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GR APHIC NOVEL
ISBN: 978-960-04-4548-0 | ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 22,00 €

SOLOύP

Αϊβαλί

Ένα ταξίδι από τη σημερινή Μυτιλήνη στο
Αϊβαλί των αρχών του 20ού αιώνα. Μικρασιατική
Καταστροφή. Συνθήκη της Λοζάνης. Η πρώτη
μεγάλη ανταλλαγή πληθυσμών στη σύγχρονη
Ιστορία.
Το καταπληκτικό graphic novel σε σκίτσα του
Soloúp (Το Ποντίκι) που ξαναζωντανεύει το παλιό
ιστορικό Αϊβαλί. Με κείμενα των Φώτη Κόντογλου,
Ηλία Βενέζη, Αγάπης Βενέζη-Μολυβιάτη και Αχμέτ
Γιορουλμάζ.

«Το Αϊβαλί,το οδοιπορικό
του Soloúp στη
μικρασιατική πόλη, ήταν
μια μεγάλη έκπληξη, ιδίως
αν αναλογιστούμε το μέχρι
πρότινος γελοιογραφικό
ύφος του δημιουργού.
Ο Soloúp αλλάζει το
σχέδιο σε σχέση με ό,τι τον
είχαμε συνηθίσει, ερευνά,
διαβάζει, φωτογραφίζει,
παντρεύει την παράδοση
με τη σύγχρονη
σκιτσογραφία, ακροβατεί
ανάμεσα στο παρόν
και στο παρελθόν και,
θέτοντας πρωταγωνιστές
τρεις Έλληνες Αϊβαλιώτες
συγγραφείς, τον Φώτη
Κόντογλου, τον Ηλία
Βενέζη, την Αγάπη ΒενέζηΜολυβιάτη κι έναν Τούρκο,
τον Αχμέτ Γιορουλμάζ,
και με φόντο ματωμένα
κεφάλαια της Ιστορίας,
εστιάζει στο ανθρώπινο
δράμα και συνθέτει ένα
γκράφικ νόβελ (448
σελίδων!) που γοητεύει.»
Σπύρος Γιαννακόπουλος,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 3/1/2015
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4535-0 | ΣΕΛ. 560 | ΤΙΜΗ 18,80 €
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πάσΠορτ

μια αληθινή περιπέτεια
ISBN: 978-960-04-4270-0
ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ 16,50 €

«Μια αφηγήτρια ειρωνική,
ζωηρή, πνευματώδης,
με εκφραστική
δεινότητα, με αναλυτική
ικανότητα, με σχολαστική
παρατηρητικότητα· με
απαιτήσεις, με απορίες, με
ερωτήσεις, με αντιδράσεις,
με απαντήσεις. Ένας
ακούραστος άνθρωποςορχήστρα που είναι σε θέση
να πάρει στα χέρια την τύχη
του και να αντιμετωπίσει τις
αναποδιές με όσα μέσα τού
επιτρέπουν το περιβάλλον,
οι δυνάμεις του και
η επιστήμη.»
Ελισάβετ Κοτζιά,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,14/4/2012

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΣΟΥΡΛΑΓΚΑ

Κρυφτό
Ο Πανσέληνος και η Μυρσίνη, σε εναλλασσόμενες
αφηγήσεις πρώτου προσώπου, εκθέτουν
τον έρωτά τους και μαζί με αυτόν περιγράφουν
την παιδική τους ηλικία, την εφηβεία και την αργή
και δαιδαλώδη πορεία προς τη μέση ηλικία,
όλα αυτά που τους σημάδεψαν.
Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα
από τη συγγραφέα του ΠάσΠορτ.
«Ανακαλύψτε την πιο καλογραμμένη, συναρπαστική,
λογοτεχνικότατη ιστορία αγάπης που έχετε
διαβάσει ποτέ και μη βιαστείτε να το τελειώσετε!»
Πάνος Τουρλής, CAPTAINBOOK.GR, 3/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4577-0 | ΣΕΛ. 552 | ΤΙΜΗ 20,00 €

Στην Αλεξάνδρεια
ζάχαρη και
στο Μισίρι ρύζι
ISBN: 978-960-04-4186-4
ΣΕΛ. 608 | ΤΙΜΗ 22,00 €

ΕΛΕΝ-ΕΛΛΗ ΓΚΙΑΛΗ

«Συγκινητικό, νοσταλγικό,
με πισωγυρίσματα στο τώρα
και στο τότε, με εγκυκλοπαιδικές
αναφορές σε πολιτισμό, τέχνη,
πολιτική, γράμματα, διανόηση,
επιστήμες, εκπαίδευση,
Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια των
μαγειρική και ζαχαροπλαστική,
τελών του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα.
δεισιδαιμονίες και φαρμακευτική,
Η πόλη με την ακμαία ελληνική παροικία και
επισκέψεις, σουαρέ και ζουρ-φιξ...
τη σπουδαία πολιτιστική παράδοση αποτελεί
Ο Καβάφης να δεσπόζει πάνω
το σκηνικό στο οποίο οι ήρωες του βιβλίου
από όλα, ο Αβέρωφ να χαρίζει
βιώνουν τις ματαιώσεις τους, αμφισβητούν,
λεφτά για να ανεγερθεί η Ελλάδα...
τολμούν, ερωτεύονται.
Όλα δοσμένα σωστά, γραμμένα
σωστά, με ενδιάμεσα διαλείμματα
Η συνέχεια του βιβλίου Στην Αλεξάνδρεια ζάχαρη
που σε βοηθάνε να χωνέψεις
και στο Μισίρι ρύζι, που αγαπήθηκε από το κοινό
τις πληροφορίες και να τελειώσεις
και τους κριτικούς.
το μυθιστόρημα δακρυσμένος ή έστω
με ένα χαμόγελο αναπόλησης
κι όχι βαρυστομαχιασμένος.»
Πάνος Τουρλής,
CAPTAINBOOK.GR, 23/1/2011

Ασάλευτες μνήμες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
2000

ISBN: 978-960-04-1629-9
ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ 12,74 €

ISBN: 978-960-04-4589-3 | ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ 16,60 €
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ISBN: 978-960-04-3134-6
ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ 16,31 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

Παντού

μαρτυρίες, μεταμορφώσεις

ISBN: 978-960-04-4188-8
ΣΕΛ. 256 | ΤΙΜΗ 14,08 €

ISBN: 978-960-04-3669-3
ΣΕΛ. 360 | ΤΙΜΗ 22,42 €

ISBN: 978-960-04-2773-3
ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 14,27 €

ISBN: 978-960-04-2477-5
ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ 13,76 €

Ο ταξιδιωτικός χωρόχρονος αποτελεί,
μεταξύ άλλων, το διευρυμένο, ανοιχτό πεδίο
των φαινομένων, τα οποία κατά κάποιον
τρόπο ξαναγράφει, μάλλον αντιγράφει κατά
το δοκούν, ο συγγραφέας. Ως εξειδικευμένος
ταριχευτής συγκινήσεων, καλείται
να γεωγραφήσει, κατά κύριο λόγο, τα πάθη
και τα όνειρα των ανθρώπων, την πίστη
τους σε διάφορες αξίες, βεβαίως τη
χαρμολύπη των αφιξαναχωρήσεων, αλλά
και τη γοητευτική παλιλλογία του ξένου
κόσμου. Αποτελώντας τους πυλώνες μιας
αεικίνητης γραφής οριακής αυτογνωσίας,
που δόξασε πρώτος στη Δύση ο Ηρόδοτος,
τα γεωφυσικά καταπιστεύματα είναι θέσει τα
απώτερα, αλλά δυνάμει τα σημαντικότατα
πεδία δράσης ενός εαυτού ο οποίος θέλει
διακαώς να αναβαθμιστεί σε εποπτικό,
κοσμικό εγώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4560-2 | ΣΕΛ. 184 | ΤΙΜΗ 12,50 €

Το δείπνο
ISBN: 978-960-04-4326-4
ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ 12,50 €

ΛΙΛΑ ΚΟΝΟΜΑΡΑ

Οι ανησυχίες του γεωμέτρη
Επιβάτες στο ίδιο καράβι, ο Θουκυδίδης, ο Μακρυγιάννης, ο Οιδίποδας, ο Ορφέας και
ο Καραγκιόζης, μακρονησιώτες, μετανάστες, εραστές, περιηγητές, ιερείς και ποιητές,
ήρωες τρανοί και ανώνυμοι άνθρωποι διατρέχουν τους αιώνες. Ακολουθώντας τον μίτο
που συνδέει καθετί σύγχρονο με το αλλοτινό και το παντοτινό, καθετί προσωπικό με
το συμβολικό και το συλλογικό, τα δώδεκα διηγήματα της συλλογής αποτελούν έναν
στοχασμό πάνω σε ζητήματα που διαποτίζουν την Ιστορία, διακλαδίζονται σε μονοπάτια
του ονείρου και του φανταστικού και περνούν στους αντίποδες του μύθου, για να
αφηγηθούν την ανθρώπινη περιπέτεια με την ακρίβεια μα και την αβεβαιότητα
του γεωμέτρη.
«Το σημαντικότερο εδώ είναι ότι το σύμβολο και η αλληγορία δεν στερούν
το γράψιμο από την αμεσότητα και τη ζωντάνια του και ότι τα παραμύθια της Κονομάρα
λειτουργούν σαν υποβλητικές αφηγήσεις της καθημερινότητάς μας.»
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 11/1/2015
«Στις προωθημένες γραφές της χρονιάς και οι αφηγηματικά “αδύνατοι κόσμοι” της
Λίλας Κονομάρα, όπου οι κοινώς αποδεκτές διαστάσεις του χώρου και του χρόνου
καταλύονται σε μια σειρά διηγημάτων που δοκιμάζουν τα όρια αντοχής και τη
γεωμετρία της παραδοσιακής αφήγησης.»
Αριστοτέλης Σαΐνης, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 20/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4546-6 | ΣΕΛ. 344 | ΤΙΜΗ 12,50 €
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Ένα τρίτο αλήθεια
και δύο τρίτα ψέματα
ISBN: 978-960-04-4342-4
ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 12,50 €

«Ένα πολύ καλογραμμένο
μυθιστόρημα από έναν
πρωτοεμφανιζόμενο λογοτέχνη.
Το νήμα της αφήγησης κρατάει
ένας νεαρός άντρας ο οποίος χάνει
τη γυναίκα του. Το “φάντασμά” της
θα τον οδηγήσει μέσα από σκοτεινές
διαδρομές αποκαλύψεων στην
τελική αυτοαποκάλυψη. Γλωσσική
ευφορία, αυτοσαρκασμός και ύφος
λεπτοδουλεμένο στην υπηρεσία
ενός περιεχομένου που άπτεται
κοινωνικών, ψυχαναλυτικών
και φιλοσοφικών ζητημάτων,
ενταγμένων θαυμάσια στην πλοκή.»
Έλενα Μαρούτσου, BOOKPRESS.GR,
5/7/2014

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ

Ο άσος στο μανίκι
Κάπου στις αρχές της Συγγρού γυρίζει
ασταμάτητα ο τροχός μιας ρουλέτας. Ο Παύλος,
στον άχαρο ρόλο του κρουπιέρη, παρατηρεί τις
μισογκρεμισμένες ζωές των παικτών και βιώνει
τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για τη Ναταλία.
Ανάμεσά τους στέκονται εμπόδιο ο Μάριος,
η ατέλειωτη νύχτα και η τυραννία του τζόγου.
Στο αποπνικτικό σκηνικό της παράνομης λέσχης
ξεκινά μια στημένη παρτίδα χωρίς
ξεκάθαρους κανόνες και μοναδικό προορισμό
το απόλυτο σκοτάδι. Πόσα αντέχεις να χάσεις
μέχρι να βγεις νικητής;
Ένα απολαυστικό νεο-νουάρ μυθιστόρημα.

