άνοιξη

2014

ISBN: 978-960-04-4471-1 | ΣΕΛ. 312
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ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

Σεραφείμ και Χερουβείμ

Επετειακή επανέκδοση του βιβλίου
που σημάδεψε τη δεκαετία του ’80
Ένα βιβλίο που ανασταίνει τη γειτονιά
του συγγραφέα αμέσως μετά τον Πόλεμο,
σε μια εποχή που, παρ’ όλα τα τραύματά της,
είναι ακόμα ανυποψίαστη.
Τα δέκα διηγήματα, που μοιάζουν κεφάλαια
από ένα μυθιστόρημα, εικονογραφούν
δέκα Έλληνες ζωγράφοι.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

ISBN: 978-960-04-4442-1 | ΣΕΛ. 256 | ΤΙΜΗ: 14,00 €

ISBN: 978-960-04-4405-6 | ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

ελληνική πεζογραφία
Η ανάσταση
του Μάικλ Τζάκσον

Ένας καταθλιπτικός άντρας, που επιθυμεί να
αυτοκτονήσει, δέχεται την ξαφνική επίσκεψη του
Μάικλ Τζάκσον. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει
ένα ταξίδι στην τρέλα και στην ειρωνεία, στο
παράλογο και το κωμικό.
Το νέο μυθιστόρημα του Δημήτρη Σωτάκη είναι
μια παράξενη ιστορία για τη φιλία και τον πόνο
που γεννά η ανθρώπινη μοναξιά, μια αλλόκοτη
αφήγηση με συχνές εκπλήξεις και εμβόλιμες
αφηγήσεις.

«Διαβάζοντας τον Τέταρτο Κόσμο έχεις την
αίσθηση ότι όλα όσα περιγράφονται σου
είναι οικεία, είτε επειδή ήδη συμβαίνουν,
είτε επειδή φοβάσαι ότι υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν. Αντίθετα, όμως, από ό,τι
θα περίμενε κανείς, ο συγγραφέας δεν δίνει
κάποια ελπίδα. Η ζοφερή εικόνα που
παρουσιάζει δείχνει μη αναστρέψιμη και η
όποια αντίδραση υπάρχει γεννιέται μέσα
από τη βία και συνθλίβεται άμεσα. Το μέλλον μόνο ως σκοτεινό μπορεί να χαρακτηριστεί...»
Αφροδίτη Δημοπούλου,
Diavasame.gr, 23/01/14
«Ο Γρηγοράκης στήνει ένα ενδιαφέρον
μυθιστόρημα αποσκοπώντας στο να αναδείξει τον μελλοντικό ζόφο, την απόλυτη
παρακμή και την ακραία ανθρώπινη εξαθλίωση στην οποία, με μαθηματική ακρίβεια, θα μας οδηγούσε ενδεχόμενη γενίκευση της κρίσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα
μελλοντολογικό, δυστοπικό και ταυτόχρονα
έντονα πολιτικό βιβλίο[...]»
Παναγιώτης Γούτας,
BookPress.gr, 15/01/14

ISBN: 978-960-04-4403-2 | ΣΕΛ. 208 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

Τέταρτος Κόσμος

ISBN: 978-960-04-4396-7 | ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

ΖΕΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ

«Μια συνεχή μάχη με τον χρόνο καλούνται να
δώσουν οι ήρωες της Ζέτας Κουντούρη στο
καινούργιο βιβλίο της: μια μάχη που θα συνδέσει τις διαφορετικές τύχες τους και θα τους
υποχρεώσει να ταξιδέψουν ξανά και ξανά στο
παρελθόν με μοναδικό σκοπό να φωτίσουν τις
αδιάγνωστες πτυχές τής ως τώρα διαδρομής
τους. Ένα βιβλίο βασισμένο σε μια μυθοπλασία με πολλαπλά μυστικά και πλήθος δυσεπίλυτα αινίγματα, που θα επιβάλουν και μια
σειρά από αιφνιδιαστικές ανατροπές.»

«Μια σκοτεινή πολιτεία η οποία έχει παραδοθεί στις φλόγες, ένας ήρωας που περιπλανιέται μακριά από την πόλη χαμένος στις ατραπούς της μνήμης του δίχως να μπορεί να
αναγνωρίσει την ταυτότητά του κι ένας απόκοσμος τόπος στον οποίο εκτελούνται καταναγκαστικές εργασίες χωρίς κανένα σκοπό
και νόημα. Χωρίς να αλλάζει το στυλ της
γραφής του, ο Φακίνος εικονογραφεί στο
καινούργιο βιβλίο του ένα βαριά απειλητικό
τοπίο το οποίο παραπέμπει στον αλληγορικό
κόσμο του Κάφκα και στις μεγάλες λογοτεχνικές δυστοπίες του 20ού αιώνα.»

Πίστωση χρόνου

To Bήμα, 15/12/13
«Η συγγραφέας, η οποία και σε άλλα της βιβλία
ερωτοτροπεί με το αστυνομικό είδος, επιχειρεί
– κι εδώ το καταφέρνει απόλυτα – να εξαρθρώσει τα συστατικά του, ώστε να δείξει πίσω
από την εγκληματική πράξη τους κοινωνικούς
αυτουργούς που συνετέλεσαν σ’ αυτήν.»
Γιώργος Περαντωνάκης,
BookPress.gr, 5/4/2014

Λευκή ευθεία γραμμή

To Bήμα, 15/12/13

3

Ο άντρας
με τη γερμανική στολή
«Ένα σημαντικό ιστορικό μυθιστόρημα[...]. Μέσα
από αλλεπάλληλες αφηγήσεις, μαρτυρίες και επιστολές, ζωντανεύει γεγονότα της Κατοχής και της
μετεμφυλιακής περιόδου στη Θεσσαλία. Ταυτόχρονα με μια μυστηριώδη ανάμνηση, έρχονται
στο προσκήνιο της Ιστορίας, η δράση των φιλοναζιστικών οργανώσεων (ΕΕΕ και ΕΑΣΑΔ), θέμα
ταμπού ακόμη και σήμερα.»
Νίκος Κουρμουλής, Στο Κόκκινο, 05/02/14

