνωριστεί ως 
ένας από τους σπουδαιότερους 
συγγραφείς της εποχής του, 
χάρη στον διεισδυτικό ρεαλι-
σμό του και τη διαυγή γραφή 
του. Ανάμεσα στα πιο γνωστά 
του έργα είναι τα μυθιστορήμα-
τα Ο φιλαράκος και Μια ζωή, 
ωστόσο η μεγάλη του φήμη 
οφείλεται στα διηγήματά του. 
Το ύφος του επηρέασε πολλούς 
σύγχρονούς του αλλά και μετα-

γενέστερους συγγραφείς. 

Φρίντριχ Νίτσε

διηγήματα                                                                                                                 
ISBN 978-618-82645-2-6

152 σελ., 11,00 €
Μετάφραση: Γιάννης στρίγκος

οι οχτώ Ιστορίες αυτοχειρίας δημοσιεύτηκαν 
ανάμεσα στο 1882 και το 1890, αρχικά στις 

εφημερίδες με τις οποίες συνεργαζόταν ο 
Μωπασσάν, για να ενταχθούν στη συνέχεια σε 
κάποια διαφορετική συλλογή από νουβέλες η 
καθεμιά τους. η κοινή τους θεματική αποτέλε-
σε σίγουρα το έναυσμα για να παρουσιαστούν 
εδώ ως μια ενιαία ενότητα. Το θέμα της αυτο-

χειρίας είναι σίγουρα κάτι που απασχολούσε 
τον Μωπασσάν πολύ πριν επιχειρήσει να 

βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του. στις σύ-
ντομες αυτές ιστορίες θα συναντήσουμε ένα 

ευρύ φάσμα από αυτόχειρες, αλλά και από τις 
αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σε 

μια τέτοια απόφαση.

Ο συγγραφέας, βαθύς γνώστης της ανθρώπινης 
ψυχής, παρολίγον αυτόχειρας και ο ίδιος, πάσχει και 
συμπάσχει μαζί με τους ήρωές του σαν να είναι ένας 
απ’ αυτούς, βάζοντάς τους στο κέντρο της πένας του 
και καταθέτοντας συνταρακτικά πορτρέτα ανθρώπων 

που βρίσκονται μπροστά σ’ ένα χείλος, έτοιμοι να 
κάνουν εκείνο το ένα αποφασιστικό βήμα που θα 
τους περάσει, αμετάκλητα, στην αντίπερα όχθη.

ευγενία Μπογιάνου, ΑΥΓη

Προγράμματα ευθανασίας και οκτώ ιστορίες 
αυτοχειρίας από τον Γάλλο μάστορα της μικρής 

φόρμας, με ήρωες που ζουν σε μια ιστορική περίοδο 
θεωρητικά αισιόδοξη, αλλά που ξεριζώνονται από το 

προηγούμενο σταθερό κοινωνικό  
τους περιβάλλον…

Μιχάλης Μοδινός, 
ΤΑ ΝεΑ/ ΒιΒλιοδΡοΜιο

Γκυ ντε Μωπασσάν 
 Ιστορίες αυτοχειρίας

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



Ο Παράδεισος των γάτων
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Χόρχε Λουίς Μπόρχες
«Σ’ έναν γάτο»

Δεν είναι πιο σιωπηλοί οι καθρέφτες,
ούτε η αυγή η πολυκύμαντη  

είναι πιο απόκρυφη·
είσαι κείνος ο πάνθηρας 
που μόνο από μακριά,

στο φεγγαρόφωτο, μας επιτρέπει 
να κοιτάζουμε η μοίρα.
Μάταια σε ψάχνουμε 

μες στους ανεξιχνίαστους
μηχανισμούς κάποιου θεϊκού νόμου·

πιο απόμακρος κι από το δειλινό 
ή απ’ τον Γάγγη  

εσύ κρατάς της μοναξιάς 
το μυστικό αντικλείδι. 

Η ράχη σου αφήνεται στο ανάλαφρο 
του χεριού μου το χάδι. 

Αιώνες τώρα
που έχουν χαθεί στη λησμονιά, 

αφήνεις μόνο 
στο χέρι το δισταχτικό να σ’ αγαπά.

Ζεις σε αλλιώτικους καιρούς. 
Εξουσιάζεις

έναν κόσμο κατάκλειστο, 
όπως του ονείρου.

Μετάφραση: 
Δημήτρης Καλοκύρης

Στην ανθολογία αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικά 
έντεκα κορυφαίοι στην πλειονότητά τους εκπρόσω-
ποι της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο καθένας απ’ τους 
οποίους αναδεικνύει με τον μοναδικό του τρόπο τη 
σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον άνθρωπο και 
στη γάτα. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 
ιστοριών είναι η ενστικτώδης διάθεση ανεξαρτησίας 
του ζώου, που το κάνει να φαίνεται σαν να διεκδικεί 
από τον άνθρωπο μια σχέση αμοιβαιότητας. Έτσι πε-
ριγράφονται σχέσεις εξανθρωπισμένες που αναφέρο-
νται στην τάση για ελευθερία, στον έρωτα, στη ζηλο-
τυπία, στη σεξουαλικότητα, στην εξυπνάδα. Η γάτα, 
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώο, διατηρεί 
τον δικό της τρόπο ζωής, προσαρμοσμένη εντούτοις 
σε ένα περιβάλλον πέρα για πέρα ανθρώπινο, αλλά 
ταυτόχρονα γεμάτο απαιτητικά νιαουρίσματα και 

νωχελικά γουργουρητά!  

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Σ Σ

διηγήματα
ISBN 978-618-82645-3-3
158 σελ., 12,00 €
Ανθολόγηση - Μετάφραση: Γιούλη Τσίρου
3η ΧιλιΑδΑ 

στην ανθολογία αυτή παρουσιάζονται ενδει-
κτικά έντεκα κορυφαίοι στην πλειονότητά 
τους εκπρόσωποι της παγκόσμιας λογοτε-
χνίας, ο καθένας απ’ τους οποίους αναδει-
κνύει με τον μοναδικό του τρόπο τη σχέση 
που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον άνθρωπο 
και στη γάτα. κοινό χαρακτηριστικό όλων 
αυτών των ιστοριών είναι η ενστικτώδης 
διάθεση ανεξαρτησίας του ζώου, που το 
κάνει να φαίνεται σαν να διεκδικεί από τον 
άνθρωπο μια σχέση αμοιβαιότητας. Έτσι πε-
ριγράφονται σχέσεις εξανθρωπισμένες που 
αναφέρονται στην τάση για ελευθερία, στον 
έρωτα, στη ζηλοτυπία, στη σεξουαλικότητα, 
στην εξυπνάδα. η γάτα, περισσότερο από 
οποιοδήποτε άλλο ζώο, διατηρεί τον δικό 
της τρόπο ζωής, προσαρμοσμένη εντούτοις 
σε ένα περιβάλλον πέρα για πέρα ανθρώ-
πινο, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο απαιτητικά 
νιαουρίσματα και νωχελικά γουργουρητά!  

