Ο εκδοτικός οίκος «ΚΑΛΕΝΤΗΣ» ιδρύθηκε το 1980
και έχει στο ενεργητικό του µια πλούσια εκδοτική παραγωγή στις κατηγορίες της ελληνικής και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, του βιβλίου για παιδιά και νέους και
του δοκιµίου. Στον κατάλογό µας υπάρχουν κλασικά
και σύγχρονα έργα σηµαντικών Ελλήνων συγγραφέων,
όπως οι Αλκυόνη Παπαδάκη, Ευγένιος Τριβιζάς, Μανόλης Πρατικάκης, Μαρία Ξυλούρη, Ελένη Γκίκα, Απόστολος Μπενάτσης, Κική Τζωρτζακάκη, Πάνος Κορωνάκης,
αλλά και ξένων, Μ. Βάλταρι, Τζ. Στάινερ, Μ. Φουκώ, Θ.
Γκωτιέ, Ρ. Κίπλινγκ, Α. Τσέχοφ, Ι. Βερν, Μ. Σερ, Π. Μοράν, Ζ.-Κ. Γκρανζέ κ.ά. Το 2012, περνώντας σε µια νέα
εποχή, οι εκδόσεις µεταστεγάστηκαν σε νέο χώρο στο
Ελληνικό (Λεωφόρος Βουλιαγµένης 70), όπου, εκτός
από τα γραφεία του εκδοτικού οίκου, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Με αξιόλογες εκθέσεις, πρωτότυπες παρουσιάσεις βιβλίων, σεµινάρια, παραστάσεις κ.ά., οι εκδόσεις Καλέντη φιλοδοξούν να γίνει ένας οικείος σε όλους χώρος,
ένα φιλόξενο στέκι γνώσης, συνάντησης και γόνιµης
επικοινωνίας. Επιπλέον, οι µικροί µας φίλοι έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπηµένους
τους συγγραφείς, να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις, αφηγήσεις, βιωµατικά δρώµενα, µε στόχο την
ψυχαγωγία και τη φιλαναγνωσία. Οι εκδόσεις Καλέντη,
µε σταθερή παρουσία στον εκδοτικό χώρο και επιµονή
στην ποιότητα, επιδιώκουν τη δηµιουργία συνθηκών
υλοποίησης καινοτόµων ιδεών µε αποδέκτη πάντα το
βιβλιόφιλο κοινό.
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ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α Τ ΗΣ Α Λ ΚΥΟ ΝΗΣ ΠΑ ΠΑ ∆ Α ΚΗ

Σ’ ένα γύρισµα της ζωής

Η πολυγραφότατη Αλκυόνη είναι το «φιλαράκι του αναγνώστη».
Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα

■
Η συγγραφέας των µπεστ-σέλερ επιδίδεται
σ’ ένα δικό της είδος ποιητικής πεζογραφίας
που ξεχειλίζει από γυναικεία ευαισθησία.
Λώρη Κέζα, Το Βήµα

■
Η Αλκυόνη Παπαδάκη είναι η ήρεµη δύναµη στο χώρο της λογοτεχνίας. […] Όσοι την
έχουν γνωρίσει γοητεύονται από την απλότητα και τη γλυκύτητά της. Όσοι την έχουν
διαβάσει µένουν πεισµατικά πιστοί στα µυθιστορήµατά της. […] Είναι σίγουρα ένα φαινόµενο στο χώρο της σύγχρονης πεζογραφίας και βαδίζει σταθερά και αταλάντευτα
στο δρόµο που χάραξε.
Ραλλού Κορφιάτη, Public Life

ISBN: 978-960-219-275-7
Τιµή: 14,00€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 264
Μια επίκαιρη ηθογραφία, όπου ο θίασος των
µυθιστορηµατικών προσώπων είναι αλάνθαστη διαλογή ρόλων που στο σύνολό τους
είναι απόλυτα αληθινοί, χωρίς αµφιβολία
αναγνωρίσιµοι και δραµατικά οικείοι. Ο καθένας αφήνει το αποτύπωµά του σαν καταγραφή για να εξαχθεί εντέλει το αποτέλεσµα
ότι όλα είναι καλά µετρηµένα, υπολογισµένα,
ώσπου στο αναπόφευκτο γύρισµα της ζωής ή
της Ιστορίας, τα πάντα γίνονται αναµέτρηση.

9 789602 192757



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΗ Σ Α Λ Κ Υ ΟΝ Η Σ Π ΑΠ Α∆ΑΚ Η

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Τι σου είναι
η αγάπη τελικά...

Αν ήταν όλα... αλλιώς

ISBN: 978-960-219-242-9
Τιµή: 18,50€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 336

ISBN: 978-960-219-218-4
Τιµή: 18,35€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 288

∆ύο κορίτσια που η µοίρα και η δίνη της
ζωής τα χώρισε κράτησαν ανέπαφη την αγάπη και την ελπίδα στις πληγωµένες καρδιές
τους... Ένα µυθιστόρηµα γεµάτο απρόσµενα
γεγονότα και συνεχείς ανατροπές, που θα
σας καθηλώσει.

Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι διαφορετικοί χαρακτήρες, η σηµασία της επικοινωνίας, η
αγάπη και η τρυφερότητα είναι τα σηµείακλειδιά του βιβλίου.

9 789602 192429



ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2009

Γλυκερία Υδραίου, Θεσσαλία

9 789602 192184

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α Τ ΗΣ Α Λ ΚΥΟ ΝΗΣ ΠΑ ΠΑ ∆ Α ΚΗ

Το ταξίδι
που λέγαµε

Στο ακρογιάλι
της ουτοπίας

ISBN: 978-960-219-195-8
Τιµή: 19,36€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 394

ISBN: 978-960-219-164-4
Τιµή: 17,16€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 279

Ο γλυκόπικρος και τρυφερός απολογισµός
µιας ζωής είναι το θέµα αυτού του βιβλίου
της Αλκυόνης Παπαδάκη. Η συγγραφέας µε
τρυφερότητα, ευαισθησία και χιούµορ περιγράφει τους ήρωες και τα συναισθήµατά
τους.