«[…] Ωστόσο, μέσα σε αυτό το παρακμιακό αθηναϊκό ντεκόρ, γράφτηκε το καλύτερο
μυθιστόρημα του 2014.» Λίνα Πανταλέων, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 8/3/2015
«Το δεύτερο μυθιστόρημα ενός νέου μυθιστοριογράφου που συνδυάζει τις αρετές
της αφηγηματικής σύνθεσης και της γρήγορης πλοκής με τη διεισδυτικότητα της ματιάς
και την ποιότητα του λόγου.» Τατιάνα Αβέρωφ - συγγραφέας, ΕΘΝΟΣ, 27/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4440-7 | ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ 14,00 €

«Τρίτο βιβλίο της Μάρτυ Λάμπρου,
το αυτοβιογραφικό Με λυμένο
χειρόφρενο, είναι ένα μυθιστόρημα
δρόμου. Το πεζογραφικό κείμενο
δημιουργεί χαρακτήρες, έχει
σασπένς και επιτυγχάνει μια ισχυρή
αποτύπωση των αισθήσεων που
αφήνουν πίσω τους οι μυρωδιές,
οι ήχοι κι οι εικόνες.»
Ελισάβετ Κοτζιά,
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 3/8/2014

ΜΑΡΤΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Με λυμένο χειρόφρενο
Σε αυτούς που τη ρώτησαν να εξηγήσει γιατί ταξίδευε στην
νταλίκα με τον πατέρα της, τον Στράτο, η Σώτη απαντούσε γιατί
είναι τόσο ωραίο να φεύγω από το σπίτι. Μπρίντιζι-Μιλάνο.
Αουτοστράντα, παρκίδες, εργοστάσια. Ο μαγικός κόσμος της
νταλίκας, ο δρόμος ένα εργοστάσιο απροσδόκητων εικόνων.
Η νταλίκα φορτωμένη, έτοιμη για ένα ακόμα ταξίδι.
Ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης μέσα από τις εθνικές οδούς.
«Η Μάρτυ Λάμπρου με το βιβλίο της δείχνει πως ξέρει να
μανουβράρει τη μυθιστορηματική γραφή[...] Αυτό φαίνεται
στον τρόπο που αλλάζει ταχύτητες στη διήγηση αφήνοντας να
παρεισφρήσουν επεισόδια οικογενειακής ζωής – η μητέρα της,
ο παππούς και η γιαγιά της, η ζωή στο σπίτι με ή χωρίς τον
πατέρα – στις εικόνες ταξιδιών, μέσω των οποίων αναδύεται
μια ελληνική πραγματικότητα που κουβαλάει πληγές εμφυλίου,
ματαιωμένα όνειρα και μεροκάματα.»
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης, ATHENS VOICE, 23/7/2014
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ 2014
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩN
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4600-5 | ΣΕΛ. 360
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ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΡΟΛΑΣ

Η ασημένια θάλασσα
Σε μια χώρα και σε μια εποχή που δεν
κατονομάζονται, ένας νεαρός άντρας περιπλανιέται
σ’ έναν ζοφερό τόπο, στις στάχτες μιας ανεξήγητης
ολικής καταστροφής. Αναζητώντας προορισμό και
νόημα στη ζωή του, θα επιδιώξει να ξανασυναντηθεί
με το παρελθόν του και θα διασχίσει την καμένη
ενδοχώρα για να εκπληρώσει ένα παράλογο ταξίδι:
να περάσει τη θάλασσα για να αναζητήσει τη χαμένη
ανθρωπιά. Ένα μυθιστόρημα για την άρνηση του
ανθρώπου να πεθάνει την ώρα που ο κόσμος γύρω
του καταρρέει. Μια ιστορία επιβίωσης και αντίστασης
στην επιβαλλόμενη δυστοπία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4451-3 | ΣΕΛ. 584 | ΤΙΜΗ 18,00 €

ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΡΕΧΛΗΣ

Ανδρέας Κάλβος
Το χαμένο πορτραίτο
Αρχές του εικοστού αιώνα. Ένας νεαρός από την
Πελοπόννησο ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι με προορισμό
το Ρότερνταμ, για να σαλπάρει από εκεί για τη Νέα
Υόρκη. Ο δρόμος περνάει από το Παρίσι. Καλλιτεχνικά
ρεύματα, ιδέες και ιδεολογίες, ζωγράφοι, ποιητές
και φιλόσοφοι… Ένα Παρίσι που βράζει μερικούς
μήνες πριν ξεσπάσει ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος
και συγχρόνως γεννάει τον καινούργιο κόσμο.
Συγκρούσεις, ίντριγκες και πολιτικές δολοφονίες
παρασύρουν τις κοινωνίες της Ευρώπης στο χάος.
Το νέο βιβλίο του Βλάσση Τρεχλή Ανδρέας Κάλβος.
Το χαμένο πορτρέτο είναι μια μυθιστορηματική
περιπλάνηση στις οδούς της μετανάστευσης σε μια
πολυτάραχη εποχή.
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«O συγγραφέας Βλάσσης
Τρεχλής έχει μελετήσει
και εντρυφήσει στη ζωή
και στο έργο του ποιητή
τόσο ώστε να μας παρέχει
μέσω της μυθιστορηματικής
του αυτής βιογραφίας την
ευκαιρία να έρθουμε
σε επαφή με το πνευματικό
έργο και την ψυχή
του εθνικού ποιητή.»
Ευμορφία Ζήση,
DIAVASAME.GR, 1/8/2014

Ένα μυθιστόρημα
ντοκουμέντο, έκπληξη. Είναι
αλήθεια πως μέχρι τις μέρες
μας, πτυχές της ζωής του
Ανδρέα Κάλβου παραμένουν
στο σκοτάδι και φωτίζονται
μόνο από τους στίχους του.
Ο συγγραφέας και μουσικός
Βλάσσης Τρεχλής σε μια
οπωσδήποτε φιλόδοξη
προσπάθεια, ανασυνθέτει το
τοπίο της εποχής του ποιητή,
από τον ρομαντισμό, στις
επαναστάσεις κι από εκεί στις
ριζοσπαστικές κοινωνικές
αλλαγές του 19ου αιώνα.
Ο αναγνώστης μπορεί άνετα
να έρθει σε επαφή με τη
ψυχή του Ανδρέα Κάλβου.
Νίκος Κουρμουλής,
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, 19/6/2014

Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει το καινούριο βιβλίο
του Βλάσση Τρεχλή με τίτλο Hotel New York
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ. ΝΙΔΕΡ

Η εκστρατεία της Ουκρανίας
(Ιανουάριος - Μάιος 1919)

Επιμέλεια-σχολιασμός:
Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής
Η εκστρατεία στην Ουκρανία κατά των Μπολσεβίκων
αποτελεί κομβικό σημείο της περιόδου 1912-1922 και
υπήρξε το προοίμιο της Μικρασιατικής καταστροφής.
Σ’ αυτό το μοναδικό ντοκουμέντο στην ελληνική
βιβλιογραφία, ο επικεφαλής της εκστρατείας
στρατηγός Νίδερ περιγράφει με ψυχραιμία
τα γεγονότα, τις σχέσεις, τις αποφάσεις και τις δράσεις
των πολιτικών και στρατιωτικών πρωταγωνιστών.
ISBN: 978-960-04-4559-6
ΣΕΛ. 608 | ΤΙΜΗ 19,90 €

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ιστορία ενός στρατιώτη

(1918-1922) Μια συγκλονιστική μαρτυρία
για τις ελληνικές εκστρατείες
Επιμέλεια-σχολιασμός:
Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής
Ο Χρήστος Καραγιάννης πολέμησε στο Μακεδονικό
Μέτωπο στο τέλος του Α’ Παγκόσμιου πολέμου.
Συμμετείχε με το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα
εναντίον των Μπολσεβίκων στην Ουκρανία (1919).
Η εκστρατεία κατέληξε σε πανωλεθρία, γεγονός που
δεν έχει φωτίσει η επίσημη Ιστορία μας. Μετά την
επιστροφή στη γενέτειρά του, η πατρίδα κάλεσε τον
Χρήστο Καραγιάννη και πάλι στα όπλα, για να φτάσει
ISBN: 978-960-04-4341-7
στη Σμύρνη, που τη διεκδικούσε η Μεγάλη Ιδέα.
ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 12,50 €
Λίγο αργότερα, ο λαός καταψήφισε τον Βενιζέλο και
επανέφερε στο θρόνο τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Η εκστρατεία της Μικρασίας το 1921, που ξεκίνησε ως θρίαμβος, κατέληξε σε ήττα
στον ποταμό Σαγγάριο και στην καταστροφή της Σμύρνης. Οι μαρτυρίες και τα χρονικά
εκείνης της περιόδου δεν είναι λίγα. Κανένα όμως δεν έχει τη συνέχεια των γεγονότων
από το 1918 ως το 1922. Το ημερολόγιο του Αρβανίτη Χρήστου Καραγιάννη αποτελεί
μια σπάνια συνεισφορά στην Ιστορία.
Ο Φίλιππος Δρακονταειδής αντιμετώπισε με σεβασμό το κείμενο του Καραγιάννη,
το ανέδειξε και το φώτισε με πλούσιες και αναγκαίες υποσημειώσεις.
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ISBN: 978-960-04-4595-4 | ΣΕΛ. 448

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Η πολυτάραχη ιστορία
μιας οικογένειας,
μέσα στη θύελλα
της Ελληνικής Επανάστασης

ΜΕΛΙΝΑ ΤΣΑΜΠΑΝΗ

Ο πρώτος αμέθυστος
Στην τουρκοκρατούμενη Τήνο του 1798 γεννιέται ο Μιλτιάδης Σκαρλάτος,
δευτερότοκος γιος της Μαριγώς και του καραβοκύρη Γιώργη που διατηρεί
εμπορικές σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη. Από πολύ νεαρή ηλικία ο
Μιλτιάδης ακολουθεί τον πατέρα του στα εμπορικά ταξίδια του.
Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, ο Μιλτιάδης συμμετέχει με ορμή και
θέρμη στον Αγώνα, έχοντας στην καρδιά του δύο επιθυμίες: να αγωνιστεί
για την ελευθερία της πατρίδας και να ξεχάσει τον ασίγαστο έρωτά του για
τη γυναίκα του αδερφού του, τη Φρόσω. Ένα λάφυρο όμως που θα πέσει στα
χέρια του, ένα χρυσό δαχτυλίδι με μια πέτρα από αμέθυστο, θα ανατρέψει
τη ζωή του. Ένα δαχτυλίδι ποτισμένο από την κατάρα της γυναίκας που το
φορούσε δε θα σημαδέψει τη μοίρα μόνο της φαμίλιας
του Μιλτιάδη, αλλά θα στοιχειώσει και τις επόμενες γενιές της ίδιας
οικογένειας.
Ένας μεγάλος έρωτας στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.
Μια οικογένεια σημαδεμένη από τα γυρίσματα της μοίρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4537-4 | ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ 12,00 €
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ISBN: 978-960-04-1373-1
ΣΕΛ. 688 | ΤΙΜΗ 30,58 €

ISBN: 978-960-04-0561-3
ΣΕΛ.208 | ΤΙΜΗ 11,72 €

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΛΗ

Θεοδούλου Λίμιτεδ

ISBN: 978-960-04-2733-2
ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 15,28 €

ISBN: 978-960-04-4218-2
ΣΕΛ.224 | ΤΙΜΗ 4,00 €

Μέσα από την προσωπική ιστορία του Αντρέα
Θεοδούλου θα ανακαλύψουμε όλα τα μυστικά
της μεγάλης «φούσκας» που οδήγησε την
κυπριακή οικονομία σε ένα από τα μεγαλύτερα
κραχ και τους πολίτες της Κύπρου στην
απελπισία. Ένα μυθιστόρημα διαφωτιστικό,
που φέρνει στην επιφάνεια πολλές πτυχές της
σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και κοινωνίας.
«Ένα βιβλίο που συμπυκνώνει σε λίγες
σελίδες όλα τα γεγονότα και τις συνέπειες της
“χρυσής εποχής” της ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας, ενσωματώνοντάς τα στην
ιστορία ενός τοπικού επιχειρηματία με τρόπο
οπωσδήποτε πειστικό και,
κατά μία έννοια, τραγικά επίκαιρο.»
Βασιλική Χρίστη, DIAVASAME.GR, 8/1/2015

ISBN: 978-960-04-2089-0
ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 15,28 €

ISBN: 978-960-04-3933-5
ΣΕΛ. 536 | ΤΙΜΗ 22,42 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΑΚΗΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ

Τα κομπολόγια

ISBN: 978-960-04-4579-4
ΣΕΛ. 304 | ΤΙΜΗ 14,00 €

Η τυχαία συνάντηση του ταξιτζή Χρήστου με τον
παλαιοπώλη πολυτελείας Σπύρο γίνεται η αρχή μιας
περιπέτειας που αναζητά τα ίχνη της Εύας Πάλμερ,
του Άγγελου Σικελιανού και του μουσικοσυνθέτη
Κώστα Ψάχου. O παλαιοπώλης θα αγοράσει στο
Άγιο Όρος μια σπάνια περγαμηνή του Αγίου
Δαμασκηνού για την παρασημαντική. Η αλληλουχία
των γεγονότων θα τους οδηγήσει στο περίφημο εύειο
παναρμόνιο και στη γοητευτική όσο και μυστηριώδη
ιστορία του.
Έρωτες φανεροί αλλά και κρυφοί, αδίστακτοι τύποι
του υποκόσμου, αλλά και καθημερινοί έντιμοι
άνθρωποι δρουν και φιλοσοφούν, ακολουθώντας
το ακατανόητο της δημιουργίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Ανέβας και κατέβας
Ο Γιώργος, πρώην εργαζόμενος στο νοσοκομείο
Ευαγγελισμός, φεύγει από την Αθήνα λίγο καιρό πριν
ξεσπάσει η μεγάλη οικονομική κρίση. Επιστρέφει
στην πόλη για ένα μικρό διάστημα, όταν η κρίση
αγγίζει το αποκορύφωμά της, και επηρεάζεται
από τις συνέπειές της.
Μικρές βιωματικές ιστορίες, η μία συνέχεια της άλλης,
που σμίγουν τη σημερινή με τη μεταπολιτευτική
Αθήνα, περίοδο που ο συγγραφέας πρωτοήλθε στην
πόλη ως πρόσφυγας από την Κύπρο.

