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Θανάσης Γκιούρας 
 
Βαθµίδα: Καθηγητής 
Γνωστικό Αντικείµενο: Πολιτική Θεωρία 
E-Mail: gkiourat@uoc.gr 
Τηλέφωνο: 28310-77510 

 
 
Σύντοµο Βιογραφικό 

 
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης. 
Πτυχίο Πολιτικής Επιστήµης στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τµήµατος Κοινωνικών Επιστηµών στο Johann Wolfgang 
Goethe Universität στην Φραγκφούρτη (Γερµανία). 

 
Κύρια ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κλασική πολιτική θεωρία. Θεωρία κράτους – 
δηµοσιονοµική διάσταση της κρατικής πολιτικής. Θεωρία δηµοκρατίας. Πανεπιστήµιο 
και εξουσία. Πολιτική και λογοτεχνία. 

 

Μαθήµατα: 
 

• Πολιτική Θεωρία (εισαγωγικό µάθηµα που εκτείνεται σε σειρά εξαµήνων και 
περιλαµβάνει τις κλασικές πολιτικές θεωρίες της αρχαιότητας – Θουκυδίδης, 
Πλάτωνας, Αριστοτέλης, τις πολιτικές θεωρίες της πρώιµης νεωτερικότητας – 
Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, και τις κλασικές θεωρίες των Kant, 
Hegel, Marx και Max Weber). 

• Θεωρίες δηµοκρατίας (µάθηµα διαλέξεων για προχωρηµένα εξάµηνα). 
Ιστοσελίδα του µαθήµατος: http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=378 

• Ειδικά θέµατα κοινωνικής θεωρίας – Karl Marx και Max Weber (σεµινάριο 
µελέτης βασικών κειµένων των δύο στοχαστών). Ιστοσελίδα του µαθήµατος: 
http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=201 

• Ειδικά θέµατα στην πολιτική θεωρία του κρατικού προϋπολογισµού (σεµινάριο 
ανάλυσης των θεωριών και των εµπράγµατων διαδικασιών που αφορούν τις 
δηµοσιονοµικές λειτουργίες του σύγχρονου κράτους). 

• Θρησκεία και πολιτική θεωρία (σεµινάριο µελέτης βασικών κειµένων 
αναφορικά µε την κριτική της θρησκείας στη νεωτερικότητα). Ιστοσελίδα του 
µαθήµατος: http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=219 

• Πανεπιστήµιο και εξουσία (σεµινάριο ανάλυσης βασικών θεωριών για το 
νεωτερικό πανεπιστήµιο και τη σχέση του µε την πολιτική και την εξουσία). 
Ιστοσελίδα του µαθήµατος: http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=202 

• Θέµατα Πολιτικής Οικονοµίας. Ιστοσελίδα του µαθήµατος: 
http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=258 

• Χώρος και πολιτική (µεταπτυχιακό σεµινάριο, σε συνδιδασκαλία µε τον Ηλία 
Γεωργαντά). Ιστοσελίδα του µαθήµατος: 
http://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=375 

• Συµµετοχή στο υποχρεωτικό µάθηµα του ΠΜΣ του Τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης «Θεωρίες και έννοιες». Το µάθηµα διδάσκεται σε συλλογική βάση 
από µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, και η ύλη του ανανεώνεται κατ’ έτος (ιστοσελίδα 
µαθήµατος: https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2642) 
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∆ηµοσιεύσεις 
 
Μονογραφίες: 

 
• Arbeitsteilung und Normativität. Zur Rekonstruktion der Historischen 

Sozialtheorie Gustav Schmollers. ∆ιδακτορική διατριβή, Haag & Herchen, 
Frankfurt/Main 1994. 

 
• Φορολογία και Πολιτική. Πολιτικο-οικονοµική προβληµατική και δηµοσιονοµική 

σκέψη. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2000. 
 

• Kritik und Geschichte. Zum Verhältnis von ökonomischem Historismus und 
historischem Materialismus. Peter Lang, Frankfurt/Main 2003. 

 
• Ελευθερία και ιστορία. Με βασική αναφορά στις Θέσεις για την ιστορία του 

Walter Benjamin. ΚΨΜ, Αθήνα 2012. 
 

• Ταξικός αγώνας και κρατική µορφή. Θεωρίες για την «κρίση του κράτους» 
κατά τη µεσοπολεµική περίοδο. Μια επιλεκτική επισκόπηση. ΚΨΜ, Αθήνα 2019. 

 
Άρθρα-Κείµενα: 

 
• «Gustav Schmoller – Ιστορισµός και κριτική». Αξιολογικά, τχ. 4, 1992. 

