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Η EKATH

Ο Ησίοδος το τονίζει επανειλημμένα: Η Εκάτη είναι μονογενής. Σ’
αυτό έμοιαζε με την Περσεφόνη, την κυρά του Κάτω Κόσμου. Ήταν μια
πραγματική Τιτανίδα ανάμεσα στους Τιτάνες, και ας μη λέγεται αυτό ποτέ
εμφαντικά.

Εκτός όμως από τον Ησίοδο, πολλοί άλλοι είχαν γράψει γι’ αυτήν.
Λένε ότι ήταν θυγατέρα του Δία και της Ήρας. Άλλοι, ότι ήταν θυγα-

τέρα του Δία και της Δήμητρας, κι άλλοι, ότι ήταν του Δία και της Φε-
ραίας. Πολλοί πίστευαν ότι ήταν κόρη του Πέρσου και της Αστερίας.

Αυτοί που τη θεωρούν θυγατέρα του Δία και της Ήρας πιστεύουν ότι
ανατράφηκε από τις Νύμφες. Όταν μεγάλωσε, έκλεψε το κιβώτιο της μη-
τέρας της, που είχε τα επιτρίμματα του προσώπου, και τα έδωσε στην Ευ-
ρώπη, την ερωμένη του πατέρα της, Δία. Η Ήρα εξοργισμένη την κατα-
δίωξε. Η Εκάτη κρύφτηκε κάτω από ένα νεκρό εκφερόμενο.

Η Ήρα την καταράστηκε και έπαψε να την καταδιώκει. Η Εκάτη μο-
λύνθηκε και ο Δίας παράγγειλε στους Κάβειρους να την καθαρίσουν. Αυ-
τοί την κατέβασαν στον Άδη και την έλουσαν στην Αχερουσία Λίμνη.
Έτσι εκαθάρθη και παρέμεινε έκτοτε στον Άδη ως πρύτανις των νεωτέ-
ρων θεοτήτων.

Όσοι τη θεωρούν θυγατέρα του Δία και της Δήμητρας, πιστεύουν ότι
την έστειλε η Δήμητρα να βρει την αδελφή της, Περσεφόνη. Η Εκάτη πη-
γαίνοντας στον Άδη έμεινε εκεί και ονομάστηκε Άρτεμις Φύλαξ, Δα-
δούχος, Φωσφόρος και Χθονία.

Αυτοί που πιστεύουν ότι είναι θυγατέρα του Δία και της Φεραίας, λένε
ότι η μητέρα της τη γέννησε μυστικά και την έριξε σ’ ένα τρίστρατο. Εκεί
τη βρήκαν οι ποιμένες του Φέρητος, την κράτησαν και την ανάθρεψαν.
Γι’ αυτό το λόγο αφιερώθηκαν στην Εκάτη τα τρίστρατα.

Όσοι τη θεωρούν θυγατέρα του Πέρσου και της Αστερίας, διηγούν-
ται ότι η Αστερία ήταν έγκυος από τον Δία όταν παντρεύτηκε τον Πέρση.
Γεννήθηκε η Εκάτη και όλοι πίστεψαν ότι ήταν παιδί του Πέρση.

Επειδή συμμάχησε η Εκάτη με τον Δία, κατά των Τιτάνων, ο Δίας την
τίμησε να έχει εξουσία στον ουρανό, στη γη, στη θάλασσα και στον Άδη.
Και αυτοί που την επικαλούνται να λαβαίνουν ό,τι κι αν της ζητήσουν.
Τη θεωρούσαν Εκάτη Σελήνη, Άρτεμη και Περσεφόνη. Σελήνη την ονό-
μαζαν στον Ουρανό, Άρτεμη στη Γη, Εκάτη και Περσεφόνη στον Άδη.
Πίστευαν ότι στον Άδη ήταν προστάτις των νεκρών εκείνων, των οποίων
τα σώματα έμεναν άταφα, και παρέμεναν εκατό χρόνια έξω από τον Άδη.
Ήταν όμως και πομπός ονείρων και φαντασμάτων αγρίων, τρομακτι-
κών, τα οποία ονόμαζαν Εκαταία. Στη γη ήταν προστάτις πάντων των
ανθρωπίνων πραγμάτων, ειδικότερα μάλιστα της μαγείας, φύλακας των
σπιτιών και γι’ αυτό τοποθετούσαν το άγαλμά της στις θύρες. Όταν θυ-
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σίαζαν σε κάποιο θεό, πρώτα θυσίαζαν στην Εκάτη για να γίνει μεσίτρα.
Την παρουσίαζαν τρικέφαλη. Το δεξί της κεφάλι ήταν σκύλου, το αρι-
στερό ίππου και το μεσαίο αγριόχοιρου, φανερώνοντας έτσι την τριπλή
δύναμή της που είχε στον Ουρανό, στη Γη και στον ΄Αδη. Άλλοτε πάλι
τη βλέπουμε με τρία πρόσωπα και έξι χέρια, να βαστάει κλειδιά, καλά-
θια και λαμπάδες, στο ένα κεφάλι να έχει ημισέληνο, στο άλλο καπέλο
και στο τρίτο, στεφάνι από δάφνη. Άλλοτε πάλι την παρουσίαζαν στη γυ-
ναικεία της μορφή, στεφανωμένη με κλαδιά βελανιδιάς, μαυροντυμένη,
να κρατά στο χέρι ραβδί, σημείο μαγείας, και να ακολουθείται από σκυ-
λιά, που φανέρωνε προστασία των οίκων.

Λένε ότι ο Πέρσης και ο Αιήτης ήταν αδέλφια και γιοι του Ήλιου. Βα-
σίλεψαν ο μεν Αιήτης στην Κολχίδα και μέχρι τη Μαιώτιδα Λίμνη, ο δε
Πέρσης στην Ταυρική Χερσόνησο. Ο Πέρσης παντρεύτηκε την Αστερία
και απέκτησαν την Εκάτη, η οποία έγινε κυνηγός, αλλά απάνθρωπη κυ-
νηγός. Όταν δεν έβρισκε θηρία, σκότωνε ανθρώπους. Ζώντας στο δά-
σος παρατηρούσε τις ενέργειες των φυτών και έφτιαχνε θανάσιμα φάρ-
μακα. Με αυτά φαρμάκωσε τον πατέρα της και του πήρε το βασίλειο.
Παντρεύτηκε το θείο της Αιήτη και γέννησε την Κίρκη, τη Μήδεια και
τον Αιγιαλέα. Ονομάσθηκε θεά της μαγείας επειδή γνώριζε καλά τα φαρ-
μακευτικά βότανα. Λατρευόταν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως στη
Μίλητο, στην Έφεσσο, στη Σμύρνη, στην Άνδρο, στην Αίγινα, στο Άργος,
στην Επίδαυρο, στον Πειραιά, στη Σαμοθράκη, στην Αθήνα, όπου έφερε
το όνομα Καλλίστη.

Στην Άγρα οι Αθηναίοι κάθε χρόνο τελούσαν προς τιμή της γιορτή με
πομπή, σε ανάμνηση της νίκης τους στον Μαραθώνα. Και στον Πειραιά,
επίσης, έκαναν πομπή προς το λιμάνι της Ζέας.
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ταξίδια-ξεναγήσεις

Βιβλία του Ελβιά Τσελεμπί:

-ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Α’ τόμος) 15 €
Από τη Θράκη μέχρι την Αττική (1668-1671)

Έρευνα, λογοτεχνική απόδοση: Νίκος Χειλαδάκης

Με 40 χαρακτικά εκτός κειμένου

ISBN: 978-960-7437-79-2, σελ. 350, σχ. 17 x 24 εκ.

(... Οι Ρωμιοί της Αθήνας έχουν τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου...
Οι έφηβοι, πάλι, είναι πιο όμορφοι κι απ’ τις νεράιδες του δάσους... Το κα-
λύτερο μέλι της οικουμένης το φτιάχνουν οι ευλογημένες μέλισσες της
Αθήνας... Τα σύνορα της πόλης είναι κατάφυτα με λογής-λογής λουλού-
δια... Μόνο ένας Θεός γνωρίζει τον ακριβή αριθμό που ’χουνε οι ονει-
ρεμένοι μπαχτσέδες, τα μποστάνια κι οι αμπελώνες της...

... Μακάρι, όσο θα υπάρχει ο κόσμος, η πόλη της Αθήνας να ’ναι ακ-
μαία και όμορφη!...)

-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Β’ τόμος) 20 €
Πελοπόννησος, Νησιά Ιόνιου, Κρήτη, Νησιά Αιγαίου (1668-1671)

Εισαγωγή, απόδοση από τα τουρκικά, 

σημειώσεις: Δημήτρης Λούπης

Με 45 χαρακτικά εκτός κειμένου

ISBN: 960-7437-07-1, σελ. 448, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Στις 25 του μηνός Τζεμαζιέλεβελ το έτος 1078 [1668] στο ακρωτήρι
του Χάνδακα προσχώρησα στον Οθωμανικό στρατό, στον οποίο ήδη ανή-
κα, και στις υπηρεσίες του αγά των γενίτσαρων, Ιμπραχήμ Πασά, ο οποίος
μαζί με τον Κουλ Κετχουντά Αμπντί Αγά μου πρόσφεραν ένα κατάλυμα
και προμήθειες χωρίς τσιγκουνιά. Έψαλλα την προσευχή, παρακολου-
θούσα τις συγκρούσεις και άρχισα να καταγράφω μερικά γεγονότα...)

Εβλιά Τσελεμπί - Τζον Κόβελ
ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ 10 €
ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Με 9 χαρακτικά εκτός κειμένου

Έρευνα, λογοτεχνική απόδοση: Νίκος Χειλαδάκης

ISBN: 960-7437-02-9, σελ. 146, σχ. 14 x 21 εκ.

Ρίτσαρντ Τσάντλερ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ (υπό έκδοση)
(1764-1766) ΤΟΜΟΙ Α-Β

Μετάφραση: Τίνα Χανδρα

ISBN: 978-960-408-000-0, σελ. 000, σχ. 17 x 24 εκ. 
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Α.Α. Πάλλης
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 15 €
Κατά την περιγραφή του Τούρκου περιηγητή

του 17ου αιώνα Εβλιά Τσελεμπί

Με 40 χαρακτικά εκτός κειμένου

ISBN: 960-7437-75-6, σελ. 338, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Η έχτρα εκείνη που από αιώνες χώριζε Έλληνες και Τούρκους
ανήκει πια στα περασμένα κι έχομε χρέος από δω και μπρος, αφή-
νοντας κατά μέρος κάθε παλιά προκατάληψη, να ενδιαφερθούμε πε-
ρισσότερο από άλλοτε για την ιστορία και την τέχνη του Τουρκικού
Έθνους, μελετώντας τες όσο γίνεται αντικειμενικά...

...Ο Εβλιά Τσελεμπί, ως συγγραφέας, είχε πολύ ζωηρή φαντασία...
προτιμά τους μύθους από τα ξερά ιστορικά γεγονότα... Τούτο δεν εμ-
ποδίζει το «Οδοιπορικό» του να είναι ένας αληθινός θησαυρός, γε-
μάτος πολύτιμες λεπτομέρειες για την κοινωνική ζωή, τη λαογραφία
και την τοπογραφία των μερών που είδε. Το ύφος του είναι απλό και
ανεπιτήδευτο, πράγμα που βοηθεί στο να κάνει τις περιγραφές του
πολύ ζωντανές...)

J.L.S. Bartholdy
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1803-1804 20 €
ISBN: 960-7437-78-0, σελ. 294, σχ. 17 x 24 εκ.

(... Για μένα, η Ελλάδα παρουσιάζεται στα μάτια μου σαν ένα εξαί-
σιο κάποτε δάσος, που δίκαια υπερηφανευόταν για τα πιο σπάνια και
μεγαλόπρεπα δέντρα. Και ήρθε ο αφανισμός... ακόμα και τα παλιά
κούτσουρα, αν υπάρχουν, δεν είναι παρά ένα παραπάνω εμπόδιο στην
πρόοδο του νέου πολιτισμού, το δίχως άλλο, όμως, δεν είναι ακατόρ-
θωτο να τα ξεριζώσουν και να φτιάξουν στο ίδιο έδαφος μια ολοκαί-
νουρια φυτεία...)

Δημήτριος Βικέλας
ΑΠΟ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΝ 10 €
Επιστολές προς το μαρκήσιο de Quex de Saint Hilaire,

κατά τη διάρκεια περιοδείας του συγγραφέα

στις δυτικές επαρχίες της Ελλάδας το 1884

ISBN: 960-7437-76-6, σελ. 208, σχ. 14 x 21 εκ.

Φρεαρίτης Κωνσταντίνος
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΣΙΑΣ 15 €

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΩΝ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

ΔΡΟΜΩΝΟΣ «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ» ΕΝ ΕΤΕΙ 1846 

ISBN: 960-408-006-7, σελ. 280, σχ. 14 x 21 εκ.
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Βιβλία του Christopher Wordsworth:

-ΕΛΛΑΔΑ 45 €
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Μετάφραση - Απόδοση: Παν. Δημουλέας
Πολυτελής πανόδετη έκδοση με 384 χαρακτικά εντός 

και εκτός κειμένου σύμφωνα με την Α΄ αγγλική έκδοση του 1839.

ISBN: 960-7437-12-8, σελ. 454, σχ. 17 x 24 εκ.

Ο Αυτοκράτορας Αδριανός είχε μια επιβλητική έπαυλη στο Τίβολι,
που τα ερείπιά της σώζονται. Σ’ αυτήν αγωνίστηκε να διαιωνίσει τις Ανα-
μνήσεις του από την Ελλάδα. Ανέγειρε οικοδομήματα, στα οποία έδωσε τα
ονόματα της Ποικίλης Στοάς και του Λυκείου. Γύρω της φύτεψε το Άλσος
μιας Ακαδημίας και μετέφερε τον ρουν ενός ιδεατού Πηνειού δια μέσου
της ευχάριστης κοιλάδας των Τεμπών σε απομίμηση. Ο ταξιδιώτης που
ήρθε στην Ελλάδα κατασκευάζει στη μνήμη του μια τέτοια έπαυλη σαν
αυτή. Την εφοδιάζει με τα όμορφα τοπία που κάποτε επισκέφθηκε σε τούτη
τη χώρα. Την αναζωογονεί με τα διάφανα νερά και τα δροσερά σύδεντρα
κάποιων Τεμπών. Τη διακοσμίζει με τα ωραία προπύλαια μιας Ποικίλης
Στοάς, ενός Λυκείου και μιας Ακαδημίας. Αλλά οι αναμνήσεις του της Ελ-
λάδας, όπως τα οικοδομήματα του Αδριανού, υπόκεινται στην κατα-
στροφή. Ο συγγραφέας των σελίδων που ακολουθούν έχει εν τούτοις
προσπαθήσει να δώσει μια μονιμότητα στις δικές του αναμνήσεις κατα-
σκευάζοντας ένα ταπεινό Τίβολι, στο οποίο ελπίζει ότι άλλοι ίσως απο-
λαύσουν μεγάλο μερίδιο από εκείνη τη χαρά, που αισθάνθηκε στο
παρελθόν ο Έλληνας ταξιδιώτης στην Έπαυλη του Αδριανού.

Χάροου, Νοέμ. 27.1839

(in English - Αγγλική έκδοση)
-GREECE, 
PICTORIAL, HISTORICAL AND DESCRIPTIVE 50 €
Reproduced, According to the English edition of 1839
with 384 engravings

ISBN: 960-7437-94-2, 17 x 24 cm. Hardback, 454 pages

-ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ 40 €
Ημερολόγιο ενός οδοιπορικού

Πολυτελής πανόδετη έκδοση με 28 χαρακτικά εκτός κειμένου

Μετάφραση, απόδοση: Τίνα Χανδρά

Επιμέλεια: Μάριος Μπλέτας

ISBN: 960-7437-21-7, σελ. 354, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Στα παλαιότερα δημόσια κτήρια της Αθήνας η απλότητα είναι το χα-
ρακτηριστικό που ξεχωρίζει. Ανεξάρτητα από το αν το αντικείμενό τους
είναι θρησκευτικό, πολιτικό, δικαστικό ή κοινωνικό, ο χαρακτήρας τους
από την άποψη αυτή είναι ίδιος. Στα κτήρια αυτά, ο παραπάνω χαρακτή-
ρας εκφραζόταν ιδίως με δύο ιδιότητες· η μία προέκυπτε από τη φύση του
αθηναϊκού κλίματος και η άλλη από τη φύση του εδάφους. Η ομορφιά και
η ηπιότητα του πρώτου, φωτισμένη από το χρώμα της ατμόσφαιρας και
ζωογονημένη από τις αύρες της γειτονικής θάλασσας, όπως ήταν φυσικό
δελέαζαν τους κατοίκους της Αθήνας να περνούν τον περισσότερο χρόνο
τους στο ύπαιθρο...)
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ 60 €
ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 15ου & 16ου ΑΙΩΝΑ

Πολυτελής πανόδετη έκδοση 

διανθισμένη με εικονογράφηση από χαρακτικά εποχής

Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Κούτσικας

Πρόλογος: Φαίδων Ταμβακάκης

ISBN: 960-7437-72-1, σελ. 320, σχ. 22 x 30 εκ. 

(...και τούτο διά να γνωρίση το πός έχει να ασυκοθή να υπάγη από έναν
λημιόναν εις άλον και από τόπον εις τόπον. και αν η άνεμοι και κακή
κερή του εναντιωθούσι και στρέψουνε, να ηξεύρη πού ευρίσκετε και πού
να υπάγει, διά να γλύτοση από τα κήνδυνα της θαλάσσου, αλλά καλλά και
να μάθη το χαρτί τούτο τω ναυτολογικώ και τα άλλα...)

Γ. Π. Παρασκευόπουλος (δημοσιογράφος)
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ 25 €
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ, 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ, ΣΕΡΒΙΑΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, 

ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΣΑΜΟΝ, ΚΡΗΤΗΝ, ΚΥΠΡΟΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ISBN: 960-7437-52-7, σελ. 576, σχ. 14 x 21 εκ.

(Πλην άλλων ελληνικών γραφείων ευρήκα εις το Βατούμ και ένα αρ-
χαιότατον ελληνικόν εργοστάσιον βότκας του κ. Κουντούρη από την Κυ-
νουρίαν· όπως λ.χ. το γνωστότατον κονιακοποιείον του Κοτσώνη-
Κολοσούκα εις τον Πειραιά, έτσι και το του κ. Κουντούρη εδώ. Βλέπεις
βαρελοστοιβάδας με το περίφημον εθνικόν ποτόν των Ρώσσων, την βότ-
καν, την οποίαν ο υποφαινόμενος κατόρθωσε να την συνηθίση μια χαρά,
αν και κατ’ αρχάς την απέκρουε με τα σωστά του...)

Enrico Matievich
(Καθηγητής της Φυσικής του Ομόσπονδου Παν/μίου Ρίο Ντε Τζανέιρο)

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ 18 €
Η ανακάλυψη της Αμερικής από τους αρχαίους Έλληνες

Μετάφραση: Χρυσαυγή Νιάρου

ISBN: 960-7437-15-2, σελ. 240, σχ. 17 x 24 εκ. 

(...Ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα θαυμά-
σιο ταξίδι στο παρελθόν και να ανακαλύψει την χαμένη πραγματικότητα
που έδωσε βάση στις διηγήσεις της Ελληνικής Μυθολογίας: θα πλεύσει
στον ποταμό της κόλασης και θα διασχίσει το πέρασμα που επέτρεπε την
πρόσβαση στο βασίλειο του Πλούτωνα. Θα μεταφερθεί στον μυθολογικό
Άτλαντα, στο ψηλό βουνό που οι γεωγράφοι της Αρχαιότητας έψαχναν
στο δυτικό άκρο της Γης. Θα επισκεφθεί το Παλάτι της Γοργόνας. Θα
γνωρίσει τον λαβύρινθο του Μινώταυρου, όπως επίσης τον τερατώδη
δράκοντα που με εκατό κεφάλια φύλαγε το μυθώδη Κήπο των Εσπερί-
δων, όπου υπήρχαν φυτά με χρυσά φρούτα...)
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Παναγιώτης Ποταγός
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ    27 €
ISBN: 978-960-408-111-0, σελ. 440, σχ. 17 x 24 εκ.

(... Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Φώτης Κόντογλου, «ο και-

νούργιος Οδυσσέας, ο Παναγιώτης Ποταγός ... περπατώντας μήνες και

χρόνια για νά ’βρει κείνον τον ξεχασμένο Λίθινον Πύργο του Πτολεμαίου,

μέσα στα άσπλαχνα Iμαλάγια ή τα όρη της Σελήνης μέσα στο καμίνι της

Αφρικής...», κάνει τρία εξερευνητικά ταξίδια δια ξηράς: Από τα τέλη
Nοεμβρίου του 1867 μέχρι το 1873, οδοιπόρος ή έφιππος, διασχίζει την
Ασία, φτάνει ως την Kίνα και από κει περνά στη Ρωσία για να καταλήξει
στη Θεσσαλονίκη, όπου παραμένει και εργάζεται ως γιατρός σχεδόν ένα
χρόνο. Τον επόμενο Γενάρη ταξιδεύει στο Σουέζ για να φύγει προς Ινδίες,
Περσία, Αφγανιστάν• ανιχνεύει τη Βιβλική γεωγραφία και, τέλος, με έδρα
το Kάιρο, εξερευνά την κεντρική Αφρική, ώσπου επιστρέφει στην Αθήνα
μετά από μία πενταετία...)

Μπάμπης Άννινος
ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ 1850 13 €
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΓΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΤΟΥ

ΜΑΞΙΜΟΥ ΔΥΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΦΛΩΜΠΕΡ

ISBN: 960-408-044-X, σελ. 176, σχ. 12 x 17 εκ.