ISBN: 978-960-04-4525-1
ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 9,90 €

«Μικρές ψηφίδες, μελαγχολία και χιούμορ, αισιοδοξία
και αγωνία για το αύριο, όλα είναι εδώ με τη
διεισδυτική ματιά ενός πρόσφυγα από την Κερύνεια.»
Πάνος Τουρλής, CΑPTAINBOOK.GR, 11/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4539-8 | ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ 11,00 €
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ISBN: 978-960-04-1602-2
ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ 11,21 €

ΜΑΡΙΕΛΛΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ-ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ

Εν χορώ
τότε, με τη Χορωδία του Τρίτου...

ISBN: 978-960-04-1392-2
ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 14,27 €

Στο νέο της βιβλίο η Μαριέλλη Σφακιανάκη-Μανωλίδου
ανατρέχει στην ιστορία του Τρίτου Προγράμματος
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η συγγραφέας υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της Χορωδίας του Τρίτου. Φωτογραφίζοντας
με γλαφυρότητα το χορωδιακό πορτρέτο των Αθηνών
της δεκαετίας του εξήντα, η αφήγηση ξεκινά από τα πρώτα
ερασιτεχνικά σύνολα, όπως τη Χορωδία Αθηνών,
τη Xορωδία της Θάλειας Βυζαντίου, του Μιχάλη Βούρτση,
του Δήμου Αθηναίων και του Φεστιβάλ Αθηνών,
για να φτάσει στα χρόνια του Μάνου Χατζιδάκι
με την ίδρυση της επίσημης Χορωδίας του Τρίτου.
Η αφήγηση ξεδιπλώνει μερικές από τις κορυφαίες στιγμές
της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, καθώς αυτές
διαδραματίζονται μέσα σε αναρίθμητες αντιξοότητες και
ευτράπελα στιγμιότυπα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μαύρη κιμωλία
Ο ήρωας της αλληγορικής αυτής νουβέλας
συνέρχεται ύστερα από τρομερή καταστροφή.
Θυμάται αχνά τρένα και πρόσωπα, υπόγεια και
σκοτεινούς διαδρόμους. Με τη βοήθεια ενός σκύλου
κατορθώνει να αναδυθεί από την κατάσταση του
ονείρου στον πραγματικό κόσμο. Όμως η ένταση δε
λέει να κοπάσει καθώς το όνειρο επιστρέφει συνεχώς
στο μυαλό του και τον στοιχειώνει.

ISBN: 978-960-04-4530-5
ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΒΙΚΥ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

14 ζωές στη Σαλονίκη
Με την αύρα της Θεσσαλονίκης να υπερχειλίζει
ή να υπονοείται, δεκατέσσερις ανθρώπινες
– και όχι μόνο – ιστορίες παίρνουν τη θέση τους
στις γωνιές της πόλης, αρχές Σεπτέμβρη,
με το καλοκαίρι να ανασαίνει ακόμη.
Μια αλλιώτικη συναυλία στο Θέατρο Δάσους,
ένας φοιτητής που νυστάζει, μια σχέση ενός αιώνα,
βιβλία που θα σταματήσουν να δανείζονται, μια
παλιά ρεμπέτισσα και τα γιασεμιά της φωνής της,
η πολύβουη αγορά στο Καπάνι, ένας αμετανόητος
εργένης, καφές στη Λεωφόρο Νίκης με ένα κόκκινο
πορτοφόλι, δυο αδελφές ψυχές, το Σέιχ-Σου
αναδασωμένο με τη μνήμη του ’97, ένας άστεγος
που δειπνεί στον Λευκό Πύργο, επιστροφή απ’ τη
ISBN: 978-960-04-4575-6
Χαλκιδική, ένα παγκάκι με παρέα στην Αριστοτέλους.
ΣΕΛ. 104 | ΤΙΜΗ 9,50 €
Κι ένα παιδί με ποδήλατο, που παρατηρεί,
προσπερνά, αφουγκράζεται και συνδέει τις ιστορίες.
Δεκατέσσερις ζωές, όσα και τα χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη η συγγραφέας,
η οποία συμπυκνώνει, εδώ, την αγάπη της για την πόλη, ψυχογραφώντας
μερικά από τα διαφορετικά της πρόσωπα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΙΝΑ ΡΑΠΗ

Κατάσταση φούγκας
Μια συλλογή από ερωτικά, υπαρξιακά, κοινωνικά
διηγήματα με κοινό παρονομαστή την αναζήτηση της
ελευθερίας – παρεξηγημένη και άπιαστη αλλά πάντα
επιθυμητή. Άτομα μοναχικά ή σε ζευγάρια, σε μόνιμη
αναζήτηση. Άτομα που δε χωρούν στα καθιερωμένα,
αουτσάιντερς που δεν παύουν να ψάχνονται
και να ψάχνουν.

ISBN: 978-960-04-4522-0
ΣΕΛ. 144 | ΤΙΜΗ 11,00 €

«Το συναρπαστικό σε αυτή τη θραυσματική
αθηναιογραφία και λονδινογραφία της Ράπη
είναι αυτή ακριβώς η σύνδεση με τη στιγμή και αυτό
το ακαταμάχητο, σχεδόν ερωτικό σμίξιμο γεγονότος
και μυθοπλασίας – αυτό που η ίδια ονομάζει
“faction”, λέξη που θα μπορούσε να είναι
και ο υπότιτλος του βιβλίου.»
Κωνσταντίνος Τζήκας, ATHENS VOICE, 19/2/2015

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Το φως αναλύεται σε χρώματα
Συνδετικός κρίκος σ’ αυτό το πολυεπίπεδο
μυθιστόρημα είναι ένας νεαρός Έλληνας φοιτητής
που ζει στο Παρίσι. Όπως το φως μέσα από το
πρίσμα αναλύεται σε χρώματα, έτσι και ο βασικός
χαρακτήρας αναλύεται στα συστατικά του στοιχεία.
Η καλειδοσκοπική αφήγηση του ήρωα μας μεταφέρει
στη Ρωσία του 19ου αιώνα και στην αναζήτηση του
μυστικού του μυστηριώδους Ιβάν. Στη συνέχεια,
στην ταραγμένη Αθήνα, όπου η περσόνα της
Δανάης ενσαρκώνει την ανάγκη για δικαιοσύνη σε
μια κοινωνία φόβου και καταπίεσης. Τέλος, στον
ηλιόλουστο γαλλικό νότο, όπου η ασυμβίβαστη
Κατερίνα ξεκινά μια δύσκολη πορεία ενηλικίωσης,
ISBN: 978-960-04-4516-9
αυτογνωσίας και αυτοπροσδιορισμού. Οι αφηγήσεις
ΣΕΛ. 288 | ΤΙΜΗ 11,00 €
αυτές συνδέονται συνειρμικά και συνθέτουν μια
νωπογραφία της εποχής μας: χαρτογραφούν τα αδιέξοδα της γενιάς που μοιάζει
να συνθλίβεται ανάμεσα στο φόβο και στην έλλειψη ελπίδας.
Ένα μυθιστόρημα που πειραματίζεται με τις έννοιες του χρόνου, της ιστορίας,
του μοιραίου και του απραγματοποίητου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΤΑΣ

Τζαζ, παθήσεις και άλλα τινά
Ιστορίες σύντομες, άλλες πιο απλωμένες κι άλλες
που αγγίζουν σε έκταση τη μικρή νουβέλα.
Ήρωες της διπλανής πόρτας, που κάποια ουλή
του παρελθόντος ή κάποιο πάθος του παρόντος
τούς κατατρώει, αλλά δεν τους καταβάλλει.
Άντρες ευάλωτοι και γυναίκες εύθραυστες,
που άγγιξαν ή ξεπέρασαν κάποια όρια,
υπερβαίνοντας την κόκκινη γραμμή των αντοχών
τους. Συγγραφικές εμμονές που ανακυκλώνονται
και ανεπίδοτοι έρωτες του παρελθόντος
που επιστρέφουν και εκδικούνται.
Και η μουσική τζαζ, σε πολλά σημεία του βιβλίου,
να δίνει τον τόνο, άλλοτε ως υπόκρουση ηχητική κι
άλλοτε χτίζοντας και στηρίζοντας τους χαρακτήρες
και την εξέλιξη της κάθε ιστορίας.

ISBN: 978-960-04-4581-7
ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 13,50 €

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

Η ζωή δεν αγαπάει τις αλήθειες
Ένας άντρας αντιμέτωπος με τους εφιάλτες του,
ένας επαγγελματίας μάρτυρας κατηγορίας, μια
αφήγηση με ανατρεπτικό φινάλε, ένας ρομαντικός
συγγραφέας και δύο γυναίκες, ένας τύπος που
ανιχνεύει το νόημα του ιπποτισμού, ένα αυτί που
φεύγει, έρωτας και πολιτισμός στο μέλλον, ο ήρωας
του διπλανού τραπεζιού, ένας στριμωγμένος που
πάει για το μεγάλο κόλπο, μια σπουδή για την
επανασύνδεση, ο Άγιος που εμφανίζεται, ένας
μπαρόβιος που υπερβαίνει τα όρια, η μάχη για ένα
σκαμπό, μια κάποια φυγή, ένας εγκλεισμός έξω από
το Χρόνο, πώς να κινείστε στα σάιτ γνωριμιών, μια
νουβέλα και μια ληστεία, μια παρέα που διαλύεται
ISBN: 978-960-04-4584-8
στο σκοτάδι και εκείνος που περιμένει.
ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 12,00 €
Στις παραπάνω ιστορίες συχνά το φανταστικό
περιπλέκεται με το πραγματικό και το απίθανο
ανατρέπει το φαινομενικά πιο πιθανό. Οι ήρωες, κινούμενοι είτε σε ένα δυστοπικό
μέλλον είτε σε ένα κωμικοτραγικό παρόν, κατά κανόνα άλλα θέλουν, άλλα λένε, άλλα
κάνουν. Προσπαθούν συχνά να ανατρέψουν τα δεδομένα, υπερασπίζονται αυτά που οι
άλλοι προδίδουν είτε προδίδουν αυτά που οι άλλοι υπερασπίζονται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Ένα πρωτότυπο βιβλίο που
συνδυάζει άριστα τη λογοτεχνική
πένα της Ντόρας Βαλκάνου με
συνταγές που προτείνει
ο Παναγιώτης Κουκουβίτης.
Ο έρωτας και όχι μόνο
περνάει από το στομάχι κι έτσι
ξεδιπλώνονται οι πιο πρωτότυπες
ιστορίες που έχετε διαβάσει ποτέ,
των οποίων η εξέλιξη θα ήταν
διαφορετική αν δε στρωνόταν
ένα τραπέζι! […] Εγώ έβαλα ήδη
το τσουκάλι στη φωτιά!»
Πάνος Τουρλής,
CAPTAINBOOK.GR, 3/3/2015

ISBN: 978-960-04-4409-4 | ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 14,40 €
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ΝΤΟΡΑ ΒΑΛΚΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ

Το μαγειρείο των αισθήσεων
Ο Απόστολος είναι ένας νεαρός ζωγράφος από τη Θεσσαλονίκη,
με χόμπι τη μαγειρική. Σε μια βόλτα στα Λαδάδικα ανακαλύπτει τυχαία
ένα μαγαζάκι που εμπορεύεται προϊόντα για λίγους. Εκεί διδάσκεται
τα μυστικά των γεύσεων και, συνδυάζοντας την αγάπη του για τη
μαγειρική, την τέχνη και το γυναικείο φύλο, ανακαλύπτει το πολύ
ιδιαίτερο ταλέντο του. Μπορεί να αποκρυπτογραφεί την ιδιοσυγκρασία
όποιας γυναίκας επιθυμεί να αποκτήσει και να την ταιριάζει με το
κατάλληλο μενού, έτσι ώστε να κερδίσει τον έρωτά της.
Ένα απολαυστικό μυθιστόρημα-σπουδή στην ιδιόμορφη τέχνη της
μαγειρικής και στα εκπληκτικά ερωτικά και γευστικά της σταυροδρόμια.
«Από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτότυπα βιβλία της πρόσφατης βιβλιοπαραγωγής.»
Κωνσταντίνος Μπούρας, DIAVASAME.GR, 17/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4609-8 | ΣΕΛ. 192