Η Αλκυόνη Παπαδάκη µάς θυµίζει τις έναστρες νύχτες των παιδικών µας χρόνων.
Μας ξεναγεί στα χαµένα τοπία της εφηβείας,
στους έρωτες και στις αγάπες των άδολων
χρόνων, που ζουν µόνο σαν απόηχοι στη
ρευστή και τόσο διφορούµενη εποχή µας.

Χρήστος Ζαρίφης, Infolife

Κώστας Τραχανάς, Μαχητής

9 789602 191958

9 789602 191644



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΗ Σ Α Λ Κ Υ ΟΝ Η Σ Π ΑΠ Α∆ΑΚ Η

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Στον ίσκιο
των πουλιών

Βαρκάρισσα
της χίµαιρας

ISBN: 978-960-219-129-3
Τιµή: 18,44€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 381

ISBN: 978-960-219-112-5
Τιµή: 16,90€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 369

Ο Ίσκιος των πουλιών πρόκειται για ένα έργο
απαράµιλλης αφηγηµατικής πνοής και προσωπικής υφής. Οι σελίδες της Αλκυόνης
Παπαδάκη τέρπουν και προβληµατίζουν και
τον πιο απαιτητικό αναγνώστη.

Η συγγραφέας των µπεστ-σέλερ επιδίδεται
σ’ ένα δικό της είδος ποιητικής πεζογραφίας
που ξεχειλίζει από γυναικεία ευαισθησία.
Λώρη Κέζα, Το Βήµα

Ιωάννης Θεοχάρης, Πρωινός Λόγος

9 789602 191293



9 789602 191125

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α Τ ΗΣ Α Λ ΚΥΟ ΝΗΣ ΠΑ ΠΑ ∆ Α ΚΗ

Το τετράδιο
της Αλκυόνης
Σαν χειµωνιάτικη λιακάδα

ISBN: 978-960-219-096-8
Τιµή: 19,46€ • ∆ιαστάσεις: 13x17 εκ.
Σελίδες: 365
Ένα πρωτότυπο ηµερολόγιο, που έχει σµιλευτεί
στο καµίνι της ποιητικής ψυχής της Αλκυόνης Παπαδάκη και στην εικαστική αρτιότητα της Ελένης
Μαραθού... Μια ονειρική χαραγµατιά της συνείδησης στο απέραντο πέπλο του χρόνου.
Παναγιώτης Λιάκος, Diva
9 789602 190968

Ξεφυλλίζοντας
τη σιωπή
ISBN: 978-960-219-091-3
Τιµή: 16,90€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 379
Στη µοίρα ανήκουν οι παταγώδεις ανατροπές, στους ανθρώπους οι µάχες να την αντιµετωπίσουν. Εκτός από τη δυνατή ερωτική
ίντριγκα, που αποτελεί τον πυρήνα της ιστορίας, υπάρχουν ισχυρά ανθρώπινα στοιχεία,
λεπτές αποχρώσεις χαρακτήρων, υπόγειες
αδυναµίες και συγκρούσεις που αποδίδονται
µε µαεστρία.

ISBN: 978-960-219-147-7
Τιµή: 15,36€ • ∆ιαστάσεις: 16x16 εκ.
Σελίδες: 135
Ξεφυλλίζοντας τη σιωπή είναι να ταξιδεύεις, να
ονειρεύεσαι, να εισχωρείς σ’ ένα χώρο ποίησης, µε
τη µουσικότητα των λέξεων και των εικόνων, µέσα
από τη θαυµάσια εικονογράφηση του βιβλίου.

Πόπη ∆ιαµαντάκου, Τα Νέα

9 789602 190913

Αφροδίτη Τσέτλακα, Πατρίδα
9 789602 191477



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΗ Σ Α Λ Κ Υ ΟΝ Η Σ Π ΑΠ Α∆ΑΚ Η

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Οι κάργιες

Σκισµένο ψαθάκι

ISBN: 978-960-219-079-1
Τιµή: 10,25€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 154

ISBN: 978-960-219-037-1
Τιµή: 13,82€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 241

Ένα βιβλίο γεµάτο ποίηση και σπαθιές, ένα
σµάρι ιστορίες που σε σταµατάνε σαν κατολισθήσεις από τις αόρατες συµπληγάδες του
διάβα σου, µε αφηγητές ένα σµάρι πετούµενα,
παρατηρητές των ανθρώπινων, που σου τσιµπάνε µε το ράµφος τους την αντίληψή σου.

Χωρίς µελοδραµατισµούς, το βιβλίο αυτό
µιλά για τραγικές ανθρώπινες ιστορίες. Η
συγγραφέας αφήνει τον αναγνώστη να εισδύσει στη ζωή και την ψυχή αυτών των πλασµάτων και µε τρόπο άµεσο και αβίαστο µας
φανερώνει την απονιά των ανθρώπων.

Ηλίας Κατσιάµπας, Η έρευνα

Κώστας Τραχανάς, Μαχητής

9 789602 190791



9 789602 190371

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α Τ ΗΣ Α Λ ΚΥΟ ΝΗΣ ΠΑ ΠΑ ∆ Α ΚΗ

Η µπόρα

Αµάν… αµάν!

