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ΛΑΝΑ Ι. ΜΑΝΔΥΛΑ

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

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

Για τον πατέρα μου
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ΛΑΝΑ Ι. ΜΑΝΔΥΛΑ

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.

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.

Για τον πατέρα μου

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.

Για τον πατέρα μου
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ISBN: 978-960-04-4490-2 | ΣΕΛ. 144 | ΤΙΜΗ: 11,00 €
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ΛΑΝΑ Ι. ΜΑΝΔΥΛΑ
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ηλέκτρα

Ένα βιβλίο για τη ζωή, την πολιτική-αντιστασιακή
δράση και το τραγικό τέλος της ηρωικής Ηλέκτρας
Αποστόλου, με την οποία η Διδώ Σωτηρίου ήταν
στενή φίλη και συναγωνίστρια στο ΕΑΜ.
Η συγγραφέας καταθέτει μια πολύτιμη
μυθιστορηματική μαρτυρία για μια αξέχαστη μορφή
της Αντίστασης, που με την αυταπάρνηση και
την αυτοθυσία της αποτελεί ένα διαχρονικό
και εμβληματικό σύμβολο έμπνευσης για τις
νεότερες γενιές και για τους σημερινούς αγώνες.
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MAΡΟΥΛΑ ΚΛΙΑΦΑ

«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: 978-960-04-4471-1 | ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

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

Ο άντρας με τη
γερμανική στολή
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ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

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 εννέα Έλληνες
ζωγράφοι και ο συγγραφέας.

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

ISBN: 978-960-04-4478-0 | ΣΕΛ. 240 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

Σεραφείμ
και Χερουβείμ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ

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.

«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.»

Άχνα

Λευκή ευθεία γραμμή

To Bήμα, 15/12/13
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΑΚΗΣ

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

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

Η ανάσταση
του Μάικλ Τζάκσον

ΜΑΡΤΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

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. Αουτο-στράντα,
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.

ISBN: 978-960-04-4446-9 | ΣΕΛ. 80 | ΤΙΜΗ: 9,50 €

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

Με λυμένο
χειρόφρενο

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ

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.

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...

Οικογενειακή
πορσελάνη

Η ζωή είναι ένα
σύνολο από
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Ο βασιλιάς του τρακ

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

ISBN: 978-960-04-4342-4 | ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙΤΣΗ

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.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ

Ένα τρίτο αλήθεια
και δύο τρίτα ψέματα

Γιώργος Ν. Περαντωνάκης,
BookPress.gr, 16/01/14

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

«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.»

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

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.

ΛΗΔΑ ΔΙΖΕΛΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

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.

«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...»

Το τυφλό σημείο

«Τόσο ανθρώπινο κι αληθινό που οι
σκέψεις μου για μια τυπική κριτική
κατατροπωθήκαν απ' τα συναισθήματα που με έκανε να νιώσω.»
Νικολέτα Κατσιούλη,
Artsandthecity.gr, 9/4/2014

Τέταρτος Κόσμος

Αφροδίτη Δημοπούλου,
Diavasame.gr, 23/01/14

Ο χρόνος με τη Ρόζι

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

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

«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.»
Ζέτα Κουντούρη,
BookBar.gr, 12/12/13

ΖΕΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

«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.»

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

ISBN: 978-960-04-4422-3 | ΣΕΛ. 584 | ΤΙΜΗ: 18,50 €ú

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

ΜΑΡΙΑ ΠΑΟΥΕΛ

Όξινη βροχή

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.
«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.»
Tιτίκα Δημητρούλια,
Καθημερινή, 16/02/14
Υποψήφιο για το Βραβείο
Μυθιστορήματος του Αναγνώστη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ

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.

ελληνική πεζογραφία

ΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
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.

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

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

Καππαδοκία
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ΜΑΡΩ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Οι σκιές που αναζητάς
στην Αλεξάνδρεια
ISBN: 978-960-04-4487-2 | ΣΕΛ. 408 | ΤΙΜΗ: 14,40 €

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

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.