Η Ασπασία υπήρξε μία από τις πλέον
αμφιλεγόμενες προσωπικότητες,
αφού δεν έχει εξακριβωθεί αν και
σε ποιο βαθμό επηρέαζε τον Περικλή
στη λήψη σοβαρών αποφάσεων
στον τομέα της πολιτικής.
Η ζωή της ήταν μυθιστορηματική
και το τέλος της τραγικό, ενώ μετέωρο
και αναπάντητο παραμένει το ερώτημα
αν ήταν μια εταίρα ή μια γυναίκα με
φιλελεύθερο πνεύμα, πολύ μπροστά
από την εποχή της.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ-ΛΙΒΑΝΗ

Ασπασία, η εταίρα
Αθήνα, 470 π.Χ. Ο Περικλής (περί-κλέος) ηγούνταν των ελληνικών πόλεων, με αντίπαλο
τη Σπάρτη. Ο ηγεμόνας της Αθήνας διοικούσε με παραδειγματικό τρόπο την πόλη του,
που είχε φανατικούς φίλους αλλά και εχθρούς.
Ο Περικλής ήταν πρότυπο δημοκρατικού ηγέτη, όμως είχε και τις αδυναμίες του.
Δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη φύση του άντρα και ερωτεύθηκε μια εταίρα.
Επρόκειτο για μια γυναίκα που είχε έρθει στην Αθήνα από την ακμάζουσα πόλη της
Μιλήτου, μια γυναίκα γνωστή για τα ταλέντα και τις χάρες της. Πολλοί πλούσιοι έμποροι
Αθηναίοι που είχαν επισκεφθεί τη Μίλητο μιλούσαν για την εντυπωσιακή ομορφιά και
την αγέρωχη κορμοστασιά της και υποστήριζαν ότι γνώριζε καλύτερα από οποιαδήποτε
γυναίκα της εποχής το παιχνίδι του έρωτα κι ότι ήταν η ιδανική σύντροφος
των διανοούμενων αντρών.
Η προσαρμογή της στην Αθήνα δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Τα ήθη,
οι συνήθειες, οι νοοτροπίες και οι ζηλοτυπίες απαιτούσαν διπλωματία και λεπτούς
χειρισμούς _ τομέας στον οποίο η Ασπασία υπερείχε, όπως φάνηκε στην πορεία.
Τα όσα συνέβησαν επηρέασαν τον Περικλή, τον μέχρι πρότινος «ολύμπιο»
άντρα, και στη συνέχεια ολόκληρη την αθηναϊκή κοινωνία.

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Εξαιρετική ιστορία, με μια
ενδιαφέρουσα πρωταγωνίστρια,
εύστροφα δομημένους
δευτερεύοντες χαρακτήρες και
μια συναρπαστική, απρόβλεπτη
πλοκή.»
NEW YORK TIMES MAGAZINE

«Καθηλωτικό έργο, τρομακτικά
αληθοφανές.»
PUBLISHERS WEEKLY

«Καταπληκτικό. Θα εθιστείτε.»

ISBN: 978-960-04-4549-7 | ΣΕΛ. 536 | ΤΙΜΗ 18,80 €
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DAILY MAIL

«Ο Αμερικανός συγγραφέας,
γνωστός για τον ακτιβισμό
και την ανεξάρτητη εκδοτική
του δραστηριότητα, έγραψε
ένα μυθιστόρημα που αρχίζει
μεν ως καυστική σάτιρα για
την εποχή του Διαδικτύου,
αλλά γρήγορα μετεξελίσσεται
σε μια λογοτεχνική δυστοπία
για τις συνέπειές του _
χαρακτηρίστηκε “ένα 1984 για τη
γενιά του Διαδικτύου” _ με τους
καταιγιστικούς και αγωνιώδεις
ρυθμούς ενός θρίλερ.»
ΤΟ ΒΗΜΑ, 14/12/2014
«Ένα ζοφερό μυθιστόρημα
αγωνίας που, μιλώντας για τη
βίαιη κατάλυση της ιδιωτικότητας
και τα προβλήματα δημοκρατίας
που εγείρει η ολοένα αυξανόμενη
κυριαρχία των μεγάλων εταιρειών
στην καθημερινότητα του πολίτη,
εκσυγχρονίζει τον Όργουελ και
τον επαναφέρει στο παρόν με
εξαιρετική δραστικότητα.»
Κατερίνα Σχινά,
THE BOOKS’ JOURNAL,
Ιανουάριος 2015

DAVE EGGERS

Ο κύκλος

Μετάφραση: Ιλάειρα Διονυσοπούλου
Υπάρχει ιδιωτική ζωή στην εποχή των social media;
Το παγκόσμιο μπεστ σέλερ του Ντέιβ Έγγερς θέτει
αυτό το αγωνιώδες ερώτημα. Ένα καθηλωτικό και
τρομακτικά αληθοφανές μυθιστόρημα για την εποχή
του ίντερνετ, ένα 1984 για τη γενιά του διαδικτύου.
«Συναρπαστικό. Ένα μυθιστόρημα ιδεών... για τον
κοινωνικό μετασχηματισμό και την αποδόμηση
της ιδιωτικότητας, για την αυξανόμενη κυριαρχία
των μεγάλων εταιριών πάνω στην ιδιωτική ζωή
των πολιτών, και για τους τρόπους που αυτό θα
επηρεάσει τον πυρήνα της Δυτικής δημοκρατίας.»
Μάργκαρετ Άτγουντ,
NEW YORK TIMES REVIEW OF BOOKS

«Ο πιο εύστοχος σατιρικός σχολιασμός
για την εποχή του διαδικτύου.»
THE GUARDIAN

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4614-2 | ΣΕΛ. 536

Ένα δισεπίλυτο μυστήριο που
εκτυλίσσεται με καταιγιστικό ρυθμό.
Ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα
βιβλία της τελευταίας πενταετίας,
που αγαπήθηκε από 700.000
αναγνώστες στη Γαλλία και πρόκειται
να μεταφραστεί σε 24 γλώσσες.

MICHEL BUSSI

Το κορίτσι της πτήσης 5403
Μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά
22 Δεκεμβρίου 1980
Το αεροπλάνο που εκτελεί την πτήση 5403 πέφτει στα γαλλοελβετικά
σύνορα και τυλίγεται στις φλόγες. 168 από τους 169 επιβάτες
σκοτώνονται ακαριαία. Σώζεται μόνο ένα κοριτσάκι τριών μηνών.
Δύο οικογένειες το διεκδικούν, και δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί
η ταυτότητά του. Έτσι ξεκινάει μια διαμάχη που θα διαρκέσει σχεδόν
δύο δεκαετίες.
Δεκαοχτώ χρόνια αργότερα, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ που έχει αναλάβει
την υπόθεση η οποία έχει κυριολεκτικά στοιχειώσει τη ζωή του
αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Πρώτα όμως καταγράφει όλη του
την έρευνα, ώστε να την παραδώσει στην άμεσα ενδιαφερόμενη:
τη Λιζ-Ροζ ή την Εμιλί, αυτή την κοπέλα που κανένας δεν γνωρίζει
ποια είναι και που όλοι αποκαλούν Λιβελούλα.
Καθώς κάθεται στο γραφείο του και ετοιμάζεται να τραβήξει
τη σκανδάλη, ανακαλύπτει ένα στοιχείο που ανατρέπει τα πάντα.
Δολοφονείται όμως πριν προλάβει να αποκαλύψει την πολυπόθητη
αλήθεια…

PHILIP KERR

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ISBN: 978-960-04-4507-7
ΣΕΛ. 512 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

Άνθρωπος χωρίς ανάσα

Μετάφραση: Ανδρέας Αποστολίδης

«Σαγηνευτικό… Ο Κερ κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα,
από τη χρήση της Ιστορίας σε μια εμπνευσμένη και σύνθετη
αστυνομική πλοκή έως τις ολοζώντανες περιγραφές της
βαναυσότητας του πολέμου».
PUBLISHERS WEEKLY

«Συναρπαστική πλοκή, ιστορικό υπόβαθρο, αφηγηματική
δεινότητα· και, το κλου, έναν κεντρικό ήρωα στο στιλ
του Φίλιπ Μάρλοου: κυνικό, δίκαιο, βλάσφημο, ευφυή.
Αν δεν είχατε αποφασίσει έως τώρα ποιο βιβλίο θα σας
συνοδεύσει στις διακοπές σας, τώρα το γνωρίζετε.»
Λήδα Πιμπλή, TOSPIRTO.GR, 6/2014

Μοιραία Πράγα

Μετάφραση: Δημήτρης Αθηνάκης

«Η Μοιραία Πράγα ξεπερνάει τα πλαίσια ενός
συνηθισμένου αστυνομικού αφηγήματος και γίνεται μια
μελέτη της ψυχοπαθολογίας του ναζισμού.[...]
Στο τέλος, σε αφήνει με μια πικρή γεύση στο στόμα και
πολλές δυσάρεστες σκέψεις: για την ιστορική μνήμη, την
αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου για τα διδάγματα
του παρελθόντος, τον εφησυχασμό και την απάθειά του
μπρος στο φαινόμενο του νέο-φασισμού.»
Χίλντα Παπαδημητρίου, BOOKPRESS.GR, 15/11/2013

ISBN: 978-960-04-4298-4
ΣΕΛ. 1072 | ΤΙΜΗ: 29,50 €

PHILIP KERR
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Η τριλογία
του Βερολίνου

ISBN: 978-960-04-4400-1
ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

Οι Βιολέτες του Μάρτη
Μετάφραση: Αντώνης Καλοκύρης
Ο χλομός εγκληματίας
Γερμανικό ρέκβιεμ
Μετάφραση: Ντενίζ Ρώντα

«Ο Φίλιπ Κερ, ο οποίος χάρη σε αυτή την εξαιρετική
τριλογία πήρε μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους
σύγχρονους Ευρωπαίους συγγραφείς νουάρ ιστοριών,
μιλάει για το έγκλημα και τον πόλεμο, αλλά κυρίως μιλάει
για τη Γερμανία.»
Φίλιππος Φιλίππου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 9/9/2012

PHILIP KERR

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4613-5 | ΣΕΛ. 504 | ΤΙΜΗ 16,60 €

Φλόγα που σιγοκαίει
Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής
Αργεντινή, 1950
Ο Μπέρνι Γκούντερ φτάνει στο Μπουένος Άιρες και εμπλέκεται στο κυνήγι ενός
εγκληματία. Μια έφηβη βρέθηκε δολοφονημένη και οι συνθήκες θυμίζουν
έντονα εκείνες της τελευταίας υπόθεσης που είχε αναλάβει ο Μπέρνι ως
επιθεωρητής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στο Βερολίνο. Μιας υπόθεσης που
δεν είχε καταφέρει να διαλευκάνει. Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας πιστεύει
ότι ο δράστης είναι κάποιος από τους εκατοντάδες πρώην Ναζί που έχουν
καταφύγει στην Αργεντινή μετά το 1945. Ποιος καταλληλότερος από τον Μπέρνι
Γκούντερ για να βρει τον δολοφόνο!
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που θέτει προκλητικά ερωτήματα: Ποιοι
έδωσαν καταφύγιο στους Ναζί και πόσο διαδεδομένος ήταν στην Αργεντινή
ο αντισημιτισμός στα χρόνια των Περόν;
«Ο Kerr χρησιμοποιεί την ιστορία για να στήσει μια καταιγιστική αστυνομική
πλοκή.» PUBLISHERS WEEKLY
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

VILMOS KONDOR

Έγκλημα στη Βουδαπέστη
Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος

ISBN: 978-960-04-4493-3
ΣΕΛ. 304 | ΤΙΜΗ: 15,50 €

Βουδαπέστη, Οκτώβριος του 1936. Ο αστυνομικός
ρεπόρτερ Ζίγκμοντ Γκόρντον ανακαλύπτει
το πτώμα μιας ωραίας, κομψοντυμένης κοπέλας,
που είχε ένα εβραϊκό προσευχητάριο στην τσάντα της.
Ο Γκόρντον αποφασίζει να λύσει το μυστήριο
του θανάτου της. Η έρευνα θα τον οδηγήσει βαθιά
στον σκοτεινό υπόκοσμο της πόλης, όπου δρουν
συνδικάτα εγκλήματος και πυρήνες παράνομων
κομουνιστών, αλλά και στα ανώτατα στρώματα
και στους κύκλους της εξουσίας.
Ένα συναρπαστικό και υποβλητικό νουάρ
μυθιστόρημα με σασπένς που κόβει την ανάσα.
«[…] επιβεβαιώνεται ο χαρακτηρισμός “θρίλερ”,
με σωστή εναλλαγή του ρυθμού και αρκετούς
πειστικούς χαρακτήρες που συμπρωταγωνιστούν[...]»
Κώστας Θ. Καλφόπουλος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15/8/2014