Σπουδαίοι συγγραφείς εξυμνούν 
τα ξεχωριστά προτερήματα αυτού 
του χαριτωμένου αιλουροειδούς, 

το οποίο μπορεί να είναι πιστό 
αλλά και εκδικητικό, πλάσμα 

τρυφερό, ανεξάρτητο, περήφανο, 
αύταρκες, μυστηριώδες, ενίοτε με 

υπερφυσικές ικανότητες.

 Χρύσα σπυροπούλου, 
κΑΘηΜεΡιΝη

Νομίζουμε πως είναι, σαφώς, 
σαφέστατα, ένα από τα μαστ 

βιβλία του χειμώνα, και πως θα 
αγαπηθεί πολύ. Κάποιο από τα 

διηγήματα σίγουρα θα κουμπώσει 
με την ιδιοσυγκρασία κάθε 

αναγνώστη. Γιατί δεν βλέπουν 
όλοι τις γάτες με ίδιο μάτι. Κανείς 

μας δεν το κάνει. 

 κυριάκος Αθανασιάδης, LIFO

Οποιος βρίσκει τον εαυτό του στην 
ευτυχή μόνωση της ανάγνωσης 

και της γραφής συντροφιά με γάτα, 
γνωρίζει καλά αυτό το αίσθημα 

ηρεμίας και αυτοσυγκέντρωσης. Το 
γουργουρητό της εξασφαλίζει τον 

εσωτερικό ρυθμό, ενώ είσαι μόνος 
χωρίς να νιώθεις ποτέ μόνος.

ηλίας Μαγκλίνης,
 κΑΘηΜεΡιΝη

Ο Παράδεισος των γάτων
Ράντγιαρντ κίπλινγκ, Γκυ Ντε Μωπασσάν, Έντγκαρ Άλλαν 
πόε, εμίλ Ζολά, σβεντ λέοπολντ, κολέτ, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, 
Τζαίημς Τζόυς, σαρλ Μπωντλαίρ, εμμανουήλ Ροΐδης

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ



Δευτέρα ή Τρίτη
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«Η Βιρτζίνια Γουλφ είναι 
μια από τις γυναίκες 
συγγραφείς που με 

ενδιέφεραν πολύ. Έχετε 
δει φωτογραφίες της; 

Ένα εξαιρετικά μοναχικό 
πρόσωπο… […] Η Βιρτζίνια 

Γουλφ είναι κάτι μεγάλο, 
κάτι οικουμενικό.»

Σιμόν ντε Μπωβουάρ

Με τη συλλογή αυτή, η Βιρτζίνια Γουλφ, η γυναί-
κα που επηρέασε όσο λίγοι τη λογοτεχνία του 20ού 
αιώνα, απέκτησε για πρώτη φορά τη φήμη της ως η 
συγγραφέας με την πιο ζωντανή φαντασία και το πιο 
λεπταίσθητο ύφος της εποχής της. Επηρεασμένη από 
τον Τζόυς, τον Προυστ και τις θεωρίες του Γουίλλιαμ 
Τζαίημς, του Μπεργκσόν και του Φρόυντ, επικέντρω-
σε τις προσπάθειές της στη δημιουργία ενός καινοτό-
μου μυθιστορηματικού ύφους που έδινε έμφαση στην 
αέναη ροή της συνείδησης, στο πέρασμα του χρόνου 
ως μια αλληλουχία επακόλουθων και πεπερασμένων 
στιγμών και ως μια μακρά ακολουθία  χρόνων και 
αιώνων, καθώς και στην ουσιαστική απροσδιοριστία 

του ανθρώπινου χαρακτήρα. 

Η Βιρτζίνια Γουλφ συγκατα-
λέγεται στους συγγραφείς που 
επηρέασαν καθοριστικά τη λο-
γοτεχνία του 20ού αιώνα με το 
πειραματικό στυλ της γραφής 
της και ιδίως με την  εφαρμογή 
στο μυθιστόρημα της τεχνικής 
της «αέναης ροής της συνείδη-
σης» – όρου που χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά ο κορυφαί-
ος ψυχολόγος και φιλόσοφος 
Γουίλλιαμ Τζαίημς. Τα πρω-
τοποριακά της έργα  Η κυρία 
Νταλογουέι, Στα κύματα και 
Μέχρι το φάρο σηματοδοτούν 
την απαρχή του κινήματος του 

μοντερνισμού. 

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Σ Σ

διηγήματα
ISBN 978-618-82645-4-0

120 σελ., 11,00 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

Με τη συλλογή αυτή, η Βιρτζίνια Γουλφ,
 η γυναίκα που επηρέασε όσο λίγοι τη λογο-
τεχνία του 20ού αιώνα, απέκτησε για πρώτη 
φορά τη φήμη της ως η συγγραφέας με την 
πιο ζωντανή φαντασία και το πιο λεπταίσθη-
το ύφος της εποχής της. επηρεασμένη από 
τον Τζόυς, τον προυστ και τις θεωρίες του 
Γουίλλιαμ Τζαίημς, του Μπεργκσόν και του 
Φρόυντ, επικέντρωσε τις προσπάθειές της 
στη δημιουργία ενός καινοτόμου μυθιστο-
ρηματικού ύφους που έδινε έμφαση στην 
αέναη ροή της συνείδησης, στο πέρασμα 

του χρόνου ως μια αλληλουχία επακόλου-
θων και πεπερασμένων στιγμών και ως μια 

μακρά ακολουθία  χρόνων και αιώνων, 
καθώς και στην ουσιαστική απροσδιοριστία 

του ανθρώπινου χαρακτήρα. 