ISBN: 978-960-04-4404-9 | ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ: 13,00 €

MAΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ

ISBN: 978-960-04-4422-3 | ΣΕΛ. 584 | ΤΙΜΗ: 18,50 €ú
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ
ISBN: 978-960-04-4372-1 | ΣΕΛ. 344 | ΤΙΜΗ: 14,00 €

ISBN: 978-960-04-4402-5 | ΣΕΛ. 472 | ΤΙΜΗ: 18,50 €

Και όμως
δεν τελείωσε το '73

O Δημήτρης μεγαλώνει στα απόνερα του
Εμφύλιου, σε μια εργατική γειτονιά της
Αθήνας. Φοιτητής Αρχιτεκτονικής αργότερα
στο Πολυτεχνείο, στρατεύεται στον αγώνα
για μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική
και βιώνει τα γεγονότα που σημάδεψαν την
πολιτική ζωή του τόπου.
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα που διατρέχει την ελληνική ιστορία από τον Εμφύλιο
ως τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη,
από το 1-1-4 ως το αντιδικτατορικό κίνημα
και από τη Μεταπολίτευση ως τους σημερινούς αγώνες ενάντια στη νεοφιλελεύθερη
επέλαση και την αυταρχική διακυβέρνηση
της χώρας.

ΚΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

1973, λίγο πριν από την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. Η Λίζα, ενταγμένη στο ΚΚΕ,
είναι παντρεμένη με τον φιλόδοξο και αριβίστα Παναγιωτάκη. Η σχέση τους βρίσκεται σε
κρίσιμη καμπή. Μέσα από τις συνεχείς μετακινήσεις της ηρωίδας σε Παρίσι, Βρυξέλλες,
Αθήνα, αναδεικνύονται οι προσωπικές ιστορίες των ηρώων και περιγράφεται ένας
κόσμος που αλλάζει.
Ο έρωτας, η πολιτική, η ιδεολογία, ο φεμινισμός, η αναζήτηση μιας ανεξάρτητης ζωής
είναι οι κεντρικοί άξονες ενός μυθιστορήματος γεμάτου ρεαλισμό, ζωντάνια και στοχασμό.

«Το βιβλίο του Μαυρουδή θα μπορούσε να
διαβαστεί σαν μια ερωτική ιστορία πάθους και
αναζήτησης. [...] Θα μπορούσε επίσης να διαβαστεί και σαν ένα ψηφιδωτό της πολιτικής
και κοινωνικής ζωής του τόπου μας από την
μεταπολίτευση και μετά, από την εποχή των
αγώνων του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα,
μέσα από τα εξωτερικά συμβάντα αλλά και το
εσωτερικό οδοιπορικό του ήρωα.»

Σχήμα οξύμωρον
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Ο χρόνος με τη Ρόζι

Ζέτα Κουντούρη, BookBar.gr, 12/12/13

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ

ISBN: 978-960-04-4441-4 | ΣΕΛ.392 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

ISBN: 978-960-04-4342-4 | ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ: 12,50 €
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Ο βασιλιάς του τρακ
Ένας άντρας ερωτεύεται τη λάθος γυναίκα.
Μια ανυποψίαστη νεαρή φοιτήτρια ερωτεύεται τον εραστή της μητέρας της. Κάποιο παιδικό τραύμα αναγκάζει έναν επώνυμο δημοσιογράφο να πληρώνει το σεξ στους οίκους
ανοχής. Μια διαδικτυακή περσόνα αναζητά
τρυφερότητα στους δρόμους της πόλης.
Το τρίτο μυθιστόρημα της Μαρίας Πετρίτση
είναι μια σειρά συμπτώσεων και ενστίκτων
που φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τα
πιο οδυνηρά μυστικά τους.

Ο Μιχάλης βιώνει την απόλυτη μοναξιά στα
τριάντα πέντε του, στο αφιλόξενο περιβάλλον
μιας πόλης που του πήρε μακριά ό,τι σημαντικότερο είχε: η γυναίκα του σκοτώνεται σε
τροχαίο δυστύχημα. Όμως το πένθος διαποτίζεται από την αμφιβολία: ο Μιχάλης έχει
βάσιμους λόγους να πιστεύει πως η γυναίκα
του τον απατούσε. Αναζητώντας την αλήθεια,
έρχεται αντιμέτωπος με τον πιο ισχυρό αντίζηλο: τον ίδιο του τον εαυτό.
«O Γιάννης Πλιάγκος (…) πετυχαίνει την
ανάδειξη κρυφών τραυμάτων που συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Το έργο
είναι γραμμένο με «οργανική δομή» και
εκπλήσσει χωρίς να πετά πυροτεχνήματα.» Γιώργος Ν. Περαντωνάκης,
BookPress.gr, 16/01/14

ISBN: 978-960-04-4433-9 | ΣΕΛ. 304 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

Ένα τρίτο αλήθεια
και δύο τρίτα ψέματα

ISBN: 978-960-04-4406-3 | ΣΕΛ. 328 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΟΥΕΛ

ΛΗΔΑ ΔΙΖΕΛΟΥ

Αθήνα, αρχές του 21ου αιώνα, μια πόλη
γερασμένη, ανοιχτή σε κάθε ανομία. Δύο
μοναχικά άτομα συναντιούνται κάτω από
ακραίες συνθήκες. Γύρω τους ένας χορός
από πρόσωπα καθημερινά και τυχαία, ενώ
συνεχείς καταιγίδες καταστρέφουν τις υποδομές και τα κτίρια της πόλης. Το παρελθόν
δηλητηριάζει τα πάντα.