MARCUS MALTE

Μπλε νότες σε κόκκινο φόντο

Μετάφραση: Κώστας Κατσουλάρης
Παρίσι. Η αναζήτηση των δολοφόνων μιας νεαρής
Γιουγκοσλάβας πρόσφυγα αποκαλύπτει ένα κύκλωμα
Βαλκάνιων κακοποιών που συνδέονται με την πολιτική
εξουσία. Τα τραύματα που προκάλεσε
ο γιουγκοσλαβικός εμφύλιος ανοίγουν και πάλι.
Ένα συναρπαστικό νουάρ μυθιστόρημα υπό τους
ήχους της τζαζ της θρυλικής Blue Note, το οποίο
φωτίζει τις αθέατες πλευρές της πρόσφατης πολιτικής
Ιστορίας.
«Η ανάγνωση του μυθιστορήματος είναι αληθινή
απόλαυση, η οποία πολλαπλασιάζεται για τους
λάτρεις της τζαζ μουσικής. Οι διαρκείς αναφορές
ISBN: 978-960-04-4443-8
σε μουσικούς του bebop και του hard bop, σε
ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 16,60 €
τραγούδια και σε ιστορικά άλμπουμ, δημιουργούν
ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, όπου δίπλα στους ήρωες συνυπάρχουν και υποφέρουν
η Μπίλι Χολιντέι και ο Μπαντ Πάουελ, όλοι οι μουσικοί που διετέλεσαν κάποια στιγμή
μέλη της San Quentin Jazz Band.» Χίλντα Παπαδημητρίου, BOOKPRESS.GR, 30/5/2014
ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 2012
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ISBN: 978-960-04-4576-3 | ΣΕΛ. 384

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Μια λογοτεχνική εποποιία...
Ένα μυθιστόρημα που μας
φέρνει πιο κοντά στην ιστορία,
όπως αυτή συνέβη.»
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

LAURENT BINET

HHhH
Himmlers Hirn heisst Heydrich
Ο Χάιντριχ είναι ο εγκέφαλος του Χίμλερ

Μετάφραση: Γιώργος Ξενάριος

Κατεχόμενη Τσεχοσλοβακία, 1942. Δύο Τσεχοσλοβάκοι παρτιζάνοι
σταλμένοι από το Λονδίνο πέφτουν με αλεξίπτωτο κοντά στην
Πράγα. Αποστολή τους να δολοφονήσουν τον πιο επικίνδυνο
άντρα του Γ’ Ράιχ: τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, τον «δήμιο της Πράγας»,
τον αρχηγό των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, το δεξί χέρι
του Χάινριχ Χίμλερ. Πρόκειται για μία από τις πιο τολμηρές
απόπειρες του Β’ Παγκόσμιου πολέμου.
Το πρώτο μυθιστόρημα του Laurent Binet, που τιμήθηκε το 2010
με το Βραβείο Goncourt στην κατηγορία του πρωτοεμφανιζόμενου
συγγραφέα, συνθέτει μια πανοραμική εικόνα του Γ’ Ράιχ
και της περιόδου του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Μια συναρπαστική
ιστορία ηρωισμού και συντροφικότητας, προδοσίας και εκδίκησης.
ΒΡΑΒΕΙΟ GONCOURT ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 2010

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4528-2 | ΣΕΛ. 776 | ΤΙΜΗ 22,00 €
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Ένα μίλι δρόμος
στο σεληνόφωτο
Μετάφραση: Θωμάς Σκάσσης
ISBN: 978-960-04-4263-2
ΣΕΛ. 384 | ΤΙΜΗ 18,00 €

Ο Ντένις Λεχέιν, κορυφαίος
συγγραφέας της σύγχρονης
αστυνομικής λογοτεχνίας,
αφηγείται μια εκρηκτική
ιστορία ακεραιότητας και
εκδίκησης.
«Ο Λεχέιν δικαιούται
να συμπεριλαμβάνεται
ανάμεσα στους πιο
ενδιαφέροντες και πιο
προικισμένους Αμερικανούς
συγγραφείς ανεξαρτήτως
είδους ή κατηγορίας.»
WASHINGTON POST

«Ένα μεγάλο ταλέντο…
Όταν πρέπει να κρατήσει
τους αναγνώστες ακριβώς
στο σημείο που θέλει, ο
Λεχέιν επιδεικνύει θεαματικά
πώς επιτυγχάνεται αυτό.»
NEW YORK TIMES

ΝΤΕΝΙΣ ΛΕΧΕΪΝ

Εκείνη τη μέρα
Μετάφραση: Φίλιππος Χρυσόπουλος
Ένα συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα
με θέμα την Αμερική του Μεσοπολέμου:
την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος,
τη σύγκρουση των εργατών με το Κεφάλαιο,
τους πολιτικούς αγώνες των Αφροαμερικανών.
Από τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ
Σκοτεινό ποτάμι, Το νησί των καταραμένων
και Ένα μίλι δρόμος στο σεληνόφωτο.
«Χρησιμοποιώντας το λιτό ύφος της αστυνομικής
λογοτεχνίας, βάζοντας μια ομάδα αστυνομικών
να πρωταγωνιστούν, αφηγείται μια ενδιαφέρουσα
ιστορία που είναι περισσότερο ιστορικήπολιτική-κοινωνική παρά αστυνομική.»
Φίλιππος Φιλίππου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 11/1/2015
«Ένα από τα πιο συναρπαστικά ξένα μυθιστορήματα
εμφανίστηκε γυρισμένο στη γλώσσα μας πάνω στο
κλείσιμο της χρονιάς: το μυθιστόρημα
Εκείνη τη μέρα του Αμερικανού Ντένις Λεχέιν.»
Ηλίας Μαγκλίνης, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20/12/2014

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4545-9 | ΣΕΛ. 480 | ΤΙΜΗ 18,80 €

Οι σκιές του
Μπρούκλιν

Μετάφραση: Κώστας Καλτσάς
ISBN: 978-960-04-4410-0
ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΕΘΕΜ

Οι κόκκινες βασίλισσες
Μετάφραση: Ελένη Ηλιοπούλου
Νέα Υόρκη, δεκαετία του ’60. Η Ρόουζ Ζίμερ,
η επονομαζόμενη Κόκκινη Βασίλισσα του
Σανισάιντ του Κουίνς, είναι μια δυναμική
κομμουνίστρια η οποία κυριαρχεί στη γειτονιά
και στην οικογένειά της με τον εκρηκτικό
χαρακτήρα της και την απόλυτη προσήλωση
στις πεποιθήσεις της. Η κόρη της, Μίριαμ, μια
εξίσου παθιασμένη ακτιβίστρια, δραπετεύει
από την ασφυκτική επιρροή της Ρόουζ και
αγκαλιάζει την αντικουλτούρα. Παράλληλα
με τις ζωές των ηρώων ξεδιπλώνεται η ιστορία
των πολιτικών αγώνων στην Αμερική κατά τον
εικοστό αιώνα.
Μια επική οικογενειακή σάγκα για τις
διαφορετικές γενιές των Αμερικάνων
ριζοσπαστών από έναν κορυφαίο σύγχρονο
συγγραφέα.
«Η ιστορία της Αμερικής μέσα από τα μάτια
της ριζοσπαστικής Αριστεράς.»
Alex Preston, THE GUARDIAN

«Πρωτότυπη πλοκή,
πρωτότυπη οπτική γωνία,
εξαιρετική προσπάθεια απόδοσης
της ψυχολογίας και της νοοτροπίας
των πασχόντων από Τουρέτ.[...]
Ένα διαφορετικό αστυνομικό θρίλερ!»
Πάνος Τουρλής,
CAPTAINBOOK.GR, 19/12/2013
«Ένας γλωσσοπλάστης συγγραφέας
όπως ο Τζόναθαν Λέθεμ
χρησιμοποιεί έναν δεινό λεξιπλάστη
για ήρωα και δημιουργεί
μια συναρπαστική μυθιστορία για
έναν κόσμο που πάλλεται
από αντιπαραθέσεις, συνειδησιακές
εκρήξεις και από μια κρίση
προσανατολισμού.
Μ’ ένα ιμπρεσιονιστικό στιλ
ο Λέθεμ σπρώχνει τον ρεαλισμό
στην αγκαλιά της φαντασίας,
πετυχαίνοντας διάνα.»
Νίκος Κουρμουλής,
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, 22/1/2014

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

«Ένας συγγραφέας που
ανεβάζει ψηλά τον πήχη της
λογοτεχνίας της χώρας του.»
LE FIGARO

«Η γραφή του Πεϊσότο
είναι ταυτόχρονα φρέσκια,
επιδέξια και σαγηνευτική,
καθώς περιέχει την
παγκόσμια λογοτεχνική
κληρονομιά. Βρισκόμαστε
μπροστά σε έναν ώριμο
συγγραφέα. Έναν
αξιοθαύμαστο Πορτογάλο
συγγραφέα.»
Λουίς Σεπούλβεδα
«Η πένα του Πορτογάλου
συγγραφέα ζωγραφίζει με
ξεχωριστή δεξιότητα τους
χαρακτήρες των ηρώων του.
Όμως το μέγιστο ατού του
έργου είναι η περιγραφή
της μεγάλης πορτογαλικής
μετανάστευσης του ’60,
όταν χιλιάδες συμπατριώτες
του Ζοζέ Λουίς Πεϊσότο
πήραν τον δρόμο προς τα
γαλλικά αστικά σε αναζήτηση
καλύτερων προοπτικών.
Το κοντράστ ανάμεσα στην
κουλτούρα της πορτογαλικής
επαρχίας που έφεραν οι νέοι
μετανάστες και στα όσα
κοσμογονικά συντελούνταν
την ίδια εποχή στο Παρίσι
είναι εντυπωσιακό και
ενδεικτικό της μοίρας που
περιμένει τους μετανάστες,
θύματα των οικονομικών
κρίσεων τώρα και τότε.»
Λήδα Πιμπλή, NEWPOST.GR,
31/3/2015

ISBN: 978-960-04-4544-2 | ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 14,00 €
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ΖΟΖΕ ΛΟΥΙΣ ΠΕΪΣΟΤΟ

Βιβλίο

Μετάφραση: Αθηνά Ψυλλιά
Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα με θέμα
την πορτογαλική μετανάστευση στη Γαλλία
τη δεκαετία του ’60, που διερευνά πώς το όνειρο
για μια καλύτερη ζωή γειώνεται στη σκληρή υφή
της πραγματικότητας που βιώνουν οι μετανάστες.
«Ο Πεϊσότο εκπλήσσει με το βάθος της πρόζας
του, που μοιάζει να ακολουθεί το παράδειγμα του
μεγάλου Ζοζέ Σαραμάγκου, αλλά και με το θάρρος
του να δημιουργεί σήμερα αφηγηματικές δομές
στέρεα επίκαιρες, κατά το παράδειγμα
των Φώκνερ, Ρούλφο και Δονόσο.»
L’ UNITA

«Ο Πεϊσότο έχει ένα σπάνιο χάρισμα στη γραφή του,
η οποία διαθέτει μεγάλη ρυθμική αρμονία.»
THE GUARDIAN

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4583-1 | ΣΕΛ. 440 | ΤΙΜΗ 16,60 €

ΡΑΦΑΕΛ ΤΣΙΡΜΠΕΣ

Στην άκρη του γκρεμού
Μετάφραση: Βασιλική Κνήτου
ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2014
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΡΙΤΙΚΩΝ 2013 (Premio de la Crítica 2013)

«Το σπουδαίο μυθιστόρημα για την κρίση.
Η διαβρωτική αφήγηση του Ραφαέλ Τσίρμπες
σκιαγραφεί ένα μικρό σύμπαν ανεργίας
και απελπισίας […] Το Στην άκρη του γκρεμού
περιγράφει τον μακρύ χειμώνα που ακολούθησε
το πάρτι. Και που διαρκεί ακόμα…»
Χαβιέ Ροντρίγκεθ Μάρκος, EL PAIS
Το καλύτερο ισπανικό μυθιστόρημα των τελευταίων
είκοσι πέντε χρόνων, σύμφωνα με σχετική
ψηφοφορία της εφημερίδας El Mundo.
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«Το απόλυτο μυθιστόρημα
για την κρίση [...]Το επίτευγμα
αυτού του σπουδαίου Ισπανού
συγγραφέα είναι ότι δημιουργεί
υψηλή λογοτεχνία και
φιλοσοφεί τα της ανθρώπινης
συνθήκης, με πρώτη ύλη την
επικαιρότητα της κρίσης στις
πιο ωμές λεπτομέρειές της. Την
περιγράφει ρεαλιστικά μέσα
από μια πλειάδα σύνθετων και
καλοδουλεμένων χαρακτήρων,
της δίνει αλληγορική διάσταση,
τη σχολιάζει ειρωνικά, τη ζυγίζει
ηθικά και την αναστοχάζεται
εντάσσοντάς τη σε ένα ιστορικό
πλαίσιο που αγκαλιάζει τρεις
γενιές. Χωρίς καθόλου να
πολιτικολογεί, γίνεται εντέλει
βαθύτατα πολιτικός.»
Μικέλα Χαρτουλάρη,
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
29/5/2015

«Ο Τσίρμπες για το συγκεκριμένο
βιβλίο έλαβε το 2013 το
Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας
στην Ισπανία και όχι άδικα.
Γράφει όπως ο Φώκνερ και
ο Φουέντε και ο Γιόσα στις
καλύτερες στιγμές τους. Είναι
ένα μυθιστόρημα με το οποίο
η ευρωπαϊκή λογοτεχνία
αποδεικνύει πως είναι μια ζώσα
φωνή εν μέσω (οικονομικού)
σκότους.»
Διονύσης Μαρίνος,
FRACTAL, 7/5/2015

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ISBN: 978-960-04-4469-8 | ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

32

Μια εξαιρετική μυθιστορηματική
απόδοση της αιματηρής ανόδου
και πτώσης ενός θρυλικού
ηγεμόνα της Ανατολής,
που συνδυάζει την ενδελεχή
ιστορική έρευνα
με το αφηγηματικό ταλέντο.