ISBN: 978-960-219-003-6
Τιµή: 10,25€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 198

ISBN: 978-960-219-059-3
Τιµή: 13,82€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 250

Είναι από τα βιβλία που δεν τα αφήνεις πριν
φτάσεις στην τελευταία σελίδα.

Πρωτότυπη γραφή, ρεαλιστική προσέγγιση
των αντιηρώων της, φιλοσοφική διάθεση
στη συµβολική προέκταση του µύθου της.

∆ηµήτρης Μουρατίδης, Νέο Βήµα

Παράσχος Παρασός, Ροδιακή

9 789602 190036

9 789602 190593



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΗ Σ Α Λ Κ Υ ΟΝ Η Σ Π ΑΠ Α∆ΑΚ Η

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Το χρώµα του φεγγαριού

Το κόκκινο σπίτι

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ISBN: 978-960-219-022-7
Τιµή: 10,25€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 156

ISBN: 978-960-219-211-5
Τιµή: 10,25€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 170

Ένα µυθιστόρηµα µε ονειρικά χρώµατα και
αλληγορικές παραστάσεις που απεικονίζουν
τη σηµερινή πραγµατικότητα.

Ένα βιβλίο µε έντονη δράση που κεντρίζει
αδιάκοπα το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Πέπη ∆ρακάκη, Εµείς και το βιβλίο

Κώστας Τραχανάς, Μαχητής

9 789602 190227



9 789602 192115

Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
Η Γυναίκα της Βορινής Κουζίνας
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2012

Ένα από τα συγκλονιστικότερα µυθιστορήµατα της τελευταίας 20ετίας, ένα διαµάντι
λόγου, ένα υπόδειγµα χρήσης της γλώσσας.
Άγγελος Πετρουλάκης, Ελευθερία Λάρισας

ISBN: 978-960-219-254-2
Τιµή: 17,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 424
Η γυναίκα που ακροβατεί ανάµεσα στο όνειρο και στην αληθινή ζωή – πονάει, υποφέρει, ερωτεύεται, φοβάται, φεύγει, νοσταλγεί,
θρηνεί, ελευθερώνεται και ζει. Μια γυναίκα
που αλλάζει πρόσωπα, η Γυναίκα της Βορινής Κουζίνας.

9 789602 192542

Στο τελευταίο της µυθιστόρηµα, η γνωστή
συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας κατορθώνει να ενσωµατώσει, αλλά και να δέσει σε
ένα αρµονικό αποτέλεσµα τους φιλοσοφικούς στοχασµούς πληθώρας ανθρώπων του
πνεύµατος. Με κυρίαρχο τον Ντάρελ, στις σελίδες του βιβλίου συναντώνται ο Μπόρχες µε
τον Κάφκα, ο Ντίκενς µε τον Προυστ, ο Ουγκό
µε τον Πεσόα και ο Φρόιντ µε τον Γιουνγκ.
Αρετή Νταραδήµου, Ελεύθερος Τύπος

Με τρόπο αποκαλυπτικό, µε λιτή αφήγηση
ωστόσο ευθύβολη, µε λέξεις-βέλη βγαλµένες από τη φαρέτρα της τέχνης του λόγου, η
συγγραφέας κατακεραυνώνει τους στόχους
της και δηµιουργεί εικόνες και συναισθηµατικά κρεσέντα σε µια αναγνωστική διαδικασία που µόνο ως απαιτητική µπορεί να
χαρακτηριστεί.
Τέσυ Μπάιλα, Κλεψύδρα


Υπό έκδοση: To Bolero δεν ήταν του Ravel

ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Π Ε Ζ ΟΓ ΡΑΦ ΙΑ

Μ Α Ρ Ι Α Ξ ΥΛ Ο Υ Ρ Η
• Υποψήφιο
για το Βραβείο
Αναγνωστών
2012

μαρία ξυλούρη

• Βραβείο 1ου
Φεστιβάλ Νέων
Λογοτεχνών
ΕΚΕΒΙ, 2011
• Υποψήφιο
για Βραβείο
Πρωτοεµφανιζόµενου
Συγγραφέα
του περιοδικού
∆ιαβάζω, 2010
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Πώς τελειώνει ο κόσµος

Rewind

ISBN: 978-960-219-260-3
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 352

ISBN: 978-960-219-221-4
Τιµή: 15,28€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 203

9 789602 192603

9 789602 192214

[Για το Rewind] Ένα ψυχολογικό θρίλερ µε κινηµατογραφική γραφή και
έξυπνο «µοντάζ» που δε σε αφήνει εύκολα να το αφήσεις. Τα πρόσωπα αποκτούν ονόµατα και τα συναισθήµατα έρχονται στην επιφάνεια. Η
αλήθεια πονάει αλλά τελικά λυτρώνει.
Χάρη Ποντίδα, Τα Νέα

[Για το Πώς τελειώνει ο κόσµος] Η δύναµη πυρός του µυθιστορήµατος
είναι η συγγραφική αρτιότητα – οι λέξεις που διαθέτουν περιεχόµενο,
οι φράσεις που σφύζουν από ενέργεια, οι περιγραφές που σε κάνουν
να αισθάνεσαι ένα κόµµα, µια τελεία, πρωτίστως ένα ερωτηµατικό που
κλυδωνίζεται σαν καρυδότσουφλο στα ενδιάµεσα των παραγράφων.
Το Πώς τελειώνει ο κόσµος είναι µια εξαιρετικά ευθύβολη τοιχογραφία,
ένα γενναίο οδοιπορικό στις καρδιές και στις ψυχές, ένας ερεθιστικός
ψίθυρος στο αυτί του απαιτητικού αναγνώστη.
Ανδρέας Κούνιος, Αλήθεια της Κύπρου


Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Koντραμπατζήδες του Αιγαίου

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΕΧΕΙ ΤΙΜΗΘΕΙ
ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
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Ο Άρχοντας
ISBN: 960-219-120-0
Τιµή: 15,98€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 431
Ο Άρχοντας του Γ. Μαγκλή είναι ένα κοινωνικό µυθιστόρηµα που συµβολίζει την πάλη του ανθρώπου ενάντια στο πεπρωµένο ως την ύστατη πνοή
και ανοίγει δρόµους στην πορεία του πάνω στη γη.