Ο Μπάμπης Άννινος σε αυτό το βιβλίο, περιγράφει το ταξίδι δυο νέων
φιλελλήνων,του Μάξιμου Δυκάν και του Γουσταύου Φλωμπέρ, όπως αυτό
προκύπτει μέσα από τις Φιλολογικές Αναμνήσεις του πρώτου και τις ση-
μειώσεις του δευτέρου, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και ει-
δικότερα στην Αθηνά, δίνοντας μια πολύ σαφή εικόνα της εποχής, διανθισμένη
από τις φιλολογικές και λογοτεχνικές αναφορές των δυο διάσημων συγ-
γραφέων, καθώς και διαφορά ενδιαφέροντα βιογραφικά τους στοιχεία
που συνέλλεξε ο δημιουργός, ενσωματώνοντας τα σε μια άρτια ενότητα
που σκοπό της έχει να ενημερώσει και να ψυχαγωγήσει τον αναγνώστη,
παρασύροντας τον σε μια Αθηνά άλλων εποχών.

Μαρίνος Παπαδόπουλος-Βρετός 
ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 8 €
ISBN: 978-960-408-189-9, σελ. 440, σχ. 17 x 24 εκ. 

(...Ἐν ἔτει 1834 αἱ Ἀθῆναι ἐκηρύχθησαν πρωτεύουσα τοῦ νέου βασιλείου·[...]
Εἰκοσιπέντε ἔτη μόλις ἔκτοτε παρῆλθον καὶ τὸ ἄθλιον ἐκεῖνο πολίχνιον μετε-
μορφώθη εἰς πόλιν περικαλλῆ. Οἰκίαι ἐκ λίθων τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ διὰ πεντελη-
σίου μαρμάρου ὡραϊσμέναι ὑψοῦνται πανταχοῦ, ἡ πεδιὰς καὶ οἱ λόφοι εἶναι
δενδροσκεπεῖς καὶ χλοεροί, δενδροφυτεῖαι εὐθαλεῖς ἀντικατέστησαν τὰ ἕλη,
ὡραῖαι ἁμαξιταὶ ὁδοὶ ἑνοῦσι τὰ περίχωρα μετὰ τῆς πόλεως, καὶ δρόμοι πλατεῖς
καὶ μεγαλοπρεπεῖς λεωφόροι διευκολύνουσι τὴν ἐντὸς αὐτῆς κυκλοφορίαν. 
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Βιβλία της André Notton:

-ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 30 €
Πολυτελής πανόδετη έκδοση με 35 ξυλογραφίες από τον Tavy Notton

Απόδοση: Φώντας Κονδύλης

ISBN: 960-7437-25-Χ, σελ. 158, σχ. 24 x 33 εκ.

-ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ (εξαντλ.)
Πολυτελής πανόδετη έκδοση με 25 ξυλογραφίες από τον Tavy Notton

Πρόλογος: Α. Ορλάνδος

Μετάφραση: Αγγελική Γεροσίδερη

ISBN: 960-7437-24-1, σελ. 64, σχ. 21 x 29 εκ.

Γουίλιαμ Μάρτιν Ληκ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (υπό έκδοση)
(ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ)

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΜΟΥΣ

Μετάφραση (1ος τόμος): Δώρα Στυλιανίδου

ISBN: 978-960-408-000-0, σελ. 000, σχ. 17 x 24 εκ. 

(...Το ταξίδι στα ενδότερα της χώρας διαχωρίζεται από τα τμήματα που
εξέτασα εγώ, από εκείνα των οποίων η δυσχέρεια στις παρατηρήσεις λόγω
των αποστάσεων μπορεί να συμπληρωθεί μόνο με προφορικές πληροφο-
ρίες όσο είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν από έναν άξεστο και αμόρ-
φωτο λαό. Δεν χρειάζεται καν να προσθέσω ότι σ' αυτά τα μέρη ο χάρτης
μπορεί να θεωρηθεί σαν μια αρχική προσέγγιση.

Πολλές περιστάσεις δίχως δημόσιο ενδιαφέρον έχουν καθυστερήσει την
έκδοση αυτών των τόμων, πέρα απ' ότι σκόπευα και ήθελα να πετύχω. Η
καθυστέρηση όμως αυτή μού έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο για να κα-
θορίσω τα σύνορα στον χάρτη, τα οποία σχηματίζουν προς το παρόν τα
ηπειρωτικά σύνορα της απελευθερωμένης Ελλάδας..).

Ρήγας Καππάτος
ΧΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 €
Φιλία στην Ποίηση- Το χρονικό ενός ταξιδιού και μιας παρασημοφόρησης

ISBN: 978-960-408-168-4, σελ. 64, σχ. σχ. 14 x 21 εκ. 

Το χρονικό αυτό αποτελεί δείγμα αυτής φιλίας και της αμφίδρομης λει-
τουργίας της, αρχίζοντας από το γενός που το έκανε να γραφτεί το οποίο
ήταν, μερικώς, η παρασημοφόρηση του επιφανούς Χιλιανού ελληνιστή, κα-
θηγητή, συγγραφέα και Διευθυντή του Κέντρου Αρχαίων, Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Χιλής, δρα Miguel Ca-
stillo Didier

Ευγενία Ηλιοπούλου
ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (υπό έκδοση)
ISBN: 978-960-408-201-8, σελ. 240, σχ. σχ. 17 x 24 εκ. 
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Ιστορία

Ιωάννης Μαρτίνος
ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 12 €
ISBN: 978-960-408-103-5, σελ. 160, σχ. 14 x 21 εκ.

(...παρουσιάζει διεξοδικά την σειρά διαδοχής του αυτοκρατορικού αξιώ-
ματος του Βυζαντίου από τον Κωνσταντίνο το Μέγα, μέχρι τον Κων-
σταντίνο Παλαιολόγο. Σκοπός  είναι να μας σκιαγραφήσει αναλυτικά τις
βιογραφίες των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου γνωστοποιώντας μας πα-
ράλληλα τον ρόλο που έπαιξε ο καθένας από αυτούς στην εξελικτική πο-
ρεία της Αυτοκρατορίας από την ίδρυση μέχρι την κατάλυσή της από τους
Οθωμανούς το 1453. Επίσης μέσα στην πληθώρα των πληροφοριών που
μας παρέχει, αναφέρονται παράλληλα και όλα εκείνα τα συνυφασμένα
πρόσωπα που έδρασαν φανερά ή παρασκηνιακά, επηρεάζοντας την τύχη
και την εξέλιξη της Αυτοκρατορίας...)

Πλάτων Ροδοκανάκης
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΙ 12 €
ISBN:978-960-408-119-6, σελ. 192, σχ. 14 x 21 εκ.

(... Η ιστορική αυτή σκιαγράφηση βασίζεται σε πλήθος πηγών και με-
λετών, γεγονός που καθιστά το βιβλίο μια ιδιαίτερα χρήσιμη αναφορά για
όσες και όσους ενδιαφέρονται για την καθημερινή ζωή και τα ήθη και
έθιμα του Βυζαντίου. 
... Ταυτόχρονα, η εστίαση στη θέση και τη ζωή των βασιλισσών και αρ-
χοντισσών (που με εξαίρεση τρεις  αυτοκράτειρες: Ειρήνη η Αθηναία
[797-802], Ζωή Α΄ [1028-1050] και Θεοδώρα [1055-1056], ήταν όλες
σύζυγοι, θυγατέρες κ.ο.κ. βυζαντινών αυτοκρατόρων και αρχόντων), επι-
τρέπει στον συγγραφέα να αναπτύξει τη σαγηνευτική γραφή του, που κάνει
το κείμενο να διαβάζεται και ως λογοτεχνικό πεζογράφημα...)

James Allan Evans
Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, 16 €
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ

Μετάφραση: Αναστασία Καλλία

ISBN: 978-960-408-129-5, σελ. 192, σχ. 17 x 24 εκ.

(... Η Θεοδώρα ανατράφηκε  σε χριστιανικό περιβάλλον στο σπίτι του
πατέρα της του ενάρετου Σύριου κόπτη ιερέα. Ήταν γνωστή για την εξυ-
πνάδα της και την πίστη της στο Θεό. Βοήθησε τον σύζυγό της να κυβερ-
νήσει το κράτος και να διαχειριστεί τις υποθέσεις του, τον έσωσε από
συνομωσίες που σχεδιάστηκαν εναντίον του από τους εχθρούς του, οι
οποίοι σχεδόν τον κατέστρεψαν. Η Θεοδώρα επίσης πέρασε νόμους που
χαίρουν εκτίμησης μέχρι σήμερα.»
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De Lacey O’Leary (Ντε Λέισι Ο’ Λίρι)
ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ 14 €
Μετάφραση: Μιλτιάδης Οικονόμου

ISBN: 978-960-408-123-3, σελ. 272, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Εισερχόμενοι στην έρευνά μας θα πρέπει να προϋποθέσουμε την
ύπαρξη τουλάχιστον τριών αλληλένδετων νημάτων. Το πρώτο εξ αυτών
αφορά τους Έλληνες επιστημονικούς συγγραφείς, τα βιβλία των οποίων
μεταφράστηκαν στα αραβικά, μελετήθηκαν από Άραβες λογίους και έγιναν
το αντικείμενο σχολίων και συνόψεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το νήμα
της μετάδοσης είναι ορατό. Το δεύτερο νήμα αφορά τα συμπεράσματα και
τις επιστημονικές αρχές που παρελήφθησαν και ανεπτύχθησαν από τους
Άραβες συγγραφείς που δε δηλώνουν την προέλευσή τους, κι η οποία μπο-
ρεί να εξηγηθεί μόνον αναφορικά με μία ελληνική (αλεξανδρινή) πηγή. Το
τρίτο νήμα αφορά εκείνα τα ζητήματα και προβλήματα που, μολονότι ηγέρ-
θησαν από τους Άραβες με το δικό τους τρόπο, δε θα τους είχαν απασχο-
λήσει ποτέ εάν δεν είχαν υποδειχθεί από τους Έλληνες στοχαστές που είχαν
επιχειρήσει προηγουμένως να επιλύσουν παρόμοιες δυσκολίες, προσεγγί-
ζοντάς τις ωστόσο με διαφορετικό τρόπο...)

Kenneth M. Setton
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 12 €
Μετάφραση: Μιλτιάδης Οικονόμου

ISBN: 978-960-408-083-0, σελ. 192, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Το βεληνεκές τούτου του δοκιμίου φτάνει έως τον πρώιμο 15ο

αιώνα, καθώς οι βυζαντινές επιρροές πάνω στην Ιταλία, που ανάγο-
νται στον Μεσαίωνα, είχαν ήδη προφτάσει μέχρι τότε να ασκήσουν
την επίδρασή τους...)

Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 18 €
ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ, ΕΝ ΕΤΕΙ 1453
ISBN: 978-960-408-097-7 σελ. 260, σχ. 17 x 24 εκ.

Ο Πασπάτης αποδεικνύεται (και) με το έργο αυτό πρωτοπόρος της
ιστορικής έρευνας, καθώς αναλαμβάνει το καθήκον να ανασυνθέσει την
ιστορία της Αλώσεως μέσα από την κριτική ανάγνωση ολόκληρης της υφι-
στάμενης σχετικής βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των χειρο-
γράφων αυτοπτών μαρτύρων της πολιορκίας και κατάκτησης της Πόλης
από τους Οθωμανούς. Εντοπίζει τα αντιφατικά στοιχεία και τις αποκλί-
νουσες κρίσεις σχετικά με την Άλωση και προσπαθεί να συμπληρώσει τη
ροή των γεγονότων και να τεκμηριώσει την ιστορική προσέγγισή του, προ-
σφεύγοντας ακόμα και στην επιτόπια έρευνα στα τείχη και τα άλλα σω-
ζόμενα ερείπια της βυζαντινής Πόλης...
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Αγνώστου Συγγραφέα
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ 20 €
Το ελληνικόν κείμενον κατά τον Κώδικα της Κοπεγχάγης
μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού
Προλεγόμενα: Ρένος Αποστολίδης

Εισαγωγή, υποσημειώσεις και επεξεργασία: Πέτρος Καλονάρος

Με 24 σχέδια με Κάστρα του Μοριά του Γιώργου Πανουτσόπουλου

ISBN: 960-7437-23-3, σελ. 496, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Τα Χρονικά του Μορέως –ως επεκράτησε να ονομάζονται κατά συν-
θήκην– είναι σειρά κειμένων του 14ου αιώνος, αναφερομένων εις την
εξέλιξην του φραγκικού πριγκιπάτου της Πελοποννήσου, του ιδρυθέντος
μετά την Δ΄ Σταυροφορίαν, ούτινος αφηγούνται την ιστορίαν χρονογρα-
φικώς, κατά το μεσαιωνικόν σύστημα...

...Ο μισελληνισμός του συγγραφέα του Χρονικού είναι σχεδόν εξοργι-
στικός ακόμη. Η εμπάθειά του ωστόσο αυτή μας σώζει και πολύτιμα ιστο-
ρικά στοιχεία, όπως π.χ. τις βάσεις του νεοελληνικού αρματολισμού, τους
παραδοσιακούς μας τρόπους του αντάρτικου και του κλεφτοπόλεμου κατά
κάθε κατακτητή και δυνάστη αυτού του λαού κι αυτού του τόπου...)

Ν. Ι. Κοκκώνης
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ  20 €
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ

ISBN: 978-960-408-075-5, σελ. 252, σχ. 17 x 24 εκ.

Βιβλία του Ευγένιου Τάρλε:

-Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΤΣΕΣΜΕ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ
ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ                     12 €
Μετάφραση από τα ρώσικα: Oleg Tsybenko

ISBN: 960-7437-99-3, σελ.128 σχ. 17 x 24 εκ.

-Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΟΥΣΑΚΩΦ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ   12 €
Μετάφραση από τα ρώσικα: Oleg Tsybenko

ISBN: 960-408-009-1: σελ.136, σχ. 17 x 24 εκ.

Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ - Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13 €
ISBN: 978-960-408-153-0, σελ. 154, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ὁ Γάλλος ὁ ὁποῖος ἐπερίμενε νὰ ἰδῆ ἐμπρός του ἕνα ἄγριο καὶ αἱματωμένον
κουρσάρον εἶδεν ἔξαφνα ἕνα καθαρὸν καὶ περιποιημένον ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος τὸν
ἐδέχθη μὲ τὸ μειδίαμα εἰς τὰ χείλη. Δὲν ἐκράτησε λοιπὸν τὴν ἔκπληξίν του.

–Ἦλθα, ναύαρχε, εἶπε, νὰ σᾶς ἐκφράσω τὸν θαυμασμόν μου.Ἤμην πίσω ἀπὸ
ἐκείνην τὴν ἄκραν καὶ εἶδα μὲ τὰ μάτια μου τὸ ἡρωικόν σας κατόρθωμα.

Ὁ Κατσώνης ὕψωσε τὰ χέρια του πρὸς τὰ ὕψη.
– Μᾶς βοηθεῖ ὁ Θεὸς διότι ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν πίστιν του καὶ διὰ τὴν ἐλευ-

θερίαν μας, εἶπε : Ἠμεῖς δὲν κάμνομεν τίποτε. Ὄργανα τοῦ Ὑψίστου εἴμεθα εἰς τὰ
χέρια του...)

12



Βιβλία του Σάμουελ Γκρίντλεϋ Χάου:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1827) 25 €
Μετάφραση: Ι. Χατζηεμμανουήλ

Επιμέλεια-πρόλογος-σχόλια: Ν. Κολόμβας Αντ/γος Ε.Α.

ISBN: 960-7437-43-8, σελ. 512, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή του βιβλίου, όπου ο Χάου προ-
βαίνει σε επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας από τους αρχαιότατους
χρόνους και αποδεικνύει με πειστικά επιχειρήματα την αδιάκοπη συ-
νέχεια της φυλής μας διαμέσου των αιώνων. Αλλά και κατά τη δια-
δρομή του κειμένου δεν παραλείπει, επωφελούμενος κάθε ευκαιρία,
να εξαίρει τη ζωτικότητα και τα προτερήματα του γένους μας, στοιχεία
αναλλοίωτα και αμετάβλητα στο πέρασμα του χρόνου, και να πλέκει
το εγκώμιο της αιώνιας Ελλάδας...)

ΚΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΟΥΣ 10 €
Μετάφραση: Τίνα Χανδρά

Πρόλογος: Ν. Κολόμβας Αντ/γος Ε.Α.

ISBN: 978-960-408-115-8, σελ. 112, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Υπήρχε μία ιδέα αληθινού ηρωισμού, τουλάχιστο σ’ αυτό το περι-
στατικό, στην διεξαγωγή αυτών των απλών, αλλά γενναίων Κρητικών.
Επικαλεστήκαμε την τιμή τους και απάντησαν τίμια. Δυνατοί άνδρες,
οπλισμένοι, απειθάρχητοι, ασυγκράτητοι από το στρατιωτικό και το
αστικό νόμο, αρκετοί ώστε να αψηφήσουν την δυσχέρειες, την πείνα και
χωρίς να ξέρουν τι θα φάνε, πήραν αυτά τα τρόφιμα στους ώμους τους,
κοπίασαν περπατώντας πολλά χιλιόμετρα στα ορεινά περάσματα και τα
απόθεσαν μπροστά στις γυναίκες και τα παιδιά χωρίς να σπάσουν ούτε την
αποχή τους από το φαγητό, ούτε και την πίστη τους!...)

Κωνσταντίνος Ράμφος
Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 13 € 
ΚΛΕΦΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ 

ISBN: 960-408-046-6, σελ. 104, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Μετά την άδικη κατηγόρια του για ληστείες, ο Κατσαντώνης, συνελή-
φθη από τον Αλή Πασά, και μόνο ύστερα από την καταβολή από την οικο-
γένειά του ενός υπέρογκου προστίμου αφέθηκε ελεύθερος. Κατόπιν ορ-
κίστηκε εκδίκηση και ο ανελέητος πόλεμος με τον Αλή άρχισε...

Η πένα του Ράμφου μας μεταφέρει στα Άγραφα της προεπαναστατικής Ελ-
λάδας στο θέρετρο δράσης του ήρωα ξαναζωντανεύοντας το θρυλικό πρό-
σωπο που ενέπνευσε πολλούς έλληνες στον αγώνα για την παλιγγενεσία...)
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Γεώργιος Κουτουφας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΙΟΥ 7 €
ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΠΥΡΠΟΛΙΣΤΟΥ
ISBN: 960-408-079-3, σελ. 64, σχ. 12 x 17 εκ.

«Το πρώτον χαρακτηριστικόν της Ιστορίας, ως ηθι κόν έκτυπον του φωτός,
είναι η αλήθεια. Διό και εγώ ως πιστός διερμηνευτής της κοινωφελούς αλη-
θείας, και όλος έμφροντις του να μην αποσκοτινιασθώσι, παρά τινος μια-
ρού φθόνου, αι συνεργηθείσαι ηρωϊκαί πράξεις του ημέτερου αρειτόλμου
και πυρπολιστού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΑΡΙΟΥ Ψαριανού, σπεύδω με ταύ-
την την σύντομον Ιστορίαν, να καθυποτάξω ήδη εις τα πιεστήρια προς αΐ-
διον μνήμην...»

Κόμης Πέτρος Γκάμπα
Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ                  13 €
Μετάφραση: Μπάμπης Άννινος

ISBN: 960-408-035-0, σελ. 312, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ωμίλησε και περί της Ελλάδος λέγων: «Έδωκα εις αυτήν τον
καιρό μου... τα μέσα μου... την υγειάν μου... Τώρα της δίδω την ζωήν
μου!... Τί περισσότερον ηδυνάμην να πράξω;»

Ήτο περίπου η έκτη εσπερινή ώρα, ότε είπε: «Θέλω να κοιμηθώ
τώρα!...»

Και στραφείς δια μιας επί της κλίνης τον, εβυθίσθη εις ύπνον, από
του οποίου, φευ! δεν ηγέρθη πλέον!...)

Μπάμπης Άννινος
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 13 €
ISBN: 978-960-408-073-1, σελ. 216, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Τον περισσότερον καιρόν της ζωής μου πού τον επέρασα; Σκοτώ-
νοντας Τούρκους, κυνηγώντας τυράννους. Τον επέρασα εις τα σπή-
λαια και εις τα βουνά. Τα καρτέρια των δρόμων, οι λόγγοι και τα άγρια
θηρία είναι μάρτυ ρες ότι δυσκόλως έφευγεν ο Τούρκος από τα χέρια
μου, αν εζύγωνε καμμιά πενηνταριά οργυιαίς ...) 

Σπυρίδων Π. Λάμπρος
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 13 €
ISBN: 978-960-408-149-3, σελ. 176, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ὁ Ῥήγας, ἐπιδιδόμενος ἀκαταπόνητος εἰς τὴν ἔκδοσιν βιβλίων
διαφωτιζόντων τὸ ἔθνος αὐτοῦ περὶ τῆς ἀρχαίας δόξης, ἐν πλήρει ἐπι-
γνώσει καὶ ψυχολογικώτατα διεγίνωσκε τὰ σωτήρια ἐπακόλουθα τοι-
ούτου μέτρου. 

Ἡ δουλεία δὲν στηρίζεται εἰς μόνον τὸ δόρυ τῶν κατακτητῶν, ἀλλὰ
καὶ εἰς τὴν ἀμάθειαν τῶν δεδουλωμένων...)

14



Δημήτριος Βερναρδάκης
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΩΝ 13 €
ISBN: 978-960-408-034-2, σελ. 224, σχ. 12 x 17 εκ.

(...είναι μία διεξοδική και αποκαλυ πτική ανάλυση του δημοσίου βίου
των πρώτων δεκαε τιών της ελευθέρας Ελλάδος. Ό συγγραφεύς ανα-
λύει την χρονική αυτή περίοδο με απόλυτη γνώση του θέμα τος του και
με μεγάλη κριτική ικανότητα, ενώ παράλ ληλα το κείμενο του παρα-
μένει υπόδειγμα ύφους και με θοδικής σκέψεως...) 

Ιωάννης Καποδίστριας
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΟΥ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1798 ΕΩΣ ΤΟ 1822 12 €
ISBN: 978-960-408-180-6, σελ. 160, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ο Καποδίστριας ήταν ένας συντηρητικός αριστοκράτης, ένα άτο-
μο τιμής και ευγενείας, με όνομα γνωστό στους αριστοκρατικούς κύκλους.
Ένα πρόσωπο που ενέπνεε εμπιστοσύνη για τις απόψεις του με ανά-
λογη γνώμη για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη.