 
• «Wilhelm Roscher: the “historical method” in the social sciences: critical 

observations for a contemporary evaluation». Journal of Economic Studies, 
Volume 22, numbers 3/4/5, 1995. 

 
• «Ιδιοκτησία και ελευθερία στις θεωρίες του Justus Möser και του Jean-Jacques 

Rousseau». Αξιολογικά, τχ. 10, 1997. 
 

• «∆ουλικές εξεγέρσεις και κριτική ιστορία. Μία µικρή σπουδή µε αφορµή τον 
Karl Bücher και τον Παναγή Λεκατσά». Ουτοπία, τχ. 35, Μάϊος-Αύγουστος 
1999. 

 
• «Division of labour and societal formation in the work of Karl Bücher». Στον 

συλλογικό τόµο Karl Bücher: Theory-History-Anthropology-Non Market 
Economies. Jürgen Backhaus (ed.), Metropolis, 2000. 

 
• «Κυριαρχία και Fiscus. Η υλική θεµελίωση της πολιτικής εξουσίας στο κλασικό 

φυσικό δίκαιο». Τετράδια Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 2, 2003. 
 

• «∆ηµοσιονοµική κοινωνιολογία και θεωρία του κράτους. Παρατηρήσεις µε 
βάση το κείµενο του J. A. Schumpeter Η κρίση του φορολογικού κράτους». 
Τετράδια Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 3, 2004. 

 
• «Ανθρωπολογία, υλισµός και αξιολογία. Από το ορθοτενές στο ορθοπρεπές 

βάδισµα – παρατηρήσεις µε βάση την ανθρωπολογία του Ernst Bloch». 
Ουτοπία, τχ. 59, 2004. 

 
• «Ο Max Weber και η Ρωσική Επανάσταση του 1905». Ουτοπία τχ. 77, 2007. 

 
• «Ιστορικός υλισµός και κρατική συγκρότηση. Παρατηρήσεις για µια υλιστική 

θεωρία του κράτους µε βάση τις δηµοσιονοµικές λειτουργίες του». Κοινωνική 
θεωρία και πολιτική ευθύνη. Συντροφικό αντιχάρισµα στον Νίκο Πετραλιά. 
(Επιµέλεια) Μ. Αγγελίδης, ∆. Γράβαρης, ∆. Σακκάς, Gutenberg, Αθήνα 2008. 

 
• «Επανάσταση, εξουσία και λογοκρισία στον Τζον Μίλτον. Ένα κεφάλαιο από 

την προϊστορία της αστικής δηµοσιότητας». Θεωρία, αξίες και κριτική. 



Αφιέρωµα στον Κοσµά Ψυχοπαίδη. (Επιµέλεια) Μ. Αγγελίδης, Σ. ∆ηµητρίου, Α. 
Λαβράνου, Πόλις, Αθήνα 2008. 

 
• «∆ηµόσια οικονοµία και σοσιαλισµός στο έργο του Άγγελου Αγγελόπουλου». 

Άγγελος Αγγελόπουλος. Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης. 
(∆ονάτος, Γκιούρας, Ιωαννίδης, Ράπανος, Θωµαδάκης), επιµ. Μ. 
Ψαλιδόπουλος, Ανοικτό σεµινάριο οικονοµικής ιστορίας – Μεταµεσονύκτιες 
εκδόσεις, Αθήνα 2008. 

 
• «Μεταξύ θρησκευτικού κηρύγµατος και πολιτικής διακήρυξης. Ένα σχόλιο για 

τη θεωρία των ανθρώπινων δικαιωµάτων του Hermann Broch». Ουτοπία, τχ. 
81, 2008. 

 
• «Μεταξύ πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικής επιστήµης. Ο Χέγκελ και η 

αγγλική εκλογική µεταρρύθµιση του 1831-32». Ουτοπία, τχ. 85, 2009. 
 

• «Ο Μαξ Βέµπερ και η νεωτερικότητα». Στον συλλογικό τόµο Κοινωνική σκέψη 
και νεωτερικότητα. Επιµ. Σ. Κονιόρδος, Gutenberg, Αθήνα 2009. 

 
• «Άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών. Ο Βάλτερ Μπένγιαµιν και η κεφαλαιοκρατία 

ως θρησκεία». Αξιολογικά, τχ. 22, 2009. 
 

• «Απλώς δεν θα έπρεπε κανείς να τροµάζει µε τη λέξη αρχαϊκό». Τα προσχέδια 
του Μαρξ για την επιστολή στη Βέρα Ζάσουλιτς (1881) και η ιστορικότητα του 
µέλλοντος. Ουτοπία, τχ. 94, 2011. 