Βιρτζίνια Γουλφ  
Δευτέρα ή Τρίτη

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ

«Η Βιρτζίνια Γουλφ είναι μια από τις γυναίκες συγγραφείς που 
με ενδιέφεραν πολύ. Έχετε δει φωτογραφίες της;

 Ένα εξαιρετικά μοναχικό πρόσωπο… […] 
Η Βιρτζίνια Γουλφ είναι κάτι μεγάλο, κάτι οικουμενικό…»

σιμόν ντε Μπωβουάρ



διήγημα                                                                                                                   
ISBN 978-618-82645-5-7                                                                                                    
72 σελ., 7,00 €
Μετάφραση: Μανώλης πιμπλής 

ο λουί Ρουμπιέ είχε τα πάντα –μια αγαπημένη 
οικογένεια, πλούσιες σοδειές, αφθονία, ευμά-
ρεια– και ήταν ευτυχισμένος. δεν υπολόγισε 
όμως τα καπρίτσια του ποταμού Γαρούνα, 
που, αφού γονιμοποίησε τη γη του, του τα 
παίρνει όλα πίσω. σε λίγες ώρες το όνειρο 
γίνεται εφιάλτης. η μοίρα του ανθρώπου είναι 
τρομερά ευάλωτη· και τα ανθρώπινα επιτεύγ-
ματα εύθραυστα απέναντι στις δυνάμεις της 
φύσης. Με αφορμή τις μεγάλες πλημμύρες 
του Γαρούνα το καλοκαίρι του 1875, ο Ζολά 
μας κόβει την ανάσα με μια διήγηση σε ρυθμό 
ασθμαίνοντα, όπου μέσα στα νερά του φο-
βερού ποταμού στροβιλίζονται τα πρόσωπά 
της μαζί με τους αναγνώστες, και κανείς δεν 
βγαίνει αλώβητος από το κατακλυσμιαίο αυτό 
γεγονός.

Εμίλ Ζολά  
Η πλημμύρα 

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ

«Ο ήρωάς μας δεν μπορεί πια να είναι το άσπιλο πνεύμα,
 ο αφηρημένος άνθρωπος του 18ου αιώνα. Είναι ένα πλάσμα 
που έχει μια φυσιολογία, αντικείμενο της επιστημονικής 
παρατήρησης της σύγχρονης εποχής μας, μια ύπαρξη που 
αποτελείται από όργανα και κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον 
το οποίο τη διαπερνά και την καθορίζει κάθε λεπτό».
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«…Θεωρώ ότι η 
σημαντικότερη επίδοση 
του ντε Κουίνσυ είναι 

το στυλ του, ιδίως όταν 
μιλάει για εφιάλτες, 

λαβυρίνθους και 
παρόμοια πράγματα. Οι 

προτάσεις του είναι επίσης 
λαβύρινθοι. Γνωρίζω από 
στήθους ολόκληρα εδάφιά 

του τα οποία μπορώ να 
σας απαγγείλλω ανά 

πάσα στιγμή – τα διάβασα 
και τα ξαναδιάβασα. 

Νομίζω ότι η επιρροή του 
υπήρξε μεγαλύτερη από 
εκείνη του Τσέστερτον, 

μεγαλύτερη ακόμα κι από 
εκείνη του Ρόμπερτ Λούις 

Στήβενσον…» 

Jorge Luis Borges, 
Conversaciones

O Τόμας Ντε Κουίνσυ, από 
τους σπουδαιότερους  Άγγλους 
συγγραφείς του 19ου αιώνα, απέ-
κτησε τη μεγάλη του φήμη με τα 
βιβλία Η δολοφονία ως μια εκ 
των καλών τεχνών και Οι εξομο-
λογήσεις ενός Άγγλου οπιομα-
νούς. Ο Μπωντλαίρ, ο Νικολάι 
Γκόγκολ, ο Μαλλαρμέ, ο Αντρέ 
Μπρετόν, ο Χ. Λ. Μπόρχες, ο 
Γουίλλιαμ Μπάροουζ, ο Έκτωρ 
Μπερλιόζ και ο Ανδρέας Εμπει-
ρίκος αγάπησαν τα έργα του και 

επηρεάστηκαν απ’ αυτά. 

Η νουβέλα Ο εκδικητής δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά 
το 1838 στο Blackwood’s Magazine. Με τη χαρακτηριστι-
κή του προσήλωση στη θεματική του φόνου, και το-
ποθετώντας την αφήγηση στο αστικό περιβάλλον της 
γερμανικής επαρχίας, ο ντε Κουίνσυ εξιστορεί μια σει-
ρά από βίαιες και μυστηριώδεις πράξεις τελετουργικής 
εκδικήσεως, εμμένοντας ιδίως στα κίνητρα του δράστη 
και το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Ο φόνος εκδικήσεως 
στον ντε Κουίνσυ είναι, όπως γράφει για τον συγγρα-
φέα ο Κωστής Παπαγιώργης, έγκλημα πρωτίστως ηθι-
κό. «Για να είναι ηθικό έγκλημα και όχι ηθικό ατύχημα, 
η δολοφονία πρέπει απαραιτήτως να συνεπάγεται προ-
σωπικά κίνητρα, μια προσωπική διαφορά με το θύμα».
 Επιπλέον, σε μια εποχή όπου τα πολιτικά αιτήματα της 
Γαλλικής Επανάστασης δεν έχουν ακόμη επικρατήσει 
οριστικά, ο Εκδικητής είναι ένα από τα πρωιμότερα 
λογοτεχνικά έργα όπου θίγεται χωρίς περιστροφές και 
ψιμύθια ο βαθύρριζος αντισημιτισμός των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών, αλλά και καταγγέλλεται η θεσμική αυθαι-

ρεσία και ο αυταρχισμός της κρατικής εξουσίας.

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

εκδικητήςO
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Νουβέλα
ISBN 978-618-82167-2-3

120 σελ., 7,50 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

η νουβέλα Ο εκδικητής δημοσιεύθηκε για 
πρώτη φορά το 1838 στο Blackwood’s 

Magazine. Με τη χαρακτηριστική του προσή-
λωση στη θεματική του φόνου, και τοποθετώ-
ντας την αφήγηση στο αστικό περιβάλλον της 
γερμανικής επαρχίας, ο ντε κουίνσυ εξιστορεί 
μια σειρά από βίαιες και μυστηριώδεις πράξεις 
τελετουργικής εκδικήσεως, εμμένοντας ιδίως 
στα κίνητρα του δράστη και το κοινωνικό τους 

υπόβαθρο. ο φόνος εκδικήσεως στον ντε 
κουίνσυ είναι, όπως γράφει για τον συγγραφέα 

ο κωστής παπαγιώργης, έγκλημα πρωτίστως 
ηθικό. «Για να είναι ηθικό έγκλημα και όχι ηθικό 
ατύχημα, η δολοφονία πρέπει απαραιτήτως να 
συνεπάγεται προσωπικά κίνητρα, μια προσω-

πική διαφορά με το θύμα». επιπλέον, σε μια 
εποχή όπου τα πολιτικά αιτήματα της Γαλλικής 

επανάστασης δεν έχουν ακόμη επικρατήσει 
οριστικά, ο Εκδικητής είναι ένα από τα πρωι-
μότερα λογοτεχνικά έργα όπου θίγεται χωρίς 
περιστροφές και ψιμύθια ο βαθύρριζος αντι-

σημιτισμός των ευρωπαϊκών κοινωνιών, αλλά 
και καταγγέλλεται η θεσμική αυθαιρεσία και ο 

αυταρχισμός της κρατικής εξουσίας.