Τρεις γυναίκες αφηγούνται ένα παλιό, μα όχι
ξεχασμένο τραύμα. Μια ιστορία εγκατάλειψης
και αφοσίωσης, προδοσίας.
Ένα συγκινητικό, βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα, όπου η πλοκή κομματιάζεται και χτίζεται μέσα από τις μνήμες της κάθε πρωταγωνίστριας, για να προκύψει τελικά ότι τα πάντα
στη ζωή μας είναι θέμα οπτικής γωνίας.

«Επιβίωση σε ένα κυριολεκτικό βόρβορο
που δεν αφήνει καμία ελπίδα διαφυγής: η
Πάουελ δεν επιτρέπει σε κανένα απολύτως
πρόσωπο να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να
ονειρευτεί κάτι πέραν του στοιχειώδους, να
ανασάνει ελεύθερα. Σκοτεινό και εξαιρετικά
ενδιαφέρον.»

«Ένα βιβλίο που δε σε απογοητεύει. Τόσο
ανθρώπινο κι αληθινό που οι σκέψεις μου
για μια τυπική κριτική κατατροπωθήκαν
απ'τα συναισθήματα που με έκανε να
νιώσω.»

Όξινη βροχή

Tιτίκα Δημητρούλια, Καθημερινή, 16/02/14

Το τυφλό σημείο

Νικολέτα Κατσιούλη,
Artsandthecity.gr, 9/4/2014
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Ο Γιάννης Μανδύλας, ο ήρωας του βιβλίου,
αναζήτησε μια καλύτερη ζωή πέρα από τα
όρια της ιδιαίτερης πατρίδας του, της
Βελανιδιάς Βοΐου, έφτασε στην Αφρική και
δημιούργησε στη Νιγηρία. Είχε ανοιχτά τα
μάτια του νου, είχε τρυφερή καρδιά, ευγενική
ψυχή και αποφασιστικό βήμα. Η μυθιστορηματική βιογραφία ενός χαρισματικού άντρα.

ISBN: 978-960-04-4439-1 | ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ: 14,00 €

Για τον πατέρα μου

ISBN: 978-960-04-4395-0 | ΣΕΛ. 216 | ΤΙΜΗ:12,00 €

ΛΑΝΑ Ι. ΜΑΝΔΥΛΑ

ΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ISBN: 978-960-04-4451-3 | ΣΕΛ. 584

ISBN: 978-960-04-4407-0 | ΣΕΛ. 400 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

Καππαδοκία

ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΡΕΧΛΗΣ

Ανδρέας Κάλβος

Το χαμένο πορτραίτο
Ανδρέας Κάλβος. Κοσμοπολίτης στο πνεύμα,
επαναστάτης στην καρδιά, καρμπονάρος.
Περιδιαβαίνει στη Φλωρεντία, στο Λονδίνο,
στο Παρίσι, στο Ναύπλιο, στην Κέρκυρα και
ξανά στο Λονδίνο. Ψάλλει για την ελευθερία,
την αρετή, την πατρίδα, τη δόξα, τη νίκη. Η
σιωπή καλύπτει σαν πέπλο τη ζωή του από τη
στιγμή που επιστρέφει στην Ελλάδα. Η εικόνα
του χάνεται στον χρόνο...
Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ανδρέα
Κάλβου που ανασυνθέτει το χαμένο πορτραίτο του εθνικού ποιητή και μας ταξιδεύει στον
19ο αιώνα, στην εποχή του ρομαντισμού, των
επαναστάσεων και των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών.
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πριν και μετά

Καππαδοκία, τέλη του 19ου αιώνα-αρχές
του 20ού. Η Κλειώ γεννήθηκε στην Καισάρεια και παντρεύτηκε και έζησε στην
γειτονική Μουταλάκση μέχρι και τον ξεριζωμό του 1924 και την ανταλλαγή των
πληθυσμών. Μετά: Καραμάνι, Μερσίνα,
Κέρκυρα, Αθήνα. Προσφυγιά...
Μια ζωή που εξελίχθηκε σ’ έναν αγώνα για
την επιβίωση, για την εξασφάλιση δουλειάς
και στέγης, για το δικαίωμα στη διασκέδαση, για τη διατήρηση της προσωπικής αξιοπρέπειας. Ένα συναρπαστικό μυθιστορηματικό χρονικό.

ΜΑΡΩ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Οι σκιές που αναζητάς
στην Αλεξάνδρεια
Από την Κρήτη στην Αλεξάνδρεια, από την
Αλεξάνδρεια στη Σμύρνη κι από τη Σμύρνη
πίσω στην Αλεξάνδρεια, ο Ιωάννης ή Γιαννής
Χαβάκης, άνθρωπος με πολλά χαρίσματα και
ανήσυχο πνεύμα, αναζητά την τύχη του και
ένα καλύτερο μέλλον.
Η συγγραφέας και εγγονή του Μάρω Φιλίππου, αναζητά τα ίχνη του παππού της και
παρασύρει τον αναγνώστη στην αφήγησή της
για τη ζωή εκείνης της εποχής, από το 1866
ως το 1910, σε ένα μυθιστόρημα γεμάτο χρώματα, αρώματα και συγκινήσεις.

Οικογενειακή πορσελάνη

Δεκαέξι διηγήματα – σερβίτσια μιας Οικογενειακής Πορσελάνης όπου το τράβηγμα μιας
κλωστής DMC από το κέντημα της μητέρας
οδηγεί στην παραλία των παιδικών μας χρόνων, σε πυργοδέσποινες που αναπαύονται
κάτω από τις λεύκες της Ζισόρ, στην πιρόγα
του κατακτητή Αλόνσο ντε Οχέδα που πλέει
στον ποταμό Ορινόκο της Βενεζουέλας, στις
Γυμνοπαιδιές του Ερίκ Σατί.