Αυτό το υπόμνημα παραμένει ένα κείμενο προσωπικό. Μια επιστολή
του κόμη Ιωάννη Καποδίστρια προς τον νέο τότε τσάρο, Νικόλαο. Κρα-
τικές υποθέσεις, εικασίες, αμφιβολίες, συγκινήσεις, συζητήσεις, δια-
μαρτυρίες, όλα αναμειγνύονται σε αυτό το τόσο προσωπικό και κυρίως
εμπιστευτικό κείμενο...) 

Αγνώστου συγγραφέα, σε παρουσίαση του Εμίλ Λεγκράν
ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΑΛΗ,
ΠΑΣΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 €
«Ιστορικό ποίημα σε ηπειρωτική διάλεκτο»
Μετάφραση: Παναγιώτης Καρματζός

ISBN: 978-960-408-093-9 σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

(...γραμμένο από έναν άγνωστο στην ηπειρωτική διάλεκτο, διηγείται
τον υπέρτατο αγώνα που διεξήγε ο φημισμένος πασάς των Ιωαννίνων
εναντίον των στρατευμάτων του σουλτάνου Μαχμούντ ...

... Από τους πρώτους κιόλας στίχους διαπιστώνουμε ότι έχουμε να
κάνουμε με έναν αυτόπτη μάρτυρα, ίσως μάλιστα και με έναν από τους
πρωταγωνιστές, αυτού του συγκινητικού δράματος που ολοκληρώ-
θηκε με το θάνατο του φοβερού βεζίρη...)
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Δημήτριος Π. Πασχάλης
ΟΙ ΙΠΠΟΤΑΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 8 €
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ISBN: 978-960-408-184-4, σελ. 48, σχ. 12 x 17 εκ.

(...»Ἄρθρ. ΙΕ´.  Διὰ τὸ δάνειον τοῦτο θέλουσιν ὑποθηκευθῆ εἰδικῶς
αἱ νῆσοι ̔ Ρόδος, Κάρπαθος, Ἀστυπάλαια, Σύρος, Οἰνοῦσαι καὶ ἄλλαι
τῷ Τάγματι ἀνήκουσαι· διὰ δὲ τὴν ἐξόφλησιν θέλει εὐθύνεσθαι ἀπο-
κλειστικῶς τὸ Τάγμα. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αἱ μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων δύο
ὑψηλῶν μερῶν συμπεφωνημέναι συνθῆκαι ἀπαιτοῦσι μεγίστην μυ-
στικότητα πρὸς αἰσίαν πραγματοποίησιν, συνεφωνήθη μεταξὺ αὐτῶν
ἵνα τὸ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Τάγματος διαπραγματευθησόμενον δά-
νειον φανερῶς καὶ πρὸς τὸ θεαθῆναι συνομολογηθῇ διὰ λογαριασμὸν
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους......)

Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1820-1889)     10 €
ISBN: 978-960-408-155-4, σελ. 114, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ἐν τούτοις οἱ Κρῆτες, ἂν ὑλικῶς τοὺς καταβάλλει ἡ βία καὶ ἡ ὑπε-
ροχὴ τῶν ἀριθμῶν, ἡθικῶς ὅμως διαμένουν πάντοτε ὑπέροχοι καὶ ἀνέ-
φικτοι, ἀκέραιοι δὲ διασώζονται εἰς τὰ πληγωμένα καὶ αἱμάσσοντα στή-
θη των οἱ πατριωτικοὶ πόθοι οἵτινες μεταδίδονται παρ’ αὐτοῖς ἀπὸ γε-
νεᾶς εἰς γενεάν. Τὸ ξῖφος καὶ ἡ σφαῖρα δὲν εἶναι προορισμένον νὰ ἐπι-
τυγχάνωσιν ἄλλο ἀπὸ σὼματα, τὸ φρόνημα δὲ καὶ ὁ ἐθνι-σμὸς ἵσταν-
ται ἐκεῖ ὅπου δὲν φθάνει ἡ πυρῖτις καὶ τὰ φυσίγγια....)

Ερρίκος Σλήμαν
ΙΛΙΟΝ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΩΩΝ  16 €
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ

Μετάφραση: Σοφία Οικονόμου

ISBN: 960-408-050-4 σελ.264, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Όπως αναφέρει και ο καθηγητής Ρούντολφ Βίρχοφ στον πρόλογο:

« ...Μπορώ λοιπόν να καταθέσω εδώ την προσω πική μου μαρτυρία για
περισσότερα πράγματα κι όχι μόνο σχετικά με τους κόπους του ακού ραστου
εξερευνητή, ο οποίος δεν βρήκε ανάπαυ ση μέχρι που ολόκληρο το έργο του
απλωνόταν μπρος του αποτελειωμένο στο έπακρο. Αλλά κυρίως, πρέπει να
υπογραμμίσω ότι έγινα μάρ τυρας της πραγματικής ύπαρξης των θεμελίων,
πάνω στα οποία χτίστηκε η ποιητική σύλληψις του Ομήρου η οποία επί χι-
λιετίες κατέκτησε με την μαγεία της όλον τον μορφωμένο κόσμο...»)
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Δημήτριος Βικέλας
Η ΖΩΗ ΜΟΥ                16 €
ISBN: 960-408-024-5, σελ. 448, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Θα προφθάσω άραγε να φέρω εις πέρας το έργον; Είτε γράφω την
διήγησιν των της ζωής μου μέχρι της ώρας ότε θα πέσει ο κάλαμος από
τα δάκτυλα μου, είτε μη, αί σελίδες αύται δεν θα ιδούν το φως προτού
κλείσω τους οφθαλμούς. Άλλα, και τότε, θα είναι άξιαι δημοσιεύσεως;
Υπάρχει πιθανότης ότι θα ένδιαφερη τρίτους η ανάγνωσίς των; Ίσως!...)

Guy Chantepleure
ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΑ                                                     12 €
ISBN: 960-408-143-1 σελ. 240, σχ. 12 x 17 εκ.

Μετάφραση: Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος

(...Κάποιος μοῦ δίδει ἐξηγήσεις: Τὰ Ἑλληνικὰ ἀποσπάσματα, ἐρχόμενα
ἀναμφιβόλως ἀπό τὸ Μέτσοβον, τὸ ὅποιον κατέχεται ἤδη, κατέλαβον
τοὺς λόφους τοὺς περιστοιχίζοντας τὴν Καστρίτσαν... Ὁ Τουρκικὸς στρα-
τός, βοηθούμενος ἀπό τὸ πῦρ τοῦ φρουρίου, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἐκδίωξη.

Τὰ μικρὰ στίγματα τοῦ καπνοῦ πολλαπλασιάζονται, λάμπουν εἰς τὸν
ἥλιον. Οἱ κανονιοβολισμοὶ διαδέχονται ἀλλήλους συχνότεροι, οἱ πυρο-
βολισμοὶ ἐπαναλαμβάνονται...)

T. Mann (Λοχαγός, αρχειοθέτης αξιωματικός του 22ου Λόχου Αεροστάτων)
ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1914-17) 20 €
Με 39 πίνακες του William t. Wood

Μετάφραση: Παναγιώτης Δημουλέας

ISBN: 978-960-408-068-7, σελ. 240, σχ. 17 x 24 εκ.

Συλλογικό
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1850-1918 (εξαντλ.)
Η «πόλη των Εβραίων» και η αφύπνιση των Βαλκανίων

Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής

ISBN: 960-7437-03-9, σελ. 324, σχ. 17 x 24 εκ.

Συλλογικό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1914-1923 20 €
Πρωτεύουσα ενός απατηλού κόσμου, ή, το ψυχορράγημα 

των παλιών Αυτοκρατοριών

Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής

ISBN: 960-7437-08-Χ, σελ. 264, σχ. 17 x 24 εκ.

(Οι: Francois Georgeon, Alexandre Jevankoff, Sira Aksin, Ελένη
και Στέφανος Γεράσιμος, Nova Seni, Paul Dumont, Ilia Zdanevitch,
γράφουν για την Κωνσταντινούπολη την εποχή των μεγάλων μεταρ-
ρυθμίσεων...)

17



Κρόφορδ Πράις (ανταποκριτής των Times του Λονδίνου)
ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 20 €
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ISBN: 978-960-408-063-2, σελ. 292, σχ. 17 x 24 εκ.

(...ηδυνήθην να παρακολουθήσω την ανύψωσιν και την πτώσιν της νέας
Τουρκίας... την θριαμβευτικήν προέλασιν των ελληνικών, σερβικών και
βουλγαρικών στρατιών εν Μακεδονία, την διάλυσιν της Βαλκανικής Συμ-
μαχίας και τον επακολουθήσαντα πόλεμον μεταξύ των τέως συμμάχων...)

Ιωάννης Μεταξάς (Αρχηγός ελευθεροφρόνων)
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ 
( ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ)  25 €
ISBN: 978-960-408-070-0, σελ. 400, σχ. 17 x 24 εκ.

( Εις το βιβλίον αυτόν αναδημοσιεύονται τα εις την «Καθημερινήν» από
13ης Οκτωβρίου 1934 μέχρι 23ης Ιανουαρίου 1935 δημοσιευθέντα άρθρα
του Αρχηγού των Ελευθεροφρόνων κ. Ι. Μεταξά, εις απάντησην των όσων
έγραψε σχετικώς προς τα αίτια του Εθνικού Διχασμού και την Μικρα-
σιατικήν Εκστρατείαν ο κ. Ε. Βενιζέλος...)

Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος (Πρέσβης της Ελλάδος)
Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ 25 €
ISBN: 978-960-408-099-1, σελ. 400, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Οι σημαντικές αποφάσεις των Ελλήνων αλλά και των ξένων πο-
λιτικών της ζοφερής περιόδου, καθώς και τα γεγονότα που σημάδεψαν
και προσδιόρισαν την εποχή των μεγάλων και κρίσιμων αλλαγών για
τον τόπο μας, περιγράφονται με αντικειμενικότητα και εξονυχιστική
ακρίβεια στο δύσκολο αυτό έργο του Σακελλαρόπουλου, προτρέπον-
τας τον Έλληνα αναγνώστη στην βαθύτερη γνώση της ελληνικής ιστο-
ρίας, και διαφωτίζοντας τον για τα μοιραία λάθη, τις τραγικές πλάνες
και τις μεγάλες αδικίες της πολιτικής του παρελθόντος.

Η ανάλυσή του είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από πάθη και
προκαταλήψεις σε αυτό το περιεκτικότατο έργο που ξεκίνησε να γρά-
φεται υπό άκρως αντίξοες συνθήκες το 1942 στην Αθήνα, υπό διπλή
εχθρική κατοχή και ολοκληρώθηκε τελικά το 1950...)
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού των ΗΠΑ

Η Χρυσή Βίβλος της Ελλάδος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 1821-1921 45 €
ISBN: 960-7437-96-9, σελ. 268, σχ. 25 x 35 εκ.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (1941) 15 €
Μετάφραση-Επιμέλεια: Ν. Κολόμβας, Αντ/γος Ε.Α. 

( Η 1η έκδοση έχει γίνει από το Γ.Ε.Σ.)

ISBN: 960-7437-20-9, σελ. 248, σχ. 17 x 24 εκ.

(...«Η Εκστρατεία των Γερμανών στα Βαλκάνια», την άνοιξη του
1941, απηχεί τις γερμανικές απόψεις και στηρίζεται σε αυθεντικά γερ-
μανικά έγγραφα, κυριευθέντα από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και
σε στρατιωτικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον στρατηγό Χανς φον Γράιφ-
φενμπεργκ –επιτελάρχη της 12ης Στρατιάς, που εισέβαλε στην Ελ-
λάδα–, τον στρατηγό Μπούρκχαρτ Χ. Μύλλερ-Χίλλεμπραντ και τον
Δρ. Χέλμουτ Γκράινερ...)

Υπουργείο Στρατιωτικών Η.Π.Α.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (1941-1944) 10 €
Μετάφραση,απόδοση,επιμέλεια: Γεώργιος Τσουμής, Αντ/γος Ε.Α.

ISBN: 960-7437-59-4, σελ. 136, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Επιπρόσθετα στα γερμανικά αρχεία συμβάλλουν και οι μονογραφίες
πρώην γερμανών αξιωματικών οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτές τις επι-
χειρήσεις, καθώς και 9 πρωτότυποι γερμανικοί επιτελικοί χάρτες...)

Χρήστος Τσούντας
Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 10 €
ISBN: 960-408-064-9, σελ. 104, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Εις το μέσον του λεκανοπεδίου των Αθηνών ανυψώνεται μία ορεινή
ράχις, η όποια ονομάζεται Τουρκοβούνι και σήμερον μεν τελειώ νει εις
τον Λυκαβηττόν, εις χρόνους παμπάλαιους όμως φαίνεται ότι εζηκολού-
θει ακόμη προς μεσημβρίαν και δυσμάς και ενώνετο με τον λόφον της
Ακροπόλεως και με τους λόφους του Αστεροσκοπείου, της Πνυκός και
του Μουσείου, ήτοι λόφου του Φιλοπάππου· άλλα τα ύδατα έσκαψαν και
παρέσυραν όσα μέρη δεν ήσαν πολύ στερεά, έμειναν δε μόνον οι σκληροί
βράχοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ό λόφος της Ακροπόλεως απεχωρίσθη από
τον Λυκαβηττόν και από τους άλλους και απεμονώθη ...)

Αιδεσιμότατος J.A. Douglas
Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 13 €
ISBN: 978-960-408-064-9, σελ. 104, σχ. 12 x 17 εκ.

(...Ο περίπυστος ναός δεν είναι μόνον απαράμιλλος εις ωραιότητα και
θρύλους, αλλά και δεν έπαυσε ποτέ να είνε το σύμβολον ζων τανών δυνά-
μεων συγκινουσών όλον τον κόσμον, μη ομοιάζων εις τούτο προς ουδέν
εκ των άλλων μεγάλων κτιρίων τα όποια δύ νανται να συναγωνισθούν
προς αυτόν εις αρχαιότητα.
Η εναπόθεσις του θεμελίου λίθου της Αγίας Σοφίας κατά το 326, ήνοιξε

την μεταβατικήν περίοδον από του αρχαίου εις τον νεώτερον πολιτισμόν...)
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Αθανάσιος Σταγειρίτης
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 14 €
ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ.

ISBN: 978-960-408-175-2, σελ. 214, σχ. 17 x 24 εκ.

(...ἐξηρεύνησα τὴν ἀπ' ἀρχῆς Ἱστορίαν τῆς Ἠπείρου, τοὺς προγόνους
τοῦ Πύῤῥου, τὴν Γεωγραφίαν, καὶ τὰ ἔθνη, πότε καὶ πόθεν ἦλθον εἰς τὴν
Ηπειρον• τὰς διοικήσεις, τὰς σχέσεις, τὰ ἔθιμα αὐτῶν, καὶ πάντα τὰ λοιπά,
ἅπερ λαμπρύνουσι καὶ σαφηνίζουσι τὴν Ἱστορίαν, καὶ τὰς πράξεις τοῦ
Πύῤῥου. Ἐπειδὴ οὕτω γνωρίζομεν, ὁποίαν κατάστασιν εἶχεν ἡ Ἤπειρος
ὅτε παρέλαβεν ὁ Πύῤῥος τὴν βασιλείαν• ὁποῖα γειτνιάζοντα ἔθνη, καὶ τὰς
πρὸς αὐτὰ σχέσεις τῆς Ἠπείρου• πόθεν ἐστράτευε πρὸς τὴν Μακεδονίαν,
Θεσσαλίαν, Αἰτωλίαν, Ἰταλίαν. Πόσα τὰ μεταξὺ διαστήματα, ὄρη, στενὰ,
θάλασσα, ποταμοὶ, καὶ λοιπά ...)

Margaret Alic
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ 20 €
Η Ιστορία των επιστημόνων γυναικών 

από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα

Μετάφραση: Ελένη Τσελέπογλου

σελ. 272, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Στο φύλο μου είναι συνήθως απαγορευμένες μελέτες τέτοιου είδους.
Οι ανοησίες θεωρούνται η σφαίρα που μας αρμόζει... Δεν μας επιτρέπουν
άλλα βιβλία εκτός από εκείνα που βοηθούν στην εξασθένηση ή θηλυκο-
ποίηση του νου... Δύσκολα να βρεθεί έξω στον κόσμο τύπος πιο αξιοκα-
ταφρόνητος ή πιο έκθετος στη γενική γελοιοποίηση από τη μορφωμένη
γυναίκα: οι λέξεις αυτές υπονοούν μια ύπαρξη φλύαρη, αναιδή, μαται-
όδοξη και καυχησιάρα...)

Συλλογικό
ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 10 €
Η ιστορία ενός καροτσιού που έγινε βιβλιοπωλείο

ISBN: 960-7437-58-6, σελ. 102, σχ. 15,5 x 22,5 εκ.

Γράφουν και ζωγραφίζουν: Αποστολίδης Ρένος, Βαρβέρης Γιάννης, Γα-
βαλάς Δημήτρης, Γουλάκος Περικλής, Δαλακούρα Βερονίκη, Δασκαλάκης
Στέφανος, Εμμανουηλίδης Κώστας, Ζαμπούρα Μαριλένα, Καππάτος
Ρήγας, Καραβασίλης Γιώργος, Καρματζός Παναγιώτης, Κλώτσας Κώ-
στας, Κονδύλης Φώντας, Κοροβέσης Περικλής, Κούκος Σπύρος, Κου-
μανταρέας Μένης, Κώττη Αγγελική, Λαλιώτης Βασίλης, Μαούνης
Αντώνης, Μαρκίδης Μάριος, Μαρκόπουλος Γιώργος, Μαχαίρα Ελένη,
Μεντζενιώτης Διονύσης, Νικολάκη Εύη, Πανουτσόπουλος Γιώργος, Πα-
παχρήστος Δημήτρης, Σίμος Μανόλης, Σταμάτης Στέφανος, Ταμβακάκης
Φαίδων, Τσάγκας Ηρακλής, Τσαλαπάτης Κώστας, Φλωράτος Κώστας,
Χειλαδάκης Νίκος.
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Βλάσιος Καραβάς
ΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ 1899-1929    7 €
Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Κ.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

ISBN: 960-408-028-8 σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ.

Σταύρος Σταύρου
ΣΑΜΙΝΑ 2000, ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ       18 €
ISBN: 960-408-055-5 σελ.250, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Ο συγγραφέας στο παρόν βιβλίο καταθέτει μια δραματική μαρτυρία
ψυχής για το τραγικό γεγονός του ναυαγίου του Σαμίνα Εξπρές. Όντας ο
ίδιος επιβάτης και ναυαγός εκείνο το βραδύ 26ης του Σεπτεμβρίου του
2000 υπήρξε μαρτυράς ενός από τα πιο σκοτεινά γεγονότα που σημάδε-
ψαν την ελληνική ακτοπλοΐα, τις ψυχές των επιβαινόντων που έζησαν
αυτό το γεγονός όπως και εκείνες των ανθρώπων που έχασαν κάποιον
δικό τους το φοβερό εκείνο βραδύ...)

Μιλτιάδης Οικονόμου
Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ       
Set ISBN: 978-960-408-171-4

ISBN: 978-960-408-172-1, σελ. 698, σχ. 17 x 24 εκ.              τόμος Α΄ 30 €
ISBN: 978-960-408-173-8, σελ. 520, σχ. 17 x 24 εκ.         τόμος Β΄ 30 €
ISBN: 978-960-408-000-0, σελ. 000, σχ. 17 x 24 εκ. τόμος Γ΄ (υπό έκδοση)

Ο δυτικός μεσαίωνας καλύπτει συμβατικά το διάστημα από την κα-
τάρρευση του δυτικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έως την ανά-
δυση της νεoτερικής Ευρώπης. Ο όρος media tempestas ανιχνεύεται για
πρώτη φορά σε λογοτεχνικά κείμενα του 15ου αιώνα, με τους όρους me-
dia aetas, media antiquitas και media tempora να έπονται τον 16ο αιώνα
και τον όρο medium aevum τον 17ο αιώνα. 

Ο πρώτος ιστορικός που αξιοποίησε πρακτικά τη διαίρεση της ιστο-
ρίας σε τρεις περιόδους, την αρχαιότητα, τον μεσαίωνα και τη νεοτερικότητα,
ήταν ο Κρίστοφ Κέλλερ ή Cellarius, ο οποίος εισήγαγε το τριπλό αυτό σχή-
μα στην ακαδημαϊκή διδασκαλία τον 17ο αιώνα, χαράσσοντας την τομή
μεταξύ μεσαίωνα και νεοτερικότητας στη θρησκευτική μεταρρύθμιση των
αρχών του 16ου αιώνα. Κάνοντας λόγο για σκοτεινό μεσαίωνα στη λο-
γοτεχνία, την εκπαίδευση και τις τέχνες, οι ουμανιστές ιστορικοί του 15ου
και του 16ου αιώνα υποτίμησαν συνειδητά την εποχή αυτή, επιλέγοντας
να την ερμηνεύσουν ως μια μακρόχρονη, ζοφερή, μεταβατική περίοδο με-
ταξύ δύο εποχών υψηλού πολιτισμού: της κλασικής αρχαιότητας και της
αναγέννησης, ιδίως στον χώρο της τέχνης.