ΠΟΠΗ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΑΚΗ

Ο έρωτας
του αμπελουργού

Τέλη του 19ου και πρώτο μισό του
20ού αιώνα. Ηράκλειο, Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Κάιρο, Φλωρεντία,
Νέα Υόρκη.
Γαιοκτήμονες και δουλευτάδες,
εθνικότητες, φυλές και μετανάστες,
το αμερικανικό όνειρο και η ελληνική
πραγματικότητα, πόλεμος, προσφυγιά
και ειρήνη, ευημερία και απόγνωση,
η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της
τέχνης, οι ανατροπές της ζωής κι ένας
έρωτας που γεννιέται σαν σπίθα εκεί
κοντά στα ερείπια της Κνωσού και
συνεχίζει να σιγοκαίει με φόντο
ταραγμένα χρόνια.
Ένα μυθιστόρημα, ένα μωσαϊκό
εκείνης της εποχής, της ζωής και
της τέχνης, μέσα από μια απλή
ανθρώπινη ιστορία.

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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ISBN: 978-960-04-4455-1 | ΣΕΛ. 336 | ΤΙΜΗ: 14,40 €

ISBN: 978-960-04-0446-3 | ΣΕΛ. 440 | ΤΙΜΗ: 15,50 €

Μνήμες χαμένες
στην άμμο

Το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου
1955, δύο αδελφές, η Άννα και
η Μαρίκα, χωρίζονται εξαιτίας
συνταρακτικών γεγονότων που
σημαδεύουν τη ζωή τους αλλά και
τη ζωή των περισσότερων Ελλήνων
της Πόλης. Θα ζήσουν κι οι δυο
πολλές και έντονες εμπειρίες.
Θα κατορθώσουν να ξανανταμώσουν ποτέ; Η μαγεία της Πόλης θα
τις ξαναφέρει κοντά ή όσα τις δένουν
θα παραμείνουν μνήμες χαμένες
στην άμμο;

ΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ

Ο δρόμος
είναι η χαρά

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

Μέσα στη δίνη της μικρασιατικής
καταστροφής ένα βρέφος
φυγαδεύεται, για να βρει
καινούργια πατρίδα και οικογένεια
σ’ ένα νησί του Αιγαίου.
Αυτή είναι η Ελένη, μια αγράμματη
νησιώτισσα, που κατέχει
τη δυσκολότερη απ’ όλες τις τέχνες:
την τέχνη της ζωής. Το «ιαματικό»
αυτό βιβλίο εξιστορεί τον βίο της,
βίο παράλληλο με εκείνον
της νεότερης Ελλάδας.
Το κλασικό και πολυαγαπημένο
βιβλίο κυκλοφορεί ξανά σε όλα
τα βιβλιοπωλεία.

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.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΑΝΟΥ
ISBN: 978-960-04-4361-5 | ΣΕΛ. 376 | ΤΙΜΗ: 14,40 €

ελληνική πεζογραφία
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΚΟΥ

Για πάντα
στη θάλασσα

1922. Η οικογένεια του μεγαλέμπορου
Κιοπέογλου εγκαταλείπει τη Σμύρνη
που καίγεται και καταφεύγει στη Χίο.
Η Ίριδα, η μικρότερη κόρη του,
γεννιέται μέσα στη βάρκα που
μεταφέρει την εγκυμονούσα μητέρα της
στο ακριτικό νησί. Στη Χίο η οικογένεια
ξαναστήνει τη ζωή της και φτιάχνει
εκ νέου τεράστια περιουσία.
Η Ίριδα θα γευτεί τη ζωή μέχρι
το μεδούλι και θα γυρίσει όλο τον
κόσμο. Θα βιώσει τα γεγονότα
που συγκλόνισαν τον πολυτάραχο
20ό αιώνα, και θα καταφέρνει κάθε
φορά να αναδύεται από τα ναυάγια
της ζωής της, δίνοντας δύναμη
και σε όσους βρίσκονταν γύρω της.
Θα ζήσει μια ζωή γεμάτη ανατροπές,
που αξίζει να διαβάσετε.