 
• «Ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ στο µεταίχµιο της κριτικής». Η δηµοκρατία στην εξορία. 

Ένας οδηγός για τη σκέψη του Ρουσσώ 300 χρόνια µετά την γέννησή του. 
Επιµέλεια: Rojda Azizoğlu, Γιώργος Φαράκλας. Εκδ. νήσος, Αθήνα 2013. 

 
• «Ιδιοποίηση, ιδιοκτησία και κριτική της πολιτικής οικονοµίας. Η κριτική της 

ιδιοκτησίας στον Marx». Αξιολογικά, τχ. 28, Αθήνα 2013. 
 

• «Über eine nicht nachgewiesene Zitatstelle im ersten Band des Kapital». 
Marx-Engels-Jahrbuch 2012/13. 

 
• «Η γερµανική επιστηµονική παράδοση του 19ου αιώνα και η ελληνική 

δηµοσιονοµική θεωρία». Επιστηµονικές ανταλλαγές µεταξύ Ελλάδας και 
Γερµανίας, 1870-1933 (Στασινόπουλος, Γκιούρας, Κύρτσης, Λαµπρέλλης, 
Ψαλιδόπουλος, Κόκκινος, Καρασαρίνης, Μπογιατζής, Αναστασιάδης, 
Μαρκόπουλος), επιµ. Μ. Ψαλιδόπουλος, Ανοικτό σεµινάριο οικονοµικής 
ιστορίας – Μεταµεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα 2013. 

 
• «The Critic and the Sophist: The Doctoral Dissertations of Karl Marx and 

Wilhelm Roscher». Science & Society τόµ. 78, τχ. 2 (2014). 
 

• «Violence and modernity in Hegel’s political analysis». Hegel Jahrbuch τόµ. 
2014, τχ. 1. 

 
• «Το περιοδικό Ανταίος, η δηµοσιότητα ως αγώνας και ο αγώνας ως 

δηµοσιότητα». Ουτοπία, τχ. 108, 2014. 
 

• «Konspiration und Konstruktion. Die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft 
in den mittelalterlichen Städten als Thema der Forschungen von Karl Marx 
und Max Weber». Marx-Engels-Jahrbuch 2014. 
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• «O Wilhelm von Humboldt, το νεωτερικό πανεπιστήµιο και η 
πολιτική». Αξιολογικά, τχ. 29, 2015. 

 
• «Εξουσία». Πολιτική Επιστήµη. ∆ιακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της 

πολιτικής αρχής. Σχεδίαση Α-Ι.∆.Μεταξάς, τόµος VIII, Πολιτική θεωρία. 
Αξιακές επιλογές και προσδοκίες, εκδ. Σιδέρης, Αθήνα 2016. 

 
• «Η χαρτογραφία της εµπράγµατης κριτικής. Μια µελέτη για την πορεία της 

κριτικής στον πρώιµο Marx». Αξιολογικά, τχ. 30. 

 
• «… κει στα θρανία πάνω, την ακοή, την όραση, το νου µου εγώ χάνω». Η 

«φαουστική» κριτική στο πανεπιστήµιο. Αξιολογικά, τχ. 31, 2017. 

• «Το κεφάλαιο και το φετίχ του». Τετράδια µαρξισµού, τχ. 5, 2017. 

• «Το Κεφάλαιο του Marx και η ‘επιστήµη’». Κρίση, τχ. 4, 2018. 

• «“Θα έπρεπε να σαιξπηρίζεις περισσότερο…” Ο Marx, ο Lassalle και η 
λογοτεχνία της νεωτερικότητας». Τέχνη και δηµοκρατία. Πρακτικά 
Συνεδρίου. Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισµό και 
τη δηµοκρατία, (επιµ.) Φ. Αµπατζοπούλου/Π. Μπουκάλας/Κ. Παπαγεωργίου, 
Αθήνα 2018. 

• «Η απογοήτευση της ελπίδας και η τροπικότητα της χειραφέτησης. Σχόλια 
σε µια οµιλία του Ernst Bloch». Ουτοπία, τχ. 129, 2019. 

• «Η επανάσταση ως αποκένωση. Παρατηρήσεις για τον ορισµό του κράτους 
στις Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες του Max Weber, 1919-1920». Max 
Weber.100 χρόνια µετά. Πολιτική, µεθοδολογία, ριζοσπαστική κριτική. Επιµ. 
Γ. Κτενάς, Ευρασία, Αθήνα 2020. 