Κοντραµπατζήδες
του Αιγαίου
ISBN: 978-960-219-161-3
Τιµή: 18,35€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 364
Ένα πολύ δυνατό βιβλίο µε πλούσια γλώσσα και
µοναδική ακτινοβολία, που αντικατοπτρίζει την
τέλεια γνώση του συγγραφέως πάνω στο θέµα.
Οι Κοντραµπατζήδες του Αιγαίου είναι το ωραιότερο βιβλίο που διάβασα µετά τον πόλεµο.
Νίκος Καζαντζάκης

9 789602 191200

9 789602 191613

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Μ Α Γ ΚΛ Η Σ

Πάνθεια
Η καλλονή
της Ανατολής

Πάνθεια. Η καλλονή της Ανατολής
ISBN: 978-960-219-162-0
Τιµή: 15,28€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 339
Εκείνη όµως δεν έλεγε να τον απαλλάξει από το µαρτύριό του,
ούτε έφευγε από τη σκέψη του. ∆ε χωρούσε τίποτ’ άλλο εκεί
µέσα· µόνο η Πάνθεια. Γιόµιζε την ύπαρξή του, το αίµα και την
καρδιά του. Άλλο τίποτα. ∆εν ηρεµούσε, µήτε µπορούσε να σκεφτεί… Ένα βιβλίο για την καλλονή της Ανατολής, την Πάνθεια,
που αποτελούσε το κέντρο της γης γι’ αυτόν.


ΚΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 191620
14/4/2005 7:58:25 ðì

ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Π Ε Ζ ΟΓ ΡΑΦ ΙΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟ∆ΑΝΑΚΗΣ
Στα λιµάνια του κόσµου

Οι δρόµοι της θάλασσας

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

3/2/2007 11:33:49

ISBN: 978-960-219-193-4
Τιµή: 12,23€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 197

ISBN: 960-219-084-1
Τιµή: 10,25€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 247

Ένα βιβλίο για τους ταξιδιώτες στους ωκεανούς
του χρόνου, όπου στα αυτιά τους ηχούν φουρτούνες, ναυάγια της θάλασσας και της ζωής. Στην
πάλη µε την απρόβλεπτη οργή της θάλασσας γιγαντώνεται το πάθος για τη νίκη της ζωής.

Ένα βιβλίο που περιγράφει αυθεντικές ιστορίες
από τη σκληρή ζωή του καραβιού, τον επικίνδυνο κόσµο της άγριας θάλασσας και το δύσκολο
κόσµο του λιµανιού.

9 789602 191934

9 789602 190845

∆ηµήτρης Μουρατίδης, Νέο Βήµα

Υπό έκδοση: Ταξιδευτές στα πέλαγα


ΞΕ ΝΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

ΛΥΚ ΜΠΟΣΙ
Ο Φρόιντ στο Μανχάταν

...Το ογκώδες µυθιστόρηµα του Μποσί, στην
προσεγµένη µετάφραση του Γιάννη Καυκιά, είναι απολαυστικό, καθώς αποδίδει θαυµάσια την
ατµόσφαιρα της αµερικανικής µεγαλούπολης
των αρχών του 20ού αιώνα.
Λαµπρινή Κουζέλη, Το Βήµα

Ο Λυκ Μποσί στήνει ένα διαστροφικά ευφυές
αστυνοµικό µυθιστόρηµα που περιλαµβάνει τα
πάντα: απολαυστικούς ψυχαναλυτικούς διαλόγους και σασπένς, ατµόσφαιρα εποχής και το
αµερικανικό αρχιτεκτονικό θαύµα, κλειστά µασονικού τύπου κλαµπ και ψυχαναλυτικές αρχές
και τακτικές, ανατροπές, φροϊδική θεωρία για τα
όνειρα και το οιδιπόδειο σύµπλεγµα, γιουνγκική
άποψη περί συλλογικού ασυνειδήτου και µνήµης, πολιτική, εξαιρετική συγγραφική αρχιτεκτονική, χιούµορ και τον απόλυτο τρόµο.
Ελένη Γκίκα, Έθνος

Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς
ISBN: 978-960-219-156-9
Τιµή: 19,36€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 452
Ο Λυκ Μποσί, στηριγµένος σε βιογραφικά και
επιστηµονικά δεδοµένα, σκιαγραφεί µε ζωντάνια
τις δύο µεγάλες προσωπικότητες της ψυχιατρικής, Ζίγκµουντ Φρόιντ και Καρλ Γιουνγκ, καθώς
και τη σύγκρουση που υποβόσκει στις σχέσεις
τους. Στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύει η Αµερική των αρχών του 20ού αιώνα, µε τη ραγδαία
οικιστική και τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και τη
διαρκώς αυξανόµενη βία της αµερικανικής κοινωνίας. Ένα απολαυστικό, γραµµένο µε χιούµορ
µυθιστόρηµα, που συνδυάζει στοιχεία αστυνοµικής περιπέτειας και ψυχολογικού θρίλερ.