ISBN: 978-960-04-4440-7 | ΣΕΛ. 312

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ISBN: 978-960-04-4438-4 | ΣΕΛ. 160 | ΤΙΜΗ: 11,00 €
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ΜΑΡΤΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Mε λυμένο χειρόφρενο

ISBN: 978-960-04-4446-9 | ΣΕΛ. 80

ISBN: 978-960-04-4478-0 | ΣΕΛ. 240

Σε αυτούς που την ρωτούσαν 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
ακόμη ταξίδι. Ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης μέσα από τις εθνικές οδούς.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ

Η ζωή είναι
ένα σύνολο από

Ιστορίες βγαλμένες από τη φαντασία της
πραγματικότητας, από εκείνη την αναπάντεχη
σχισμή στην αδιαπέραστη μεμβράνη του
συνειδητού. Ιστορίες παράξενες και μικρές,
σαν τις καθοριστικές εκείνες στιγμές που
αλλάζουν, μια και καλή, τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα...

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ

Άχνα

Ποια είναι η Άχνα; Γιατί ο ψευδώνυμος Νίκος
αναζητεί την ταυτότητά του ακολουθώντας τα
χνάρια της ενώ εκείνη αλλάζοντας αμφιέσεις
και ρόλους τον ξεναγεί στα «πιο βαθιά σκάμματα»; Το νέο μυθιστόρημα του Στρατή
Χαβιαρά είναι μια λυρική, ερωτική περιπέτεια
μύησης στη ζωή και την τέχνη.
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ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ISBN: 978-960-04-4437-7 | ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4423-0 | ΣΕΛ. 528 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

Σιγά, ρε φίλε!

Έρωτας ή σεξ; Δύο έννοιες που κονταροχτυπιούνται στη
ζωή της... ολίγον αλαφροΐσκιωτης καθηγήτριας γαλλικών
Θέκλας Παπαϊωάννου, όπως και στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Θα μπορούσε να είναι η ιστορία ενός διαζυγίου ή, καλύτερα, ενός διαζυγίου και τριών γάμων. Θα
μπορούσε να είναι επίσης η απάντηση κάθε σύγχρονης
γυναίκας, που εγκατέλειψε τα όνειρά της για έναν μεγάλο
έρωτα και, όταν ο «πρίγκιπας» δεν ήρθε στο «ραντεβού»,
εκείνη έγινε πιο σκληρή από εκείνον που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΡΒΑΝΑ

Στην άκρη του νήματος
Φαίδρα, Ιζαμπέλ, Ζυράννα. Τρεις γυναίκες αναπόσπαστα
δεμένες μέχρι το τέλος τους. Η ζωή της μιας αφήνει τα
σημάδια της πάνω στην άλλη. Μια σειρά τραγικών γεγονότων, που μοιάζουν να κληροδοτούνται από μάνα σε κόρη,
τις μετουσιώνει ύπουλα από θεούς σε δαίμονες.

ISBN: 978-960-04-4392-9 | ΣΕΛ. 152 | ΤΙΜΗ: 10,00 €

ISBN: 978-960-04-4390-5 | ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4386-8 | ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4383-7 | ΣΕΛ. 488 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΝΩΚΑ
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Η ζωή συνεχίζεται
Ένα ταξίδι από τον Πόντο μέχρι τη σύγχρονη Αθήνα των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με άξονα τα μέλη μιας ελληνικής οικογένειας. H ζωή των ηρώων επηρεάζεται από τα
ιστορικά και πολιτικά γεγονότα τα οποία συγκλονίζουν την
Ελλάδα αλλά και από πρόσωπα, που η μοίρα τα σπρώχνει
αναπάντεχα στο δρόμο τους. Άλλοτε υπερτερούν τα ανθρώπινα πάθη και άλλοτε η αφοσίωση. Σε κάθε περίπτωση, η
ζωή συνεχίζεται.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ

Τρομοκράτες του ονείρου

«Οι Τρομοκράτες του ονείρου είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και γραφή [...], σαν ταινία κινηματογραφική,
έγχρωμη, ασπρόμαυρη, ονειρική, ονειροπαρμένη, σουρεάλ, σατιρική, αστεία, όπου ο Δαμιανός Χατζημηνάς, σαν
ένας άλλος Δον Κιχώτης, βλέπει τα φαντάσματα των ονείρων του και καλπάζοντας στις σελίδες γεννά συγγραφικές
προσδοκίες στον αναγνώστη.»
Τούλα Ρεπαπή, Diavasame.gr, 31/01/14

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Το Πηγάδι

Εικόνες με χρώματα της Μεσογείου σ’ ένα χωριό της Ελλάδας,
μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εικόνες και συναισθήματα
που συνεχώς αλλάζουν. Από το συναίσθημα της κυριαρχίας,
στο συναίσθημα της μετάνοιας. Από το πρόσωπο του φασισμού και του πολέμου, στο πρόσωπο της ειρήνης.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ

Το ναρκοπέδιο

Στα διηγήματα του Σπύρου Τζουβέλη η ζωή συνεχίζει να
κινείται σ’ ένα περιβάλλον ακατανόητο και εχθρικό, όπου
κάθε βήμα προς τα εμπρός το παραμονεύει και μια κρυφή
παγίδα θανάτου. Οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της προσωπικής ζωής των ηρώων, καθώς και η διαβρωτική σάτιρα
της πολιτικής εξουσίας, διεγείρουν έντονα το ενδιαφέρον
και τη συμμετοχή του αναγνώστη.