ΤΙΜ ΛΙΤΣ

Κροίσος Ο τελευταίος βασιλιάς της Λυδίας
Η άνοδος και η πτώση ενός θρυλικού ηγεμόνα
Μετάφραση: Σμαράγδα Σοφού

Ένας ηττημένος βασιλιάς στην κορυφή της πυράς. Αυτός που τον νίκησε, ο Πέρσης
ηγεμόνας Κύρος, μ’ ένα νεύμα δίνει εντολή στους φρουρούς· εκείνοι προχωρούν και
βάζουν τις αναμμένες δάδες πάνω στο στεγνό ξύλο. Καθώς ο Κροίσος παρακολουθεί τη
φωτιά να ανάβει, κάνει έναν απολογισμό της ζωής του. Θυμάται τότε που είχε ρωτήσει
τον Αθηναίο φιλόσοφο και νομοθέτη Σόλωνα ποιος ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος
στον κόσμο. Ο Κροίσος πίστευε παλιά πως ήταν ο ίδιος. Όλα του τα πλούτη όμως δεν του
έφεραν σοφία· δεν προφύλαξαν την οικογένειά του· δεν του χάρισαν ξανά την αγάπη της
γυναίκας του· δεν εμπόδισαν τον αφανισμό του στρατού του, ούτε το χαμό του βασιλείου
του. Ο ηλικιωμένος φιλόσοφος του είχε δώσει την εξής απάντηση:
Mην καλοτυχίζεις κανέναν προτού δεις το τέλος του... Οι πρώτες τολύπες καπνού
τυλίγονται σαν θηλιές γύρω από το λαιμό του Κροίσου.
Ένα φιλοσοφημένο μυθιστόρημα για το πώς διαμορφώνεται η ανθρώπινη
προσωπικότητα, για το πώς ένας άνθρωπος αποκτά την εξουσία και πώς την ασκεί·
για τις εμπειρίες της ανθρωπότητας στον πόλεμο και στην ειρήνη· για την αξία του
χρήματος και για τις έννοιες της ελευθερίας, του θάρρους, της φιλίας και της ευτυχίας.
Ένα βιβλίο που θέτει πάνω απ’ όλα το ερώτημα: Τι σημαίνει να διάγεις έναν καλό βίο.

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
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ISBN: 978-960-04-4552-7 | ΣΕΛ. 632 | ΤΙΜΗ 25,00 €

«Η Ανάσταση είναι ένα βιβλίο
γεμάτο πάθος και οργή.
Ο αναγνώστης νιώθει συμπόνια
για τον κεντρικό της χαρακτήρα,
αλλά και μια εσωτερική ταραχή,
γιατί εκείνος διαθέτει κάποια
γνωρίσματα που υπάρχουν
σε όλους μας. Όλοι κρύβουμε
μέσα μας έναν μικρό Νεχλιούντοφ
και δεν το γνωρίζουμε.
Η αυτογνωσία επομένως είναι
το προϊόν μεγάλης πνευματικής
προσπάθειας. Γιατί οι δυνάμεις
του Κακού (που εδώ έχουν
καθεστωτικό χαρακτήρα)
δεν μπορούν να ηττηθούν χωρίς
εσωτερικό αγώνα.»
Αναστάσης Βιστωνίτης,
ΤΟ ΒΗΜΑ, 15/2/2015

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ

Η ανάσταση
Μετάφραση: Ελένη Μπακοπούλου
Ένα κλασικό μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας σε νέα μετάφραση
της Ελένης Μπακοπούλου. Μια τοιχογραφία της Ρωσίας του 19ου αιώνα με τις τεράστιες
κοινωνικές ανισότητες. Ένα μυθιστόρημα-καταδίκη του τσαρικού δεσποτισμού και της
υποκρισίας της επίσημης Εκκλησίας. Ένα αριστουργηματικό βιβλίο που στην εποχή του
ξεπέρασε σε πωλήσεις το Πόλεμος και ειρήνη και την Άννα Καρένινα.
«Η Ανάσταση, το τελευταίο και πιο σκοτεινό μυθιστόρημα του Τολστόι, μιλά μια γλώσσα
προσβλητική, αντιλυρική, προκλητική, για να περιγράψει την υποβάθμιση, τη φτώχεια,
την αδικία, όλο το φρικιαστικό σκηνικό που λίγα χρόνια αργότερα θα οδηγούσε
στην αλλαγή του κοινωνικοπολιτικού σκηνικού, για να δώσει την απελπιστική εικόνα
μιας ασιατικού τύπου Ρωσίας όπου κυβερνήτες, επιθεωρητές, αστυνομικοί διευθυντές
δυσχεραίνουν τις ανθρώπινες σχέσεις και πλήττουν τη χριστιανική σύλληψη της
αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.»
Νίκος Ξένιος, BOOKPRESS.GR, 10/4/2015
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ΜΕΛΕΤΕΣ

ISBN: 978-960-04-3898-7
ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ 14,27 €

NOAM CHOMSKY

Occupy
Σκέψεις πάνω στην ταξική πάλη,
στην επανάσταση και στην αλληλεγγύη
Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου
Στο βιβλίο αυτό ο Τσόμσκι εξετάζει τις προοπτικές που
άνοιξε το κίνημα του Occupy και συγχρόνως διερευνά
τα αίτια των κυριότερων προβλημάτων της εποχής
μας: Πώς φτάσαμε ως εδώ; Με ποιο τρόπο οι πλούσιοι,
που αποτελούν μόλις το 1% του πληθυσμού του
ISBN: 978-960-04-4370-7
πλανήτη, αναπαράγουν την ηγεμονία τους πάνω στο
ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ 18,50 €
υπόλοιπο 99% και με ποιους μηχανισμούς;
Πώς μπορούμε αποδομήσουμε την τεχνοκρατική
αντίληψη της πρωτοκαθεδρίας της οικονομίας έναντι
της πολιτικής και με ποια μέσα;
Πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της ανάπτυξης προκειμένου
να εξασφαλίσουμε την ισότιμη κατανομή του παγκόσμιου πλούτου;
Μια ακόμα ζωτική συνεισφορά του Τσόμσκι στη βιβλιογραφία της αμφισβήτησης
και συγχρόνως ένα κάλεσμα για να δημιουργήσουμε έναν δίκαιο κόσμο
που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη.

ΜΕΛΕΤΕΣ
ISBN: 978-960-04-4574-9 | ΣΕΛ. 488

H. G. WELLS

Ο Χ. Τζ. Ουέλς, ο τρίτος γιος ενός
εμπόρου, γεννήθηκε στο Μπρόμλι το
1886. Αναγκάστηκε για οικονομικούς
λόγους να διακόψει τις σπουδές
του και για δύο χρόνια μαθήτευσε
κοντά σε έναν υφασματοπώλη.
Το 1883 γράφτηκε στο Grammar
School του Μίντχερστ, όπου έκανε
σπουδές κλασικής κατεύθυνσης
και συγχρόνως εργάστηκε ως
δάσκαλος. Στη συνέχεια κέρδισε
μια υποτροφία για να σπουδάσει
Βιολογία υπό τον Τ. Χ. Χάξλεϊ στο
Normal School of Science του Νότιου
Κένσινγκτον. Πριν γίνει συγγραφέας
και δημοσιογράφος, δίδασκε
βιολογία. Έγραψε περισσότερα
από εκατό βιβλία, ανάμεσά τους
μυθιστορήματα, δοκίμια,
ιστορικές μελέτες, κ. ά.
Ο Ουέλς ήταν υποστηρικτής του
σοσιαλισμού, της επιστήμης και
της προόδου. Σύμφωνα με τον
φιλόσοφο Μπέρτραντ Ράσελ, ήταν
«ένας εξέχων λυτρωτής της σκέψης
και της δράσης».
Πέθανε στο Λονδίνο το 1946

Σύντομη ιστορία του κόσμου
Μετάφραση: Γιώργος Μαραγκός

Ξεκινώντας από την καταγωγή της Γης και καταλήγοντας
στα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου,
η Σύντομη ιστορία του κόσμου συνθέτει μια πολύπλευρη
και συναρπαστική αφήγηση με θέμα την εξέλιξη
της ανθρωπότητας. Ο Ουέλς εξετάζει ποικίλα ιστορικά στάδια
όπως η Νεολιθική Εποχή, η εμφάνιση του Ιουδαϊσμού, ο Χρυσός
Αιώνας της Αθήνας, η ζωή του Χριστού, η άνοδος του Ισλάμ,
η ανακάλυψη της Αμερικής και η Βιομηχανική Επανάσταση.
Το βιβλίο παραμένει από τα πιο ευανάγνωστα του είδους του.
Πνευματώδες, γραμμένο με οξυδέρκεια, το βιβλίο του Ουέλς
Σύντομη ιστορία του κόσμου αντανακλά πλήρως τις πολιτικές
πεποιθήσεις του συγγραφέα, καθώς και την αποφασιστική
αφοσίωσή του στην ανθρώπινη πρόοδο.
Από τον συγγραφέα των κλασικών μυθιστορημάτων
Ο αόρατος άνθρωπος & Ο πόλεμος των κόσμων.
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ISBN: 978-960-04-4524-4 | ΣΕΛ. 528 | ΤΙΜΗ 22,00 €
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«Δέκα άμεσες και έμμεσες
μαρτυρίες, σε συνδυασμό με
ιστορική τεκμηρίωση, ψυχολογική
ερμηνεία και κοινωνική ανάλυση,
συγκροτούν το βιβλίο των
526 σελίδων το οποίο – αν και
ογκώδες – διαβάζεται ως ελκυστικό
αφήγημα.»
ΑΠΕ, Οκτώβριος 2014

ΛΙΜΠΥ ΤΑΤΑ ΑΡΣΕΛ

Με το Διωγμό στην ψυχή
Το τραύμα της Μικρασιατικής Kαταστροφής
σε τρεις γενιές
Η Ελληνίδα ψυχολόγος Λίμπυ (Ελευθερία) Τατά Αρσέλ, κόρη πρόσφυγα από
το Τσανταρλί Περγάμου, γεννημένη στη Μυτιλήνη και εγκατεστημένη
στη Δανία, εξετάζει για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία το ψυχολογικό
τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής σε τρεις γενιές της οικογένειάς της με
άξονα δέκα μαρτυρίες. Έχοντας ως βάση το τραγικό παρελθόν της δικής της
οικογένειας, αναδεικνύει τους μηχανισμούς επιβίωσης που χρησιμοποίησαν
οι Μικρασιάτες στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τραύματα της
προσφυγιάς. Εν μέρει ιστορική αφήγηση, εν μέρει ψυχολογική και κοινωνική
ανάλυση, το βιβλίο της Λίμπυ Τατά Αρσέλ παρουσιάζει τους τρόπους με τους
οποίους το συλλογικό τραύμα του Διωγμού επηρεάζει ακόμα και σήμερα τη
μνήμη, την ταυτότητα και τη ζωή όχι μόνο των απογόνων των Μικρασιατών
προσφύγων, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας
στο σύνολό της.