Ατενίζοντας νοσταλγικά το ρωμαϊκό παρελθόν, ο Πετράρχης διέκρι-
νε την παλαιά ρωμαϊκή εποχή (antique) από τη νέα χριστιανική, που σφρά-
γισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό έως τις ημέρες του (moderna), αποδίδον-
τας στον μεσαίωνα τον χαρακτηρισμό «σκοτεινοί αιώνες».
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Ρήγας Καππάτος
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ                               (υπό έκδοση)
Η ΤΑΒΕΡΝΑ - ΣΚΗΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

978-960-408-000-0, σελ. 00, σχ. σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Στην πλατεΐτσα με το δέντρο, όπου τελειώνει η Πατούσα και η Σόλωνος,
και σμίγουν η Καποδιστρίου, η Κωλέττη και η Μπόταση, υπήρχε το χασάπικο
της γειτονιάς, το μπακάλικο και το χαρτοπωλείο των  –μετέπειτα εκδοτών– αδελ-
φών Λαδιά, απ’ όπου αγοράζαμε στρατσόχαρτο για πολλαπλές χρήσεις. Μπαί-
νοντας στην Καποδιστρίου, αριστερά υπήρχε η ταβέρνα του «Τάκα-Τάκα». Στο
διπλανό σπίτι από την ταβέρνα υπήρχε ένα φτηνό ξενοδοχείο, που νομίζω το έλε-
γαν «Αύρα». Η πελατεία του αποτελείτο κυρίως από επαρχιώτες, που έρχονταν
στην πρωτεύουσα για δουλειά, και από «παράνομα» ζευγάρια, που πλήρωναν
με την ώρα...)
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Μελέτες - Δοκίμια

Sir James George Frazer
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΛΩΝΟΣ
Μελέτη για τη Μαγεία και τη Θρησκεία

Μετάφραση: Μπονίτα Μπικάκη

Επεξεργασία-φιλολογική επιμέλεια: Παναγιώτης Καρματζός

Set ISBN: 960-7437-34-9

ISBN: 960-7437-31-4, σελ. 238, σχ. 17 x 24 εκ.                τόμος Α΄ 18€
ISBN: 960-7437-32-2, σελ. 280, σχ. 17 x 24 εκ.         τόμος Β΄ 18€
ISBN: 960-7437-33-0, σελ. 272, σχ. 17 x 24 εκ. τόμος Γ΄ 18€
ISBN: 960-7437-04-7, σελ. 328, σχ. 17 x 24 εκ. τόμος Δ΄ 18€
ISBN: 960-7437-38-1, σελ. 288 (ευρετήριο-βιβλιογραφία) τόμος Ε΄18€
(Το έργο διατίθεται και με δερμάτινο δέσιμο) 

Ο Frazer είναι ο διασημότερος εθνολόγος της εποχής μας. Θεωρείται
ο πατέρας της εθνολογίας, λαογραφίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, και
θρησκειολογίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεννήθηκε στη Σκωτία και σπού-
δασε στη Γλασκώβη και το Καίμπριτζ. Το έργο του, σημαντικό από κάθε
άποψη, αποτελεί μια θεωρία για την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης από
το στάδιο της μαγείας στο στάδιο της θρησκείας και τελικά στο στάδιο
της επιστήμης. Ο Frazer επηρέασε τη σύγχρονη σκέψη, τόσο στην επι-
στήμη όσο και στη λογοτεχνία. Ο Φρόυντ, ο Στρως, ο Έλιοτ –«Έρημη
Χώρα»–, ο Ελιάντ, ο Βινκενστάιν, και από τους Έλληνες ο Παναγής Λε-
κατσάς και ο Αντρέας Λεντάκης, είναι μερικοί μόνο απ’ αυτούς που το
έργο του Frazer επηρέασε.

Βλαδίμηρος Μιρμίρογλου
ΟΙ ΔΕΡΒΙΣΣΑΙ 25 €
Μελέτη πάνω στα θρησκευτικά τάγματα του Ισλάμ

σελ. 462, σχ. 17 x 24 εκ.

(... Τον εν Ικονίω κεντρικόν Τεκέν [Μονήν] απεκάλουν [ιερόν μαγει-
ρείον] όχι βεβαίως διότι εμαγειρεύοντο φαγητά, αλλά κατ’ αλληγορικήν
έννοιαν, διότι εμαγειρεύοντο, ήτοι προπαρεσκευάζοντο, άνθρωποι...

... ΄Εκαστος λαός έχει το τέρμα αυτού. Δεν θα δυνηθώσιν οι άνθρωποι
ούτε να παρατείνωσιν ούτε να επισπεύσωσιν αυτό...

... Όστις ενταύθα είναι τυφλός, θα είναι τοιούτος και εν τη μελλούση
ζωή...)

Η παγκοσμίου βεληνεκούς μελέτη του Μιρμίρογλου, μας εισάγει σε

βάθος σε όλη τη φιλοσοφία του Ισλάμ με μοναδικές πληροφορίες πάνω

σε όλα τα μοναστικά τάγματά του
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Frederick Hasluck
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ  (τιμή σετ) 50,96 €
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ
Μετάφραση: Φλώρα Καλογήρου 

Επιστημονική και γλωσσική επιμέλεια: Μάριος Μπλέτας

ISBN: Set 960-408-012-1

Α΄ τόμ.: 960-408-013-Χ  σελ. 496,  σχ. 17 x 24 εκ. 

Β΄ τόμ.: 960-408-014-8   σελ. 498,  σχ. 17 x 24 εκ.

(...Σε όλες τις περιπτώσεις όπου κατά τα φαινόμενα χριστιανικές λα-
τρείες έχουν μεταβιβαστεί σε μουσουλμάνους, πρέπει να διακρίνουμε όσο
το δυνατόν καθαρό τερα το χαρακτήρα της κληρονομιάς των νεοφερμέ-
νων από το χαρακτήρα της εκτοπιζόμενης θρησκείας. Πρόκειται για
«υλική», ας το πούμε έτσι, ή «πνευμα τική» μεταφορά; Πέρασε απλώς το
χριστιανικό ιερό ή οικοδόμημα σε αλλόφυλα χέρια ή μαζί με αυτό μετα-
βιβάστηκε και κάποιο ποσοστό από την προ-μωαμεθανική religio loci
(τη θρησκευτική ιδιότητα του τόπου), π.χ. η προσωπικότητα του αντικα-
τασταθέντος αγίου ή οι τοπικοί θρύλοι και τα έθιμα που συνδέονται με το
ιερό; Και σε ποιο βαθμό η προηγούμενη ιερότητα του συγκεκριμένου
τόπου επηρέασε στην επιλογή του από τους νεοερχόμενους;...)

Α. Πάλλης
Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 10 €
Τα 4 Ευαγγέλια μεταφρασμένα στη δημοτική από τον Αλ. Πάλλη

ISBN: 960-7437-65-9, σελ. 260, σχ. 14 x 21 εκ.

Χρήστος Γούδης
ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ         16 €  
ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

ISBN: 960-408-045-8, σελ.320, σχ. 14 x 21 εκ.

«Τι είναι ζωή; Πως δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε; Υπάρχει ζωή στο
διάστημα  και ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή θα μπο-
ρούσε να δημιουργηθεί και στη συνέχεια να εξελιχθεί σε νοήμονα όντα;
Υπάρχουν εξωγήινα όντα και πολιτισμοί και σε ποιο σημείο εξέλιξης
έχουν φτάσει; Ποιες είναι οι πιθανές απειλές από το διάστημα  και πόσο
κινδυνεύουμε από αυτές; Αποτελούν αυτές οι απειλές πιθανή αιτία κατα-
στροφής του πλανήτη μας ή θα προλάβουμε να δώσουμε το τέλος μόνοι
μας;»

Αυτά και αλλά πολλά ερωτήματα και ερωτηματικά θέτει και λύνει ο
γνωστός Καθηγητής αστροφυσικής, πιάνοντας το νήμα των απoριών που
γεννώνται μέσα μας για τη ζωή, το σύμπαν και το μέλλον μας σαν είδος,
και οδηγώντας μας με απλό και κατανοητό τρόπο για τον κάθε ένα, ειδικό
και μη, στα μονοπάτια της επιστήμης.

Τίμος Μαλάνος
ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΕΣ 8 €
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ

ISBN: 960-408-019-9, σελ. 72, σχ. 14 x 21 εκ.
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Γιώργος Μαρκόπουλος
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 8 €
ISBN: 978-960-408-094-6, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ.

«... θα ήθελα να παρατηρήσω και πάλι ότι όλα αυτά τα στοιχεία πού
ως τώρα παραθέσαμε, δεν συνθέτουν παρά ένα έργο που, πέρα από εξαι-
ρετικό σύνολο έμπνευσης, μεγαλόπνοης σκέψης και συναισθήματος, απο-
τελεί ταυτοχρόνως και υπόδειγμα επίμονης επεξεργασίας και εξέλιξης,
μέσα στην πορεία του. Μια πορεία πού πέρασε με τυραννικά τραγική συ-
νέπεια όλες τις ατραπούς της δημιουργίας, για να φτάσει στη μετά το 1972
τελική τροχιά της, στα ποιήματα των βιβλίων Εγχειρίδιον ευθανασίας,

Βιολί για μονόχειρα, Ανακάλυψη, Ό τυφλός με τον λύχνο, Νυχτερινός

επισκέπτης, και να συνεχίσει με το θαυμάσιο εκείνο Βιολέτες για μια

εποχή, πού νομίζω ότι αξίζει να θεωρηθεί ως ένα βιβλίο αντάξιο εκείνων
της εποχής του καλώς εννοουμένου Γαλλικού ρομαντισμού...»

Θεοδόσης Πυλαρινός
«ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΠΟ» 14 €
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ISBN: 978-960-408-156-1, σελ. 136, σχ. 17 x 24 εκ.

«...Με γερά τα θεμέλιά του στις μεταπολεμικές γενιές, εύλογα η ποί-
ησή του εμπνέεται από την ηθική τους, κατεξοχήν δε την απόδοση του δι-
καίου. Είναι ένα αίσθημα μύχιο με χαμηλότονες εκδηλώσεις, που
χαρακτηρίζει όλη την ποίηση του Μαρκόπουλου, με εναλλαγές ανά επο-
χές. Κέντρο οι αδικαίωτοι αγωνιστές της αντίστασης αρχικά και ένα
βουβό παράπονο στο τέλος, στον Κρυφό κυνηγό, δηλωμένο έμμεσα ως
κόπωση σε στιγμές κρίσιμες για την ποίησή του...»

Ιωάννης Πανουτσόπουλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 8 €
Ο «ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΑΛΦΕΙΟΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ISBN: 978-960-408-182-0, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...το βιβλίο αυτό δεν φιλοδοξεί να κρίνει συνολικά τη διαδρομή
του Γιώργου Μαρκόπουλου στα Γράμματα, διότι δεν γεννήθηκε από
κάποια κριτική διάθεση. Γεννήθηκε από μια ακατανίκητη ανάγκη για
επικοινωνία και έκφραση...)

25



Κλεοπάτρα Ντέλιου
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 13 €
ISBN: 978-960-408-120-2, σελ. 176, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ζωή δεν είναι παραμύθι και ίσως να
έχουν δίκιο.. Πώς θα μπορούσε άραγε η κυρία αυτή η οποία σου δίνει
πνοή και φτερά για να πετάξεις να είναι παραμύθι; Η κυρία Ζωή χαρίζει
σε όλους σώμα, ταξιδεύει το μυαλό και συνεπαίρνει την ψυχή. Κάποια
στιγμή, βέβαια, το σώμα φθείρεται και το μυαλό εξασθενεί, όμως το τα-
ξίδι συνεχίζεται! Υπάρχει νέος προορισμός και δεν είναι άλλος από την
πολιτεία όπου η ψυχή νιώθει ελεύθερη και ελαφριά για να πετάξει, η Πο-
λιτεία των Αμάραντων Ψυχών. Ο κόσμος εκείνος που δεν είναι δύσκολο
να αγγίξεις, φτάνει να έχεις λίγη πίστη, αγάπη και φτερά για το ταξίδι!...) 

Εουζέμπι Αγιένσα
Ο ΚΑΡΛΕΣ ΡΙΜΠΑ ΚΑΙ Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 13 €
Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ

ISBN: 978-960-408-190-5, σελ. 248, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η εργασία Ο Κάρλες Ρίμπα και η νεοελληνική λογοτεχνία, η οποία τι-
μήθηκε με το Βραβείο Δοκιμίου Josep Vallverdú το 2011, εκπονήθηκε με
αφορμή τον εντοπισμό στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
της Αθήνας (Ε.Λ.Ι.Α.), επτά ανέκδοτων επιστολών του Κάρλες Ρίμπα και
μίας της συζύγου του, Κλεμεντίνα Αρδερίου, οι οποίες απευθύνονταν στη
σπουδαία ελληνίδα ισπανίστρια Ιουλία Ιατρίδη. Εκκινώντας από την εν
λόγω αλληλογραφία (και από τις επιστολές της Ιατρίδη προς τον Ρίμπα
που εντοπίστηκαν στο Εθνικό Αρχείο της Καταλονίας), ο συγγραφέας επι-
χειρεί να ρίξει φως στους λόγους που βρίσκονται πίσω απ’ το όψιμο εν-
διαφέρον του Ρίμπα για τα νεοελληνικά γράμματα στη δύση της ζωής του,
καρπό του οποίου αποτελεί η μετάφραση από τον ποιητή 66 ποιημάτων
του Καβάφη στην καταλανική γλώσσα...)
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Πολιτική

Βαγγέλης Κοροβίνης - Θόδωρος Ζιάκας
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 6 €
σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Αν κοιτάξουμε τα γραπτά των κλασικών κοινωνιολόγων και φιλοσό-
φων από το 1800 μέχρι το 1920, θα διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα του
εθνισμού και της εθνικότητας μόνον περιστασιακά απέσπασε την προ-
σοχή τους, σαν να μην απαιτούσε το όλο θέμα ειδική έρευνα. Από την
άλλη μεριά, όμως, η βαθύτερη μελέτη των κειμένων αποκαλύπτει ένα σιω-
πηρό ενδιαφέρον για σημαντικές όψεις του προβλήματος, συνήθως κρυμ-
μένο πίσω από άλλες ενασχολήσεις, αλλά αρκετό για να προσφέρει
κλειδιά για τη συγκρότηση θεωριών...)

Πολύβιος Δημητρακόπουλος
ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 12 €
ISBN: 978-960-408-118-9, σελ. 272, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η «Χρυσή» αλλά κυρίως η «Σιδηρά διαθήκη» που την τελική μορφή
της έλαβε το 1919, είναι έργα μακρόπνοα, κοινωνικοφιλοσοφικού περιε-
χομένου. Έργα σπουδαίων διαπιστώσεων αλλά και διδαγμάτων σχετικά
με την κοινωνική-εθνική συμπεριφορά των Ελλήνων κατά την κρίσιμη
εκείνη περίοδο των ανακατατάξεων για τον τόπο μας από την αρχή του
περασμένου αιώνα μέχρι και το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέ-
μου δηλαδή.

Οι διαπιστώσεις με τα διδάγματα αυτά, ισχύουν δυστυχώς μέχρι και τις
μέρες μας, γι’ αυτό και τα δύο αυτά έργα διαβάζονται σαν να γράφτηκαν
σήμερα, προσφέροντάς μας έτσι με την μοναδική αμεσότητά τους, με την
κοφτερή σοφία των νοημάτων τους αλλά και με το σφρίγος της υπέροχης
γραφής τους στιγμές υπέροχης απόλαυσης, αλλά και ευκαιρίες για συμ-
περάσματα όχι και όσο ευχάριστα, μια και  πολύ, μα πολύ λίγα άλλαξαν
από τότε που γράφτηκαν μέχρι και σήμερα στην πατρίδα μας....) 

Λευτέρης Δρακόπουλος
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 8 €
ISBN: 960-408-016-4, σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η κατανόηση της κυβερνητικής ανάμειξης είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για τη μελέτη της διεθνοποίησης του οργανωμένου εγκλήματος.
Η ανάμειξη παραγόντων των κυβερνήσεων στην οργάνωση του οικονο-
μικού εγκλήματος πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το έγκλημα δεν αι-
ωρείται. Το έγκλημα διεξάγεται μέσα στην κοινωνία και τα πρόσωπά της:
τα κόμματα, τους θεσμούς, τις κυβερνήσεις, τα καθεστώτα. Η πορεία ανά-
πτυξης του οργανωμένου εγκλήματος και του οικονομικού εγκλήματος
που συντελεί στην κάλυψη των κερδών του πρώτου, ακολουθεί την πορεία
εξέλιξης της διεθνούς οικονομίας...)
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Δημήτρης Κιτσίκης
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΕΚΤΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΒΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 10 €
ISBN: 960-408-058-Χ, σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Εάν τελικά η Τουρκία αποκλεισθεί από την Ευρώπη, κάτι πολύ πι-
θανόν, τότε οι ισλαμιστές μάλλον θα υπερισχύσουν με αποτέλεσμα να δια-
μελισθεί η Τουρκία με την προτροπή των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν
ήδη αποφασίσει να ενισχύσουν την αυτονομία του τουρκικού Κουρδιστάν
και που εν πάση περιπτώσει δεν θα αποδεχθούν ποτέ όλος ο τουρκικός
όγκος να περάσει στο ισλαμικό στρατόπεδο. Συνεπώς στην περίπτωση
διαμελισμού, το κεμαλικό κοσμικό κράτος θα καταρρεύσει και θα συγ-
κροτηθεί στην δυτική Τουρκία ένα αλεβιδικό κράτος που θα δυνηθεί να οι-
κοδομήσει μία συνομοσπονδία με την Ελλάδα, έχοντας την Κωνστα-
ντινούπολη ως συνομοσπονδιακή πρωτεύουσα ...)

Niccolò Machiavelli 
Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ 10 €
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

Περιλμβάνει και το ιστορικό δοκίμιο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΔΟΥΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ: ΒΙΤΕΛΛΟΤΣΟ ΒΙ-

ΤEΛΛΙ, ΟΛΙΒΕΡΟΤΤΟ ΝΤΑ ΦΕΡΜΟ, ΑΡΧΟΝΤΑ ΠΑΓΚΟΛΟ, ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΟΥΚΑ ΤΗΣ ΓΚΡΑΒΙΝΑ ΟΡΣΙΝΙ ΤΟ 1503

Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN:978 960-408-161-5, σελ. 176, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Έτσι, μισή χιλιετία μετά την συγγραφή του ΗΓΕΜΟΝΑ, αντί
αυτός να απευθύνεται μόνο στους Ιταλούς του 15ου-16ου αιώνα, το
ενδιαφέρον των θεμάτων που πραγματεύεται και ο τρόπος με τον
οποίο εκφράζονται εκεί έχουν γίνει παγκόσμια...)

Μαξ Μπέερ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΕΛΛΑΣ, ΡΩΜΗ (υπό έκδοση)
Μετάφραση: Π. Σ.

ISBN: 978 960-408-183-7, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Αλλά οι επόμενες γενιές διαφθαρήκαν. Η αρπακτικότητα, η δυσαρέ-
σκεια, οι εσωτερικοί αγώνες εμφανίσθηκαν και οι άνθρωποι εδημιούρ-
γησαν το κράτος, την ατομική ιδιοκτησία και πολλούς νόμους, χωρίς όμως
να μπορούν να φθάσουν στην ευτυχία, που είχαν άλλοτε. Η ανθρώπινη
κοινωνία είναι άρρωστη. Γι’ αυτό ένα φάρμακο υπάρχει: η εγκατάλειψη
των τεχνητών θεσμών και η επιστροφή στους φυσικούς θεσμούς, η ζωή σε
αρμονία με τη φύση...)
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Εκπαίδευση

Δήμητρα Παπαγγελή
ΓΛΩΣΣΙΚΑ - ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ 8 €
ISBN: 978-960-408-098-4, σελ. 48, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Στόχος αυτής της μελέτης είναι η συλλογή και η παρουσίαση περι-
πτώσεων της ελληνικής, με ιδιαίτερες χρήσεις των μορφών και σημασιο-
λογικές διακυμάνσεις. Έμφαση δίνεται σε δεδομένα με μορφικές απο-
κλίσεις, περιπτώσεις ρηματικών τύπων, ονοματικά παραδείγματα και
φράσεις ή εκφράσεις της γλώσσας. Θέματα ερμηνείας και απόδοσης των
γλωσσικών τύπων παρουσιάζονται στη συνέχεια...)

Juan Eduardo Cirlot 
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ -ΙΣΜΩΝ 32 €
λογοτεχνία-ποίηση, πλαστικές τέχνες, μουσική φιλοσοφία
Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 978-960-408-080-9, σελ. 672,  σχ. 14x 21 εκ.

(...Η επιτυχία του Λεξικού οφείλεται σε τέσσερις, κυρίως, λόγους: στο
εύρος και το βάθος γνώσεων του συγγραφέα, στην πείρα του ως κριτικού
τέχνης και λογοτεχνίας, στην αγάπη και την προσήλωσή του στα υπό με-
λέτη θέματα και, χωρίς αμφιβολία, στον περιορισμό του Λεξικού σε τέσ-
σερις μόνο τομείς της ανθρώπινης καλλιτεχνικής και πνευματικής
δημιουργίας, δηλαδή στη λογοτεχνία-ποίηση, στις πλαστικές τέχνες, στη
μουσική και στη φιλοσοφία (αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία σχε-
τίζεται με την κριτική αξιολόγηση των υπολοίπων).

Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 10 €
ISBN: 960-7437-13-6, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(Με την παρούσα έκδοση, έρχεται στο προσκήνιο ένας από τους πλέον
αξιόλογους «ξεχασμένους» Έλληνες διανοουμένους του περασμένου
αιώνα, δίνοντας στο αναγνωστικό κοινό ένα έργο του, που η πρόσφατη
αναζωπύρωση των εθνικών ζητημάτων στην Ευρώπη, αλλά και οι προ-
βληματισμοί για μια μη-εθνικιστική «πολυπολιτισμική κοινωνία», καθι-
στούν αντικειμενικά επίκαιρο.)