ΛETTA BAΣΙΛΕΙΟΥ

7 καρδιές

Κοίταξέ με
για να δω ποια είμαι

Πέντε άνθρωποι, που ο καθένας έχει
να αντιμετωπίσει τον δικό του γολγοθά,
σμίγουν για να πορευτούν μαζί στο ταξίδι
της ψυχοθεραπείας. Στην ομάδα που
σχηματίζεται, στο επίκεντρο της
προσοχής βρίσκονται δύο γοητευτικές
γυναίκες οι οποίες αρχικά αντιπαθούν
έντονα η μία την άλλη και
συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά.
Ένα ρομαντικό όσο και διεισδυτικό
μυθιστόρημα που εξερευνά τις λεπτές
εκφάνσεις του ανθρώπινου ψυχισμού και
τις αποχρώσεις που αυτές αποκτούν
στο πλαίσιο της ομαδικής ψυχοθεραπείας.

ISBN: 978-960-04-4465-0 | ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ: 14,00 €

ΔΑΦΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

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.

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

ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Ένας χαρισματικός νέος άνθρωπος
ζει με την κατάρα να μην
αγαπήσει ποτέ.
Τελικά η αγάπη ή η έλλειψη
της αγάπης είναι κατάρα,
τύχη ή επιλογή;
Πόσο μπορούμε να αλλάξουμε το
πεπρωμένο μας, αν αυτό υπάρχει;
Ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται
σαν παραμύθι, ένα παραμύθι που
διαβάζεται σαν μυθιστόρημα.
Ένα βιβλίο ρομαντικό, με την
κλασική έννοια του όρου.
Ένα βιβλίο διαφορετικό,
που θα αγαπηθεί πολύ.

ελληνική πεζογραφία

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: 978-960-04-4450-6 | ΣΕΛ. 272 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

Στην άκρη
του νήματος

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

ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΡΒΑΝΑ
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Από τον συγγραφέα του μπεστ σέλερ Η τριλογία του Βερολίνου.

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

Άνθρωπος χωρίς ανάσα
Η αλήθεια είναι άλλο ένα θύμα του πολέμου...
Βερολίνο, 1943.Ο Μπέρνι Γκούντερ
εργάζεται στο γερμανικό Γραφείο Εγκλημάτων
Πολέμου στο Βερολίνο. Αναφορές κάνουν
λόγο για την ύπαρξη ενός ομαδικού τάφου
στο δάσος του Κατίν, που βρίσκεται κοντά
στο Σμολένσκ της κατεχόμενης από τους
Γερμανούς Ρωσίας. Υπάρχουν υποψίες
πως ο τάφος είναι γεμάτος με νεκρούς
Πολωνούς στρατιώτες.
Για τον Γερμανό υπουργό Προπαγάνδας,
Γιόζεφ Γκέμπελς, η απόδειξη της ενοχής των
Ρώσων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια
στη διάσπαση της ενότητας των Συμμαχικών
Δυνάμεων. Τι θα συμβεί όμως αν η αλήθεια
είναι διαφορετική;

PHILIP KERR

Μοιραία Πράγα

Χίλντα Παπαδημητρίου,
BookPress, 15/11/13»

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

«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.»

ISBN: 978-960-04-4443-8 | ΣΕΛ. 392 | ΤΙΜΗ: 16,60 €

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

PHILIP KERR

MARCUS MALTE

VILMOS KONDOR

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.

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.

Μπλε νότες
σε κόκκινο φόντο

Γαλλικό Βραβείο Λογοτεχνίας
Μυστηρίου 2012

Έγκλημα
στη Βουδαπέστη

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.