ΜΕΛΕΤΕΣ
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ISBN: 978-960-04-4556-5 | ΣΕΛ. 496 | ΤΙΜΗ 22,00 €

«Δοκίμιο χαρακτηρίζει το
βιβλίο του ο Βόλμαν. Με βάση
ωστόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πρόκειται για ένα σκληρό και
συγκινητικό πρισματικό ρεπορτάζ,
απαλλαγμένο εν τούτοις από
αισθηματολογίες. Και αναφέρεται
στην υποκοινωνία όπως την
αντιλαμβάνονται τόσο οι εντός όσο
και οι εκτός των αόρατων τειχών
της, στη δυστυχία δίπλα μας.»
Αναστάσης Βιστωνίτης,
ΤΟ ΒΗΜΑ, 3/2/2015

ΓΟΥΙΛΙΑΜ Τ. ΒΟΛΜΑΝ

Φτωχοί άνθρωποι

Μετάφραση: Γιώργος Κυριαζής
Στο βιβλίο του αυτό ο βραβευμένος συγγραφέας του αριστουργηματικού
μυθιστορήματος Κεντρική Ευρώπη μας καλεί να αναγνωρίσουμε
στους συνανθρώπους μας την αξιοπρέπεια, επιχειρεί να αντικρίσει
κατάματα τη φτώχεια σε όλες της τις εκφάνσεις – την απελπισία και
την ωμότητα, την περηφάνια και τον τρόμο, την άγρια δυστυχία και
τη σιωπηλή παραίτηση. Με αυτό τον τρόπο δίνει το λόγο στους φτωχούς
για να εξηγήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της εξαθλίωσής τους σύμφωνα
με τους δικούς τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και θρησκευτικούς όρους..
«Ελάχιστοι σύγχρονοι συγγραφείς είναι ικανοί να γράψουν για τις κατώτερες κοινωνικές
τάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο όπως ο Βόλμαν […] ένας συγγραφέας που γράφει όχι μόνο
όμορφα, αλλά και με υπευθυνότητα και ήθος.»
SAN FRANSISCO CHRONICLE
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ΙΑΣΩΝ ΠΙΠΙΝΗΣ

Το πείραμα της Λατινικής Αμερικής
Από την περουβιανή επανάσταση του Βελάσκο
στην μπολιβαριανή επανάσταση του Τσάβες
Το πολιτικό πείραμα που ξεκίνησε το 1998 με την
εκλογική νίκη του Ούγο Τσάβες στη Βενεζουέλα
σηματοδότησε μια αριστερή στροφή σε ολόκληρη
τη Λατινική Αμερική. Στο βιβλίο ξεδιπλώνεται
η πολιτική διαδρομή του αμφιλεγόμενου ηγέτη
της μπολιβαριανής επανάστασης, Ούγο Τσάβες,
ο θάνατος του οποίου το 2013 άφησε «ορφανή»
τη λεγόμενη επαναστατική αριστερά
στη Λατινική Αμερική.
ISBN: 978-960-04-4551-0
ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ 14,90 €

«Ένα βιβλίο διδακτικό για τις ελπίδες
και τις απογοητεύσεις των πειραμάτων…»
Κώστας Μαρδάς, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 28/1/2015

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Ηλίας Ηλιού η ζωή και η δράση του
Επίμετρο: Ηλίας Νικολακόπουλος

Μια εμπεριστατωμένη βιογραφία που αποτιμά
τη ζωή και τη δράση του ρηξικέλευθου και
ακαταπόνητου πολιτικού, αγωνιστή της Αριστεράς
και βουλευτή της ΕΔΑ, ο οποίος συνέδεσε το όνομά
του με τις στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία του
τόπου στον εικοστό αιώνα. Από τον έγκριτο νομικό
Βασίλη Μπρακατσούλα, πρώην βουλευτή της
ΕΔΑ και του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
«Αναδεικνύοντας τη νηφαλιότητα αλλά και το χιούμορ
του ο συγγραφέας καταδεικνύει τους αγώνες του
Ηλιού για τη δημοκρατία αλλά και τα οράματά του
ISBN: 978-960-04-4517-6
για κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Τον παρακολουθεί
ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 16,60 €
σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου του,
από τα έδρανα της Βουλής και τους πολιτικούς αγώνες μέχρι τα πνευματικά
και αισθητικά ζητήματα με τα οποία αναμετριέται κάθε φορά.»
Η ΑΥΓΗ, 11/1/2015

ΜΕΛΕΤΕΣ
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ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

Η έρευνα για την κρίση
2010-2014

180 πρόσωπα των Γραμμάτων, των Eπιστημών
και των Tεχνών απαντούν στην Κρυσταλία Πατούλη
με βάση το ερώτημα «Ποιες αιτίες μας έφεραν
ως εδώ και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε;» και 19
πρόσωπα από αυτά απαντούν σε υποερωτήματα
ανάλογα με την επικαιρότητα, στο πλαίσιο
της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο tvxs.gr,
δημιουργώντας έναν δημόσιο διάλογο με πάνω από
280 άρθρα και συνεντεύξεις.
Το παρόν βιβλίο, εστιάζοντας στον χωρίς παρωπίδες
διάλογο, δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα
να αξιολογήσει ο ίδιος τα γεγονότα, μακριά
από επεμβάσεις χειραγωγικού χαρακτήρα που
διαστρεβλώνουν την αλήθεια, εμποδίζοντας τις
διαδικασίες συγκρότησης συλλογικής συνείδησης,
εκ των ων ουκ άνευ για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των αιτίων αλλά και των συνεπειών
της κρίσης.
Ζήσης Δ. Παπαδημητρίου

ISBN: 978-960-04-4542-8
ΣΕΛ. 472 | ΤΙΜΗ 18,80 €
Τα έσοδα της παρούσας έκδοσης θα
διατεθούν στο ΚΕΘΕΑ, που συμβάλλει
καθοριστικά εδώ και δεκαετίες στην επίλυση
κρίσεων προς την ανεξαρτητοποίηση,
και στη ΜΕΡΙΜΝΑ, που συμβάλλει στην
αντιμετώπιση των απωλειών στη ζωή
των παιδιών και των οικογενειών τους.

KAJSA EKIS ΕΚΜΑΝ

Κλεμμένη άνοιξη
Μετάφραση: Κατερίνα Φέτση
Πρόλογος: Άρης Χατζηστεφάνου
Η Σουηδή συγγραφέας και δημοσιογράφος
έζησε δύο χρόνια στην Ελλάδα, διερευνώντας τα
πραγματικά αίτια της Κρίσης. Διεισδύει στις ρίζες του
ελληνικού προβλήματος, που δεν αποτελεί ιδιαίτερη
περίπτωση αλλά μέρος της παγκόσμιας κρίσης του
καπιταλισμού. Καταγράφει τον τρόπο
με τον οποίο η Κρίση επηρέασε την ελληνική
κοινωνία και παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα:
γενικές απεργίες, μαζικές διαδηλώσεις
και εκλογικές αναμετρήσεις.
Το βιβλίο περιέχει δύο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις:
του Γιώργου Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα.

ISBN: 978-960-04-4509-1
ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 16,60 €

Ένα ολοζώντανο χρονικό που αναδεικνύει τους αθέατους μηχανισμούς λειτουργίας των
μεγάλων συμφερόντων και δίνει φωνή στους ανθρώπους που πληρώνουν το κόστος.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ISBN: 978-960-04-1884-2
ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ 15,28 €

ISBN: 978-960-04-4602-9 | ΣΕΛ. 216 | ΤΙΜΗ 13,50 €
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ISBN: 978-960-04-1549-0
ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 14,27 €

ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Μελοποιημένη ποίηση
Ένας αμφιλεγόμενος γάμος

Η μελοποιημένη ποίηση στην Ελλάδα είναι ένα θέμα πολυ
συζητημένο, αλλά όχι με επάρκεια και ορθότητα διερευνημένο.
Στο βιβλίο εξετάζεται αυτό το φαινόμενο που κυριάρχησε στη
μουσική ζωή του τόπου μας τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα
ISBN: 978-960-04-2833-9
κατά τη χρονική περίοδο 1960 -1985 στο χώρο του λεγόμενου
ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ 14,27 €
έντεχνου-λαϊκού τραγουδιού.
Το θέμα προσεγγίζεται σφαιρικά, με μια σειρά από ζητήματα που
προκύπτουν από το συνδυασμό ποίησης και μουσικής, θέτοντας
βασικά ερωτήματα και δίνοντας ουσιαστικές απαντήσεις.
Επισημαίνεται ότι τόσο η ποίηση όσο και η μουσική είναι δύο
ξεχωριστές τέχνες με τη δική τους αυτοτέλεια και ότι στις
κορυφαίες τους δημιουργίες δεν έχουν ανάγκη η μία την άλλη.
Παρ’ όλα αυτά, αν τηρηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις,
μπορεί να επιτευχθεί η σύζευξή τους.
Χρησιμοποιώντας ενδεικτικά παραδείγματα, ο συγγραφέας
υπογραμμίζει την αποτυχία ορισμένων έργων μελοποιημένης
ποίησης, χωρίς ωστόσο να παραβλέπει
1. ISBN: 978-960-04-1003-7 | ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ 16,82 €
και την επιτυχία κάποιων άλλων.
2. ISBN: 978-960-04-0487-6 | ΣΕΛ. 296 | ΤΙΜΗ 16,82 €
3. ISBN: 978-960-04-0633-7 | ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ 17,84 €
Τελικά, είναι ορθό να μελοποιείται η ποίηση;
4. ISBN: 978-960-04-3980-9 | ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ 20,38 €
Και σε ποιες περιπτώσεις;

ΜΕΛΕΤΕΣ

41

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Παντού στη Θεσσαλονίκη

σε βρίσκει η Ιστορία...

Προσεγγίσεις στην πόλη της ιστοριογραφίας
και της λογοτεχνίας (1912-1974)
Το βιβλίο του ομότιμου καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ. Γιώργου Αναστασιάδη είναι μια
συναρπαστική αναδρομή σε γνωστές και άγνωστες
στιγμές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης από
το 1912 ως το 1974. Μνήμες, εικόνες
και αναγνώσεις της ασπρόμαυρης πόλης
προκαλούν ερεθίσματα και συνειρμούς για
πρόσωπα και τόπους που σφράγισαν την ιστορική
φυσιογνωμία της πόλης.
ISBN: 978-960-04-4521-3
ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ 11,00 €

«Σ’ αυτό το βιβλίο αρμόζονται έξοχα η ιστορία
και ο δοκιμιακός λόγος, σε μια ξεχωριστή αφήγηση
και αποτίμηση που σε παρασέρνει μέσα
στο μεδούλι και στην ουσία της ιστορίας
της σύγχρονης Θεσσαλονίκης.»
Στέλιος Κούκος, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 21/12/2014

ΕΥΤΥΧΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΚΙΔΟΥ

Πέραν της γραφής

Δοκίμια για την Ποίηση

Θέμελης | Καρέλλη | Πεντζίκης| Σαραντάρης
Καββαδίας | Ελύτης | Βαρβιτσιώτης | Καφταντζής
Παπαδίτσας | Αλεξάνδρου | Βαβούρης
Κέντρου-Αγαθοπούλου | Αλεξάκης | Δημουλά
Λαμπαδαρίδου-Πόθου | Καραγιάννη | Νικηφόρου
Αγγελάκη-Ρουκ | Γεωργούσης | Πρατικάκης
Παπαγεωργίου | Καρατζόγλου | Βαρβέρης

ISBN: 978-960-04-4588-6
ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ 14,00 €

Τα 23 δοκίμια του βιβλίου, γραμμένα κατά καιρούς
με διάφορες αφορμές (αφιερώματα περιοδικών,
ομιλίες σε ημερίδες ή παρουσιάσεις βιβλίων),
αναφέρονται στο έργο ισάριθμων ποιητών
από τη γενιά του ’30 μέχρι και τη γενιά του ’70.
Επιχειρούν να φωτίσουν, συν τοις άλλοις, πτυχές
των συγκεκριμένων έργων, που, κατά την κρίση της
συγγραφέως, προσδίδουν στα έργα αυτά
την ιδιαίτερη σημασία τους.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ISBN: 978-960-04-4184-0
ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ 16,00 €

ISBN: 978-960-04-4571-8 | ΣΕΛ. 280 | ΤΙΜΗ 15,00 €
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ISBN: 978-960-04-4385-1
ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ 14,90 €

ΝΤΑΪΣΑΚΟΥ ΙΚΕΝΤΑ

Ο δρόμος για τα νιάτα

Ο βουδισμός αντιμετώπιζει με την κοινή
λογική τα ζητήματα της καθημερινότητας
Μετάφραση: Πάνος Σταθόπουλος

ISBN: 978-960-04-3632-7
ΣΕΛ. 264 | ΤΙΜΗ 16,31 €

ISBN: 978-960-04-4384-4
ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ 16,50 €

Ο πασίγνωστος συγγραφέας και πνευματικός ηγέτης Νταϊσάκου
Ικέντα με αμεσότητα και ορθολογισμό συνδέει τη διαχρονική
σοφία του βουδισμού με τα προβλήματα και τις έγνοιες των
σημερινών νέων. Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από
πενήντα χρόνια στη βουδιστική άσκηση και με την εμπειρία που
απέκτησε δείχνοντας σε εκατομμύρια νέους
το δρόμο για μια ευτυχισμένη και δημιουργική ζωή, ο πρόεδρος
Ικέντα μοιράζεται τις σκέψεις του για πολλά και ποικίλα θέματα.
Όποια θρησκεία κι αν ασπάζονται οι νέοι που θα διαβάσουν αυτό
βιβλίο θα ταυτιστούν με τις παγκόσμιες αξίες
που πραγματεύεται και θα βρουν τρόπους:
• Για να κάνουν τη ζωή τους να ανθίσει.
• Για να χτίσουν την αυτοπεποίθηση και το χαρακτήρα τους.
• Για να μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους.
• Για να συνεισφέρουν σε μια ασφαλή, ελεύθερη και ειρηνική κοινωνία.
• Για να ανακαλύψουν την προσωπική τους ευτυχία, και όχι μόνο.