Τόμας ντε Κουίνσυ 
Ο εκδικητής

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / ΜΥσΤηΡιο

Ο ντε Κουίνσυ με μεγάλη μαεστρία 
καταφέρνει να κλιμακώσει σε 

πολύ λίγες σελίδες το κλίμα τρό-
μου που επικρατεί στην πόλη, το-
νίζοντας το αίσθημα ανασφάλειας 

και την αγωνία των πολιτών. Τα 
εγκλήματα περιγράφονται με όλες 
τις φρικιαστικές λεπτομέρειες, γε-
γονός που προκαλεί συνέχεια το 
ερώτημα «Ποιος κρύβει μέσα του 

τόση οργή και γιατί;»

Αφροδίτη δημοπούλου, 
diavasame.gr

Με τη χαρακτηριστική του προσή-
λωση στη θεματική του φόνου, 
και τοποθετώντας την αφήγηση 
στο αστικό περιβάλλον της γερ-
μανικής επαρχίας, ο ντε Κουίνσυ 
εξιστορεί μια σειρά από βίαιες και 
μυστηριώδεις πράξεις τελετουρ-
γικής εκδικήσεως, εμμένοντας 

ιδίως στα κίνητρα του δράστη και 
το κοινωνικό τους υπόβαθρο.

Γιώργος Βαϊλάκης, 
ηΜεΡησιΑ

Ο εκδικητής μιλά με παρρησία 
 και τόλμη για το μεγάλο σαράκι 
της Ευρώπης, τον αντισημιτισμό, 

και το κάνει παραστατικά και  
με πάσα λεπτομέρεια.

κυριάκος Αθανασιάδης, 
AMAGI



Η δίκη για φόνο 
και άλλα µυστήρια
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Αν ο Σαίξπηρ είναι όλα 
αυτά που ο Τολστόι 
απέδειξε ότι είναι, 

πώς γίνεται να 
τον θαυμάζουν όλοι; 

Προφανώς η απάντηση  
δεν μπορεί παρά να είναι  

ένα είδος μαζικής ύπνωσης
 ή «επιδημικής υποβολής».

Τζωρτζ Όργουελ

Οι περισσότεροι σύγχρονοι αναγνώστες δεν θεωρούν 
τον μεγάλο Κάρολο Ντίκενς συγγραφέα μυστηρίου 
και αστυνομικών ιστοριών… Μια προσεκτικότερη, 
όμως, ματιά στο σύνολο του έργου του μας δείχνει ότι 
σε μια εποχή που το λογοτεχνικό είδος του μυστηρίου 
και των περιπετειών των ντετέκτιβ βρισκόταν ακόμα 
στα σπάργανα, ο Ντίκενς ενέτασσε το μυστήριο και το 
έγκλημα με αμεσότητα και μαεστρία σε σχεδόν κάθε 
του μυθιστόρημα ή νουβέλα, με τρόπο ώστε να μπορεί 
σήμερα να θεωρείται –δικαιολογημένα– πρωτεργάτης 
στην εξέλιξη του είδους αυτού. Έχοντας εργαστεί σε 
δικηγορικό γραφείο, αλλά και στο δικαστικό ρεπορ-
τάζ ως δημοσιογράφος, ο Ντίκενς άντλησε πλούσιο 

υλικό για το έργο του. 

Μ άστορας του ρεαλιστικού 
μυθιστορήματος και γνωστός 
για τα επικά του έργα Πόλεμος 
και Ειρήνη, Άννα Καρένινα 
και Ανάσταση, ο Λέων Τολστόι 
είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους συγγραφείς του κόσμου. 
Στο πολύπλευρο και ογκώδες 
λογοτεχνικό του έργο αναλύει 
με μεγάλη ενάργεια τα προβλή-
ματα της ρωσικής κοινωνίας. 
Η ιδιάζουσα κοσμοθεωρία του 
οδήγησε στην καταδίκη πολλών 
από τα έργα του και στον αφο-
ρισμό του από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία. Σήμερα θεωρείται 
ως ένα από τα λαμπρότερα 

μυαλά της ανθρωπότητας.

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

διηγήματα
ISBN 978-618-82645-0-2
128 σελ., 9,00 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

οι περισσότεροι σύγχρονοι αναγνώστες 
δεν θεωρούν τον μεγάλο κάρολο Ντίκενς 
συγγραφέα μυστηρίου και αστυνομικών 
ιστοριών… Μια προσεκτικότερη, όμως, μα-
τιά στο σύνολο του έργου του μας δείχνει 
ότι σε μια εποχή που το λογοτεχνικό είδος 
του μυστηρίου και των περιπετειών των 
ντετέκτιβ βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα, ο 
Ντίκενς ενέτασσε το μυστήριο και το έγκλη-
μα με αμεσότητα και μαεστρία σε σχεδόν 
κάθε του μυθιστόρημα ή νουβέλα, με τρόπο 
ώστε να μπορεί σήμερα να θεωρείται –δι-
καιολογημένα– πρωτεργάτης στην εξέλιξη 
του είδους αυτού. Έχοντας εργαστεί σε 
δικηγορικό γραφείο, αλλά και στο δικαστικό 
ρεπορτάζ ως δημοσιογράφος, ο Ντίκενς 
άντλησε πλούσιο υλικό για το έργο του.

Κάρολος Ντίκενς
Η δίκη για φόνο και άλλα μυστήρια

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / ΜΥσΤηΡιο

«Είναι ο Ντίκενς ο μεγαλύτερος Άγγλος μυθιστοριογράφος; 
Λίγοι θα αμφισβητούσαν ότι είναι ο πιο Άγγλος από 
τους Άγγλους συγγραφείς και ότι τα πιο ολοκληρωμένα 
μυθιστορήματά του είναι έργα μιας ασύγκριτης ιδιοφυΐας που 
ξεχειλίζει από ενέργεια, φαντασία και εκτυφλωτική έμπνευση. 
Το ταλέντο του στην απεικόνιση είναι αναμφισβήτητα 
εφάμιλλο μ’ εκείνο του Σαίξπηρ και η στυλιστική του ευελιξία 
είναι καταπληκτική […]».