Κοχύλια από χρόνο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΛΑΚΗΣ

Παροτρύνσεις

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

Του μυαλού σου
τα παιχνίδια
ISBN: 978-960-04-4458-2 | ΣΕΛ. 120

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ISBN: 978-960-04-4448-3 | ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ: 9,50 €

Αγία Δύναμη

Με την πλάτη στο παρόν
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

ISBN: 978-960-04-4427-8 | ΣΕΛ. 192 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4454-4 | ΣΕΛ. 64

ΖΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ISBN: 978-960-04-4399-8 | ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ: 9,50 €

Μεγάλη Άρκτος

ISBN: 978-960-04-4432-2 | ΣΕΛ.96 | ΤΙΜΗ: 9,50 €

ISBN: 978-960-04-4457-5 | ΣΕΛ. 64

ποίηση

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ

Η τυμβωρυχία
του βλέμματος
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Υπερώον

«Η συλλογή Υπερώον, γραμμένη στα μέσα
της δεκαετίας του 1980, αποτελείται από ποιήματα αυτοβιογραφικά, που ταυτόχρονα
αντανακλούν το κοινωνικό περιβάλλον μέσα
στο οποίο δημιουργήθηκαν. Εποχή κρίσης
ηθικής τα χρόνια εκείνα, δεν μπορεί παρά να
έχει συνάφεια με την κρίση την οικονομική
που βιώνουμε ως συνέπεια και του ηθικού
εκείνου ελλείμματος που, ανάμεσα σε άλλα,
προετοίμασε το έδαφος για το σήμερα.»
Έρη Ρίτσου
«Ποιήματα ημίφωτος, εξομολογητικά στο
ήθος και το ύφος αυτού του μεγάλου ποιητή,
που ταυτόχρονα αντανακλούν το περιβάλλον
μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν. Και ως
τέτοια μπορούν να συνομιλήσουν και με την
πραγματικότητα των δικών μας ημερών.»
Κώστας Καναβούρης, Η Αυγή, 25/12/13

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

Ποιήματα 1968-2010

Ποιήματα – Τόμος Β'

(Επιλογή)

2001-2013

«Ο Γιώργος Μαρκόπουλος, που μπήκε στην
κόλαση της ποίησης πριν από σαράντα πέντε
χρόνια, στη μαινόμενη ηλικία των 17 ετών,
δημιούργησε ένα μικρό σε έκταση αλλά βαθύ
σε επεξεργασμένο συναίσθημα έργο. Η ποίησή του αποκλίνει αισθητά από το ποιητικό
κλίμα των ποιητών της γενιάς στην οποία
κατατάχθηκε, κυρίως λόγω του σημαντικού
ρόλου που κρατά στην προβληματική του η
υπαρξιστική προβληματική των μεταπολεμικών χρόνων. Εξάλλου, οι συνθετικοί τρόποι
του δεν απομακρύνονται από τον καρυωτακικό μινιμαλισμό, ο οποίος αποτέλεσε την
αποκλειστική συνθήκη άρθρωσης ποιητικού
λόγου στον 20ό αιώνα (συμπεριλαμβανομένης της γενιάς του 1930).»

«Ο Γ. Βαρβέρης, ένας αριστοτεχνίτης του
λόγου, παραμένει και σ' αυτό το βιβλίο του
ένας αμετανόητα θλιμμένος συνομιλητής με
τον θρυμματισμένο καθρέφτη του χρόνου.»

Γιώργος Μπλάνας, Η Αυγή, 08/08/10

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

Προς Δαμασκόν
τρίτο μέρος

Mετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ
Τα τελευταίο μέρος της κλασικής τριλογίας του μεγάλου
Σουηδού δραματουργού, το οποίο γράφτηκε στη Στοκχόλμη
το 1901. Όπως και στα δύο προηγούμενα μέρη, κεντρικός ήρωας είναι και εδώ ο Άγνωστος, ο οποίος αναζητεί απαντήσεις στα υπαρξιακά του προβλήματα, ερευνά
ιδέες και αντιλήψεις που έχουν σχέση με την ύπαρξη μιας
ανώτερης δύναμης και αντιδρά στις προλήψεις της χριστιανικής πίστης.
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ISBN: 978-960-04-4411-7 | ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4398-1 | ΣΕΛ. 88 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4459-9 | ΣΕΛ. 200 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4421-6 | ΣΕΛ. 344 | ΤΙΜΗ: 18,00 €ú

θέατρο - ποίηση

Βασίλης Καλαμαράς,
Ελευθεροτυπία, 15/04/13
«Ποιήματα που αντανακλούν μέσα από υπερβατικά, αλληγορικά, τρυφερά, σκοτεινά,
ειρωνικά ζώα και αντίστοιχους ζωομορφισμούς την πολύπαθη ομορφιά του βίου και
την προσήλωση του ποιητικού υποκειμένου
στην παρατεταμένη διάρκεια του αυθεντικού
ρίγους.»
Νίκος Δαββέτας,
Η εφημερίδα των συντακτών, 07/04/13

ξένη πεζογραφία

«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, 15/11/13»

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

Μοιραία Πράγα
Από τον δημιουργό του μπεστ σέλερ
Η τριλογία του Βερολίνου

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

PHILIP KERR

PHILIP KERR

H τριλογία του φασισμού
Ένα συναρπαστικό, αστυνομικό
και πολιτικό έργο
Ιταλία, 1945-1948. Σ’ ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας, διαφθοράς και βίας, τρεις
διαφορετικές σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις με ήρωα τον επιθεωρητή Ντε Λούκα
συγκροτούν τη συναρπαστική Τριλογία του
φασισμού.
«Ο Κάρλο Λουκαρέλι ναι μεν μας δίνει ένα
εξαιρετικό νουάρ μυθιστόρημα αλλά όχι μόνο
αυτό! Δημιουργεί, στην ουσία, ένα πεζογραφικό κάδρο μέσα από το οποίο ξεπηδούν
ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία, όχι μόνο της Ιταλίας αλλά
ολόκληρης της Ευρώπης.»

