
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ, Πρώιμες μορφές λογοκρισίας: Η αντιμετώπιση 

αντιφρονούντων και αιρετικών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΛΥΒΑ, «... a cui la censura di simil opre leggitimamente appartenga». Η 

παράνομη λειτουργία τυπογραφείου εβραϊκών βιβλίων, αραβικών χαρτών, αραβικής 

γραμματικής και βιβλίου προσευχής στην Κεφαλληνία (ci. 1570) 

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, «Del papa non si vergogna»: Μηχανισμοί ιδεολογικού ελέγχου των 

ελληνικών εντύπων στη βενετική επικράτεια (16ος-18ος αι.) 

ΝΙΚΟΣ Ε. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ, Η λογοκρισία της Ιστορίας. Πρόσληψη και απόρριψη ενός 

ιστοριογραφικού έργου του 17ου αιώνα 

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, «Κρείττον το σιγάν»; Συμμόρφωση και 

αντίδραση στον έλεγχο της ελεύθερης έκφρασης πριν από την Ελληνική Επανάσταση 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Της λογοκρισίας τα συνδηλούμενα. 

Κωνσταντινούπολη, 15ος-19ος αιώνας 

JACQUES BOUCHARD, Ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος και η αυτολογοκρισία 

ΜΙΛΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ, Για την αυτολογοκρισία ενός ηγεμόνα: Ο Νικόλαος 

Μαυροκορδάτος και τα "Φιλοθέου Πάρεργα" 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΡΗΣ, «Διορθώνοντας» την ακολουθία χρόνων: Τα ίχνη του Χρύσανθου 

Νοταρά στην έκδοση της Ιστορίας του Δοσίθεου Ιεροσολύμων (Βουκουρέστι, αι. 1722) 

ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, Άτυποι μηχανισμοί ελέγχου ιδεών στον νέο ελληνισμό κατά τον 

18ο αιώνα: Η περίπτωση Ανθρακίτη και Βούλγαρη 

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Α κύριε, κύριε Μανδακάση! Σκέψεις για το 

παράπονο του Καισάριου Δαπόντε 

ΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER, «Non admittitur impressio»: Η ελληνική 

βιβλιοπαραγωγή και η βιεννέζικη λογοκρισία (1780-1832) 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ, Από τη βασιλεία στη ναπολεόντεια μοναρχία. Η γαλλική 

λογοκρισία στα ελληνικά και ελληνόθεμα βιβλία (1789-1814) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Ορθόδοξη Εκκλησία και λογοκρισία: Η περίπτωση της 

ελληνικής μετάφρασης του Robinson der Jungere του J. H. Campe 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταξύ λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας. Η στάση 

των "Ελληνικών Χρονικών" 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΕΔΕ, Η ελευθεροτυπία ως «πρόβλημα» τα πρώτα χρόνια του ελληνικού 

κράτους (1831-1837) 

ΒΑΛΛΙΑ ΡΑΠΤΗ, Πολιτικές συγκρούσεις και λογοκρισία: Ο Ελληνικός Καθρέπτης (1832-

1833) 

MARIE-PAULE MASSON, Ο Παύλος Καλλιγάς και η ελευθερία του Τύπου 

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΜΗΤΣΟΥ, Ο «Νόμος περί εξυβρίσεων εν γένει και περί τύπου» και η 

λογοτεχνία (1837-1844) 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ, Η τουρκική λογοκρισία στον ελληνικό Τύπο. Στοιχεία για τη 

δεκαετία 1880-1890 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 