Κλαίρη Γκατσοπούλου
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3ης ΛΥΚΕΙΟΥ 25 €
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ISBN: 978-960-408-158-5, σελ. 436, σχ. 21 x 29 εκ
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Παναγιώτης Δοξαράς Ιππέας (Ιππότης) Πελοποννήσιος, Ζωγράφος

ΠΕΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ 10 €
Πρόλογος Σπυρίδωνος Λάμπρου
ISBN: 960-7437-05-5, σελ. 94, σχ. 14 x 21 εκ

(... Επειδή και να ήκουσα, από κάποιους φιλομαθείς, ταύτης της υπερ-
τάτης, και αρίστης Ζωγραφίας, οπού τους εφάνη να είπα, ότι όποιος δεν
ηξεύρη καλά να σχεδιάζη, δεν ηξεύρη καλώς να χρωματίζη, ούτε καλώς
να συνθέτη, τουτέστιν, να σχηματίζη, ή διά να ειπούμεν, να ημπορή να
ακολουθήση το νόημα της Ζωγραφιάς, και επεθυμούσαν ότι επάνω εις
ταύταις ταις τρεις περίστασαις, να τους φανερώσω κάποιαν εξήγησιν.
Όμως εγώ διά να τους ευχαριστήσω, επαρακινήθηκα, διά να ειπώ εκείνο
οπού ηξεύρω, και οπού είναι αναγκαίον...)

Νικόλαος Καραβίας Γρίβας Ιθακήσιος
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΝΔΡΩΝ    35 €
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ,

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τόμοι δύο, ανάτυποι από την έκδοση του 1841-42

ISBN: 960-408-018-0, σελ. 668, σχ. 14 x 21 εκ.
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Αρχαία Ελλάδα

Στέφανος Κομμητάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 20 €
Ανάτυπο από την έκδοση του 1827

ISBN: 960-7437-35-7, σελ. 624, σχ. 14 x 21 εκ.                    

(...Τα δε Καβείρεια μυστήρια ήσαν απόρρητα και τρομερώτατα· και
προ πάντων τα εώρταζον εις την Σαμοθράκην· και εκείθεν τα έλαβον
οι Αθηναίοι, και τα εμιμήθησαν και οι άλλοι Έλληνες. Η δε μύησις
εγίνετο ούτως: Εκάθιζον τον μυούμενον επί θρόνου. Και η μύησις
αύτη εκ τούτου ωνομάζετο θρονισμός. Έπειτα έβαλλον εις την κεφα-
λήν του στέφανον ελαίας· και έδενον την κοιλίαν του με ταινίαν πορ-
φυράν· και μετά τούτο εχόρευον περί αυτόν οι τελούντες...)

Ανέστης Κωνσταντινίδης
ΛΕΞΙΚΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟ 20 €
Απάντων ονομάτων των συναντώντων 

στην αρχαία ελληνική γραμματεία
ISBN: 960-7437-37-3, σελ. 544, σχ. 14 x 21 εκ. 

Από τη Μυθολογική Βιβλιοθήκη του Απολλόδωρου
Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ
Λόγος έμμετρος του Παναγιώτη Δημουλέα,

με 32 πίνακες για την έκδοση του Στέφανου Δασκαλάκη

ISBN Set: 960-7437-54-3

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: 20 €
ISBN: 960-7437-22-5, σελ. 104, σχ. 17 x 24 εκ. 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 20 €
ISBN: 960-7437-36-5, σελ. 124, σχ. 17 x 24 εκ.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: 20 €
ISBN: 960-7437-55-1, σελ. 132, σχ. 17 x 24 εκ.

Γεράσιμος Δ. Γιανουλάτος
ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΜΑΝΤΕΙΟ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΚΗ ΜΑΝΙΑ 6 €
ISBN: 960-7437-17-9, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ. 

Θ. Ι. Λεφάκης (Δόμινος)
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΝΤΕΙΩΝ 6 €
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ISBN: 960-7437-40-3, σελ. 132, σχ. 14 x 21 εκ. 
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Κ. Ε. Κιτρινιάρης (Καθηγητής Ζ΄ Γυμν. Αρρένων Αθηνών)
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ 6 €
ISBN: 960-7437-16-0 σελ. 136, σχ. 14 x 21 εκ. 

(..Εις την πατρίδα μας –και του Απολλωνίου πατρίδα– καμμία έως τώρα
εργασία δι’ αυτόν δεν έχει γίνει· ολίγα λόγια εις το Πανεπιστήμιον εις την
Ιστορίαν της Φιλοσοφίας, ολίγα λόγια εις τας Εγκυκλοπαιδείας (και όχι
όλα ορθά), αυτό ήτο το παν. Ο πολύς κόσμος τον αγνοεί όλως διόλου, ολί-
γοι έχουν αμυδράν δι’ αυτόν ιδέαν και ελάχιστοι έχουν ίσως διαβάσει την
βιογραφίαν του και τα σχόλια των θαυμαστών και επικριτών του...)

Π. Καμπανάκης
Η ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 6 €
ΜΕ 10 ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ISBN: 960-7437-18-7, σελ. 88, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Ότι η συγκοινωνία αύτη εξετελείτο κατά την παναρχαιοτάτην επο-
χήν, οπότε η γη διέτρεχε ετέραν τροχιάν μείζονα της νυν, διά της Ατ-
λαντίδος και της Ερυθράς Σαχαριαίας θαλάσσης, ήτις κατά την
πτώσιν της γης απεξηράνθη αφήσασα εν τω μέσω την Τριτωνίδα λί-
μνην και ταύτην κατόπιν αποξηρανθείσα...)

Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
ΔΕΙΠΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 6 €
Με 16 χαρακτικά εντός και εκτός κειμένου

ISBN: 960-7437-53-5, σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Εις τα δείπνα ταύτα οι δαιτυμόνες εκόμιζον διά των δούλων των
εντός σπυρίδων ή κανέων (καλαθίων) τα τρόφιμα αυτών. Βεβαίως εξ
αυτών θα έχη την αρχήν του το pick-nick (pique-nique). Τοσαύτην δ’ έλα-
βον ανάπτυξιν αι τοιαύται συνεστιάσεις, ώστε και αδελφότητες κατηρτί-
ζοντο, οιονεί σύλλογοι, προς τον αποκλειστικόν σκοπόν δείπνων από
συμβολών ή και από συμφορών, καθ’ α ο Λουκιανός γράφει εν τω Λεξι-
φάνει: (§6) «Το μεν δη δείπνον ην από συμφορών». – Το είδος τούτο των
δείπνων είναι πανάρχαιον, μνημονευόμενον και υπό του Ησιόδου...)

Ν. Φωτιάδης
ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 6 €
ISBN: 978-960-7437-68-6, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Η εξήγησις των Ελευσινίων Μυστηρίων είναι δυσχερής διότι
ένεκα της τηρηθείσης αυστηροτάτης μυστικότητος οι αρχαίοι συγγρα-
φείς μετά πολλής επιφυλακτικότητος ωμίλησαν περί αυτών, φοβού-
μενοι την αυστηρότητα του νόμου, επιβάλλοντος ποινήν θανάτου εις
τους τολμήσοντας να προδώσωσι την ιερότητα των Μυστηρίων...)
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Γολόσοβκερ Ιάκωβος
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 15 €
Μετάφραση από τα Ρωσικά: Oleg Tsybenko

ISBN: 960-7437-84-5, σελ. 384, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Το τιτανικό και το γιγαντικό στοιχείο συμπλέκονται, παρόλο που οι
γίγαντες είναι θνητοί, ενώ οι τιτάνες αθάνατοι. Μέσα στον κύκλο τους
τραβούν και τα πλάσματα που γεννήθηκαν από τη Νύκτα και το Χάος.
Και όλο αυτόν τον τερατώδη κι εφιαλτικό κόσμο της φαντασίας και της
σκέψης καλύπτει ένα όνομα: Τιτάνες. Και ούτε ξέρουμε πια τι απ’ αυτά
που περιλαμβάνει αυτός ο κόσμος είναι το στοιχειώδες και το τερατώδες,
και τι είναι το καλό και το ανθρώπινο...)

George Mautis
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 8 €
ISBN: 960-408-041-5  σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ. 

Μετάφραση: Τάσος Ραπαντζίκος

(...Έτσι, μόλο που δεν χρησιμοποιήσαμε καμιά πληρο φορία από τους
χριστιανούς συγγραφείς, από κανέναν μεταγενέστερο της χριστιανικής πε-
ριόδου συγγραφέα, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε μια εικόνα σύμφυτη με
το τι πραγματικά ήταν τα Ελευσίνια Μυστήρια, να δεί ξουμε την μεγαλο-
πρέπεια και την ομορφιά τους [...] Για να κατανοήσουμε βαθιά την ου σία
των Μυστηρίων, ο αναγνώστης του μικρού αυτού βιβλίου θα πρέπει όχι
μονάχα να κοιτάξει, αλλά να συλ λογισθεί πάνω στα έργα τέχνης που λαμ-
πρύνουν τα Μυ στήρια. Έτσι, εν κατακλείδι, θα σκιαγραφήσω επακρι βώς
τα χαρακτηριστικά του ενός ή του άλλου...)

Andre Boulanger
ΟΡΦΕΑΣ 8 €
ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Μετάφραση: Τάσος Ραπαντζίκος

ISBN: 960-408-032-6 σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Πρώτος ο ορφισμός δίδαξε ότι ο άνθρωπος ξεπλήρωνε, μέσα από
την αθλιότητα της ύπαρξης, το αμάρτημα των «μακρινών προγόνων»,
ότι η σάρκα έπρεπε να θανατωθεί για ν’ απελευθερώσει την ψυχή και
να της επιτρέψει να φθάσει στην αληθινή ζωή, την αιώνια ζωή· ότι ο
άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μετουσιώσει την αλλαγή της ύπαρξής
του, με τις δικές του δυνάμεις, αλλά αν φωτισθεί και καθοδηγηθεί από
τον μυστηριακό θεό. Κατέστησε οικεία την αντίληψη για τον θεό που
υποφέρει και θνήσκει, και η ανάστασή του αποτελεί για τους μυημέ-
νους την εγγύηση προς την αθανασία....)

Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλος
Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΡΧΑΙΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙΣ           8 €
ISBN: 960-7437-82-9, σελ. 140, σχ. 14 x 21 εκ. 

Μ.Μ. Μωϋσείδης (Ιατρός)
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Η ΕΚΤΡΩΣΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 6 €
ISBN: 960-7437-39-Χ, σελ. 56, σχ. 14 x 21 εκ. 

Daniel Ogden
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑ     25 €
Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 978-960-408-136-3, σελ. 384, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Αλλά το βιβλίο του Ogden πηγαίνει βαθύτερα και πέρα από την αφή-
γηση και την κριτική προσέγγιση των νεκρομαντικών ιστοριών που το
αποτελούν. Σε μία ακόμα διάσταση, το ουσιαστικό αντικείμενό του είναι
ο ίδιος ο άνθρωπος και ο ψυχισμός του. Αυτόν τράβηξαν πάντα οι μετα-
φυσικοί κόσμοι που δημιούργησε ο ίδιος για τη μεταθανάτια διάστασή
του, τοποθετώντας τους «επάνω» ή «κάτω». Κόσμοι και καταστάσεις της
φαντασίας και του νου, αλλά για τους πιστούς αληθινοί, που ξεκίνησαν
στην αρχαιότητα με το πλήθος των φωτισμένων συγγραφέων της που τους
διέσωσαν για εμάς...)

George Steiner
Ο ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 6 €
Μετάφραση: Κωνσταντίνος Μπουζέας

ISBN: 978-960-408-091-5, σελ. 56, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Στην καρδιά των ποιημάτων του Όμηρου βρίσκε ται η ανάμνηση μιας
από τις μεγαλύτερες καταστροφές που μπορούν να συμβούν σ’ ανθρώ-
πους: η καταστροφή ενός ά στεως. Το άστυ είναι το σάρκινο σύνολο της
ανθρώπινης ευ γένειας· είναι αυτό όπου η κατάσταση του είναι βαθύτατα
εξανθρωπισμένη. Με το άστυ του καταστραμμένο ο άνθρω πος είναι κα-
ταδικασμένος να πλανιέται ανά τον κόσμο ή να ζη σε γυμνή χώρα, επι-
στρέφοντας έτσι με σταθερό μέτρο στην κατάσταση των ζώων...)

A. J. Graham
ΑΠΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧ. ΕΛΛΑΔΑ 22 €
Μετάφραση: Αναστασία Καλλία

ISBN: 960-408-151-6 σελ. 288, σχ. 17 x 24 εκ.

(...Ως σύνθεση που παρουσιάζει και συζητά υλικό ευρέως εκτετα-
μένο στον χώρο και στον χρόνο, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν μέχρι
πρότινος προσιτό μόνο στους ειδικούς, το βιβλίο τούτο θα καταστεί
αφενός πρότυπο για μια γενική πραγμάτευση του θέματος και αφετέ-
ρου βάση για μελλοντικές μελέτες αυτής της όψης του ελληνικού αποι-
κισμού....)
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Βιβλία του Θαδαίου Ζελίνσκι:

-Η ΣΙΒΥΛΛΑ 6 €
ΤΡΙΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Μετάφραση: Τάσος Ραπαντζίκος

ISBN: 960-7437-70-5, σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Όμως, όπως ήδη είπαμε πιο πάνω, η αρχαία θρησκεία αναγνώ-
ριζε και το δόγμα του ανθρώπου-Θεού, δηλαδή του ανθρώπου, υιού
του Θεού, που, ενώ γεννήθηκε από θνητή μητέρα σε καθαρά ανθρώ-
πινες συνθήκες, με τα υπεράνθρωπα κατορθώματά του κρίθηκε άξιος
ν’ ανέλθει στον ουρανό και ν’ αποθεωθεί· είναι η περίπτωση του Ηρα-

κλή...)

-ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 6 €
Μετάφραση: Oleg Tsybenko

ISBN: 960-7437-86-1, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Από τον ίδιο τον Ερμή προέρχεται και το «περιδέραιο της Αρμο νίας»,
για την κατοχή του οποίου οι τυχεροί πλήρωναν με εγκλήματα και θά-
νατο: όλα αυτά είναι τα στοιχεία που τώρα χάρη στο «δαχτυλίδι των Νιμ-
πελούνγκεν» έγι ναν ιδιοκτησία όλου του πολιτισμένου κόσμου. Όμως,
παρ’ όλα αυτά, ο πειρασμός ήταν πολύ δυνατός και ο Ερμής ως κυρίαρ-
χος των μετάλλων έγινε δέκτης πολλών προσευ χών και δάσκαλος πολ-
λών μαγειών. Τι έπρεπε να κάνουν για να γεννηθεί μέσα στο φτωχό
μετάλλευμα το επιθυμη τό χρυσάφι; Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση και μετά
απ’ αυτή δεν άργησε να τεθεί και η άλλη: τι έπρεπε να κά νουν για να με-
τατραπεί το φτωχό μετάλλευμα στο επιθυ μητό χρυσάφι; Όταν τέθηκε αυτό
το ερώτημα, δημιουρ γήθηκε η αληθινή «ερμητική» τέχνη...)

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 6 €
ΟΜΗΡΟΣ - ΒΙΡΓΙΛΙΟΣ - ΔΑΝΤΗΣ

Μετάφραση: Oleg Tsybenko

ISBN: 978-960-408-105-9, σελ. 60,  σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ο συσχετισμός αυτών των τριών ονομάτων με μια μαθηματική ακρί-
βεια ορίζει το θέμα αυτής της μελέτης, όπως τρία δεδομένα σημεία που
καθορίζουν την περιφέρεια ενός κύκλου, που σ’ αυτή την περίπτωση θα
είναι η εξέλιξη της ιδέας του βασιλείου των νεκρών...)
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-ΟΜΗΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ       6 €
Μετάφραση:Αναστασία Καλλία 

ISBN 978-960-408-150-9, σελ. 80 , σχ. 14 x 21 εκ.

(...Στη συνέχεια, το σώμα που γίνεται «αναίσθητο χώμα», διασπά-
ται, ενώ η ψυχή-πνεύμα παραμένει ανέπαφη ως εικόνα του σώματος
(είδωλο) που μοιάζει με αυτό σε όλα, κατεβαίνει στον Άδη και ζει εκεί
τη ζωή μισοκοιμισμένου φαντάσματος. «Όλες οι δυνάμεις επιθυμίας,
συναισθήματος και σκέψης εξαφανίστηκαν με τη διάσπαση ενός αν-
θρώπου στα μέρη που τον αποτελούσαν...)

-ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: Η ΝΕΚΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ                                   8 €
Μετάφραση: Ελένη Κατσιώλη

ISBN 978-960-7437-85-3, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η Νεοπλατωνική μεταφυσική είχε τις κύριες βάσεις της στον διά-
σημο αθηναίο φιλόσοφο «Τίμαιο» , αλλά η κοσμογονία του άνοιξε
για την αστρολογία ένα πορτάκι, είναι η αλήθεια στενό, αλλά παρολ’
αυτά τέτοιο, που με κάποια υπομονή και επιδεξιότητα θα μπορούσε να
χωρέσει. Γι’ αυτό έπρεπε η αστρολογία να δώσει εξετάσεις σε εκείνο
το κομμάτι, στο οποίο ως επιστήμη κατεξοχήν πρακτική, για το οποίο
πάντα ενδιαφερόταν λιγότερο, προτείνοντας τον σύμμαχό της, τη
Στωική φιλοσοφία. Το πρώτο ερώτημα ήταν: γιατί μας προστάζει να
σκεφτούμε την ελευθερία της βούλησης ή το πεπρωμένο; Το δεύτερο:
τι είναι για τη θεολογική συλλογιστική οι πλανητικές θεότητες;...)

-Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                (υπό έκδοση)
Μετάφραση: Τάσος Ραπαντζίκος

ISBN: 978-960-408-000-0,, σελ. 00, σχ. 14 x 21 εκ.

-Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ                    (υπό έκδοση)
Μετάφραση: Όλεγκ Τσυμπένκο

ISBN 978-960-408-000-0,, σελ. 00, σχ. 14 x 21 εκ.
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Βιβλία του Αναστασίου Βαλαδώρου:
ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Η παρουσίασις αυτών των κειμένων αποτελεί το άθροισμα των λεχθέντων του Ανα-
στασίου Βαλαδώρου, πού κατά την διάρκεια του βίου του με αγάπη και αφοσίωση
επραγματεύθηκε.

Η δημοσίευσίς των αφ ενός μεν έχει σκοπό την συγκέντρωση και διαφύλαξη, από
τον τυχόν διασκορπισμό τους στην φθορά του χρόνου, και αφετέρου, μία προσφορά
γι’ αυτούς πού αναζητούν την πληρέστερη κατανόηση της αληθείας, του ποιητικού
και δημιουρ γικού λόγου της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας.

Ο φίλος αναγνώστης θα διαπιστώσει σιγά-σιγά ότι ο τρόπος της προσεγγίσεως του
θείου Λόγου, είναι ένας ιδιαίτερος μυητικός τρόπος με τον όποιον συνήθιζε να κυ-
κλοελίσσεται το πνεύμα του.

Μέσα από τον λόγον του, μας δείχνει την αρετήν της δυνάμεως της ψυχής και του
νου του, η οποία διαρκώς διατηρεί την σχέσιν της ορατότητος καί της απτότητός του,
μετά του θείου και μοναδικού Λόγου, του αεί όντος υπάρχοντος.

Αναμφίβολα διαπιστώνει κανείς ότι ήτο βαθύτατα γνώστης, τόσο της αρχαίας Ελ-
ληνικής θρησκείας, όσο και της ορθοδόξου Χρισ τιανικής Αποκαλύψεως.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20 €
ISBN: 960-7437-66-7, σελ. 288, σχ. 17 x 24 εκ. 

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΥΡΟΣ, ΑΕΡΟΣ, ΥΔΑΤΟΣ, ΓΗΣ 20 €
ΙSBN: 960-408-004-0, σελ. 270, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΣ               20 €
ΙSBN: 960-408-026-1, σελ. 234, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΩΝ ΨΥΧΗΣ                      20 €
ΙSBN: 960-408-027-X, σελ. 234, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΙΩΝΟΣ, ΧΡΟΝΟΥ, ΨΥΧΗΣ                 20 € 
ΙSBN: 960-408-031-8, σελ. 226, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ           20 €
ΙSBN: 960-408-038-5, σελ. 278, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΕΩΣ, ΦΥΣΕΩΣ, ΨΥΧΗΣ                    20 €
ΙSBN: 960-408-056-3, σελ. 220, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ Ι
ΙSBN: 978-960-408-089-2, σελ. 238, σχ. 17 x 24 εκ. 20 €

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΙΙ
ΙSBN: 978-960-408-102-8, σελ. 234, σχ. 17 x 24 εκ.   20 €

-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ
ΙSBN: 978-960-408-181-3, σελ. 190, σχ. 17 x 24 εκ.   20 €
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Ιστορικές αναπαραστάσεις

Βιβλία του Dmitri Merezkofski:

- Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Ή
Ο ΤΟΥΤΑΓΧΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 10 €
Απόδοση: Φώντας Κονδύλης

ISBN: 960-7437-48-9, σελ. 144, σχ. 17 x 24 εκ.

- Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Ή
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ 10 €
Μετάφραση: Βλαδ. Κωνσταντινίδης

ISBN: 960-7437-11-Χ, σελ. 152, σχ. 17 x 24 εκ.

Φερδινάνδος Γρηγορόβιος
ΑΘΗΝΑΪΣ 10 €
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Απόδοση: Παναγιώτης Καρματζός

ISBN: 960-7437-77-2, σελ. 192, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ήδη πριν από μερικά χρόνια είχα σκεφτεί ότι θα άξιζε τον κόπο να
γράψω την ιστορία της κόρης του φιλόσοφου Λεόντιου, Αθηναΐδας, η
οποία τον πέμπτο αιώνα, ως αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοκία, έγινε
ξακουστή για το πνεύμα και τις περιπέτειές της. Αλλά με παρακίνησε κυ-
ρίως η διαμονή μου στην Αθήνα, την άνοιξη του 1880, να καταπιαστώ με
το έργο αυτό.

Ωστόσο, επικυρώνω τη γνώμη του Γεωργίου Φίνλαιϋ, ο οποίος είπε
«εν τω ευφυεί αυτού βιβλίω» με τον τίτλο Η Ελλάδα κάτω από τους Ρω-
μαίους τα εξής: «Ο περιπετειώδης βίος της Ευδοκίας, συζύγου του Θεο-
δοσίου του Β΄, δεν έχει ανάγκη να δανειστεί ρομαντικά επεισόδια από
ανατολικούς μύθους απαιτεί δε μόνο κάποια ευφυΐα από αυτόν που τον
αφηγείται, για ν’ αναπτύξει πλούσια πλοκή ρομαντικού έπους.»)