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

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

Δεκαήμερο στο Spa

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΕΘΕΜ

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

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

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 ικανότητά της να συλλαμβάνει την ομορφιά θα θυμίσει στους αναγνώστες
τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ και τη
Μαργκερίτ Ντιράς.».

Los Angeles Book Review

ΤΙΜ ΛΙΤΣ

Κροίσος

ο τελευταίος βασιλιάς
της Λυδίας
Ένας ηττημένος βασιλιάς στην κορυφή
της πυράς. Καθώς ο Κροίσος
παρακολουθεί τη φωτιά να ανάβει,
κάνει έναν απολογισμό της ζωής του.
Ένα φιλοσοφημένο μυθιστόρημα για
το πώς διαμορφώνεται η ανθρώπινη
προσωπικότητα, για το πώς ένας
άνθρωπος αποκτά την εξουσία και
το 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.
Μια εξαιρετική μυθιστορηματική
απόδοση της αιματηρής ανόδου
και πτώσης ενός θρυλικού ηγεμόνα
της Ανατολής, που συνδυάζει
την ενδελεχή ιστορική έρευνα
με το αφηγηματικό ταλέντο.

«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.»
Νίκος Κουρμουλής,
Στο Κόκκινο, 22/01/14

ξένη πεζογραφία
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ISBN: 978-960-04-4458-2 | ΣΕΛ. 120 | ΤΙΜΗ: 11,00 €

ISBN: 978-960-04-4463-6 | ΣΕΛ. 248 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

ISBN: 978-960-04-4454-4 | ΣΕΛ. 64 | ΤΙΜΗ: 9,50 €

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
ISBN: 978-960-04-4489-6 | ΣΕΛ. 320 | ΤΙΜΗ: 22,00 €

ποίηση - θέατρο
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ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ

Ποιήματα 1968-2010
(Επιλογή)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ

Με την πλάτη στο παρόν
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Παραλλαγές πάνω στην
τέχνη της φυγής και ένα
απονενοημένο ριτσερκάρ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παλαιόπολις και άλλα
ποιήματα (1984-2011)
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

Κοχύλια από χρόνο

ISBN: 978-960-04-4484-1 | ΣΕΛ. 224 | ΤΙΜΗ: 15,00 €

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ISBN: 978-960-04-4411-7 | ΣΕΛ. 136 | ΤΙΜΗ: 12,00 €

Ποιήματα (1945-1998)

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

Η γειτονιά των αγγέλων.
Η αποικία των τιμωρημένων.
Οι δύσκολες νύχτες
του κυρίου Θωμά.

τρίτο μέρος

Θέατρο τόμος Θ'

Προς Δαμασκόν
Mετάφραση:
Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Ανάγκη για ρίζες

Μια διακήρυξη καθηκόντων απέναντι
στον άνθρωπο και στην κοινωνία

δοκίμια - μελέτες

ISBN: 978-960-04-4370-7 | ΣΕΛ. 424 | ΤΙΜΗ: 18,50 €
ISBN: 978-960-04-4033-1 | ΣΕΛ. 456 | ΤΙΜΗ: 25,00 €

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

ISBN: 978-960-04-4176-5 | ΣΕΛ.304 | ΤΙΜΗ:18,00 €

SIMONE WEIL

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.

STEPHAN KREUTZBERGERVALENTIN THURN

Taste the waste

Γιατί τα μισά τρόφιμα του πλανήτη
καταλήγουν στα σκουπίδια.
Ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
Το φαγητό που πετάμε στην Ευρώπη
θα αρκούσε δύο φορές για να τραφούν
οι πεινασμένοι του πλανήτη. Βασισμένο
στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ, το βιβλίο αυτό
έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη για ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα της εποχής μας.
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ΝΟΑΜ CHOMSKY

Πώς λειτουργεί ο κόσμος
Τα τέσσερα δοκίμια που περιλαμβάνονται
σε αυτό τον τόμο έχουν πουλήσει συνολικά
περισσότερο από 600.000 αντίτυπα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική επικαιρότητά τους.
Ένα σημαντικό βιβλίο για να κατανοήσουμε
τη σημερινή οικονομική και κοινωνική
κατάσταση, από τον σπουδαιότερο σύγχρονο
στοχαστή.