• «Τα προσχέδια του Μαρξ για την επιστολή στη Βέρα Ζάσουλιτς. Μερικές 
παρατηρήσεις για ένα διαρκώς επίκαιρο θέµα». Ρωσική Επανάσταση. 
Κριτικές προσεγγίσεις σε µια διαρκή πρόκληση. Από τα πρακτικά του 
Συνεδρίου στη Νοµική Σχολή 12-14 Απριλίου 2019. Εκδόσεις των 
συναδέλφων, Αθήνα 2021. 

 
 
Μεταφράσεις (επιλογή): 

 
 

• Μετάφραση του κειµένου του Joseph Alois Schumpeter Die Krise des 
Steuerstaats µε τίτλο Η κρίση του φορολογικού κράτους. Τετράδια Πολιτικής 
Επιστήµης τχ. 3, 2004. Η µετάφραση συνοδεύεται από άρθρο µε τίτλο 
«∆ηµοσιονοµική κοινωνιολογία και θεωρία του κράτους. Παρατηρήσεις µε 
βάση το κείµενο του J. Α. Schumpeter Η κρίση του φορολογικού κράτους» 
(βλ. δηµοσιεύσεις). 

 
• Επιµέλεια (σε συνεργασία µε τον ∆ιονύση Γράβαρη) του κειµένου του Jean-

Jacques Rousseau Λόγος περί Πολιτικής Οικονοµίας (µετάφραση Κατερίνα 
Γεωργοπούλου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 2004). Η έκδοση συνοδεύεται από 
εκτενή εισαγωγή η οποία αναλύει τις θεωρητικές και ιστορικές συνιστώσες του 
κειµένου. 
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• Μετάφραση του έργου του Immanuel Kant Der Streit der Fakultäten, 
δηµοσιευµένη µε τίτλο Η διένεξη των σχολών. Εισαγωγή–µετάφραση Θανάσης 
Γκιούρας, Σαββάλας, Αθήνα 2004. Η µετάφραση συνοδεύεται από εκτενή 
ενηµερωτική εισαγωγή στην οποία παρατίθενται οι ιστορικές συνθήκες γένεσης 
του κειµένου και ορισµένες ερµηνευτικές δυνατότητές του. 

 
• α) Mετάφραση των τεσσάρων «εννοιολογικών» κεφαλαίων από το έργο του 

Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft (της λεγόµενης Πρώτης αποστολής): 
α) Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες, β) Βασικές κοινωνιολογικές κατηγορίες 
της οικονοµικής πράξης, γ) Οι τύποι της εξουσίας, δ) Τάξεις και 
νοµοκατεστηµένες τάξεις, δηµοσιευµένη ως πρώτος τόµος του συνολικού 
έργου µε τίτλο Οικονοµία και κοινωνία. Κοινωνιολογικές έννοιες. Μετάφραση–
επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, Αθήνα 2005. Η έκδοση 
συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή (βλ. Υπόµνηµα δηµοσιεύσεων, σ. 28 κ.ε.) 
καθώς και από ένα Επίµετρο όπου εξηγούνται εννοιολογικές διαµορφώσεις 
στην κοινωνική επιστήµη του Max Weber όπως και ορισµένων συγγραφέων 
σύγχρονων προς την ίδια. 
β) Μετάφραση της σειράς κειµένων µε τον γενικό τίτλο Κοινότητες από το 
έργο του Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft δηµοσιευµένη ως δεύτερος 
τόµος του συνολικού έργου µε τίτλο Οικονοµία και κοινωνία. Μετάφραση–
επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, Αθήνα 2007. Η έκδοση 
συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή (βλ. Υπόµνηµα δηµοσιεύσεων, σ. 30 κ.ε.) 
όπου αναλύονται οι ιστορικές και θεωρητικές προκείµενες των κειµένων. 
γ) Mετάφραση του κειµένου Κοινωνιολογία της θρησκείας (Θρησκευτικές 
κοινότητες) από το έργο του Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft 
δηµοσιευµένη ως τρίτος τόµος του συνολικού έργου µε τίτλο Οικονοµία και 
κοινωνία. Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, 
Αθήνα 2007. Η έκδοση συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή (βλ. Υπόµνηµα 
δηµοσιεύσεων, σ. 31 κ.ε.) όπου αναλύονται οι ιστορικές και θεωρητικές 
προκείµενες του κειµένου. 
δ) Μετάφραση των (δύο) κειµένων µε τον γενικό τίτλο Κοινωνιολογία του 
δικαίου από το έργο του Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft δηµοσιευµένη 
ως τέταρτος τόµος του συνολικού έργου µε τίτλο Οικονοµία και κοινωνία. 
Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, Αθήνα 2011. 
Η έκδοση συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή (βλ. Υπόµνηµα δηµοσιεύσεων, σ. 
30 κ.ε.) όπου αναλύονται οι ιστορικές και θεωρητικές προκείµενες των 
κειµένων. 
ε) Μετάφραση της σειράς κειµένων µε τον γενικό τίτλο Κοινωνιολογία της 
εξουσίας από το έργο του Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft 
δηµοσιευµένη ως πέµπτος τόµος του συνολικού έργου µε τίτλο Οικονοµία και 
κοινωνία. Κοινωνιολογία της εξουσίας Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή 
Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλας, Αθήνα 2009. Η έκδοση συνοδεύεται από εκτενή 
εισαγωγή (βλ. Υπόµνηµα δηµοσιεύσεων, σ. 30 κ.ε.) όπου αναλύονται οι 
ιστορικές και θεωρητικές προκείµενες των κειµένων. Στο παράρτηµα αυτής της 
έκδοσης περιλαµβάνεται µία µέχρι τη δεκαετία του 1980 άγνωστη οµιλία του 
Weber το 1917 στη Βιέννη για τα ζητήµατα της κοινωνιολογίας του κράτους. 
στ) Μετάφραση του κειµένου Η πόλη από το έργο του Max Weber Wirtschaft 
und Gesellschaft δηµοσιευµένη ως έκτος τόµος του συνολικού έργου µε τίτλο 
Οικονοµία και κοινωνία. Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, 
Σαββάλας, Αθήνα 2008. Η µετάφραση συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή στην 
οποία εντοπίζονται τόσο η θέση και σηµασία του κειµένου στο συνολικό έργο 
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του Max Weber, όσο και οι αντίστοιχες επιστηµονικές συζητήσεις που 
αποτελούν το ιστορικό περιβάλλον του. 