...Ο συγγραφέας Λυκ Μποσί χρησιµοποιεί πολύ
έξυπνα τον Φρόιντ για να στήσει ένα συναρπαστικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα στη Νέα Υόρκη
των αρχών του 20ού αιώνα, συνδυάζοντας το
αναπτυσσόµενο τοπίο του Μανχάταν µε το αναπτυσσόµενο πεδίο της ψυχανάλυσης. [...] Το
πανούργα στηµένο βιβλίο µυρίζει µπεστ σέλερ,
ενώ η έρευνα που έχει προηγηθεί εγγυάται ένα
απολαυστικό ανάγνωσµα. Κάτι µου λέει ότι ο
Μποσί θα είναι ο επόµενος Γιάλοµ, αν µάλιστα
κρίνουµε και από τον αντίκτυπο που έχει, µε τους
αναγνώστες να τον φέρνουν στις πρώτες σειρές
των ευπώλητων.
Tίνα Μανδηλαρά, Πρώτο Θέµα

9 789602 191569



ΞΕΝ Η Π ΕΖ Ο ΓΡΑΦ ΙΑ

Ζ Α Ν - Κ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Γ Κ ΡΑ Ν Ζ Ε
Ελέησόν µε

¤¡¡%343%,,%2¤©¢ 

Οι ρυθµοί του Γκρανζέ είναι και σ’ αυτό το µυθιστόρηµα ταχείς, οι εναλλαγές και οι ανατροπές
ακόµα και των πιο δεδοµένων στοιχείων καταιγιστικές.
Χρύσα Σπυροπούλου, Καθηµερινή

Το πιο σκοτεινό και πιο επιτυχηµένο θρίλερ του.
Ένας εξαιρετικός Γκρανζέ που οδηγεί στα άκρα
την έρευνά του για τις απαρχές του Κακού.

ÂÑÃÏ¾ÐÅ¡ºÑ¾ÌÉ¾ÚÑÅ

Le Figaro

Å      

Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ: Μετρ του σασπένς, ικανός
να σκιαγραφεί γοητευτικούς ήρωες, να επινοεί
αλλόκοτες καταστάσεις, να γεµίζει την αφήγησή
του µε απίστευτες εναλλαγές.
Livres Hebdo

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-241-2
Τιµή: 22,50€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 688
Το µυστήριο της δολοφονίας του Χιλιανού διευθυντή χορωδίας σε µια αρµένικη εκκλησία συνοδεύεται από τις εξαφανίσεις παιδιών χορωδών.
Την έρευνα αναλαµβάνουν δύο περιθωριακοί
αστυνοµικοί στοιχειωµένοι από το παρελθόν
τους... Ένα εκπληκτικό θρίλερ από το µετρ του
γαλλικού αστυνοµικού µυθιστορήµατος Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ.

Το γνωστό σκοτεινό κοκτέιλ τρόµου και σασπένς,
µε τη σφραγίδα «Γκρανζέ», αλλά στο Ελέησόν µε
υπάρχει κάτι το διαφορετικό: ένα είδος θείας χάρης, ακόµα κι αν αυτή µας παγώνει το αίµα.
Le Journal du Dimanche

Ο Γκρανζέ και οι χορωδοί του Κακού: µια κάθοδος
στην κόλαση που γίνεται ακόµα πιο τροµακτική
καθώς συνοδεύεται από πραγµατικά γεγονότα.
Le Figaro Littéraire

Μέσα σε τούτο το λαβύρινθο που οδηγεί στην
καρδιά της κόλασης, υπάρχει αυτό το κάτι που
δελεάζει τους πιστούς αναγνώστες του Γκρανζέ.
Και αρκετό σκοτάδι για να τους ικανοποιήσει… Ο
βασιλιάς του γαλλικού θρίλερ υπογράφει το καλύτερο βιβλίο του.
Le Figaro Magazine

9 789602 192412



ΞΕ ΝΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

ΜΕΤΙΝ ΑΡΝΤΙΤΙ
Το Τουρκάκι

Μέσα από ένα πολυπολιτισµικό µυθιστόρηµα µε
γερές δόσεις σασπένς και ηθογραφίας, ο Αρντιτί
εκλαϊκεύει για το ευρύτερο κοινό ζητήµατα όπως
οι αρχές του καλλιτέχνη και οι θυσίες που απαιτεί
η τέχνη, οι αξίες της και οι παγίδες της εµπορευµατοποίησής της, η δύναµή της να παρηγορεί ή να
αφυπνίζει συνειδήσεις, να ενώνει ή να διχάζει.
Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα

Το Τουρκάκι, ένα ακαταµάχητο κράµα σαγήνης,
εµπειρίας και γνώσης.
Edmonde Charles-Roux της Ακαδηµίας Goncourt
La Provence

Στο Τουρκάκι ο Μετίν Αρντιτί σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός παιδιού που έχει ένα και µόνο πάθος:
το σχέδιο. Αληθινή αποκάλυψη!
Madame Figaro

3η έκδοση

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-262-7
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320
Μια τοιχογραφία εποχής, πληµµυρισµένη από
οµορφιά, χρώµατα, πάθη και µηχανορραφίες, τη
µαγεία της Ανατολής και την ανυπέρβλητη τέχνη
της βενετσιάνικης Αναγέννησης.
Το βιβλίο έχει τιµηθεί µε 16 λογοτεχνικά βραβεία.