JEAN-MICHEL QUINODOZ
KAJSA EKIS EKMAN

Kλεμμένη άνοιξη

ISBN: 978-960-04-4509-1 | ΣΕΛ. 408

Πρόλογος: Άρης Χατζηστεφάνου

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

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.

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

7

ISBN: 978-960-04-4488-9 | ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

Από τον Αϊνστάιν στον Πελέ
Η ιστορία του μουντιάλ

Τι σχέση έχει ο Αϊνστάιν με τον Πελέ;
Το Τσέρνομπιλ με τον Μαραντόνα; Ο Μίκι Μάους
με το πρώτο Μουντιάλ; Η «μάχη του Σαντιάγο»
με τον Κόλπο των Χοίρων; Μη βιαστείτε να
απαντήσετε. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια αναδρομή
στις προηγούμενες διοργανώσεις του Παγκόσμιου
Κυπέλλου με έναν πρωτότυπο τρόπο: μέσα από
τα γεγονότα στα γήπεδα όπου διεξήχθησαν οι
ποδοσφαιρικοί αγώνες του Μουντιάλ από το 1930
μέχρι και το 2010, παρουσιάζεται η σύγχρονη
ιστορία της ανθρωπότητας.
Ένα γοητευτικό ταξίδι στην παγκόσμια Ιστορία
και στις αθέατες πτυχές του βασιλιά των σπορ.

ΓΙΩΡΓΗΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

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

ISBN: 978-960-04-4464-3 | ΣΕΛ. 176 | ΤΙΜΗ: 6,60 €

Το Ίαμα Κάνναβη

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

δοκίμια - μελέτες
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ISBN: 978-960-04-4472-8 | ΣΕΛ. 312 | ΤΙΜΗ: 12,50 €

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ

Ναυτιλία
των Ελλήνων
1700-1821

Ο αιώνας της ακμής πριν
από την Επανάσταση
Επιμέλεια: Τζελίνα Χαρλαύτη
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

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.

Το κυνηγημένο βοτάνι και οι εντυπωσιακές
θεραπευτικές εφαρμογές του
Η Μαριχουάνα (Κάνναβη) στη φυσική της μορφή
είναι μία από τις ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ […]
Ο καθένας πρέπει λογικά να συμπεράνει ότι υπάρχει
αποδεδειγμένη ασφάλεια στη χρήση της Κάνναβης
όταν αυτή παρέχεται υπό ιατρική επίβλεψη.
[απόφαση του αρμόδιου δικαστή – που όρισε η Drug
Enforcement Agency (DEA) – σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την Κάνναβη, 08/09/1988]

DEVIN BROWN

Maθήματα ζωής από το Χόμπιτ
Ένας οδηγός για τα αναπάντεχα ταξίδια
της ζωής

Ανακαλύψτε πολλές μεγάλες αλήθειες μέσα από
το ταξίδι του Μπίλμπο, όπως: • Όταν σου χτυπήσει
την πόρτα η περιπέτεια, άνοιξέ της. (Ακόμα κι αν
σε κάνει να καθυστερήσεις για το δείπνο σου).
• Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και ό,τι χρυσό
δεν λάμπει πάντα. • Βρες τη μαγεία παντού
γύρω σου. (Ακόμα κι αν δεν είσαι μάγος).
Μια σειρά από μαθήματα ζωής για την αφοσίωση,
την ανιδιοτέλεια και την επιμονή – μαθήματα
πολύτιμα σαν χρυσό δαχτυλίδι. Ένα βιβλίο
που διαθέτει τη γοητεία χόμπιτ και τη σοφία μάγου.

COLIN DURIEZ

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