 
• Mετάφραση των παραγράφων 43 έως 52 του έργου του Immanuel Kant Η 

µεταφυσική των ηθών (Metaphysik der Sitten), µε τον τίτλο ∆ηµόσιο δίκαιο· 
µετάφραση των παραγράφων 182 έως 360 του έργου του G. W. F. Hegel 
Φιλοσοφία του δικαίου (Grundlinien der Philosophie des Rechts), οι οποίες 
περιέχουν τα αποσπάσµατα Αστική κοινωνία και Κράτος. Οι µεταφράσεις 
περιλαµβάνονται στον τόµο Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, 
Locke, Rousseau, Kant, Hegel, µετ.-επιµ. Μανόλης Αγγελίδης-Θανάσης 
Γκιούρας, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 2005, και συνοδεύονται από 
εισαγωγικά σηµειώµατα. 

 
• Μετάφραση του κειµένου του G. W. F. Hegel Über die englische Reformbill µε 

τίτλο Για το αγγλικό Νοµοσχέδιο της εκλογικής µεταρρύθµισης. Ουτοπία, τχ. 
85, 2009. 

 
• Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τον Ηλία Γεωργαντά για τη σύνταξη και 

επιµέλεια του εγχειριδίου Χώρος, πόλη και εξουσία στη νεωτερικότητα 
(ΙΣΚ/Σαββάλας, Αθήνα 2010), µετάφραση των εξής κειµένων: 
Immanuel Kant Φυσική Γεωγραφία, Εισαγωγή, παρ. 1-11 (1802), 
Johann Heinrich von Thünen, Το αποµονωµένο κράτος στη σχέση του προς την 
αγροτική και εθνική οικονοµία, επιλογή παραγράφων (1842/1850/1875), 
Gustav Schmoller, Το εµποροκρατικό σύστηµα στην ιστορική σηµασία του. 
Αστεακή, περιφερειακή και κρατική οικονοµική πολιτική (1884/1898), 
Karl Bücher, Τύποι µεγαλουπόλεων από πέντε χιλιετίες· του ιδίου, Η κοινωνική 
διάρθρωση µιας µεσαιωνικής πόλης, 
Georg Simmel, Οι µεγαλουπόλεις και ο πνευµατικός βίος (1903)· του ιδίου, Ο 
χώρος και οι χωρικές διατάξεις της κοινωνίας (1903/1908), 
Werner Sombart, Η έννοια της πόλης και η ουσία της αστεακής διαµόρφωσης 
(1907), 

Alfred Weber, Η θεωρία της χωροθέτησης και η εµπορική πολιτική (1911)· του 
ιδίου, Θεωρία βιοµηχανικής χωροθέτησης (Γενική και κεφαλαιοκρατική θεωρία 
της χωροθέτησης) (1914/1923), 

Walter Benjamin, Παρίσι, η πρωτεύουσα του 19ου αιώνα (1935), 

Ernst Bloch, Ου τόπος (1930). 
 