Τζόυς κάρολ Όουτς



Νουβέλα
ISBN 978-618-82645-6-4 

136 σελ., 11,00 €
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής

Ο Ζωντανός νεκρός είναι μια νουβέλα του 
ουίλκι κόλλινς της οποίας η κεντρική ιδέα 

ανάγεται σε μια αληθινή υπόθεση  που 
απασχόλησε τη δικαιοσύνη στην Αμερική το 

1819 και πρόκειται για την πρώτη αποδε-
δειγμένη δικαστική πλάνη στην ιστορία των 

ηπΑ. η πραγματική αυτή ιστορία προσφέρει 
τον καμβά πάνω στον οποίο ο ουίλκι κόλ-

λινς συνθέτει τη μυθοπλασία του και ανα-
πτύσσει την κριτική του για τις συστημικές 

και εγγενείς αδυναμίες της αμερικανικής δι-
καιοσύνης, που συχνά καταδικάζει αθώους 
βασισμένη σε ψευδείς μαρτυρίες, παραβλέ-
ψεις αποδεικτικών στοιχείων και υποκειμε-
νικές αντιλήψεις των λειτουργών της. Ένας 

δικηγόρος που πάσχει από υπερκόπωση, 
μια δίκη που εξελίσσεται  σε παρωδία, 

ακόμα και μια παράλληλη αισθηματική πε-
ριπέτεια για να απαλύνει την αυστηρότητα 
του νόμου, συνθέτουν την πρώτη ύλη της 

συναρπαστικής μυθιστορηματικής εκδοχής 
της ιστορίας.

Ουίλκι Κόλλινς
Ο ζωντανός νεκρός

κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / ΜΥσΤηΡιο



διηγήματα
ISBN 978-618-82645-7-1                                                                                     
172 σελ., 12 €
Ανθολόγηση-εισαγωγή: 
Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης

σ’ αυτή την ανθολογία παρουσιάζονται  έξη 
σημαντικές γυναίκες που έζησαν και έγραψαν 
στην διάρκεια του δέκατου ενάτου αιώνα, η 
κάθε μια από τη δική της σκοπιά, αντιμέτω-
πη με τις καθόλου ευνοϊκές συνθήκες της 
εποχής τους απέναντι σε γυναίκες που τολ-
μούσαν να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα.  οι έξη πρώιμες αυτές  ιστορίες μυ-
στηρίου και αγωνίας με υποθέσεις απαγωγών, 
ναρκωτικών, φαντασμάτων και μεταφυσικών 
φαινόμενων εντυπωσιάζουν με την σύγχρονη 
αφηγηματική τους ένταση και την διαχρονική 
αντοχή της κλασικής γραφής.

Οι κυρίες του μυστηρίου
κλΑσικΑ κειΜεΝΑ / λοΓοΤεΧΝιΑ

Η ραγδαία αύξηση των γυναικών που είχαν πρόσβαση στην 
ανώτατη εκπαίδευση σήμανε την επί ίσοις όροις συμμετοχή 
τους στα πνευματικά τεκταινόμενα της εποχής στα οποία 
πολλές φορές μάλιστα υπήρξαν πρωτοπόρες. Οι γυναίκες 
συγγραφείς διακρίθηκαν για την πλατύτητα των θεματικών 
τους επιλογών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ιστορίες 
μυστηρίου, αγωνίας και τρόμου, οι μεταφυσικές υποθέσεις και 
οι αστυνομικές περιπέτειες, λογοτεχνικά πεδία δηλαδή που 
θεωρούντο ανδρική αποκλειστικότητα!  
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«…Για τα προσωπικά της 
χαρίσματα δεν χρειάζεται 
να πω τίποτα. Οι φίλοι της 

τα γνωρίζουν και δεν θα την 
ξεχάσουν ποτέ. Αλλά δεν 

γνώρισα ποτέ άλλη γυναίκα 
της οποίας η μεγαλύτερη 

ευτυχία ήταν να κάνει τους 
άλλους ευτυχισμένους…»

Από τον επικήδειο 
του Φ. Ένγκελς  

για την Τζένη Μαρξ

«Είχε ένα λαμπρό και 
εύθυμο πνεύμα. Τα 

γράμματα που απηύθυνε 
στους φίλους της, γράμματα 

που έρρεαν αβίαστα  
από τη γοργή της γραφίδα,  

είναι πραγματικά 
αριστοτεχνικά επιτεύγματα 

μιας παλλόμενης και 
αυθεντικής διάνοιας. Ήταν 
γιορτή να παίρνεις γράμμα 

από την Τζένη Μαρξ!»

Πωλ Λαφάργκ, Αναμνήσεις 
από τον Καρλ Μαρξ, 1890

Η Τζένη φον Βεστφάλεν - 
Μαρξ, η «Τζένη της καρδιάς 
μου», όπως την αποκαλούσε ο 
σύζυγός της Καρλ, ανήκε στην 
υψηλή πρωσική αριστοκρατία. 
Από την στιγμή όμως που γνώ-
ρισε τον Μαρξ, αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά σ’ εκείνον και 
μοιράστηκε με άπειρη υπομο-
νή και δύναμη το συγκλονιστι-
κό πεπρωμένο του που έμελλε 
να αλλάξει τον κόσμο. Υπέφε-
ρε, εξορίστηκε, δοκιμάστηκε 
σκληρά από την ανέχεια, χω-
ρίς ποτέ να χάσει το πηγαίο και 
καλοπροαίρετο χιούμορ της 
και την εμπιστοσύνη της στην 
υπόθεση της εργατικής τάξης. 
Η μαχητική της στράτευση στο 
πλευρό του μεγάλου έρωτα της 
ζωής της έπαιξε τον σημαντι-
κότερο ρόλο στην ολοκλήρω-

ση του έργου του.