Βιβλία του Oleg Tsybenko

ΣΕΙΡΑ: ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:

-ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 10 €
ISBN: 960-7437-73-Χ, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ. 

-ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ 10 €
ISBN: 960-7437-90-Χ, σελ. 224, σχ. 14 x 21 εκ. 

38



Φιλοσοφία

Ιωνάς Κον
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 10 €
Μετάφραση: Γ. Καραγιάννης

ISBN: 960-7437-60-8, σελ. 216, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Οι Πρωτοπόροι φιλόσοφοι ουσιαστικά είναι μια ιστορία της φι-
λοσοφίας δοσμένη όχι με συστηματικό τρόπο, αλλά σαν προσέγγισή
της μέσα από έναν ζωντανό διάλογο προσώπων. Για τον Κον –ιδεα-
λιστικά έστω– η φιλοσοφία είναι μια διαχρονική συζήτηση που δεν
πρόκειται να τελειώσει ποτέ, γιατί η αξία της φιλοσοφίας βρίσκεται
στη μέθοδο και όχι στο σύστημα...)

Γιάννης Σταματέλλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 6 €
ISBN: 960-408-052-4, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ιδιαίτερα όμως κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας παρα-
τηρείται μια έντονη στροφή του φιλοσοφικού στοχασμού προς την θρη-
σκευτική παράδοση και την τελετουργική πρακτική. Τα φιλοσοφικά
κινήματα της εποχής συνομιλούν με τις θρησκείες της εποχής εκφρά-
ζοντας «νέα» φιλοσοφικά ρεύματα όπως αυτά του Νεοπυθαγορισμού
και του Νεοπλατωνισμού, αλλά και οι θρησκείες της εποχής επηρεά-
ζονται από τη φιλοσοφία δημιουργώντας ιδιόμορφα θεοσοφικά κινή-
ματα όπως αυτά του Γνωστικισμού και του Ερμητισμού...)   

Βιβλία του Carlos Montemayor Romo De Vivar:
-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ 8 €
Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 978-960-408-065-6, σελ.112, σχ. 14 x 21

(...κανένας άλλος Έλληνας φιλόσοφος, πριν από τον Πλάτωνα, δεν
συνεισέφερε τόσο στον σχηματισμό της ιδέας φαινομένων–πραγμα-
τικότητας όσο ο Παρμενίδης. Η σημασία αυτής της διακρίσεως, όχι
μόνο στην ιστορία της φιλοσοφίας αλλά και στην ιστορία της παγκό-
σμιας πνευματικής δημιουργίας, είναι πρωταρχική. Η προσέγγιση του
Παρμενίδη στην αντίθεση μεταξύ φαινομένου και πραγματικότητας
είναι μοναδική...)

-Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 8 €
Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 960-408-047-4, σελ.112, σχ. 14 x 21
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Stefen Hill
CONCORDIA,
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 20 €
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μετάφραση: Ελένη Τσελέπογλου

ISBN: 960-7437-26-8, σελ. 248, σχ. 17 x 24 εκ.

Gaston Bachelard
Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (εξαντλ)
Μετάφραση Ρόιλα Σπηλιωτακοπούλου

ISBN: 960-7437-06-3, σελ. 160, σχ. 17 x 24 εκ.

Βιβλία του Σωτήρη Φ. Γλυκοφρύδη:

-ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ 12 €
Η αναθεώρηση της ζωής

ISBN: 978-960-408-109-7, σελ. 160, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Αξίζει να διαβαστεί, γιατί ακριβώς δεν απευθύνεται μόνο σε κοινό
ειδικών, αλλά σε νέους ανθρώπους. Χωρίς να χάνει τίποτε από την ακρί-
βεια των διατυπώσεων, γίνεται ευχάριστα δεκτό από τον καθένα που θα
ήθελε να έχει μια ιδιαίτερη επαφή με τον προσωκρατικό στοχασμό και
περισσότερο με τον Παρμενίδη. Έναν φιλόσοφο που επηρέασε όσο κα-
νείς τον κόσμο των ιδεών τον Πλάτωνα αλλά και το μηχανισμό της λογι-
κής του Αριστοτέλη...)

-ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ (ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ) 13 €
ISBN: 978-960-408-117-2, σελ. 208, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Το κείμενο ερμηνεύεται με βάση την κατεύθυνση του νου του Ελεάτη
στοχαστή. Σκέπτεται την όντως σκέψη του. Ως εκ τούτου, η κατανόησή του
γίνεται βατή. Αυτά που προκύπτουν αναθεωρούν δεδομένα, αλλά και επι-
φέρουν ερωτήματα,  όπως:

Τι δεν κατάλαβε ο Πλάτων και τι δεν ήθελε να αποδεχθεί ο Αριστοτέ-
λης; Πώς προέκυψε να είναι ο Αρίσταρχος ο Σάμιος δημιουργός της ηλιο-
κεντρικής θεωρίας και οι Λεύκιππος-Δημόκριτος της άτμητης ή ατομικής;
Τι θα έλεγε, αν μιλούσε, ο Σωκράτης; Μήπως το λεγόμενο «προπατορικό
αμάρτημα» ήταν η εκτροπή του λόγου (ως νόηση και ομιλία) και απαγο-
ρευμένος καρπός η σύγκριση, ο δυισμός; Χάθηκε η Αλήθεια από τη διά-
σταση των αλόγων του μυαλού και της καρδιάς ή από λάθος άλογα και την
ενδελέχεια του δρόμου;  Είναι η πηγή του κβαντικού φωτός το Ον της
θρησκείας, το όντως ον της φιλοσοφίας, η όντως αρχή της φυσικής; 

Όλα αυτά προκύπτουν σαν αποχρών λόγος, σπουδάζοντας το κείμενο
του Παρμενίδη...)
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Βιβλία του Διονύση Μεντζενιώτη:

-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΠΑΣΑΫΛΗΣ 6 €
σελ. 96, σχ. 14 Χ 21 εκ.

-ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ 6 €
ISBN: 960-7437-41-1, σελ. 152, σχ. 14 x 21 εκ.

Μπαχράμ Ελαχί
Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ                                          10 €
Μετάφραση: Paola Minucci - Χριστίνα Μερκούρη 

σελ. 238, σχ. 14 x 21 εκ.Βιβλία του Διονύση Μεντζενιώτη:

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΖΕΝ

ΕΔΩ Η ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΗ: «Η ΣΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» 8 €
Εισαγωγή, επεξεργασία, σχόλια: Βαγγέλης Πετρόπουλος

ISBN: 960-7437-98-5, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.
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Λογοτεχνία ελληνική

Βιβλία του Στυλιανού Μωϋσείδη:

-ΤΑΛΩΣ, Ο ΤΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΑΠ’ ΤΟ ΧΘΕΣ 10 €
(βραβείο BELL 1986)

ISBN: 960-7437-57-8  σελ. 368, σχ. 14 x 21 εκ. 

-ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ 16 €
(βραβείο «ΙΚΑΡΟΜΕΝΙΠΠΟΣ» 2000, ΕΛΛ. ΕΠΙΣΤ. ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ)

ISBN: 960-7437-56-Χ  σελ. 600, σχ. 14 x 21 εκ. 

Νίκος Βάσσος
ΜΠΙΚΟΒΙΚ (Αφήγημα) 6 €
ISBN: 960-7437-50-0, σελ. 64, σχ. 14 x 21 εκ. 

Γιώργος Γιαννιός
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΗΣ 6 €                     
ISBN: 960-7437-83-7, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ. 

Βιβλία του Ρήγα Καππάτου:
-Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΖΩΑ 7.5 €
ISBN: 960-7437-91-0, σελ. 192, σχ. 14 x 21 εκ. 

-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 8 €
ISBN: 978-960-408-146-2, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ. 

Στάσα Πιτίδου
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 8 €
ISBN: 978-960-408-071-7, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ. 

Καλλιρρόη Παρρέν
Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ 16 €
Επίμετρο-σχόλια: Αγγέλικα Ψαρά

ISBN: 960-7437-64-0, σελ. 488, σχ. 14 x 21 εκ.

Αγγελίνα Ρωμανού
ΨΕΜΑ ΜΟΥ 13,85 €
ISBN: 978-960-408-131-8, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας http://ekati.gr.
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Ορέστης Ευθυμίου
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΜΕΡΑΣ 14€
ISBN: 978-960-408-125-7, σελ. 288, σχ. 14 x 21 εκ. 

(Παρίσι, 2042 μ.Χ.
Ο Ερίκ, ένας νεαρός προγραμματιστής, σχεδιάζει και υλοποιεί για λογα-

ριασμό της εταιρείας F.C.S. το πείραμα “Δαρβίνος”. Σκοπός του πειρά-ματος
είναι να αντιγράψει τις συνθήκες με τις οποίες δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη
μέσω της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής. Στα πλαίσια του πει-
ράματος ο Ερίκ δημιουργεί ένα ψηφιακό αντίγραφο της Γης στο οποίο “ζουν”
μικρότερα  προγράμματα τα οποία και ελπίζει ότι μέσα από τυχαίες διαδικα-
σίες ανάλογες με αυτές της πρωτόγονης Γης θα καταφέρουν να εξελιχθούν σε
μορφές ανώτερες από τις αρχικές.

Οι πρώτες προσπάθειες να λειτουργήσει ο “Δαρβίνος” αποβαίνουν άκαρ-
πες και όλα δείχνουν ότι το πείραμα οδεύει προς την αποτυχία, ώσπου μία
νύχτα του αλλάζει για πάντα τη ζωή. Μία επίθεση από χάκερ στον κεντρικό
υπολογιστή του “Δαρβίνου”, μία μυστηριώδης εξαγορά της F.C.S. και μία πα-
ράδοξη συνάντηση... Η ζωή του Ερίκ θα κινδυνεύσει από τον πιο απίθανο
εχθρό και, μοναδικό του σύμμαχο θα βρει στο πρόσωπο μιας γυναίκας.

Μιας γυναίκας που ζει ακροβατώντας ανάμεσα σε δύο κόσμους...)
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Φαίδων Ταμβακάκης
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 12€
ISBN: 978-960-408-163-9, σελ. 160, σχ. 14 x 21 εκ. 

(... Κάτι το «ασύλληπτο» πλανάται σε αυτό το βιβλίο. Κάτι μεταξύ πα-
ραμυθιού και πραγματικότητας, που δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι
αλήθεια η προϊόν φαντασίας ή και -γιατί όχι- φαντασιοπληξίας. Και δεν
χρειάζεται να τα καταλάβει κανείς όλα αυτά, αφού εκείνο που τον κερδί-
ζει ως αναγνώστη είναι η μαγεία που του ανασύρουν αρχετυπικά σύμ-
βολα σπάνιας επινοήσεως, είναι αυτό το αναπάντεχα θελκτικό που του
προκαλούν ακραίες καταστάσεις, αλλά και η έως σημείου «βαρβαρότη-
τας» αντιπαλότητα των δύο φύλων...

Γιώργος Μαρκόπουλος)

Κωστής Μιχαλόπουλος
ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ 6€
ISBN: 978-960-408-185-1, σελ. 44, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Στην αρχή νομίζω πως τα φαντάζομαι όλα. Και αμέσως σκοτάδι πάλι.
Όχι δεν χάθηκε το φως, συνειδητοποιώ μετά από κάποια λεπτά. Έχω κλεί-
σει τα μάτια μου. Δεν άντεξαν την εισβολή του φωτός. Δεν είναι δυνατόν
βλέπω. Νόμιζα ότι είχα τυφλωθεί τόσον καιρό στο σκοτάδι. Αρχικά η ει-
κόνα αυτή με τρόμαξε. Ήταν απόλυτα στατική. Θέλησαν λίγο χρόνο να ξυ-
πνήσουν οι αισθήσεις μου. Το μόνο που έβλεπα τώρα ήταν μια δέσμη
φωτός, κωνική και στη μέση ακριβώς το ποτήρι...)

Κωστής Μαλούτας
ΜΙΑ ΦΟΡΑ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ) 10€
ISBN: 978-960-408-188-2, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Ένα ολοκληρωμένο κείμενο μοιάζει με έντομο φυλακισμένο μέσα σε κε-
χριμπάρι. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια ως προς το πώς θα μπορούσε να έχει
εξελιχθεί διαφορετικά, ως προς το πώς θα μπορούσε να έχει αποδράσει από τη
ροή που τελικά του δόθηκε. Όταν όμως ένα κείμενο δεν έχει γραφτεί, ή βρίσκεται
ακόμη στο στάδιο της δημιουργίας, οι πιθανότητες που απλώνονται μπροστά του
είναι, πολύ σωστά, άπειρες. Ωστόσο, από καταβολής κόσμου οι συγγραφείς γρά-
φουν τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Γράφουν για τη μήτρα και το θά-
νατο, για τον έρωτα και την απώλεια, για το καλό και το κακό, για το εγώ και
τον εαυτό, για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι λοιπόν αξιο-
θαύμαστο το γεγονός ότι μέσα σε τέσσερεις χιλιετίες μυθοπλασίας δεν υπήρξαν
ποτέ δύο πανομοιότυπα από την αρχή έως το τέλος βιβλία...)
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Λογοτεχνία παγκόσμια

Joseph Heller (Η. Π. Αμερικής)

CATCH 22 20 €
Μετάφραση: Αναστασία Χρήστου

ISBN:  960-408-025-3, σελ. 640, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Παράλληλα δια πραγματεύονται πολλές υπαρξιακές και κοινω-
νικές ανησυχίες όπως, η έννοια της ατομικότητας και η απώλεια της,
η κατάπτωση των ηθικών α ξιών κατά την διάρκεια πολεμικών επι-
χειρήσεων, η τρέλα ως η μοναδι κή λογική απάντηση σε μία παράλογη
κατάσταση, τα γεγονότα δεν εί ναι πάντα όπως φαίνονται να είναι, και
η κατάπτωση των Αμερικανι κών αξιών στη δεκαετία  του ’50...)

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ (Ινδία, Νόμπελ 1913)

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ 10 €
Μετάφραση: Ελένη Τσελέπογλου

ISBN: 960-7437-30-6, σελ. 240, σχ. 14 x 21 εκ.

(... Σίγουρα θα πονέσω πολύ, όμως πρέπει να προστατέψω τον
εαυτό μου, μ’ όλους τους τρόπους που περνάνε από το χέρι μου, από
μια μορφή αυτοβασανισμού: δεν πρέπει ούτε στιγμή να σκεφτώ πως
η ζωή μου χάνει την αξία της, εξαιτίας κάποιου κακού που τυχαίνει να
με βρει. Η πλέρια αξία της ζωής δεν πρέπει να θυσιαστεί ολόκληρη για
να αγοραστεί ο στενός οπτικός μου κόσμος. Η πολύμορφη σχέση της
με τον κόσμο δεν μπορεί να σταματήσει ούτε να λιγοστέψει από τις
μικροεπιτυχίες ή μικροατυχίες, τις λύπες ή τις χαρές της καθημερινό-
τητας...)

Johan Wolfgang von Goethe (Γερμανία)

ΡΑÏΝΕΚΕ ΦΟΥΞ 10 €
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ

ISBN: 960-408-36-9, σελ. 160, σχ. 14 x 21 εκ. 

Απόδοση: Αφροδίτη Νιφόρου

(...Όλοι πλησίαζαν και στριμώχνονταν γιατί ήθελαν να θαυμάσουν την

τόλμη του Ράινεκε. Καθένας επιθυμούσε να τον ακούσει. Τα κακουρ-

γήματά του ήταν γνωστά, πως ήθελε να τη γλιτώσει;

«Κακούργε Ράινεκε» είπε ο βασιλιάς «αυτή τη φορά τα ξεδιάντροπά σου
λόγια δεν πρόκειται να σε σώσουν. Τα ψέματα και οι κατεργαριές δεν θα
σε βοηθήσουν πια. Τώρα έφτασες στο τέλος. Νομίζω ότι έδειξες αρκετά
την πίστη σου με αυτό που έκανες στο κουνέλι και στην καρακάξα. Αυτό
μονάχα θα έφτανε. Όπως εσύ έχεις πάντα για τέχνη σου την προδοσία.
Τα κόλπα σου είναι σκοτεινά και ύπουλα. Δεν θα κρατήσουν όμως πε-
ρισσότερο. Το ποτήρι ξεχείλισε και δεν θα περιοριστώ σε λόγια και επι-
πλήξεις»...)
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Βιβλία του Franz Fuhman (Γερμανία):

-Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ 7 €
Μετάφραση - Επεξεργασία - Φιλολογική επιμέλεια:

Ευσταθία Κατσαμπάνη 

ISBN: 960-408-022-9, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 4 €
Μετάφραση - Επεξεργασία - Φιλολογική επιμέλεια:

Ευσταθία Κατσαμπάνη 

ISBN: 960-408-021-0, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Ivan Gontsarov (Ρωσία)

ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ 15 €
Απόδοση: Ελένη Κωνσταντοπούλου

ISBN: 960-408-057-1, σελ.288, σχ. 14 x 21 εκ.

José Carlos Mariategui (Περού)

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ    8 €
Ο ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑ

Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

Εισαγωγή: Alberto Tauro

ISBN: 978-960-408-078-6, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Ανθολογία
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΗΣ ΑΜΑΖΟΝΙΑΣ    10 €
Ανθολόγηση: Ricardo Gonzalez Vigil - Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 978-960-408-134-9, σελ. 160, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Πηγή των ιστοριών των ιθαγενών είναι ο κόσμος που κατοικούν:
ένα άπειρο από πουλιά, ζώα, γιγαντιαία ερπετά, έντομα (έχουν καταγρα-
φεί πάνω από δύο χιλιάδες είδη), δέντρα και φυτά ίδια της περιοχής τα
οποία φύονται μέσα στο ειδικό κλίμα της τροπικής Αμερικής. Για να το
πούμε αλλιώς, οι ιστορίες είναι προσεγγίσεις πάνω στη φύση, στα ζώα
και στους ανθρώπους που την κατοικούν....)

Ενρίκο Εστραζούλας (Ουρουγουάη)

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ                        10 €
Μετάφραση: Έλλη Νεζερίτη

Σελ. 196, σχ. 14 x 21 εκ.
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Βιβλία του Oscar Wilde (Αγγλία):

-ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΔΙΕΣ 10 €
Μετάφραση: Δώρα Στυλιανίδου

ISBN: 960-408-042-3,  σελ.192, σχ. 14 x 21 εκ.

Α’ κύκλος, Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας (1888)
-Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας
-Το αηδόνι και το τριαντάφυλλο
-Ο εγωιστής γίγαντας
-Ένας καλός φίλος
-Μια διαπρεπής ρουκέτα

Β’ κύκλος, Το σπίτι με τις ρόδιες(1891)
-Ο νεαρός βασιλιάς
-Τα γενέθλια της Ινφάντα
-Ο ψαράς και η ψυχή του
-Το αστερόπαιδο

-ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ ΓΚΡΕΙ                                    26 €
H ΑΡΧΙΚΗ (ΜΗ ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΗ) ΓΡΑΦΗ TOY 1890

Πρόλογος, σχόλια: Nicholas Frankel

Μετάφραση: Δώρα Στυλιανίδου

ISBN:978-960-408-000-0, σελ. 000, σχ. 00 x 00 εκ.

Για πρώτη φορά, από την λογοκριμένη έκδοση της βικτωριανής Αγγλίας
του 1890 που κυκλοφορεί ξανά και ξανά ως σήμερα και μεταφράζεται σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου, επιτέλους βλέπει το φώς της μέρας η πραγ-
ματική μορφή του έργου, που ανακάλυψε θαμμένη και ξεχασμένη ο
Nicholas Frankel, όπως την πρωτοέγραψε ο επιφανής εστέτ και κλασικός
πλέον εγγλέζος λογοτέχνης.

R. L. Stevenson & Lloyd Osbourne
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ    18 €
Μετάφραση: Δώρα Στυλιανίδου

ISBN: 978-960-408-127-1, σελ. 448, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Το κεντρικό αίνιγμα της νουβέλλας, το πλοίο-φάντασμα, που βρί-
σκεται να πλέει άδειο από ναύτες και επιβάτες, ήταν συχνό φαινόμενο
πριν εφευρεθεί ο ασύρματος. Καταγοήτευε τους αναγνώστες των εφημε-
ρίδων και, όπως φαίνεται, και τους καλλιτέχνες. Θυμηθείτε τον Ιπτάμενο
Ολλανδό. Με αφορμή την Μαίρη Σελέστ, ένα πλοίο-φάντασμα, που βρέ-
θηκε το 1872 εγκαταλελειμμένο στον Ατλαντικό, στα ανοικτά της δυτικής
Αφρικής, έγραψαν –όπως και άλλοι–  ο Στήβενσον με τον Όσμπουρν τον
Έμπορο Ναυαγίων.

Όμως το μυστηριώδες πλοίο του Εμπόρου Ναυαγίων βρίσκεται προσα-
ραγμένο σε μιαν ξέρα στον Ειρηνικό. Στο τέλος του βιβλίου, το μυστήριο
θ’ αποκαλυφθεί στον αναγνώστη, αν όχι σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο...)
Henry James

47



ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΗ 8 €
Μετάφραση: Μιχάλης Παπαντωνόπουλος

ISBN: 978-960-408-176-9, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Επιστρέφοντας στη Φλωρεντία ύστερα από 25 χρόνια στρα-
τιωτικής θητείας, ένας άνδρας, βρίσκει τον εαυτό του στοιχειωμένο από
τις αναμνήσεις μιας ανεκπλήρωτης ερωτικής σχέσης που έλαβε χώρα
στις όχθες του Άρνο κατά τη διάρκεια της νιότης του. Στην αναζήτη-
ση της παλιάς του αγάπης, συναντά ένα νεαρό άνδρα με ερωτικές βλέ-
ψεις για την κόρη της. Πρόθυμος να βοηθήσει τον νέο φίλο του ν’ απο-
φύγει τη θλίψη που σημάδεψε τη δική του ζωή, ο άνδρας βρίσκει τον
εαυτό του να συζητά την ηθική αγωνία της ιστορίας του.