• Μετάφραση και επιµέλεια των κειµένων του Ludwig Feuerbach α) Η ουσία του 
Χριστιανισµού, β) Για την κριτική του συγγράµµατος Η ουσία του 
Χριστιανισµού και γ) Η ουσία της θρησκείας. Η µετάφραση συνοδεύεται από 
Επίµετρο του µεταφραστή µε τίτλο O Ludwig Feuerbach και η ανθρωπολογική 
κριτική στο Χριστιανισµό. Εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2012. 

 
• Μετάφραση της συλλογής κειµένων του Johannes Agnoli Ο µετασχηµατισµός 

της δηµοκρατίας και παρεµφερή κείµενα (1967-1998). Η µετάφραση 
συνοδεύεται από Επίµετρο του µεταφραστή µε τίτλο O Johannes Agnoli και η 
κριτική της πολιτικής. Εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2013. 
 

• Μετάφραση και επιµέλεια (σε συνεργασία µε τον Θωµά Νουτσόπουλο) 
κειµένων του Karl Marx, του Friedrich Engels και του Moses Heß µε τον τίτλο 
Karl Marx. Κείµενα από τη δεκαετία του 1840, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2014. Στον 
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τόµο περιλαµβάνονται τα εξής κείµενα: Παρατηρήσεις για την πρόσφατη 
πρωσική οδηγία περί λογοκρισίας. Από έναν Ρηνανό (1842)· Το κύριο άρθρο 
στο φύλλο 179 της Εφηµερίδας της Κολωνίας (1842)· Το φιλοσοφικό 
µανιφέστο της ιστορικής σχολής του δικαίου (1842)· Συζητήσεις για το νόµο 
περί υλοκλοπής. Από έναν Ρηνανό (1842)· Για την κριτική της εγελιανής 
φιλοσοφίας του δικαίου. Εισαγωγή (1844)· Για το εβραϊκό ζήτηµα (1844)· 
Επιστολές από την Γερµανο-Γαλλική Επετηρίδα (1844)· Παρισινά χειρόγραφα 
(1844)· Αποσπάσµατα από το βιβλίο του James Mill Éléments d’économie 
politique (Μετ. J.T. Parisot, Παρίσι 1823) (1844)·  Κριτικές σηµειώσεις στο 
περιθώριο για το άρθρο «Ο βασιλιάς της Πρωσίας και η κοινωνική 
µεταρρύθµιση. Από έναν Πρώσο» (1844)· Για τον Feuerbach (1845)· 
Feuerbach και ιστορία. Προσχέδιο και σηµειώσεις [από τη λεγόµενη Γερµανική 
ιδεολογία] (1845-1846)· Μανιφέστο του κοµµουνιστικού κόµµατος (1848)· 
Απαιτήσεις του κοµµουνιστικού κόµµατος στη Γερµανία (1848)· Η σύγκρουση 
µεταξύ του Marx και των αρχών της πρωσικής υπηκοότητας (1848)· Η αστική 
τάξη και η αντεπανάσταση (1848)· Η δίκη ενάντια στην ρηνανική περιφερειακή 
επιτροπή των ∆ηµοκρατών (1849)· Το δισεκατοµµύριο (1849). Επίσης 
περιλαµβάνονται επτά επιστολές του Marx. 

 
• Μετάφραση του βιβλίου του Ernst Bloch Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Επιστηµονική επιµέλεια σε συνεργασία µε τον Μανόλη Αγγελίδη. 
Εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2015. 