Η σχεδόν μεταφυσική λατρεία γύρω από το πρόσωπο 
του Μαρξ, του έχει αποστερήσει κατά κάποιο τρόπο 
την ανθρώπινή του διάσταση. Έχοντας παγιώσει την 
ιστορική του εικόνα, δύσκολα μπορεί να «βολευτεί» 
στο ένδυμα της καθημερινότητας, έτσι ώστε η εκδο-
χή του Μαρξ ως αντικειμένου του πόθου να φαντά-
ζει σχεδόν βέβηλη… Κι όμως, ο ερωτευμένος Μαρξ, 
ο Μαρξ της οικογένειας, των φίλων, του καθημερινού 
βίου, της περιπέτειας, των αγώνων, των απίστευτων 
δυσκολιών, είναι αυτός που ζωντανεύει μέσα από τις 
συγκλονιστικά αποκαλυπτικές επιστολές της γλυκιάς 
του «γαϊδουρίτσας», όπως περιπαιχτικά αποκαλούσε 
τη λατρεμένη του σύζυγο, Τζένη φον Βεστφάλεν. Οι 54 
επιστολές του παρόντος τόμου καλύπτουν ένα μέρος 
της πληθωρικής επιστολογραφίας της Τζένης (από και 
προς την Τζένη φον Βεστφάλεν-Μαρξ έχουν διασωθεί 
συνολικά 320 επιστολές) σε μιαν ιστορική περίοδο που 
ξεκινά από το 1839 και φτάνει ως το 1869. Την περίοδο 
αυτή συμβαίνουν στην Ευρώπη κοσμοϊστορικά γεγο-
νότα. Είναι η εποχή που οι λαοί σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη επαναστάτησαν και απείλησαν το πολιτικό και 
κοινωνικό κατεστημένο. Είναι η εποχή που η εργατική 
τάξη, το προλεταριάτο, ξεκινά σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη τους αγώνες για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης 

ζωής με πολιτικά δικαιώματα. 

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

«Λατρεµένε µου Καρλ...»

Σ

Σ

επιστολές
ISBN 978-618-82167-4-7                                                                                     

256 σελ., 12,80 €
εισαγωγή: Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης
Ανθολόγηση-Μετάφραση-σημειώσεις: 

Γιούλη Τσίρου

ο ερωτευμένος Μαρξ, ο Μαρξ της οικογέ-
νειας, των φίλων, του καθημερινού βίου, 

της περιπέτειας, των αγώνων, των απίστευ-
των δυσκολιών, είναι αυτός που ζωντανεύει 
μέσα από τις συγκλονιστικά αποκαλυπτικές 
επιστολές της γλυκιάς του «γαϊδουρίτσας», 

όπως περιπαιχτικά αποκαλούσε τη λατρε-
μένη του σύζυγο, Τζένη φον Βεστφάλεν. οι 

54 επιστολές του παρόντος τόμου καλύ-
πτουν ένα μέρος της πληθωρικής επιστολο-
γραφίας της Τζένης (από και προς την Τζένη 

φον Βεστφάλεν-Μαρξ έχουν διασωθεί 
συνολικά 320 επιστολές) σε μιαν ιστορική 

περίοδο που ξεκινά από το 1839 και φτάνει 
ως το 1869. Την περίοδο αυτή συμβαίνουν 

στην ευρώπη κοσμοϊστορικά γεγονότα. εί-
ναι η εποχή που οι λαοί σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη επαναστάτησαν και απείλησαν το πολι-

τικό και κοινωνικό κατεστημένο. είναι η εποχή 
που η εργατική τάξη, το προλεταριάτο, ξεκινά 
σε ολόκληρη την ευρώπη τους αγώνες για 
τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής με πο-

λιτικά δικαιώματα. 

Τζένη φον Βεστφάλεν - Μαρξ 
«Λατρεμένε μου Καρλ…»

Η γυναίκα του Καρλ Μαρξ εξομολογείται

πΡοσΩπΑ κΑι ιδεεσ

Για πρώτη φορά συγκεντρωμένες σε τόμο, και οι 
περισσότερες για πρώτη φορά μεταφρασμένες, 
κυκλοφορούν στα ελληνικά οι επιστολές της συζύγου του 
Καρλ Μαρξ, της Τζένης, μιας Πρωσίδας αριστοκράτισσας 
που αφιερώθηκε στον σύζυγό της και στην επανάσταση. 
Μέσα από τα γράμματά της αποκαλύπτονται πολύ 
ενδιαφέρουσες πτυχές της καθημερινότητας του Μαρξ.

δημήτρης Μανιάτης, ΤΑ ΝεΑ/ ΒιΒλιοδΡοΜιο
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«Θα ’ρθει μια μέρα που 
εσύ Γαλλία, εσύ Ρωσία, εσύ 

Ιταλία, εσύ Αγγλία, εσύ 
Γερμανία, εσείς έθνη της 
ηπείρου, δίχως να χάσετε 
τις ιδιαιτερότητες και το 

μεγαλείο σας, θα ενωθείτε 
και θα δημιουργήσετε την 
ευρωπαϊκή αδερφοσύνη…
Θα ’ρθει μια μέρα που δεν 

θα υπάρχουν πια άλλα πεδία 
μαχών παρά οι αγορές που 

θα ανοίγουν στο εμπόριο και 
τα μυαλά που θα ανοίγουν 

στις ιδέες…
Θα ’ρθει μια μέρα που οι 

βόμβες θα αντικατασταθούν  
από την καθολική 

ψηφοφορία των λαών κι από 
τη σεβάσμια διακυβέρνηση 

μιας μεγάλης κυρίαρχης 
ευρωπαϊκής συγκλήτου…»

Από την εναρκτήρια ομιλία  
του Βίκτωρος Ουγκώ  

στο Συνέδριο για την Ειρήνη, 
στις 21 Αυγούστου 1849.

Aπό τους σημαντικότερους 
λογοτέχνες της Γαλλίας, ο Ου-
γκώ θεωρείται ο ηγέτης της ρο-
μαντικής κίνησης στη γαλλική 
λογοτεχνία  καθώς επίσης και 
ένας από τους πλέον παραγω-
γικούς και πολύπλευρους συγ-
γραφείς της. Αν και εκτός Γαλ-
λίας είναι γνωστός κυρίως για 
τα μυθιστορήματα  Η Παναγία 
των Παρισίων και  Οι Άθλιοι, 
στη χώρα του διακρίθηκε και 
για τη συνεισφορά του στην 
ποίηση και το δράμα. Κατά 
την τελευταία περίοδο της 
ζωής του γνώρισε τη λατρεία 
του γαλλικού έθνους και έγι-
νε αποδέκτης μεγάλων τιμών.  
Προ πάντων, όμως, στάθηκε 
ο ποιητής του νέου κόσμου, ο 
ζηλωτής της Ενωμένης Ευρώ-
πης, ο προφητικός φιλόσοφος 

της νέας εποχής.