Ο Μετίν Αρντιτί συνέθεσε µια φιλοσοφική και
ουµανιστική αφήγηση, µια τελετουργία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας που κατάφερε να υπερνικήσει ακόµη και τα χειρότερα εµπόδια: τη φτώχεια, το φανατισµό, το θάνατο.
Livres Hebdo

Ο Μετίν Αρντιτί απεικονίζει την αναγεννησιακή
Βενετία µε τρόπο εντυπωσιακό και επιβλητικό.
Το µυθιστόρηµά του είναι ένα θαύµα ισορροπίας,
ακρίβειας και πίστης στον Άνθρωπο.
La Marsellaise

Ιστορικό µυθιστόρηµα, µυθιστόρηµα περιπέτειας,
άψογα δοµηµένο σε τέσσερις χρονικές περιόδους και δύο µυθικούς τόπους.
Le point

Υπό έκδοση: Le prince d’ orchestre
9 789602 192627



ΞΕΝ Η Π ΕΖ Ο ΓΡΑΦ ΙΑ

ΡOΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΜΠΟΡΝΤ
Ο βάτραχος στο ντιβάνι

Μια φωτεινή µατιά επάνω στο µυστηριώδη και,
συχνά, ανερµήνευτο κόσµο της εσωτερικής συµπεριφοράς, και µια σύνθεση από έµπρακτες
λύσεις που, βεβαιωµένα, θα απαλλάξουν αρκετούς από τη βασανιστική σκιά της κατάθλιψης.
∆ίχως ενοχλητικές νουθεσίες, χωρίς δυσνόητες
ορολογίες, µε µεταξένια ειρωνεία και ολοζώντανα παραδείγµατα, ο συγγραφέας εισέρχεται στο
πολεµικό µέτωπο των νευρώσεων και των ανασφαλειών και εξέρχεται τροπαιούχος. Μαζί, εννοείται, µε το Βάτραχο ο οποίος, επιτέλους, δίνει
στη «θερµοκρασία» του το βαθµό που της αξίζει.
Ανεµολόγιο, Αλήθεια

5η έκδοση

Όχι απλώς διδακτικό βοήθηµα για όσους ενδιαφέρονται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για τη
συµβουλευτική ψυχοθεραπεία, αλλά και ένα βιβλίο αστείο, χαριτωµένο, γραµµένο µε απόλυτο
σεβασµό στο µυθιστόρηµα του Grahame.
Jan Mark, Times Educational Supplement

Μετάφραση: Κατερίνα Σχινά
ISBN: 978-960-219-245-0
Τιµή: 12,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 224
Ξαναζωντανεύοντας αγαπητούς ήρωες και δίνοντας συνέχεια στη ζωή στην Ακροποταµιά, ο
Robert de Board συνυφαίνει αριστοτεχνικά την
ιστορία του Βάτραχου µε τις περίπλοκες διανοητικές διαδικασίες της ψυχοθεραπευτικής επιστήµης, αλλά και µε τους τρόπους που η συµβουλευτική ψυχοθεραπεία χειρίζεται την ψυχική
εξάντληση.

9 789602 192450



Ευφάνταστη προσπάθεια εξήγησης της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Η ιδέα της συµβουλευτικής ψυχοθεραπείας διαπερνά ολόκληρο το αφήγηµα, και εξηγείται µε µαεστρία και κέφι.
Openmind

Ο Βάτραχος στο Ντιβάνι είναι απόλαυση. Όχι µόνο
επειδή αποτελεί δεξιοτεχνική συρραφή επεισοδίων από το βιβλίο του Kenneth Grahame, αλλά
και επειδή εξηγεί µε θαυµαστή καθαρότητα τους
τρόπους µε τους οποίους η συµβουλευτική ψυχοθεραπεία χειρίζεται την ψυχική εξάντληση.
Claire Rayner

ΞΕ ΝΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

Μ Ι Κ Α Β Α ΛΤΑ Ρ Ι
Ο Ετρούσκος

Mika Waltari

Ο Ετρούσκος
ÌåôÜöñáóç:

Ì AÑÉÁ Ì AÑÔÆÏÕÊÏÕ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

«Είχα βρει καταφύγιο στην Έφεσο, µε είχε
µεγαλώσει ο Ηράκλειτος και είχα πολεµήσει
τρία χρόνια στην Ιωνία. Είχα ακολουθήσει
τον ∆ωριέα, είχα χύσει αίµα και είχα πληγωθεί για τους Έλληνες… Οι πόλεις τους
πολεµούσαν η µια την άλλη. Μισούσαν τους
άριστους και τους εξόριζαν. Μόνο η τυραννία
τους κρατούσε πειθαρχηµένους στις µεγάλες
πόλεις της ∆ύσης… Ρωµαίος δεν ήµουν και
την ελληνικότητά µου την είχα χάσει. Ήµουν
ξένος πάνω στη γη και δεν γνώριζα καν την
καταγωγή µου».
Πήρε µέρος στην επανάσταση της Ιωνίας, ζήτησε
χρησµό από το µαντείο των ∆ελφών, πολέµησε
στη ναυµαχία της Λάδης στο πλευρό των Φωκαέων, περιπλανήθηκε σαν πειρατής στη Μεσόγειο, έζησε στην Ιµέρα του τυράννου Κρίνιππου
και στα σικανικά δάση, βρέθηκε στη Ρώµη, πολέµησε τους Έλληνες στο πλευρό των Καρχηδονίων του Αµίλκα, αγάπησε, προδόθηκε, πόνεσε
και τελικά βρήκε τη λύτρωση. Ακολουθώντας τον
Τουρµς που αναζητεί την ταυτότητά του, περιδιαβαίνουµε µαζί του ολόκληρη τη Μεσόγειο της
εποχής των Περσικών Πολέµων.
Το µυθιστόρηµα «Ο Ετρούσκος» παρουσιάζεται
στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό για πρώτη φορά
χωρίς περικοπές, µεταφρασµένο απευθείας από
τη φινλανδική γλώσσα. Το 2011 το Υπουργείο
Πολιτισµού της Φινλανδίας απένειµε το Κρατικό
Βραβείο Μετάφρασης στη Μαρία Μαρτζούκου, η
οποία έχει µεταφράσει µεταξύ άλλων στα ελληνικά τα πέντε µυθιστορήµατα του Μίκα Βάλταρι.
2/5/2012 12:25:37 µµ

Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-256-6
Τιµή: 19,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 696

9 789602 192566



ΞΕΝ Η Π ΕΖ Ο ΓΡΑΦ ΙΑ

Μ Ι Κ Α Β Α ΛΤΑ Ρ Ι
Ιωάννης Άγγελος

Mika Waltari

Ιωάννης Άγγελος

ÌåôÜöñáóç: Ì AÑÉÁ Ì AÑÔÆÏÕÊÏÕ

Σινουχέ, ο Αιγύπτιος

Mika Waltari

Σινουχέ, ο Αιγύπτιος

ÌåôÜöñáóç: Ì AÑÉÁ Ì AÑÔÆÏÕÊÏÕ

ÊÁËÅÍÔÇÓ

ÊÁËÅÍÔÇÓ

15/5/2006 12:11:11 ìì

30/5/2006 7:49:03 ðì

ISBN: 978-960-219-134-7
Τιµή: 20,48€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 506

ISBN: 978-960-219-186-6
Τιµή: 29,55€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 897

Μια ιστορία αγάπης που ανθίζει κατά την πτώση
της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωάννης Άγγελος θεωρείται το καλύτερο µυθιστόρηµα ενός µεγάλου
πεζογράφου και ένα από τα λαµπρότερα έργα της
παγκόσµιας λογοτεχνίας στο είδος του.

Μέσα από τις περιπέτειες του γιατρού Σινουχέ,
στα χρόνια της βασιλείας του φαραώ Εχνατόν
και της Νεφερτίτης, παρακολουθούµε την καθηµερινή ζωή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής αλλά και τις πολεµικές, θρησκευτικές και
πολιτικές έριδες που άλλαξαν τη µορφή του αρχαίου κόσµου.

9 789602 191347

9 789602 191866



ΞΕ ΝΗ ΠΕ ΖΟ ΓΡΑΦΙ Α

Το λάθος
του επιθεωρητή Πάλµου

Ποιος σκότωσε
την κυρία Σκρουφ;

Mika
Waltari
Μετάφρ ασ η

Μ ΑΡΙΑ Μ ΑΡΤΖΟΥΚΟΥ

Ποιος σκότωσε την κυρία Σκρουφ;

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

exof2.indd 3
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Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-209-2
Τιµή: 16,31€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 257

Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-191-0
Τιµή: 15,28€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 260

Πρόκειται για ατύχηµα ή µήπως για δολοφονία;
Ο επιθεωρητής Πάλµου αναλαµβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση…

Πολλοί είναι εκείνοι που επιθυµούν το θάνατό
της. Ο κυνικός επιθεωρητής Πάλµου καλείται να
λύσει το γρίφο και ν’ αποδώσει δικαιοσύνη…

9 789602 192092

9 789602 191910

Συναρπαστικές αστυνοµικές νουβέλες που γνώρισαν µεγάλη εκδοτική επιτυχία και µεταφέρθηκαν στον κινηµατογράφο.


ΞΕΝ Η Π ΕΖ Ο ΓΡΑΦ ΙΑ

Γ Ο ΥΩ ΛΤ Ε Ρ Σ Κ Ο Τ

ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ

Ιβανόης

Γενναίοι καπετάνιοι

Μετάφραση: Α. Γ. Σκορδίλης
ISBN: 960-219-107-4
Τιµή: 19,36€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 532

Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 978-960-219-097-5
Τιµή: 10,19€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 234

9 789602 190975

9 789602 191071

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ
Μύθοι και Θρύλοι
των Μεγάλων ∆ρόµων
Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 960-219-118-7
Τιµή: 12,80€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 274

9 789602 191187



∆ Ο ΚΙ ΜΙ Ο / ΦΙ Λ Ο ΣΟ ΦΙ Α

ΜΙΣΕΛ ΣΕΡ
Καιρός των κρίσεων

Στο βιβλίο αυτό, ο διάσηµος Γάλλος φιλόσοφος
και ιστορικός της επιστήµης αναλύει τις σηµαντικότερες επιπτώσεις –αλλά και τα περίπλοκα
αίτια– αυτής της καθολικής κρίσης. Χωρίς να
αναπαράγει τις κοινότοπες νοητικές αγκυλώσεις και τις φοβίες της νεότερης δυτικής σκέψης,
αναγνωρίζει στην τρέχουσα κρίση τη δυνατότητα
να γεννήσει ένα ριζικά διαφορετικό τρόπο ζωής
και σκέψης, τις προϋποθέσεις του οποίου και
διερευνά. Η εξαιρετική µετάφραση της Λ. Λάκκα
αλλά και το ευφυές κείµενο του Σταύρου Κατσανέβα που συνοδεύει ως επίµετρο το βιβλίο
συµβάλλουν αποφασιστικά στην κατανόηση των
δύσκολων ιδεών του συγγραφέα.
Σπύρος Μανουσέλης, Ελευθεροτυπία

Ο φιλόσοφος Μισέλ Σερ αναλύει το σκληρό
κόσµο µας που αλλάζει ακόµη και το γάµο. Και
αισιοδοξεί ότι κάτι καλό θα προκύψει. Άλλωστε
«µετά από το Μεσαίωνα ήρθε η Αναγέννηση».
Γιώργος Αρχιµανδρίτης, BHMagazino

Μετάφραση: Λαοκρατία Λάκκα
Επιµέλεια: Β. Μπιτσώρης
Επίµετρο: Σταύρος Κατσανέβας
ISBN: 978-960-219-244-3
Τιµή: 12,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 136

Ο Μισέλ Σερ στο βιβλίο του Kαιρός των κρίσεων
προβαίνει στη διαπίστωση ότι για να υπάρξει η
δυνατότητα να µετατραπούν οι εποχές των κρίσεων σε πραγµατικά επαναστατικές εποχές είναι
αναγκαίο να αλλάξουµε αντιλήψεις.
France-Culture

Ένα βιβλίο που διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν σταδιακά στην κρίση την οποία βιώνουµε
σήµερα. Ένα εκπληκτικό δοκίµιο που επιχειρηµατολογεί γιατί δεν είναι δυνατή καµία επάνοδος
στην προηγούµενη κατάσταση και την αναγκαιότητα να επινοήσουµε εκ νέου. Σε πνεύµα αισιοδοξίας για τη γέννηση µιας νέας εποχής, ο Mισέλ
Σερ αποδεικνύει ότι είµαστε ακόµη οι δηµιουργοί
του µέλλοντός µας.