 
• Μετάφραση και επιµέλεια του έργου του Karl Marx Το Κεφάλαιο. Κριτική της 

πολιτικής οικονοµίας Πρώτος τόµος: Η διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου, 
εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2016. Η επιστηµονική επιµέλεια έγινε σε συνεργασία µε τον 
Θωµά Νουτσόπουλο και τον ∆ιονύση Γράβαρη. Βάση της νέας µετάφρασης 
είναι η τρίτη γερµανική έκδοση (1883) του πρώτου τόµου, ενώ έχουν ληφθεί 
υπόψη τόσο η πρώτη και δεύτερη γερµανική έκδοση, του 1867 και του 1872 
αντίστοιχα, όσο και η γαλλική έκδοση του 1875. Στον τόµο περιλαµβάνονται 
πέντε Παραρτήµατα:  
Ι) Όλα τα ξενόγλωσσα παραθέµατα στην πρωτότυπη γλώσσα και γραφή τους. 
ΙΙ) Το πρώτο κεφάλαιο από την πρώτη έκδοση του πρώτου τόµου, µε τίτλο 
«Εµπόρευµα και χρήµα», καθώς και το Παράρτηµα της ίδιας έκδοσης µε τίτλο 
«Η αξιακή µορφή». 
ΙΙΙ) Οι χειρόγραφες σηµειώσεις του Marx για τις διορθώσεις  και 
αναδιατυπώσεις της δεύτερης έκδοσης (1872), οι οποίες συντάσσονται την 
περίοδο ∆εκέµβριος 1871-Ιανουάριος 1872. Το χειρόγραφο αυτό δηµοσιεύεται 
για πρώτη φορά το 1987 από τα MEGA και επιτρέπει µια προσέγγιση στον 
τρόπο εργασίας του Marx, ο οποίος δύσκολα βρίσκει το αντίστοιχό του σε 
παλαιότερες ερευνητικές απόπειρες. 
ΙV) Ένα πλήθος διατυπώσεων και παραθεµάτων από τη γαλλική έκδοση 
(1875), οι οποίες δεν συµπεριλήφθηκαν σε καµία άλλη έκδοση, αλλά 
διασαφηνίζουν πολλές πλευρές της µαρξικής επιχειρηµατολογίας. Με την 
ευκαιρία της γαλλικής έκδοσης, ενός εγχειρήµατος µε σαφές πολιτικό πρόσηµο 
µεταξύ άλλων, ο Marx προέβη σε διεξοδικές διασαφηνίσεις επιµέρους θεµάτων, 
εκ των οποίων οι σηµαντικότερες αφορούν τον φετιχιστικό χαρακτήρα του 
εµπορεύµατος, την ανάπτυξη της διάκρισης µεταξύ παραγωγικής και µη 
παραγωγικής εργασίας, τη διεξοδική παρουσίαση της παραγωγικής τεχνικής, 
την αναδιατύπωση της θεωρίας για τον σχετικό υπερπληθυσµό και ορισµένες 
διατυπώσεις για τον κυκλικό χαρακτήρα της κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης, οι 
οποίες βασίζονταν στο νέο, για την τότε περίοδο, φαινόµενο του σχηµατισµού 
µονοπωλιακού κεφαλαίου. 
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V) Οι σηµειώσεις και οι Πρόλογοι του Friedrich Engels στις εκδόσεις του 
πρώτου τόµου που επιµελήθηκε ο ίδιος µετά το θάνατο του Marx. 
 

• Mετάφραση τριών κειµένων του Max Weber: α. Οι κοινωνικοί λόγοι της 
παρακµής του αρχαίου πολιτισµού (1896), β. Η διένεξη για το χαρακτήρα της 
αρχαιογερµανικής κοινωνικής οργάνωσης στη γερµανική γραµµατολογία της 
τελευταίας δεκαετίας (1904), γ. Οι αγροτικές σχέσεις στην αρχαιότητα (1909). 
Γενικός τίτλος Για την οικονοµική και κοινωνική ιστορία της αρχαιότητας. 
Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, ΚΨΜ, Αθήνα 2017. Η 
έκδοση συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή. 

 
• Μετάφραση και επιµέλεια (σε συνεργασία µε τον Θωµά Νουτσόπουλο) 