Απευθυνόμενος στους εξόριστους προγραμμένους 
Γάλλους συμπατριώτες του στη Μεγάλη Βρετανία, ο 
Βίκτωρ Ουγκώ μας παραδίδει ένα μεγαλειώδες αντι-
πολεμικό κείμενο, ένα απαστράπτον κατηγορώ ενα-
ντίον της μοναρχίας και της απολυταρχίας, συνθέτο-
ντας ταυτόχρονα τον ύμνο της Ενωμένης Ευρώπης, 
ενός οράματος συγκλονιστικά επίκαιρου στις μέρες 
μας. Καταγγέλλοντας τις καταστρεπτικές συνέπειες 
των αλλεπάλληλων ευρωπαϊκών πολεμικών συγκρού-
σεων, εμπνέεται από μια πολιτική που κάνει λόγο για 
την αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης! Μιας Ευ-
ρώπης όπου «…δεν θα υπήρχαν σύνορα, ούτε τελωνο-
φύλακες, ούτε δασμοί̇ οι συναλλαγές θα ήταν ελεύ-
θερες̇ μια γιγαντιαία πλημμυρίδα και άμπωτη χρημά-
των και προϊόντων…», μιας Ευρώπης με «…ένα κοινό 
νόμισμα, σε δύο μορφές, μεταλλική  και χάρτινη,  που 
θα είχε για στήριγμά του το κεφάλαιο “Ευρώπη”  και 
για κινητήριο δύναμή του την ελεύθερη εργασία δια-
κοσίων εκατομμύριων ανθρώπων…», μιας Ευρώπης 
όπου «… η αδελφοσύνη θα γεννούσε την αλληλεγγύη̇ 
το κέρδος όλων θα ήταν η περιουσία του καθενός, η 

εργασία του καθενός η εγγύηση όλων».

Σχεδιασμός εξωφύλλου
Δημήτρης Λύρας

Υµνος 
στην Ενωµένη Ευρώπη

Σ

Σ

επιστολές και κείμενα
ISBN 978-618-82167-3-0
112 σελ., 7,50 €
εισαγωγή: Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης
Μετάφραση-σημειώσεις: 
Αλεξάνδρα Μπρουντζάκη

Απευθυνόμενος στους εξόριστους προγραμ-
μένους Γάλλους συμπατριώτες του στη Μεγά-
λη Βρετανία, ο Βίκτωρ ουγκώ μας παραδίδει 
ένα μεγαλειώδες αντιπολεμικό κείμενο, ένα 
απαστράπτον κατηγορώ εναντίον της μοναρ-
χίας και της απολυταρχίας, συνθέτοντας ταυ-
τόχρονα τον ύμνο της ενωμένης ευρώπης, 
ενός οράματος συγκλονιστικά επίκαιρου στις 
μέρες μας. καταγγέλλοντας τις καταστρεπτι-
κές συνέπειες των αλλεπάλληλων ευρωπαϊ-
κών πολεμικών συγκρούσεων, εμπνέεται από 
μια πολιτική που κάνει λόγο για την αναγκαι-
ότητα της ενωμένης ευρώπης! Μιας ευρώ-
πης όπου «…δεν θα υπήρχαν σύνορα, ούτε 
τελωνοφύλακες, ούτε δασμοί οι συναλλαγές 
θα ήταν ελεύθερες μια γιγαντιαία πλημμυρίδα 
και άμπωτη χρημάτων και προϊόντων…», μιας 
ευρώπης με «…ένα κοινό νόμισμα, σε δύο 
μορφές, μεταλλική  και χάρτινη,  που θα είχε 
για στήριγμά του το κεφάλαιο “ευρώπη”  και 
για κινητήριο δύναμή του την ελεύθερη εργα-
σία διακοσίων εκατομμύριων ανθρώπων…», 
μιας ευρώπης όπου «… η αδελφοσύνη θα 
γεννούσε την αλληλεγγύη· το κέρδος όλων 
θα ήταν η περιουσία του καθενός, η εργασία 
του καθενός η εγγύηση όλων».

Βίκτωρ Ουγκώ                                                                                                                 
Ύμνος στην Ενωμένη Ευρώπη                                                                                          
Έργα και λόγοι από την εξορία

πΡοσΩπΑ κΑι ιδεεσ

«Θα ’ρθει μια μέρα που εσύ Γαλλία, εσύ Ρωσία, εσύ 
Ιταλία, εσύ Αγγλία, εσύ Γερμανία, εσείς έθνη της 
ηπείρου, δίχως να χάσετε τις ιδιαιτερότητες και το 
μεγαλείο σας, θα ενωθείτε και θα δημιουργήσετε 
την ευρωπαϊκή αδερφοσύνη…
Θα ’ρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχουν πια άλλα 
πεδία μαχών παρά οι αγορές που θα ανοίγουν στο 
εμπόριο και τα μυαλά που θα ανοίγουν στις ιδέες…
Θα ’ρθει μια μέρα που οι βόμβες θα 

αντικατασταθούν από την καθολική ψηφοφορία 
των λαών κι από τη σεβάσμια διακυβέρνηση μιας 
μεγάλης κυρίαρχης ευρωπαϊκής συγκλήτου…»

Από την εναρκτήρια ομιλία  
του Βίκτωρος ουγκώ  

στο συνέδριο για την ειρήνη, 
στις 21 Αυγούστου 1849.



κριτική πραγματεία
ISBN 978-618-82167-9-2

192 σελ., 13,00 €
εισαγωγή-Μετάφραση: 
Αλεξάνδρα ιωαννίδου

η εξίσωση μοιάζει απλή: πάντα όταν μια 
λογοτεχνική αυθεντία λοιδορείται από μια 

άλλη έχουμε ένα λογοτεχνικό γεγονός. Το 
κείμενο του Τολστόι Για τον Σαίξπηρ και το 
δράμα δεν ήταν ούτε το πρώτο ούτε το τε-

λευταίο που αμφισβητούσε τον Άγγλο βάρ-
δο, θεωρείται όμως από τα σπουδαιότερα. 

πριν από τον Τολστόι, τον σαίξπηρ είχαν 
επικρίνει αυστηρότατα και άλλοι. Ανάμεσά 

τους ο Αλεξάντερ πόουπ το 1725: «[…] 
πρέπει να αποδεχτεί κανείς πως, παρά τα 

μεγάλα επιτεύγματά του, έχει σχεδόν εξίσου 
μεγάλα ελαττώματα και πως, όπως σίγουρα 

έγραψε καλύτερα, ίσως έγραψε και χειρό-
τερα από οποιονδήποτε άλλο». Μερικά 

χρόνια αργότερα, το 1768, ο Βολταίρος 
περιέγραψε τον σαίξπηρ ως «καλή αλλά 

απαίδευτη φύση: δεν έχει ούτε κανονικό-
τητα ούτε τέχνη» και την τραγωδία του ως 

«χάος που φωτίζεται από εκατό αχτίδες 
φωτός». 