Άνθρωπος χωρίς ανάσα
ISBN: 978-960-04-4416-2 | ΣΕΛ. 448 | ΤΙΜΗ: 13,30 €

CARLO LUCARELLI

Από τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ
Η τριλογία του Βερολίνου και Μοιραία
Πράγα.
Το νέο μυθιστόρημα του Φίλιπ Κερ θα
κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2014.
«Ο Κερ κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα, από τη μείξη της Ιστορίας με μια
πανέξυπνη και περίπλοκη ιστορία μυστηρίου έως τις δυνατές περιγραφές της
βαναυσότητας».
Publishers Weekly

Πάνος Ραμαντάνης, Left.gr, 29/04/13

MARCUS MALTE

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.

Γαλλικό Βραβείο Λογοτεχνίας Μυστηρίου 2012

ISBN: 978-960-04-4443-8 | ΣΕΛ. 392

Μπλε νότες
σε κόκκινο φόντο
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ξένη πεζογραφία
ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΕΘΕΜ

«Πρωτότυπη πλοκή, πρωτότυπη οπτική
γωνία, εξαιρετική προσπάθεια απόδοσης της
ψυχολογίας και της νοοτροπίας των πασχόντων από Τουρέτ. Η ιστορία εκτυλίσσεται σταδιακά, ομαλά, ρέει ωραία, όμως όσο πλησιάζεις στο τέλος διαπιστώνεις ότι κρύβεται από
πίσω, το Μπρούκλιν έχει πολλές σκιές που δε
χάνονται με το πρώτο φως της μέρας όπως θα
περίμενε κανείς! Ένα διαφορετικό αστυνομικό
θρίλερ!»
Πάνος Τουρλής, CaptainBook, 19/12/13
«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 ιμπρεσσιονιστικό στυλ ο Λέθεμ σπρώχνει τον ρεαλισμό στην αγκαλιά της φαντασίας, πετυχαίνοντας διάνα.»

ISBN: 978-960-04-4401-8 | ΣΕΛ. 480 | ΤΙΜΗ: 18,50 €

ISBN: 978-960-04-4397-4 | ΣΕΛ. 232 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

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

Οι σκιές του Μπρούκλιν

ΛΙΛΙ ΤΑΚ

Ζήσαμε την ευτυχία
Ένα δυνατό μυθιστόρημα, όπου οι αναμνήσεις,
τα συναισθήματα και τα μαθηματικά συνομιλούν και συνθέτουν την καθηλωτική και βαθιά
συγκινητική πραγματικότητα του αρμονικού
γάμου της Νίνας, μιας ζωγράφου με ανεκπλήρωτα όνειρα, και του Φίλιπ, ενός λαμπρού
μαθηματικού. Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα
για τη λειτουργία της μνήμης, τον έρωτα και το
πώς η τύχη επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων.
«Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια
που θα διαβάσετε ποτέ σε μορφή μυθιστορήματος… Η Τακ είναι ιδιοφυΐα όταν καταπιάνεται
με την καθημερινότητα… Η ικανότητά της να
συλλαμβάνει την ομορφιά θα θυμίσει στους
αναγνώστες τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ και τη
Μαργκερίτ Ντιράς.».
Los Angeles Book Review
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Νίκος Κουρμουλής, Στο Κόκκινο, 22/01/14

ΦΕΪ ΓΟΥΕΛΝΤΟΝ

Δεκαήμερο στο Spa
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ένα τσούρμο άγνωστων μεταξύ τους γυναικών
συγκεντρώνεται σε ένα απομονωμένο όσο
και φημισμένο Spa. Ενώ ανυπομονούν για
χαλαρωτικές συνεδρίες υδροθεραπείας
και θαυματουργές κούρες ομορφιάς, μια
σειρά δυσάρεστων γεγονότων ανατρέπει
τα σχέδιά τους. Ένα γαϊτανάκι παράξενων,
γλυκόπικρων, χιουμοριστικών ή πικάντικων ιστοριών, φόρος τιμής στο Δεκαήμερο
του Βοκάκιου, σε ένα απολαυστικό μυθιστόρημα με την αμεσότητα και τη σπιρτόζικη γραφή της Φέι Γουέλντον.
«Το ύφος της Γουέλντον, αυτή η δεξιοτεχνική επίδειξη ευφυΐας και υπαινικτικής φλυαρίας, ισορροπεί θαυμάσια ανάμεσα στην
ψυχοθεραπεία και στο κουτσομπολιό.»
The Times

μελέτες - δοκίμια

«Τα τέσσερα αυτά βιβλία, που έχουν εκδοθεί
στο πλαίσιο της σειράς Real Story, έχουν
διανύσει πολύ επιτυχημένη εκδοτική
διαδρομή καθώς έχουν πουλήσει συνολικά
περισσότερο από 600.000 αντίτυπα,
αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά τους μέσα
στον χρόνο. Επιβεβαιώνουν παράλληλα τη
διαχρονικότητα της σκέψης του σπουδαίου
στοχαστή, ο οποίος πριν από είκοσι χρόνια
έγραφε ότι "Το 1970, το 90% του διεθνούς
κεφαλαίου διαχεόταν στο εμπόριο και σε
μακροπρόθεσμες επενδύσεις -άλλες
περισσότερο, άλλες λιγότερο παραγωγικέςκαι το 10% διοχετευόταν σε κερδοσκοπικές
δραστηριότητες. Από το 1990 και μετά, τα
νούμερα αυτά αντιστράφηκαν".»
Πόλυ Κρημνιώτη, Η Αυγή, 22/11/2013
«Ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο ελληνικό
κοινό, ο Noam Chomsky εκφράζει το ιδανικό
μοντέλο αριστερού διανοουμένου κυρίως
γιατί ξέρει να αναλύει και να κρίνει την
αμερικανική πολιτική τόσο στην εσωτερική
της εφαρμογή όσο και στον παγκόσμιο
ηγεμονικό της ρόλο.»
Ξενοφών Μπρουντζάκης,
Το Ποντίκι, 23/01/2014

ISBN: 978-960-04-4456-8 | ΣΕΛ. 328

STEPHAN KREUTZBERGERVALENTIN THURN

Taste the waste

Γιατί τα μισά τρόφιμα
του πλανήτη καταλήγουν
στα σκουπίδια.
Ποιος ευθύνεται γι' αυτό.