κειµένων του Karl Marx µε τον τίτλο Karl Marx. Κείµενα από τη δεκαετία του 
1850, εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2018. Στον τόµο περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα εξής 
κείµενα: Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία από το 1848 έως το 1850 (1850)· 
Επισκόπηση. Ιανουάριος – Φεβρουάριος (1850)· Επισκόπηση. Μάρτιος – 
Απρίλιος (1850)· Επισκόπηση. Μάιος – Οκτώβριος (1850)· Αναστοχασµός 
(1851)· Τo Σύνταγµα της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας που θεσπίστηκε την 4η 
Νοεµβρίου 1848 (1851)· Η δεκάτη ογδόη Μπρυµέρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη (1852/1869)· Οι εκλογές στην Αγγλία – Τόρηδες και Ουίγοι 
(1852)· Oι Χαρτιστές (1852) · Νοθεία στις εκλογές (1852) · Το αποτέλεσµα 
των εκλογών (1852)· Αποκαλύψεις για τη δίκη των κοµµουνιστών στην 
Κολωνία (1853) · H νέα δηµοσιονοµική ταχυδακτυλουργία· Ή, ο Gladstone και 
οι πένες (1853)· Feargus O’Connor. Κυβερνητικές ήττες. Ο προϋπολογισµός 
(1853)· Η βρετανική κυριαρχία στην Ινδία (1853)· Το ινδικό ζήτηµα – Το 
δίκαιο των Ιρλανδών αγροµισθωτών (1853)· Τα µελλοντικά αποτελέσµατα της 
βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία (1853)· Επανάσταση στην Κίνα και στην 
Ευρώπη (1853)· Η Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών – Η ιστορία της και τα 
αποτελέσµατά της (1853) · O λόρδος Palmerston (1853)· Κήρυξη πολέµου – 
Για την ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος (1854) · Η ελληνική εξέγερση 
(1854) · Επίθεση στη Σεβαστούπολη – Αποψίλωση των κτηµάτων στη Σκοτία 
(1854)· Η επαναστατηµένη Ισπανία (1854)· Το βρετανικό Σύνταγµα (1855)· Ο 
λόρδος John Russell (1855)· Η γαλλική Crédit Mobilier (1856)· Η χρηµατιστική 
κρίση στην Ευρώπη (1856)· Αποκαλύψεις για την διπλωµατική ιστορία του 
18ου αιώνα (1856-57)· Τα φυλλάδια του Bruno Bauer για τη σύγκρουση µε τη 
Ρωσία (1857)· Ο νέος νόµος για την Τράπεζα της Γαλλίας (1857)· Εισαγωγή 
[στην Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας] (1857)· Βασικές γραµµές για την 
κριτική της πολιτικής οικονοµίας [αποσπάσµατα] (1857-1858)· Αρχικό κείµενο 
[Urtext] για την Κριτική της πολιτικής οικονοµίας (1858)· Η ιστορία του 
εµπορίου οπίου (1858)· To ζήτηµα των Ιονίων Νήσων (1859)· Το ζήτηµα της 
χειραφέτησης (1859)· Για την κριτική της πολιτικής οικονοµίας. Πρόλογος 
(1859)· Η κατάσταση των βρετανικών εργοστασίων (1859)· Tο νέο βρετανικό 
νοµοσχέδιο εκλογικής µεταρρύθµισης (1859). 

 
• Μετάφραση συλλογής κειµένων του Johannes Agnoli µε τίτλο Κείµενα για το 

κράτος και την πολιτική. Εκδ. ΚΨΜ, Αθήνα 2020. 
 

• Mετάφραση µιας συλλογής κειµένων του Max Weber, µε τίτλο Έργα 1894-
1920. Μια ανθολογία. Μετάφραση–επιµέλεια–εισαγωγή Θανάσης Γκιούρας, 2 
τόµοι ΚΨΜ, Αθήνα 2021. Η έκδοση περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα κείµενα: Το 
εθνικό κράτος και η οικονοµική πολιτική. Εναρκτήρια ακαδηµαϊκή οµιλία 
(1895)· Βασικό περίγραµµα για τις παραδόσεις της γενικής («θεωρητικής») 
οικονοµικής επιστήµης (1898)· Ο Roscher, o Knies και τα λογικά προβλήµατα 
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της ιστορικής οικονοµικής επιστήµης (1903-1906)· Η «αντικειµενικότητα» της 
γνώσης στο πεδίο της κοινωνικής επιστήµης και της κοινωνικής πολιτικής 
(1904)· Οι προτεσταντικές σέκτες και το πνεύµα της κεφαλαιοκρατίας 
(1906/1920)· Η «υπέρβαση» της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας από τον 
Rudolf Stammler (1907)· Η ακαδηµαϊκή ελευθερία των πανεπιστηµίων (1909)· 
Το νόηµα της «αξιολογικής ελευθερίας» των κοινωνιολογικών και οικονοµικών 
επιστηµών (1913/1917)· Ο εντεταµένος υποβρύχιος πόλεµος (1916)· Η 
Γερµανία µεταξύ των ευρωπαϊκών υπερδυνάµεων (1916)· Η µετάβαση της 
Ρωσίας στην ψευδοδηµοκρατία (1917)· Η ρωσική επανάσταση και η ειρήνη 
(1917)· Εκλογικό δικαίωµα και δηµοκρατία στη Γερµανία (1917)· Κοινοβούλιο 
και κυβέρνηση στην ανασυγκροτηµένη Γερµανία. Για την πολιτική κριτική της 
δηµοσιοϋπαλληλίας και της κοµµατικής οργάνωσης (1918)· Ο σοσιαλισµός 
(1918)· Η µελλοντική κρατική µορφή της Γερµανίας (1918)· Η επιστήµη ως 
επάγγελµα (1919)· Η πολιτική ως επάγγελµα (1919)· Η οικονοµική ηθική των 
παγκόσµιων θρησκειών. ∆οκίµια συγκριτικής κοινωνιολογίας της θρησκείας. 
Προεισαγωγική παρατήρηση – Εισαγωγή (1920). 

 