Λέων Τολστόι
Για τον Σαίξπηρ και το δράμα

πΡοσΩπΑ κΑι ιδεεσ

Ο κορυφαίος Ρώσος συγγραφέας αναλύει διεξοδικά τον 
Βασιλιά ληρ και αποφαίνεται ότι πρόκειται όχι μόνο για 
υπερτιμημένο αλλά και για κακό έργο… Αν την πραγματεία 
του Τολστόι Για τον σαίξπηρ και το δράμα την είχε γράψει 
άλλος, δεν επρόκειτο σήμερα κανείς να ασχοληθεί με 
αυτήν. Κι άλλοι έχουν βρει ελαττώματα στον Σαίξπηρ. 
Κανείς τους όμως δεν ήταν Τολστόι.

Αναστάσης Βιστωνίτης, Το ΒηΜΑ

Παράρτημα:
Τζωρτζ Όργουελ

Ο Ληρ, ο Τολστόι και ο τρελός
Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής



ISBN 978-618-82167-8-5
136 σελ., 10,00 €

Το «ελληνικό πρόβλημα» δεν είναι  η σω-
ρευτική ύφεση, η ανεργία και οι νέες μορφές 
φτώχειας, δεν είναι η οπισθοχώρηση των 
τελευταίων δεκατεσσάρων μηνών, το τρίτο 
μνημόνιο και η επιστροφή σε ύφεση, δεν είναι 
η απουσία επενδύσεων και η αβεβαιότητα 
ως προς τη δυνατότητα επανέναρξης της 
πραγματικής οικονομίας, αλλά  κάτι πολύ 
βαθύτερο, που ξεπερνά ακόμα και το κλίμα 
κοινωνικής και οικονομικής απαισιοδοξίας. 
είναι η απώλεια βαθμών εθνικής ισχύος. είναι 
η αδυναμία πολιτικής και κοινωνικής συνεν-
νόησης. είναι, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε 
ακόμα περισσότερο, ένα ζήτημα συλλογικής 
αυτοσυνειδησίας της ελληνικής κοινωνίας.
Άρα θα αναφερθούμε σε γεγονότα και κα-
ταστάσεις, αλλά πίσω από τα γεγονότα και 
τις καταστάσεις υπάρχει το πρόβλημα της 
κυρίαρχης αντίληψης στην ελλάδα σε σχέση 
με την ιστορία, τον κόσμο, την ευρώπη, την 
εθνική μας ταυτότητα, τη σχέση μας με τους 
άλλους. Άρα πρέπει να δούμε αν αυτό που 
μας έχει επηρεάσει καταλυτικά –και ίσως και 
επικίνδυνα– είναι ένας κυρίαρχος τρόπος 
ερμηνείας γεγονότων και καταστάσεων που 
είναι απλουστευτικός και συνωμοσιολογικός, 
δεν αντιλαμβάνεται τους συσχετισμούς, δεν 
έχει αίσθηση κινδύνου και, εντέλει, δεν έχει 
καλή σχέση με τον ορθό λόγο.

Υπάρχει λύση 
στο ελληνικό πρόβλημα;
Μια ανοιχτή συζήτηση

πολιΤικΑ κειΜεΝΑ

Γιώργος προβόπουλος, 
Jean Quatremer, 
Χρήστος Χωμενίδης
πρόλογος-συντονισμός: ευάγγελος Βενιζέλος



ISBN 978-618-82645-1-9
112 σελ., 10,00 €

εν ου παικτοίς. Μπορεί να παίζει κάποιος 
με το σύνταγμα και τους δημοκρατικούς 
θεσμούς; Μπορεί να ανοίγει θέματα όπως η 
υποκατάσταση της διαδικασίας αναθεώρη-
σης του συντάγματος, που προβλέπεται στο 
άρθρο 110, από δημοψήφισμα; Τι σημαίνει 
για τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του 
πολιτεύματός μας η ενίσχυση των αρμοδιο-
τήτων του προέδρου της δημοκρατίας και 
η άμεση εκλογή του από το εκλογικό σώμα; 
ποια επίπτωση θα έχει στο πολίτευμα, και 
κυρίως στην κυβερνητική σταθερότητα, η 
τυχόν εισαγωγή του εκλογικού συστήματος 
της απλής αναλογικής χωρίς αναθεώρηση 
των συνταγματικών διατάξεων που ρυθμί-
ζουν το διορισμό της εκάστοτε κυβέρνησης; 
Για την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει η 
χώρα φταίει άραγε το σύνταγμα; η έξοδος 
από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί μέσα 
από μια συνταγματική θεώρηση του ελλη-
νικού ζητήματος ή απαιτούνται άλλες, πολύ 
πιο συνθέτες προϋποθέσεις;  ποια είναι τα 
περιθώρια διακριτικής ευχέρειας του εθνικού 
αναθεωρητικού νομοθέτη μέσα στη συγκυ-
ρία της ευρωπαϊκής κρίσης και στους νέους 
συσχετισμούς που προκύπτουν από το συν-
δυασμό οικονομικής κρίσης, προσφυγικού, 
κρίσης ασφάλειας και Brexit;  σε αυτά και 
σε πολλά άλλα συναφή ερωτήματα κλήθη-
καν να απαντήσουν ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο 
σταύρος Τσακυράκης και ο ευάγγελος Βε-
νιζέλος σε δημόσια συζήτηση με τίτλο «“Εν 
ου παικτοίς”: Μια συζήτηση για το Σύνταγμα 
και τη δημοκρατία», την οποία οργάνωσε ο 
κύκλος ιδεών για την εθνική Ανασυγκρότη-
ση στις 30 ιουνίου 2016, με συντονιστή τον 
ηλία κανέλλη.

«Εν ου παικτοίς»
Μια συζήτηση για το σύνταγμα και τη δημοκρατία

πολιΤικΑ κειΜεΝΑ

Νίκος Αλιβιζάτος, 
σταύρος Τσακυράκης, 
ευάγγελος Βενιζέλος

εισαγωγή-συντονισμός: ηλίας κανέλλης
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Βαρδουσίων 10, 115 26, Αθήνα
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Kεντρική Διάθεση:

Ανώνυμη εταιρεία διακίνησης εμπορίας 
και έκδοσης βιβλίων Συμμετρία Α.Ε.
Αθήνα, Στ. Τσαλαβούτα 3, Τ.Κ. 12131

Τ: 211 104 1900 (30 γραμμές)
F: 210 514 1675, 210 515 5593,
    210 515 5471, 211 104 1990

E: order@symetria.com.gr

Θεσσαλονίκη, 28ης Οκτωβρίου 1,
Νέα Ευκαρπία

Τ: 2310 808 208
F: 2310 808 503

E: order.thess@symetria.com.gr