ISBN: 978-960-04-4176-5 | ΣΕΛ.304

Κανείς δεν μπορεί να ξεσκεπάσει τις κρυμμένες αλήθειες της σύγχρονης γεωπολιτικής πιο
πειστικά από τον Νόαμ Τσόμσκι. Το Πώς λειτουργεί ο κόσμος είναι ένας τόμος που συγκεντρώνει τέσσερα από τα πιο επιτυχημένα και
ενδιαφέροντα βιβλία του. Το Τι πραγματικά
θέλει ο Μπάρμπα-Σαμ επικεντρώνεται στην
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Στο Οι λίγοι που
ευημερούν και οι πολλοί που δυσανασχετούν
αναλύει τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, τα
«οικονομικά θαύματα» του Τρίτου Κόσμου και
τις ρίζες του ρατσισμού. Το Μυστικά, ψέματα
και δημοκρατία ασχολείται με τη CIA, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και τις παγκόσμιες
ανισότητες. Τέλος, Το κοινό καλό πραγματεύεται τα ζητήματα της ισότητας, της ελευθερίας,
των ΜΜΕ, καθώς και του μύθου γύρω από το
χρέος του Τρίτου Κόσμου.

ISBN: 978-960-04-4370-7 | ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ: 18,50 €

ΝΟΑΜ CHOMSKY

Πώς λειτουργεί ο κόσμος

Τα μισά και πλέον από τα τρόφιμά μας καταλήγουν στα σκουπίδια. Το φαγητό που πετάμε
στην Ευρώπη θα αρκούσε δύο φορές για να
τραφούν οι πεινασμένοι του πλανήτη.
Βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ, το
βιβλίο των Valentin Thurn και Stefan
Kreutzberger έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει
την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας.

SIMONE WEIL

Ανάγκη για ρίζες

Μια διακήρυξη καθηκόντων
απέναντι στον άνθρωπο
και στην κοινωνία
Πρόλογος: Τ. Σ. Έλιοτ
Σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της, η
Γαλλίδα φιλόσοφος επισημαίνει ότι το ρίζωμα
είναι ίσως η σημαντικότερη και η πλέον
παραγνωρισμένη ανάγκη της ανθρώπινης
ψυχής. Ο άνθρωπος έχει μια ρίζα μέσω της
ενσυνείδητης, φυσικής συμμετοχής του στην
ύπαρξη μιας συλλογικότητας η οποία διατηρεί ζωντανούς τους θησαυρούς του παρελθόντος και ορισμένες προαισθήσεις για το μέλλον. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται να έχει πολλαπλές ρίζες κι έχει ανάγκη να προσλαμβάνει
το σύνολο σχεδόν της ηθικής, διανοητικής,
πνευματικής του ζωής μέσα από τα περιβάλλοντα στα οποία εκ φύσεως ανήκει.
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μελέτες - δοκίμια
Η άνθηση
του κινέζικου βουδισμού

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

ISBN: 978-960-04-4393-6 | ΣΕΛ. 256 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

ΝΤΑΪΣΑΚΟΥ ΙΚΕΝΤΑ

Στον τρίτο και τελευταίο τόμο της τριλογίας με
θέμα την ιστορία του Βουδισμού, καταγράφονται
η συναρπαστική διαδρομή του και η μεταμόρφωσή του σε παγκόσμια θρησκεία, καθώς ταξίδευε από την Ινδία, τη γενέτειρα του Βούδα, στην
Κίνα και ακόμη παραπέρα. Από τους εμπόρους
και τους μοναχούς, που εισήγαγαν το Βουδισμό
στην Κίνα ακολουθώντας το Δρόμο του Μεταξιού
έως τους πρώτους επιφανείς Κινέζους βουδιστές
και την ανάπτυξη συγκεκριμένων βουδιστικών
σχολών στην Κίνα, εστιάζοντας την προσοχή του
στη σχολή του Τιεν-τάι, που αργότερα άσκησε
επιρροή και στην Ιαπωνία.

Η εμπειρία μιας νευροανατόμου
από τον άλλο κόσμο
Η νευροανατόμος Jill Bolte Taylor μοιράζεται τη μοναδική οπτική της για τον εγκέφαλο
και την ικανότητά του για ανάρρωση, καθώς
και την αίσθηση της απόλυτης κατανόησης
που κέρδισε από αυτό το ασυνήθιστο ταξίδι
έξω από την άβυσσο ενός πληγωμένου
εγκεφάλου. Ξέχωρα από ένα γοητευτικό
ταξίδι στους μηχανισμούς του ανθρώπινου
νου, Το εγκεφαλικό της φώτισής μου αποτελεί ταυτόχρονα έναν πολύτιμο οδηγό ανάρρωσης για όποιον έχει υποστεί εγκεφαλική
βλάβη, καθώς και μια συναρπαστική συναισθηματική μαρτυρία, που αποδεικνύει ότι η
βαθιά εσωτερική γαλήνη είναι εφικτή για
όλους μας.