ΜΕΛΕΤΕΣ
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ISBN: 978-960-04-4558-9 | ΣΕΛ. 360 | ΤΙΜΗ 18,80 €

«Η επιτυχία των Συναισθηματικών
εξισώσεων οφείλεται σε ποικίλους
παράγοντες: την αδιαμφισβήτητη
πειθώ του συγγραφέα,
την οργανωμένη σκέψη του που
πολλοί θα τη ζήλευαν,
τις πρωτότυπες ιδέες του και την
ικανότητά του να συναισθάνεται
τα προβλήματα των άλλων
– ο αναγνώστης αναγνωρίζει τον
εαυτό του στις καταστάσεις της
οποίες περιγράφει ο Κόνλεϊ.»
NEWPOST.GR, 7/4/2015

CHIP CONLEY

Συναισθηματικές εξισώσεις
Απλές αλήθειες που δημιουργούν
ευτυχία και επιτυχία
Μετάφραση: Μαίρη Περαντάκου-Κουκ
Όταν ο Chip Conley, ο βραβευμένος συγγραφέας του μπεστ σέλερ Peak, ήρθε
αντιμέτωπος με μια σειρά προβλημάτων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο,
αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις ιδέες του για τον κόσμο βρίσκοντας καταφύγιο
στη σαφήνεια και στην απλή λογική που κρύβουν τα μαθηματικά. Προσπάθησε με
αυτό τον τρόπο να ανιχνεύσει στη ζωή μας τα στοιχεία που επιδέχονται αλλαγή και να
κατανοήσει τη φύση των συναισθημάτων μας, προκειμένου να γίνουν αρωγός και όχι
εμπόδιο στις αναζητήσεις και στις φιλοδοξίες μας. Επινόησε λοιπόν τις Συναισθηματικές
εξισώσεις: μια σειρά απλών εξισώσεων (π.χ. Χαρά = Αγάπη-Φόβος, Απελπισία = ΠόνοςΝόημα), προκειμένου να διαχειριστεί ορθολογικά τις μεταβλητές της καθημερινής
πραγματικότητας.
Ένα βιβλίο στο οποίο η πρακτική δύναμη της επιστήμης των μαθηματικών ανασύρει
στην επιφάνεια τις αλήθειες που κρύβονται στον συναισθηματικό μας κόσμο.
Οι Συναισθηματικές εξισώσεις μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια νέα αντίληψη
για τη ζωή μας.

ΜΕΛΕΤΕΣ
ISBN: 978-960-04-0275-9 | ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ 17,33 €
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ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΣΑΤΙΡ

Πλάθοντας ανθρώπους
Μετάφραση: Λίλη Στυλιανούδη
Επιμέλεια: Άγγελος Νίκας
Σειρά: Ανθρώπινα Συστήματα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η οικογένεια αποτελεί έναν μικρόκοσμο, μικρογραφία του κόσμου.
Ν’ αλλάξω τον κόσμο σημαίνει ν’ αλλάξω οικογένεια.
Πιστή στην πεποίθησή της ότι τα συγκροτημένα άτομα προέρχονται από αρμονικές
και συγκροτημένες οικογένειες, η κορυφαία στο χώρο της οικογενειακής ψυχοθεραπείας
Αμερικανίδα Βιρτζίνια Σατίρ εξηγεί στο βιβλίο αυτό την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην
οικογενειακή ζωή και στο χαρακτήρα που διαμορφώνει μεγαλώνοντας κάθε παιδί.
Η συγγραφέας, με σαφή και κατανοητό τρόπο, εξετάζει βασικά θέματα της διάπλασης
του ατόμου, των διαπροσωπικών σχέσεων και του κύκλου της ζωής (Αυτοεκτίμηση,
Μορφές Επικοινωνίας, Οργάνωση της οικογένειας, Οικογένεια και κοινωνία, κ.ά.),
ενώ σκιαγραφεί τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας του μέλλοντος.
Καρπός πολύχρονης εμπειρίας και έρευνας στο χώρο της οικογενειακής θεραπείας,
το Πλάθοντας ανθρώπους, από το 1972 που πρωτοκυκλοφόρησε, έχει μεταφραστεί
σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες.

ΘΕΑΤΡΟ
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ΦΕΔΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ

Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα
Μετάφραση: Πάνος Κυπαρίσσης

Γραμμένο το 1936, Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα
ολοκληρώνει την τριλογία του Λόρκα στην οποία ανήκουν
επίσης τα θεατρικά έργα Γέρμα και Ματωμένος γάμος.
«Η μεταφραστική μου περιπέτεια, πιστή στο κείμενο
για όση αξία έχει αυτό, το διατρέχει με λιτότητα,
τόλμη αλλά και σύνεση, προσπαθώντας να δοθεί
η υποστασιακή αγωνία του ποιητή πέρα από το εθιμικό
υπόβαθρο του κειμένου χωρίς να παραβλέπει την κοινωνική
του κριτική. Να δοθεί η ποιητική βιαιότητα μιας ζωής
σκοτεινής. Το πάθος της σάρκας και η τραγική μοίρα που
χαρακτηρίζει τον Λόρκα εδώ και σε άλλα κείμενά του.» Π. Κ.

ISBN: 978-960-04-4553-4
ΣΕΛ. 96 | ΤΙΜΗ 12,00 €

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΟΝΕΣΚΟ

Θύματα του καθήκοντος

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Ένα κλασικό έργο του θεάτρου του παραλόγου,
το οποίο γράφτηκε το 1952 και παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά το 1953.
Το έργο είναι συμβολικό και στην πραγματικότητα
δείχνει τη ζωή του Ιονέσκο. Ο συγγραφέας
παρουσιάζει τα δύσκολα παιδικά χρόνια, που είχε
ως μέλος μιας διαλυμένης οικογένειας εξαιτίας του
πατέρα του, και της ζωής που θα ήθελε να έχει μετά
τη συμφιλίωση με τον πατέρα του.
ISBN: 978-960-04-4536-7
ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

Ω, τι κόσμος μπαμπά!

Το Ω, τι κόσμος μπαμπά!, που βασικά αναφέρεται
στην περίοδο της δικτατορίας 1967-74 και παίχτηκε
σ’ αυτή, δημοσιεύεται όπως παίχτηκε σχεδόν.
Απουσιάζουν οι περικοπές της παπαδοπουλικής
λογοκρισίας γιατί είναι σελίδες ολόκληρες.
Σαρκαστική και ανθρώπινη, η εμβληματική σάτιρα
του Κώστα Μουρσελά, 40 χρόνια μετά την αθηναϊκή
πρεμιέρα της, επιστρέφει στο θέατρο «Προσκήνιο».
Το έργο, γραμμένο σε μια δύσκολη περίοδο
της ελληνικής ιστορίας, εξακολουθεί να παραμένει
διαχρονικό και επίκαιρο, και για το περιεχόμενό του,
αλλά και για τη μοντέρνα γραφή του.

ISBN: 978-960-04-4564-0
ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ 11,00 €
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ΠΟΙΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ Θ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΙΤΗ

Η μοναξιά της καμπύλης
ISBN: 978-960-04-4598-5 | ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ

Χαραγματιές

ISBN: 978-960-04-4569-5 | ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 9,00 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

Το ξίγκι της μύγας
ISBN: 978-960-04-4570-1 | ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ

Αναίτια εποχή
ISBN: 978-960-04-4515-2 | ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΑΘΗΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΟΥ

Συνιστώσες ορχήστρας

ISBN: 978-960-04-4520-6 | ΣΕΛ. 56 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Χορευτές

ISBN: 978-960-04-4519-0 | ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ 9,50 €

ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΙΓΜΑ

Χρονόσωμα

ISBN: 978-960-04-4523-7 | ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ 11,00 €

ΕΛΛΗ ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ

Δικαίωμα φωτός

ISBN: 978-960-04-4599-2 | ΣΕΛ. 40

ISBN: 978-960-04-4445-2 | ΣΕΛ. 544 | ΤΙΜΗ 30,00 €

ΠΟΙΗΣΗ
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Άπαντα τα ποιητικά (1904-1975)

«Διονυσιακός και αριστερός, δημοτικιστής
και αντιλαϊκιστής, σατιρικός και φιλοσοφικός,
νεωτερικός και κλασικός: ένας λαϊκός και
ταυτόχρονα διανοούμενος ποιητής, και επιπλέον
διακεκριμένος αρθρογράφος και παροιμιώδης
θυμόσοφος, ρηξικέλευθος δάσκαλος [...] και
θαρραλέος πολίτης [...] μια πολυσύνθετη
προσωπικότητα, με ένα επίσης πολύπλευρο
πνευματικό και ποιητικό προφίλ, αποτελεί μια
μοναδική περίπτωση στα γράμματά μας.»
Κώστας Βούλγαρης, H AΥΓΗ, 1/3/2015

Μαρτυρίες

Σειρά Πρώτη • Σειρά Δεύτερη • Σειρά Τρίτη

ISBN: 978-960-04-4444-5 | ΣΕΛ. 386 | ΤΙΜΗ 27,50 €

«Γραμμένα σε μία δεκαετία, από το 1957 ως το 1967,
τα ποιήματα αυτά επιτυγχάνουν κάτι ως τότε
πρωτοφανές: να αναδείξουν το αινιγματικό και το
κρυπτικό περιεχόμενο της καθημερινότητας, το
άλλο, όπως το όρισαν οι ρομαντικοί, τη μεταφυσική
της στιγμής που αντλεί από την αίσθηση τη σημασία
και από το τετριμμένο την ακαριαία λάμψη της
αιωνιότητας. Για τον Ρίτσο όλη η ζωή είναι ποιητική
ζωή, ή καλύτερα: μπορεί να τη ζει κανείς ποιητικά
στα όρια της ευαισθησίας, σε μια απλή εικόνα που
αποσπάται από τον χρόνο, σε μια κίνηση, σε μια
χειρονομία που σφραγίζει το παρόν και τη μνήμη.»
Αναστάσης Βιστωνίτης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/1/2015

ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

Ποιήματα

(1945 - 1998)

«Ένας τόμος που συγκεντρώνει το σύνολο της
ποιητικής παραγωγής του Μίλτου Σαχτούρη από
το 1945 έως το 1998. Η έκδοση αυτή χαρτογραφεί
ποικίλες λεπτομέρειες που προσδιορίζουν την
ανάπτυξη ενός πρωτότυπου υπο-/κειμενικού
σύμπαντος και τεκμηριώνει τη διαχρονική σημασία
της ποιητικής παραγωγής του Μ. Σαχτούρη [...],
καθώς αυτή η παραγωγή είναι σαφές σε απόλυτη
έννοια ότι ανταποκρίνεται σταθερά στους όρους
της σύγχρονης δημιουργικής πρόσληψης κατά
την εξέλιξη του αντικειμενικού και κυρίως του
πολιτισμικού χρόνου.»
Άλκηστις Σουλογιάννη, BOOKPRESS.GR, 19/12/2014

ISBN: 978-960-04-4526-8 | ΣΕΛ. 564 | ΤΙΜΗ 22,00 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.kedros.gr
όπου μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε τα βιβλία
μας ανά κατηγορία, τίτλο ή συγγραφέα,
να ενημερωθείτε για τα βραβευμένα βιβλία,
τις νέες εκδόσεις, τις προσφορές, τους
διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις,
αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε,
εγγραφείτε στο NEWSLETTER
των εκδόσεων ΚΕΔΡΟΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ 106 78
Εκδοτικό: Τ 210 3809712 – F 210 3302655
Πωλήσεις: T 210 3802007 – F 210 3831981
Email: books@kedros.gr & sales@kedros.gr
Σχεδιασμός και επιμέλεια καταλόγου: Μαρία Ζαμπάρα & Ευφηάνα Σπυριδωνίδου