Αυτή η σπαρακτική ιστορία αγγίζει θέματα που επρόκειτο να κυ-
ριαρχήσουν αργότερα στη φαντασία του Χένρι Τζέιμς, συμπεριλαμβα-
νομένης της υποβλητικότητας της νεολαίας και της αμφίβολης ηθικής
επιρροής. Με χαρακτηριστική ψυχολογική διορατικότητα και μια νε-
ανική ευχέρεια έκφρασης, ακόμα και στο πρώιμο έργο του James κα-
ταδεικνύει τον εαυτό του ως έναν άρχοντα της μυθοπλαστικής τέχνης...)
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Παγκόσμια ποίηση

Comte de Lautréamont (Γαλλία)

ΤΑ ΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΛΝΤΟΡΟΡ 10 €
Μετάφραση: Έλλη Νεζερίτη

ISBN: 960-7437-74-8, σελ. 224, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Μόνον αν ο αναγνώστης διαθέτει μια κρίση ατράνταχτη και μιαν
υπερένταση της σκέψης, τουλάχιστον ίδια με κείνη που του προκαλεί η
δυσπιστία του, τότε μόνο τα θαυμάσια νοήματα τούτου του βιβλίου θα
διαποτίσουν την ψυχή του όπως το νερό η ζάχαρη... κι ούτε είναι φρό-
νιμο, τις σελίδες που θα ακολουθήσουν να τις διαβάσει όλος ο κόσμος.
Μόνο λίγοι θα γευτούνε τούτο το φαρμακερό καρπό χωρίς να κινδυνέ-
ψουν...)

Oscar Wilde (Αγγλία)

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΡΗΝΤΙΝΓΚ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά - Αγγλικά)

Μετάφραση: Νίκος Χειλαδάκης

ISBN: 960-7437-61-6, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η έκβαση της δίκης υπήρξε καταστρο φική για τον Ουάιλντ. Το δι-
καστήριο τον έστειλε για δύο χρόνια σε καταναγκαστικά έργα στη φυλακή
του Ρήντινγκ. Ωστόσο, οι υποκριτές δεν ικανοποιήθηκαν με την απόφαση.
Προχώρησαν ακόμα παραπέρα. Οι δανειστές του τον κήρυξαν αναξιόπι-
στο και λεηλάτησαν τα πράγ ματα του. Σπάνιες εκδόσεις με χειρόγραφες
αφιερώσεις των δημιουργών τους, πίνακες και έργα τέχνης, επιλεγ μένα με
το λεπτό γούστο του εστέτ, βγήκαν σε πλειστη ριασμό και πουλήθηκαν για
ένα κομμάτι ψωμί. Τι ειρω νεία! Την ίδια στιγμή σε δύο θεατρικές σκηνές
είχαν ανέ βει έργα του και είχαν τέτοια επιτυχία που έσπαγαν τα ταμεία.
Με λίγη υπομονή θα είχαν πληρωθεί όλοι οι δα νειστές. Όμως δεν ήταν
θέμα χρημάτων. Ο Ουάιλντ έπρεπε να εξοντωθεί και ο μηχανισμός της
εξόντωσης του είχε μπει σε κίνηση...)

Federico Garcia Lorka (Ισπανία)

ΑΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 20 €
Μετάφραση: Κοσμάς Πολίτης και Ρήγας Καππάτος

ISBN:978-960-408-138-7, σελ. 272+228, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ο σημερινός αναγνώστης που διαβάζει το «Θρήνο» του Λόρκα,
ύστερα από εξήντα χρόνια μετά το θάνατο του, έχει την εντύπωση πως
κάπου βαθιά, σε μια δυσπρόσιτη περιοχή του ανθρώπινου παράλο γου, το
αντικείμενο του ποιήματος είναι ο ίδιος ο δημιουργός του. Αυτό χωρίς να
ξέρουμε αν ο τραγικός ποιητής, που τόσο τραγούδησε τη ζωή και τη γη της
Ανδαλουσίας, αντιστάθηκε στους δολοφόνους του εκεί νο το μοιραίο αυ-
γινό του Αυγούστου, όπως αντιστέκεται με τους στί χους του στο θάνατο
που πήρε το φίλο του...)
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Paul Elyard (Γαλλία)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
Μετάφραση: Γιώργος Κ. Καραβασίλης

ISBN: 960-7437-19-5, σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ας ανοίξουμε, λοιπόν, το λεύκωμα του Πωλ Ελυάρ. Ας αφεθούμε
στο «Χαμένο κήπο», ας αφήσουμε «το μάτι σαν γίνεται πρόσωπο ή τοπίο»
ν’ αντανακλάται στην «απλή και κάτασπρη οθόνη του πρωιού», ας «σπου-
δάσουμε χαμόγελα με το μάτι της αφής», ας πλη ροφορηθούμε πως σε μια
παραλία «Όλοι έγιναν ο ένας με τον άλλον γύμνια τρυφερή», ας χαμηλώ-
σουμε τα μάτια στην ελεγεία του «Γκαμπριέλ Περί», κι ας αφουγκρα-
στούμε «τη γυναίκα, που μετράει τα βήματα της στη ζωή / στην καταιγίδα
ενός λυγμού / στο πράσινο νησί της σιωπής», γιατί η φωνή του Πωλ
Ελυάρ –γνήσιο ανάβρυσμα Μεσογειακών δονήσεων– επεμβαίνει για ν’
αφυπνίσει έναν κόσμο εφησυχασμένο σ’ αιώνιες διακοπές και να τον ξα-
ναπροσανατολίσει στο κύκλωμα μιας πικρής ποιητικής μοίρας μέσα από
τις απειράριθ μες ανανεώσεις των συμβόλων της...)

Ανθολογία
ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 12 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ  (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος και Pedro Lastra 

ISBN: 960-7437-63-2, σελ. 288, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Συνεισφέροντας, λοιπόν, ο καθένας τις δικές του γνώσεις και
προτιμήσεις για την πληρέστερη δυνατή προσέγγιση στα καλύτερα
εκατό ερωτικά ποιήματα που γράφτηκαν ποτέ στα ισπανικά, τόσο για
τους Έλληνες όσο και για τους ισπανόφωνους αναγνώστες μας, αι-
σθανόμαστε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επιτύχαμε το σκοπό μας...)

Ανθολογία
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 1892-1975 18 €
Μετάφραση, ανθολόγηση, πρόλογος και σημειώσεις: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 978 960-408-124-0, σελ. 432, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η σύγχρονη λατινοαμερικανική ποίηση, όπως και η αντίστοιχη ελ-
ληνική, έχει τις καταβολές της στα διάφορα ευρωπαϊκά ποιητικά ρεύμα-
τα των αρχών του 20ού αιώνα: φουτουρισμός, ντανταϊσμός, σουρεαλισμός,
κρεασιονισμός κλπ. 

Για να μπορέσει να ανθολογηθεί αυτή η ποίηση, είναι απαραίτητο ένα
χρονολογικό όριο και σαν τέτοιο λαμβάνουμε τη γέννηση του Περουβια-
νού ποιητή Καίσαρα Βαλλιέχο, το 1892, αφού θεωρείται ο ανανεωτής της
ποίησης στις λατινοαμερικανικές χώρες, αλλά και στην ισπανική γλώσσα
γενικότερα. 

Αυτή η ανθολογία είναι η πληρέστερη αυτού του είδους σε λατινοα-
μερικανούς ποιητές, που έχει γίνει ποτέ στη γλώσσα μας, και ως τέτοια την
παραδίδουμε στο αναγνωστικό κοινό...)
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Guido Cavalcanti (Ιταλία)

ΣΟΝΕΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ιταλικά)

Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος (Ελληνικά – Ιταλικά)

ISBN: 960-7437-69-1, σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 1749-1921 8 €
Συγγραφείς: Γκαίτε, Σίλλερ, Ρίχτερ, Χάιντερλιν, Λουδοβίκος Α,
Ούλαντ, Αΐχενδορφ, Κέρνερ, Αύγουστος φον Πλάτεν,Νόβαλις,
Χάϊνε, Λενάου, Μερίκε, Γκριν, Μπέττγερ, Γκουλ, Νίτσε, Μπύργερ, 
Λίλιενκρον, Ντέμελ, Χάρτλεμπεν, Χρηστομάνος, Κάλε, Γκότσχαλ, Μόμπερτ
ISBN: 960-7437-80-2, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

Ανθολογία
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΧΑΪΚΟΥ 8 €
Μετάφραση: Δώρα Στυλιαννίδου

ISBN: 960-7437-71-3, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ. 

Ρήγας Καππάτος - Pedro Lastra
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ                15 €
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 107 ΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟ 14 ΧΩΡΕΣ (16ος - 21ος αιώνας)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος και Pedro Lastra

ISBN: 960-408-015-6, σελ. 325, Σχ. 14 x 21 εκ.

Tristan Corbiere (Γαλλία)

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ                                       10 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Γαλλικά)

Μετάφραση: Νίκος Χειλαδάκης

ISBN: 978-960-408-101-1, σελ. 144, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ο Βερλαίν είχε αρχίσει να γράφει μια μονογραφία για να δημοσιευθεί
στο περιοδικό παρουσιάζοντας δύο ποιητές που η ποίηση τους βρισκόταν
πολύ κοντά στις προϋποθέσεις τους Συμβολισμού, τον Αρθούρο Ρεμπώ
και τον Στεφάν Μαλαρμέ. Η ανάγνωση των “Amours jaunes” που οι
αρετές της δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον οξυδερκή πρίγκιπα των
ποιητών τον έκανε να πάρει την απόφαση να συμπεριλάβει και τον Cor-
bière στη μονογραφία του...)

Jorge Manrique - Fray Luis de León - San Juan de la Cruz -
Rodrigo Caro - Andrés Fernández de Andrada
ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΣΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ  (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση-Πρόλογος-Σημειώσεις: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 960-408-052-0 σελ. 112,  σχ. 14 x 21
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Marceline Desbordes-Valmore (Γαλλία)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 6 €
Μετάφραση: Ισιδώρα Καμαρινέα

Εισαγωγή: Τέλος Άγρας

ISBN: 960-408-054-7, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ. 

(...Ενθουσιώδης κριτής του έργου της, ο J. Michelet το θεωρεί, ως
«ο παθητικώτερο και λυρικώτερο της Γαλλικής Μούσας και το ωραι-
ότερο πού έγραψε πέννα γυναίκας». Είναι, οπωσδήποτε, ένα γνήσιο,
μεσ’ από το πρίσμα της Τέχνης, άφθορο αντιφέγγισμα της λαμπρής
ψυχής της· ευαίσθητης ψυχής, που η μοίρα την επλήγωσε στην τρυ φε-
ρότητα της, που η ζωή την εδοκίμασε αλγεινά με τον αγώνα της· άλλ’
από τα πλήγματα αυτά εξέσπασεν έντονη η λυρική της φλέβα, ανά-
βρυσε γλυκόηχο το τρα γούδι· κι έζησε εκείνη στο λεπτό στίχο της
εναργή κι ευπαθή τα συναισθήματα της...)

Pedro Lastra (Χιλή)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ                                            8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση: Ρήγας Καπάτος

ISBN: 960-7437-93-4, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ. 

Nicanor Parra (Χιλή, βραβείο Θερβάντες 2011)

«ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΗΜΑΤΑ»    8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος

Εισαγωγή: Ενρίκε Λιν

ISBN: 960-408-005-9, σελ. 88, σχ. 14 x 21 εκ.

Oscar Hahn (Χιλή)

«Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»    8 €
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΤΕΡΤΟΝ,ΝΕΡΟΥΔΑ, ΜΠΟΡΧΕΣ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 960-408-029-6, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Gabriela Mistral (Χιλή, βραβείο Νόμπελ 1945)

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 12 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος και Pedro Lastra 

ISBN: 978-960-408-081-6, σελ. 250, σχ. 14 x 21 εκ.

Antonio Matchado (Ισπανία)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-090-8, σελ. 112,  σχ. 14 x 21 εκ.
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Roberto Fernández Retamar (Κούβα)

ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-092-2, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

Mina Çaushi (Αλβανία)

RREZETATIMI I COPAVE TE PASQYRES 8 €
ISBN 960-408-053-9  σελ. 64,  σχ. 14 x 21 εκ.

ЛЮДМИЛА СКИРДА (Ουκρανία)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
Μετάφραση και ανθολόγηση: Όλεγ Τσυμπένκο

ISBN: 978-960-408-096-0, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Marco Martos (Περού)

-ΣΤΙΣ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ  8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-107-3, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ  8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-199-8, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

Ramon Lopez Velarde (Μεξικό)

ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-112-7, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

R. del Valle – Al. Calderón – Al. Lavquén – A. F. Alarcón (Χιλή)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΓΧΡΟNOI ΧΙΛΙΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 8 €
ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ MΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ισπανικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-145-5, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η έκδοση αυτή αποτελεί κατάδειξη του συμβολικού γεγονότος
ως προς το τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς τους ποιητές η χώρα μας και,
κατ’ επέκταση, της εκτίμησής τους για την Ελλάδα. Γι’ αυτούς η χώρα
μας αποτελεί πάντα μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης με την ιστορία και
τον πολιτισμό της...)
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Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ (Ινδία, βραβείο Νόμπελ 1913)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 18 €
ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΣ, ΛΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΚΗΠΟΥΡΟΣ, 

ΠΑΡΑΣΥΡΜΕΝΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΥΓΑΣ

Μετάφραση: Δώρα Στυλιαννίδου

ISBN: 978-960-408-114-1, σελ. 368, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Σε πολύ λίγες περιπτώσεις –μετρημένες– παρακολουθώντας ολό-
κληρη την παγκόσμια σύγχρονη ποίηση, ξυπνούν μέσα μας τόσο παρθένα
και πρωτόγνωρα συναισθήματα σαν αυτά που ανασύρει στην επιφάνεια
της ψυχής μας το έργο του Ταγκόρ, αφού από τους στίχους του εκπορεύε-
ται μια ουράνια γαλήνη, μια ευφρόσυνη ανθοφορία αλλά και μια ευρύ-
στερνη ταπεινοφροσύνη.

Και πράγματι, κάτι το υπέροχα υγιές, το μειλίχιον και το βαθύτατα
σεπτό, υπάρχει μέσα σε αυτό το έργο, το οποίο το διαποτίζει μια άδολη,
λεπτότατα ευωδιαστή χαρά, μια νηφαλιότητα μοναδική, μια σπάνιας ποι-
ότητας κρυφή μουσική, καθώς και ένας ιδιότυπος μυστικισμός, πολύ μα-
κράν ευρισκόμενος από τις υλιστικές αγωνίες που ταλανίζουν τους
ανθρώπους –ιδιαίτερα της Δύσης– μέσα στην ταραχώδη, κάθε φορά, κα-
θημερινότητά τους...)

Giosue Carducci (Ιταλία, βραβείο Νόμπελ 1906)

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ιταλικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-113-4, σελ. 00, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ο Καρντούτσι πίστευε αυτό που είχε πει τέσσερις αιώνες πριν από
αυτόν ο Φραγκίσκος Πετράρχης, ένας από τους μεγάλους ποιητές την Ιτα-
λικής Αναγέννησης: η αναδιοργάνωση του σύγχρονου κόσμου πρέπει να
γίνει βάσει της ελληνο-ρωμαϊκής παιδείας...)

Edgar Allan Poe (Η. Π. Αμερικής)

ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε. Α. ΠΟΕ   10 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Αγγλικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-122-6, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ο τραγικός αλκοολικός και τυραγνισμένος στη ζωή Ε. Α. Πόε, μας
άφησε ποιήματα όπου το μυστήριο και οι φανταστικοί κόσμοι τους, ο αι-
σθησιασμός και οι ποιητικές τους εικόνες, οι συνηχήσεις των συμφώνων
και η πυκνότητα των νοημάτων τους, θα έχουν πάντα οπαδούς όσο υπάρ-
χει ποίηση. Όσα ήταν μπορετό από αυτά τα στοιχεία αυτής της ποίησης,
προσπάθησα να μεταφυτέψω στη γλώσσα μας μ’ έναν εύληπτο και αντι-
κειμενικά πιστό ποιητικό τρόπο....)
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William Butler Yeats (Ιρλανδία, βραβείο Νόμπελ 1923)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΑΤΛΕΡ ΓΕΗΤΣ 10 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Αγγλικά)

Μετάφραση - ανθολόγηση: Μ. Παπαντωνόπουλος και Θ. Τσαλαπάτης

ISBN: 978-960-408-122-6, σελ. 128, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Οι ρυθμοί, οι τόνοι και η μουσικότητα των στίχων του, ένα σπάνιο
επίτευγμα λυρισμού και ποιητικής ουσίας, διηγήθηκαν με τρόπο μοναδικό
το καλλιτεχνικό του σύμπαν: η ιρλανδική μυθολογία, ο θεοσοφισμός και
η μεταφυσική, που αργότερα μετατράπηκαν σε προσωπική φιλοσοφία και
εσωτερικό σύστημα, η ταυτότητα και η προσπάθεια της Ιρλανδίας για ανε-
ξαρτησία, αλλά και συμβάντα της καθημερινής ζωής, όπως ο απελπισμέ-
νος έρωτας, η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στη φθορά, η αισθητική
ανάταση και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση αποτέλεσαν ψηφίδες ενός
πολλαπλού –πλην όμως, συμπαγούς– έργου, ταυτόχρονα....)

Victor Hugo (Γαλλία)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Γαλλικά)

Μετάφραση και ανθολόγηση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-148-6, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Ερνέστος Ρενάν (Γαλλία) 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ                       7 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Γαλλικά)

Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος 

ISBN: 978-960-408-194-3, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι (Ρωσία) 

ΠΑΡΙΣΙ, 8 ΠΟΙΗΜΑΤΑ -ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8 €
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά – Ρωσικά)

Μετάφραση: Ελένη Κατσιώλη 

ISBN: 978-960-408-198-1, σελ. 88, σχ. 14 x 21 εκ.
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Ελληνική ποίηση

Νικόλαος Πολίτης
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 12 €
ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ISBN: 960-408-011-3, σελ. 344, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Αλλ’ εις τα τραγούδια και τας παραδόσεις ο εθνικός χαρακτήρ απο-
τυπώνεται ακραιφνής και ακίβδηλος. Αι μεν παρα δόσεις, συναπτόμεναι
ατενώς προς πατρίους τόπους και προς οικείας μορφάς, εμφανίζουν πλα-
στικώς τα εθνικά ιδεώδη, και απο δεικνύουν ότι η αρχήθεν μυθοπλαστική
δύναμις του λάου διατη ρείται αμείωτος· τα δε τραγούδια εγκατοπτρίζουν
πιστώς και τε λείως τον βίον και τα ήθη, τα συναισθήματα και την δια-
νόησιν του ελληνικού λάου και εξωραΐζοντα δια του ποιητικού διακόσμου
αναζωπυρουν τας αναμνήσεις των εθνικών περιπετειών...)

Γιώργος Μαρκόπουλος και Κωστής Νικολάκης
ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ 15 €
–ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ–
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ

ISBN: 960-408-095-3,  σελ. 336, σχ. 14 x 21 εκ.

(Ήμασταν άλλοι παιδιά και άλλοι μεγαλύτεροι, όταν από βιβλιοπω-
λείο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 91, φεύγο ντας και ο τελευταίος βραδινός
πελάτης, κλείναμε την πόρτα και, διψασμένοι για ποίηση, διαβάζαμε, δια-
βά ζαμε, ποιήματα μεγάλα σαν πέτρες σε λιμάνια, όπου και τα γερανοφόρα
ακόμη παραιτήθηκαν από το να τις ση κώσουν, ποιήματα «δύστροπα»,
επίσης, που έπρεπε με κόπο να σπάσεις το κέλυφος τους για να φτάσεις
στον πυρήνα, αλλά και ποιήματα «φτωχά», που οι πολλοί τα προσπερ-
νούσαν όπως τους σταθμούς όπου δεν σταμα τάνε πια τα τραίνα.

Εμείς, πάντως, πρέπει να ομολογήσουμε πώς δίναμε ιδιαίτερη έμφαση
σε αυτά τα τελευταία, στα μικρά και ταπεινά, πού μπορεί να μην ήσαν
μεγαλειώδη, άναβαν όμως μια σπίθα μέσα μας και έφερναν ένα «κάτι»
πού μάς συντροφεύει ακόμη και σήμερα...)

Κ. Π. Καβάφης
«153+1 ΠΟΙΗΜΑΤΑ»    20 €
ΚΑΒΑΦΗΣ-ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΝΟΙ

Πρόλογος-Επιμέλεια: Παναγιώτης Καρματζός

ISBN: 960-408-020-2, σελ. 416, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Οι 153 ποιητικές μονάδες, που αναγνώρισε ο Καβάφης, καθώς και
το ποίημα του «Εις τα περίχωρα της Αντιοχείας», που είχε επίσης ανα-
γνωρίσει (δημοσιεύτηκε όμως μετά το θάνατο του ποιητή), αποτελούν το
κυρίως σώμα της καβαφικής ποίησης και προσφέρουν στους ολιγαρκείς
αναγνώστες ικανοποίηση και στους απαιτη τικούς έναυσμα για περαιτέρω
ανάγνωση και έρευνα...)
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Διονύσιος Σολωμός
«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ - Η ΤΡΙΧΑ» 10 €
Πρόλογος-Επιμέλεια: Παναγιώτης Καρματζός

ISBN: 960-408-059-8, σελ. 160,   σχ. 14 x 21 εκ.