ISBN: 978-960-04-4385-1 | ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

Το εγκεφαλικό
της φώτισής μου

ISBN: 978-960-04-4394-3 | ΣΕΛ. 416 | ΤΙΜΗ: 19,90 €

JILL BOLTE TAYLOR

ΜIXAHΛ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ
ΝΤΑΪΣΑΚΟΥ ΙΚΕΝΤΑ

Μαθήματα ηθικής από
τον εικοστό αιώνα
Ο Γκορμπατσόφ και ο Ικέντα
συνομιλούν για το Βουδισμό
και τον Κομμουνισμό

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, πρώην γενικός
γραμματέας του Σοβιετικού Κομμουνιστικού
Κόμματος και τελευταίος πρόεδρος της
Σοβιετικής Ένωσης συνομιλεί με τον πνευματικό ηγέτη της Διεθνούς Σόκα Γκάκκαϊ (SGI).
Μια συζήτηση που δημιουργεί επίκαιρους
ηθικούς και φιλοσοφικούς προβληματισμούς
για μια σειρά από θέματα που απασχολούν
την ανθρωπότητα.
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ΕMMANOYΗΛ ΓΚΙΚΑΣ

Ο Αχενάτων και η γέννησις
του μονοθεϊσμού
H γέννηση του μονοθεϊσμού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον μυστηριώδη φαραώ
Αχενάτων. Μυστηριώδης διότι τίποτε δεν
γνωρίζομε για τον ίδιο και την μεγάλη βασιλική του σύζυγο, την πανέμορφη Νεφερτίτη,
πριν από την άνοδο του στον θρόνο, γεγονός
που δεν έπαυσε να εξάπτει την φαντασία και
των σοβαροτέρων αιγυπτιολόγων. Η κατάργηση συλλήβδην του παραδοσιακού πανθέου
της Αιγύπτου σηματοδοτεί την εμφάνιση του
πρώτου καθ’ εαυτό μονοθεϊσμού, που δεν
αναγνωρίζει και δεν λατρεύει άλλους θεούς
πλην του ενός και μόνου θεού. Από τον πρώτο
αυτόν μονοθεϊσμό θα προέλθουν, αμέσως ή
εμμέσως, οι σημερινοί ιστορικοί μονοθεϊσμοί.

μελέτες - δοκίμια
ISBN: 978-960-04-4318-9 | ΣΕΛ. 887 | ΤΙΜΗ: 33,00 €

Ναυτιλία των Ελλήνων
1700-1821
Ο αιώνας της ακμής
πριν από την Επανάσταση

Επιμέλεια: Τζελίνα Χαρλαύτη
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

ISBN: 978-960-04-4369-1| ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ: 14,90 €

ISBN: 978-960-04-4033-1 | ΣΕΛ. 456 | ΤΙΜΗ: 25,00 €

Οι αρχές της ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνόκτητης ναυτιλίας εντοπίζονται στον 18ο
αιώνα. Οι 1.800 ναυτικές οικογένειες από
σαράντα νησιά και λιμάνια του Ιονίου και του
Αιγαίου τις παραμονές της Ελληνικής
Επανάστασης είχαν ένα στόλο από 1.000
μεγάλα ποντοπόρα εμπορικά ιστιοφόρα, τον
μεγαλύτερο στόλο της Μεσογείου που εμπορευόταν και στον Ατλαντικό. Μια ενδελεχής
ιστορική μελέτη για τον αιώνα ακμής της
ελληνικής ναυτιλίας γραμμένη από μια διεθνή ομάδα είκοσι ερευνητών.

COLIN DURIEZ

ΤΖ. Ρ. Ρ. Τόλκιν

Η γέννηση ενός θρύλου
«Πέρα από τη δύσκολη πορεία τής συγγραφής και έκδοσης των γνωστών σε όλους μας
ιστοριών του για τη Μέση Γη, οι παραπομπές
στο άγνωστο, ανέκδοτο ή/και μη μεταφρασμένο έργο του, είναι από τα κυριότερα
συστατικά τού ΤΖ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, Η γέννηση
ενός θρύλου. Μέσα από τη βιογραφία τού
Duriez, μας δίνεται η ευκαιρία να γευτούμε
-έστω και αποσπασματικά- το εύρος του
έργου τού J. R. R.Tolkien, ενός μεγάλου
κεφαλαίου των γραμμάτων, που αγαπούσε
τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, αποδεικνύοντάς το όχι μόνο με πράξεις ακαδημαϊκές, μα
και με λέξεις λογοτεχνικές.»
Βίκυ Βασιλάτου-Σαρρή,
Ο αναγνώστης, 19/01/14

JEAN-MICHEL QUINODOZ

Πώς να διαβάσω
τον Φρόιντ
Οδηγός ανάγνωσης
του φροϊδικού έργου

«Το βιβλίο του Κινοντόζ είναι εξαιρετικά χρήσιμο καθώς λειτουργεί στο εξής διπλό επίπεδο:
όποιος έχει διαβάσει ένα βιβλίο ή δοκίμιο του
Φρόιντ μπορεί να ανατρέξει στον Κινοντόζ για
να διαβάσει μια καλή σύνοψη και να εντοπίσει
προς ποια κατεύθυνση έχει κινηθεί η μεταφροϊδική σκέψη και βιβλιογραφία. Μπορεί κανείς,
από την άλλη, αφότου διαβάσει ολόκληρο το
βιβλίο ή το οποιοδήποτε μεμονωμένο κεφάλαιο
του Κινοντόζ τον ενδιαφέρει, να στραφεί προς
το συναφές βιβλίο του Φρόιντ και να το διαβάσει σε μία από τις ελληνικές μεταφράσεις του.»
Γιώργος Λαμπράκος, BookPress, 19/11/13

15