(...Αυτό το ποιητικό αφήγημα βρίσκεται, στο τρίτο στάδιο επεξεργασίας
του, σε άμεση σχέση με την εφιαλτική σάτιρα Η τρίχα, η οποία μπορεί
ν’απασχόλησε κατά καιρούς και άλλους πανεπιστημιακούς λειτουργούς,
έδωσε όμως τη δυνατότητα στον ομότιμο καθηγητή να παρουσιάσει μια
νοηματική ροή του ποιήματος και στον φιλόλογο-συγγραφέα να επεξερ-
γαστεί τα νέα δεδομένα της ποιητικής αυτής μονάδας...)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 25€
ΑΠΑΝΤΑ (ΠΟΙΗΜΑΤΑ-ΠΕΖΑ) ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Με εκτενές βιογραφικό έργο απο τον Παναγιώτη Καρματζό

ISBN: 960-408-132-5, σελ. 712, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Ένα πόνημα, που περιλαμβάνει εκτός από τη χρονογραφική προ-
σέγγιση, τις τρεις αρχέτυπες ποιητικές συλλογές (Ο πόνος του ανθρώπου

και των πραμάτων, Νηπενθή, Ελεγεία και Σάτιρες), τις υπόλοιπες ποι-
ητικές μονάδες και το σχεδόν άγνωστο πεζογραφικό έργο του ποιητή.

Ο πολυσέλιδος αυτός τόμος, με τις πολλαπλές διερευνητικές ενέργειες
και αναφορές, αποκρυπτογραφεί –κατά το δυνατόν– τη σύνθετη προσω-
πικότητα του αυτόχειρα ποιητή, ο οποίος, πολλά ιδών και πολλά παθών,
συμφιλιώθηκε με το Μηδέν και το Άπειρο...)

Νίκος Βέλμος
ΔΥΟ ΑΓΑΠΕΣ 10 €
978-960-408-147-9, σελ. 88, σχ. 14 x 21 εκ.

Γιώργος Καραβασίλης
ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 5 €
ΜΙΚΡΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ISBN: 960-7437-67-5, σελ. 48. σχ. 14 x 21 εκ.

ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ   8 €
Πρόλογος - Επιμέλεια - Επίμετρο: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 960-408-030-Χ, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

Νίκος Χειλαδάκης
ΥΚΣΩΣ Ή ΙΞΩΣ 8 €
σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 

Νίκος Βάσσος
ΡΑΣΤΩΝΗ 8 €
σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 
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Βιβλία του Ρήγα Καππάτου:
-ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΙΑΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ISBN: 960-7437-49-7, σελ. 134, σχ. 15 x 24 εκ. 

-ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 12 €
ISBN: 978-960-408-087-8, σελ. 240, σχ. 14 x 21 εκ. 

-ΤΑ ΠΟΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΟΥΛΗ 8 €
ISBN: 978-960-408-108-0 σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ. 

Ντίνα Καραβίτη
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΙΩΑΝΝΗ 8 €
ISBN: 960-7437-10-1, σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 

Γιώργος Δρανδάκης
ΕΛΟΪΣ & ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 8 €
ISBN: 960-7437-27-6, σελ. 32,, σχ. 12,5 x 17,5 εκ. 

Γιώργος Γιάνναρης
Ο ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΣ 8 €
ISBN: 960-7437-28-4, σελ. 72, σχ. 15 x 24 εκ. 

Μαρία Κουτσουνά
ΜΕ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΟΝΗ 8 €
σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Σταμάτη Φίφη:
-ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΕΤΑΡΣΙΩΣΕΙΣ 8 €
σελ. 48, σχ. 17 x 24 εκ. 

-Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 8 €
σελ. 74, σχ. 15 x 24 εκ. 

-ΟΙ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ 8 €
ISBN: 960-7437-09-8,  σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 

-ΣΕΡΕΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΩΔΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΥΝΗΣ 8 €
ISBN: 960-7437-42-Χ,  σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 

-ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ/IN GOD WE TRUST 8 €
ISBN: 978-960-408-160-8 σελ. 32, σχ. 15 x 24 εκ. 

Ελένη Δημάκου
ΛΥΣΙΜΕΛΗΣ ΕΡΩΣ 8 €
ISBN: 960-7437-51-9, σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 
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Κική Κοκκινιά
ΣΤΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 8 €
σελ. 64, σχ. 14 x 21 εκ. 

Μιχάλης Βουλέλης
ΝΕΚΥΙΑ 8 €
ISBN: 960-7437-29-2, σελ. 48, σχ. 15 x 24 εκ. 

Ανδρέας Κ. Οικονόμου
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΕΓΓΑΡΙ          8 €
σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία της Δανάης-Ουρανίας Σκεύη:
-ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ 8 €
ISBN: 960-7437-14-4, σελ. 72, σχ. 15 x 24 εκ.

-ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ                              8 €
ISBN: 960-7437-95-0, σελ. 48,  σχ. 14 x 21 εκ.

-ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ - ΕΚΛΑΜΨΗ - ΠΡΩΤΟΑΣΤΕΡΑΣ 20 €
ISBN: 960-408-049-0,  σελ. 232 , σχ. 14 x 21 εκ.

-ΕΝΑΣΤΡΟΣ                              8 €
ISBN: 978-960-408-137-0, σελ. 60, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΑΛΙΣΑΧΝΗ                              8 €
ISBN: 978-960-408-166-0, σελ. 32, σχ. 15 x 24 εκ.

Λευτέρης Δεβεράκης
Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΑ -
ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ - ΕΛΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 15 €
ISBN: 960-408-002-4, σελ. 368, σχ. 12 x 17 εκ.

Έρση Χρυσοστομίδου
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΙΣΙΟ ΚΑΤΙ 10 €
ISBN: 960-408-037-7, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Κωνσταντίνος Οικονόμου
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΡΝΗΣΗ                           8 €
ISBN: 960-408-023-7, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Ηλία Τσουτσοπλίδη
-ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ         8 €
ISBN: 960-7437-97-7, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΦΟΙΝΙΚΕΣ         8 €
ISBN: 978-960-408-130-1, σελ. 32, σχ. 17 x 24 εκ.
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Βιβλία της Γκέλλυς Κωστάκου:
-ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΑΡΑ-ΠΟΙΗΣΗ 8 €
ISBN: 960-408-017-2, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΣΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ 15 € 
ISBN: 978-960-408-069-4, σελ. 32,  σχ. 14 x 21 εκ.

-ΕΣΥ ΜΟΝΑΧΑ 6 €
ISBN: 978-960-408-082-3, σελ. 48,  σχ. 14 x 21 εκ.

-ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-126-4, σελ. 32,  σχ. 10 x 14 εκ.

-ΚΑΚΕΣ ΠΑΡΕΕΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-157-8, σελ. 32,  σχ. 10 x 14 εκ.

Mina Çaushi:
-ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ 8 €
ISBN: 960-408-040-7, σελ. 64, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Ελευθέριου Χρ. Νικολάκη
-ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ...ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ...ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ...                 8 €
ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ
ISBN: 960-408-039-3, σελ. 96, σχ. 17 x 24 εκ.

-ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΕΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-159-2, σελ. 72, σχ. 17 x 24 εκ.

-QUANTUM... ΑΓΑΠΗΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-191-2, σελ. 52, σχ. 17 x 24 εκ.

Χρήστος Γούδης
Η ΣΕΛΗΝΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 8 €
ISBN: 960-408-043-1, σελ. 130, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Βασίλη Παπαδόπουλου:
-ΙΣΗΜΕΡΙΑ 8 €
ISBN: 978-960-408-066-3, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ 8 €
ISBN: 978-960-408-141-7, σελ. 64, σχ. 17 x 24 εκ.

Κ. Ι. Τσαούσης
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-104-2, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.
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Κοραλί Μπαρμπέν
ΑΚΟΥΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ; 8 €
ISBN: 978-960-408-110-3, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Αναστασία Καλλία
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ                 8 €
ISBN: 978-960-408-116-5, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία του Κωστή Νικολάκη:
-ΗΧΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ    8 €
ISBN: 978-960-408-128-8, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ ΚΥΜΑΤΩΝ    (υπό έκδοση)
ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ (Ελληνικά - Αγγλικά)

σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Απόστολος Θηβαίος
17       8 €
ISBN: 978-960-408-140-5, σελ. 32, σχ. 17 x 24 εκ.

Βιβλία του Θωμά Τσαλαπάτη:
-ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΓΗ ΚΥΡΙΕ ΚΡΑΚ 8 €
ISBN: 978-960-408-142-4, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΑΛΜΠΑ 8 €
ISBN: 978-960-408-187-5, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Βιβλία της Ρουμπίνης Μιτσοτάκη
-ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΣΤΙΧΟΙ     8 €
ISBN: 978-960-408-152-3, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

-ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ     (υπό έκδοση)
ISBN: 978-960-408-200-1, σελ. 32, σχ. 14 x 14 εκ.

Σωτήρης Κολλόκας
ΕΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΞ    8 €
ISBN: 978-960-408-154-7, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Ανδρονίκη Μαστοράκη
ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ    8 €
ISBN: 978-960-408-162-2, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Στέργια Κάββαλου
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ    8 €
ISBN: 978-960-408-164-4, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.
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Βάγια Κάλφα
ΛΗΘΟΣΤΡΩΤΟ    10 €
ISBN: 978-960-408-169-1, σελ. 80, σχ. 17 x 24 εκ.

Ελευθέριος Αχμέτης
ΕΠΤΑ    8 €
ISBN: 978-960-408-167-7, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Μαρία Σερβάκη
Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ   8 €
ISBN: 978-960-408-170-7, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Νικόλας Νιαμονητός
ΚΥΝΉΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΦΛΟΓΕΡΗ ΥΠΑΡΞΗ 9,5 €
ISBN: 978-960-408-179-0, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Παναγιώτης Κωστόπουλος
ΛΟΓΩΔΙΝΕΣ  8 €
ISBN: 978-960-408-178-3, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Μανόλης Γιακουμάκης
ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ - 
ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΑ 6 €
ISBN: 978-960-408-177-6, σελ. 40, σχ. 14 x 21 εκ.

Κέλλυ Γιαννοπούλου
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 8 €
ISBN: 978-960-408-186-8, σελ. 32, σχ. 17 x 24 εκ.

Λευτέρης Τσώνης
ΤΟ ΑΛΚΟΟΛΟΓΙΟ 8 €
ISBN: 978-960-408-192-9, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Σκουφή Κωνσταντίνα
ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ 10 €
ISBN: 978-960-408-193-6, σελ. 112, σχ. 14 x 21 εκ.

Κωνσταντίνος Γαλάνης
ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ 8 €
ISBN: 978-960-408-197-4, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.

Βασίλης Κουντζάκης
ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ 8 €
ISBN: 978-960-408-195-0, σελ. 48, σχ. 14 x 21 εκ.

Θεώνη Δέδε
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ ΡΟΦΟΣ 8 €
ISBN: 978-960-408-196-7, σελ. 32, σχ. 14 x 21 εκ.
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Περί Ορέξεως

René de Costa
Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΕΝΗ 8 €
(Συνταγές μαγειρικής για δυο άτομα)

Μετάφραση: Ρήγας Καππάτος

ISBN: 960-7437-62-4, σελ. 160, σχ. 13 x 21 εκ.

(...ο René de Costa μας εισάγει στα μυστικά της μαγειρικής, με την
παρουσίαση μιας σειράς φαγητών, εύκολων στην ετοιμασία αλλά και
εντυπωσιακών στην εμφάνιση, που χωρίς την παραμικρότερη αμφι-
βολία θα γίνουν δεκτά με επιφωνήματα θαυμασμού από την καλή των
ονείρων μας. Οι συνταγές του René de Costa, αυστηρά δοκιμασμέ-
νες, δίνουν τις τέλειες αναλογίες και τις ακριβείς ποσότητες για το τέ-
λειο αποτέλεσμα. Το βιβλίο, γραμμένο σε μια κατανοητή γλώσσα γι’
αυτόν που δεν πάτησε ποτέ στην κουζίνα, συμπληρώνεται από μια πε-
ριγραφή των αναγκαίων σκευών, συμβουλές για τη χρήση τους και
ορισμένους κανόνες για την επιλογή των κρασιών που συνοδεύουν το
κάθε φαγητό...)

Χλόη-Φωτεινή  Αττιτή
ΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣ ΗΔΟΝΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 10 €
(Μία προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής μαγειρικής)

ISBN: 960-408-033-4, σελ. 120, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η τροφή είναι είδος... θερα-
πείας. Αν μελετήσει κανείς τα είδη τροφής, τον τρόπο παρασκευής και
κατανάλωσης, το συνταίριασμα των υλικών και το πάντρεμα των γεύ-
σεων, πράγματι άγγιζαν το τέλειο της Μεσογειακής δίαιτας, που μετά
από χιλιετηρίδες κατέληξαν όλοι οι ειδικοί –διαιτολόγοι, γιατροί
κ.λπ.– ότι είναι ο πιο υγιεινός και ισορροπημένος τρόπος διατροφής.
Ήταν τυχεροί, γιατί είχαν στα χέρια τους ακατανίκητα όπλα: το λάδι,
τον αγνόν οίνο, φρούτα, λαχανικά που μπορούσαν να ευδοκιμήσουν
λόγω κλίματος, άφθονες ποικιλίες χορταριών και σπάνια βότανα....)

Γιώργος Κλειδαράς
Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (υπό έκδοση)
ISBN: 978-960-408——-,  σελ. -,  σχ. - x - εκ.

Ο Executive Chef Γιώργος Κλειδαράς, μας ξεναγεί στα μυστικά

αυτής της παρεξηγημένης κι όμως τόσο νόστιμης όσο και εξεζητη-

μένης μαγειρικής. 
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Βιβλία της Μαρίας Συμεών Ζωγράφου:

-Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
(Γεύσεις από το Μαρμάρι Ευβοίας) 10 €
ISBN: 960-408-088-5, σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ.

-MARIA’S KITCHEN (ENGLISH EDITION) 10 €
Recipes from Marmari Eyboea

ISBN: 960-408-121-9, σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ.

-Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΙ
(Γεύσεις από το Μαρμάρι Ευβοίας και όχι μόνο) 10 €
ISBN: 960-408-135-6, σελ. 80, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Η Μαρία Συμεών Ζωγράφου, γεννήθηκε από μικρασιάτες γονείς

και το μικρόβιο της μαγειρικής πέρασε στο γονίδιό της. Όπως χαρα-

κτηριστικά λέει και η ίδια: «Παράλληλα με το σχολείο, καθημερινά με τη
γιαγιά μου μα γειρεύαμε μαζί. Η γιαγιά μου ήτανε από τη Σμύρνη. Η άλλη
γιαγιά από την Κωνσταντινούπολη και έτσι σιγά σιγά άρχι σα να μαθαίνω.
Όταν έφτιαχνα κάποιο φαγητό καμάρωνα...»

Όμως πήρε άντρα Μαρμαριώτη και έτσι μετακομίζοντας στο νότιο

άκρο της Εύβοιας, το μεράκι και η πείρα της μπολιάστηκαν με τη ντό-

πια μαγειρική με καταπληκτικά αποτελέσματα. Στο εστιατόριό της,

πάνω στο κύμα του Μαρμαριού, με τους γλάρους να φτερουγίζουν αδιά-

κοπα κυνηγώντας τα ψαροκάικα, και την Όχη να φέρνει δροσερούς αέ-

ρηδες τα μακριά καλοκαίρια, η Μαρία σε καθηλώνει με τις πλούσιες

γεύσεις που προσφέρει σε απλά και πολύπλοκα πιάτα, φτιαγμένα με

αγάπη και γνώση για το αντικείμενο που λατρεύει περισσότερο: τη μα-

γειρική.

�

θέατρο

Νίκος Βάσσος
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ 6 €
σελ. 104, σχ. 14 x 21 εκ. 

Tawfik al Hakim
ΕΣΥ, ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ (υπό έκδοση)
Μετάφραση: Παναγιώτης Καρματζός

ISBN: 960-408-000-0, σελ. 00, σχ. 14 x 21 εκ.

�
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ §√Y¶/¡A

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 
ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 6 €
ΣΧΕΔΙΑ: REΖUS

ISBN: 960-87397-0-5, σελ. 96, σχ. 14 x 21 εκ.

(...Είναι γνωστή η Οδύσσεια στους πάντας και στοις πάσι 
που αφηγείται τις σκηνές γοργά σε κάθε φάση 
τις τρομερές, αβάσταχτες, φρικτές περιπλανήσεις 
που άσχημη μοίρα Οδυσσεύ σ’ έβαλε να τρυγήσεις. 
Γυρνώντας, ταξιδεύοντας δέκα γεμάτα χρόνια 
σπουδαία τα κατάφερες, για σε μιλούν αιώνια. 
Σ’ αναγνωρίζουν όλοι τους πανούργο, τολμηρό 
στα πάτρια που γύρισες, σε τόπο βρωμερό, 
και τους μνηστήρες μπόρεσες όλους να κυνηγήσεις...)

Πέους Πριαπίδου
ΨΩΛΙΑΣ                                                                                           8 €
ISBN: 978-960-87397-1-0, σελ. 64, σχ. 14 x 21 εκ.

«Κοίταξε ὁ μασκαρὰς νὰ μὴ ντραπεῖ 
τέτοια αἰσχρὰ νὰ πιάσει νὰ τυπώσει 
τοῦ πήαινε κρεμάλα...» Ἔτσι θὰ πεῖ 
ἐκεῖνος ποὺ νὰ δείχνει θέλει γνώση. 
Ἐκεῖνος ποὺ πασκίζει μ’ ὁμιλίες 
πράξες νὰ κρύβει ταπεινὲς κι ἀχρεῖες.

Αἲ ἄρχοντά μου, δὲ σ’ ἀρέσουν; μὴ 
μὴν τὰ διαβάσεις· ρίξε τὸ βιβλίο 
κανεὶς δὲ σὲ βιάζει. Ἡ τιμή... 
Ἀλλ’ ὄχι, ἕνα κ’ ἕνα κάνουν δύο... 

Πέτρος Φαμπιάνι, ιππότης - καθηγητής
ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΜΟΡΑ (υπό έκδοση)
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ISBN: 978-960-87397-2-7, σελ. 192, σχ. 14 x 21 εκ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΛΕΙΨΗ

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος
ΟΚΤΩ ΡΕΤΡΟ (εκτός εμπορίου)
ISBN:978-960-9721-00-4, σελ. 60, σχ. 14 x 21 εκ.
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Βιβλία του Κώστα Η. Μπίρη:

– Χάρτης των Αθηνών                                                                 10€        

– Αι τοπωνυμίαι της πόλεως και των περιχώρων 

των Αθηνών - Η μετονομασία των οικισμών               35€

– Η Πρωτεύουσα θύμα πολεοδομικού εμπαιγμού                       20€

– Για την σύγχρονη Αθήνα - Μελέτες και Αγώνες                     50€

– Ο Απόστολος Παύλος εν Αθήναις             20€

– Οι Τσιγγάνοι (Ρώμ και Γύφτοι)                                   35€

– Ο Καραγιόζης (Ελληνικό λαϊκό θέατρο)   35€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΚΑΡΑΒΙΑ

Κοσμάς Πολίτης:
– Κορομηλιά σελ. 128 6€

– Τρεις γυναίκες σελ. 144 6€

Ηλίας Φωτεινός:
Οι Άθλοι της εν Βλαχία Ελ. Επαν/σεως το 1821 σ. 212        12€ 

Ντίνος Κονόμος: Νικολός Κουτούζης σελ. 220 15€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ AQUARIUS

Joel Norst: Φονικό όπλο σελ. 256 3€

Don Pendleton: Μπάτσος για νοίκιασμα σελ. 233 3€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΜΗΤΗΣ

Ανθολογίες επιστημονικής φαντασίας (επιμέλεια: Μ. Πανώριος):

Ερωτικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας                    4.5€

Όπερα του διαστήματος                                                    4.5€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΕΛΩΝΑ

Οι πρώτες χίλιες λέξεις - Γαλλικά 12€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Άγγελος Προκοπίου: Αισθητική και τέχνη στην Αμερική 25€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΟΣ

Ζίνο Ντάβιντοφ: Ο εκλεκτος κόσμος των πούρων   20€
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Πιπίνα Τσιμίκαλη: Ο Πανάγος σελ. 154 4.5€

Παναγής Λεκατσάς: Το Θείον Δράμα σελ. 88       5€

Ν. Γ. Θεοφανόπουλος: 
Κριτική του σοσιαλισμού, τ. Α’, Γεν. αρχαί        10€

Xenophon Leon Messinesi:
-A branch of wild olive (The Olympic movement and the 

ancient and modern Olympic games)                                      25€

-Meet the ancient Greeks                                              10€

Ιωάννης Χ. Πούλος:

-1300 Ιστορικά ανέκδοτα, σελ. 256 (δεμένο)                      20€

-Συζυγικά παραγγέλματα: Γάμος-Έρως Ελλήνων, σελ. 196 10€

-Ανέκδοτα Διογένους- Αστεία Ιεροκλέους, σελ. 192             15€

-Εισαγωγή εις το Αρχαίον Ελληνικόν Δράμα, σελ. 128         10€

-Δημαγωγία και Δημαγωγοί-Ιστορική μελέτη, σελ. 128       10€

Α. Δ. Δελήμπασης:

-Η γλώσσα της Ορθοδοξίας, σελ. 96                                       6€

-Πάσχα Κυρίου, σελ. 928                                                       20€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ALPHATRUST

Δρ.Ρίχαρντ Λέβινσον:

SIR BASIL ZAHAROF, Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 15€
ISBN: 978-960-98019-01-1, σελ. 290, σχ. 12 x 17 εκ.
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Τα βιβλία πρακτορεύονται για χονδρική πώληση 
και από τους εξής συνεργάτες µας :

ΑΘΗΝΑ:

Κανάκης Α.: Ζ. Πηγής 2, Αθήνα
Τηλ.: 210 3823113 - Fax: 210 3811902
e-mail: ariadnibooks@gmail.com

Σίµος Α. & Σια: Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα
Τηλ.: 210 3830491 - Fax: 210 3831450

Χριστάκης Α.: Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα
Τηλ.: 2103639336, 210 3607876 - Fax: 210 3638489
e-mail: xristaki@otenet.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Βασίλης Π. Χρήστου (Αριστοτέλειο): Ερµού 61, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 282782 - 2310 282427
e-mail: erwdios@otenet.gr

GLOBAL:

Ελένη Μαγγοπούλου: Αντιοχείας 17, Αθήνα
Τηλ.: 210 8842888 - Fax: 210 8214555
e-mail: mangopoulos.books@gmail.com