Ο Μισέλ Σερ στο βιβλίο του Kαιρός των κρίσεων
δηλώνει ότι η δηµοσιονοµική και χρηµατιστηριακή κρίση που µας συνταράσσει σήµερα είναι προφανώς επιφανειακή, αλλά αποκρύπτει και αποκαλύπτει ορισµένες ρήξεις που υπερβαίνουν, µέσα
στο χρόνο, την ίδια τη διάρκεια της ιστορίας.
Le Figaro


9 789602 192443

∆ Ο Κ Ι Μ Ι Ο / Φ ΙΛ ΟΣ ΟΦ ΙΑ

ΦΙΛΙΠ ΝΤI ΦOΛΚΟ

Α Π Ο Σ ΤΟ Λ Ο Σ Μ Π Ε Ν ΑΤ Σ Η Σ

Λεξικό της πορνογραφίας

Θεωρία λογοτεχνίας
∆οµισµός και σηµειωτική

¤§¤¤¢§

ÖÆ×Ó¾Â
ÍÐÈÐÕÆÙÏ¾ÂØ

ÅÐÎÊÔÎ¿Ø
ÌÂÊ
ÔÉÎÆÊ×ÕÊÌ½
Υπό τη διεύθυνση του

Φ ΙΛΙΠ ΝΤΙ Φ OΛΚO

Πρόλογος: ΖΑΝ-ΚΛΩΝΤ ΚΑΡΙΕΡ

Μετάφραση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΥΚΙΑΣ

    ¢ §  

1/10/2012 12:08:46 µµ

Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς
ISBN: 978-960-219-217-7
Τιµή: 39,00€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 808
Είναι το πρώτο (και καλύτερο) «Λεξικό» του είδους που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, έχει αφετηρία τις Γαλλικές Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
(PUF), πρόλογο του Ζαν Κλοντ Καριέρ και διαβάζεται ως (ογκωδέστατη) συλλογή απαιτητικών
δοκιµίων και κοινωνικών ρεπορτάζ. Περιλαµβάνει 450 λήµµατα γραµµένα χωρίς ίχνος ηθικολογίας από 100 ειδικούς –κυρίως πανεπιστηµιακούς– τα οποία αφορούν τον πόθο και τα
αινίγµατά του […].

ISBN: 978-960-219-233-7
Τιµή: 22,21€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 328
Το βιβλίο απευθύνεται σε απλούς αναγνώστες,
ειδικούς µελετητές, σπουδαστές, κάθε ενδιαφερόµενο για τη λογοτεχνία και κάθε έργο λόγου.
∆ίνει επίσης απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα,
όπως: Πώς θα συλλάβουµε το βαθύτερο νόηµα
ενός λογοτεχνικού έργου; Πόσο και πώς προάγεται η ανθρώπινη σκέψη µε την ευρύτερη και
βαθύτερη πρόσληψη των έργων του λόγου στην
εποχή µας; Ποιοι δρόµοι θα µας οδηγήσουν στην
καλύτερη προσέγγιση, κατανόηση και απόλαυση
ενός κειµένου;

Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα

9 789602 192177

9 789602 192337

∆ Ο ΚΙ ΜΙ Ο / ΦΙ Λ Ο ΣΟ ΦΙ Α

ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ

ΖΙΛ ΝΤΕΛΕΖ,
Φ Ε Λ Ι Ξ Γ Κ Ο ΥΑΤΑ Ρ Ι

Ιστορία της τρέλας
στην κλασική εποχή

Tι είναι φιλοσοφία;

ΜΙΣΕΛ
ΦΟΥΚΩ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Μετάφραση: Πάρις Μπουρλάκης
ISBN: 978-960-219-194-1
Τιµή: 35,66€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 733

20/12/2007 7:01:24

Μετάφραση: Τίνα Μανδηλαρά
ISBN: 978-960-219-139-2
Τιµή: 20,47€ • ∆ιαστάσεις: 17x23 εκ.
Σελίδες: 267

Σήµερα διαθέτουµε στα ελληνικά την ολοκληρωµένη εκδοχή του βιβλίου, µε την οποία πραγµατοποιείται µια επιστηµολογική ρήξη, ιστορική και
φιλοσοφική. Αν η µετάφραση δίνει πάντα µια νέα
ζωή σ’ ένα έργο, η καλύτερη δικαίωση του Φουκώ είναι οι φρεσκοτυπωµένες αυτές σελίδες που
επικαιροποιούν ξανά το παιχνίδι της τρέλας και
της φρονιµάδας.

Το αξιοθαύµαστο στο βιβλίο του Ντελέζ και του
Γκουαταρί είναι ότι οι αναγκαίες έννοιες για να
απαντήσουµε στο ερώτηµα Τι είναι φιλοσοφία
απουσιάζουν και ότι θα πρέπει να επινοηθούν. Οι
συγγραφείς µάς επιτρέπουν να επανεξετάσουµε
µέσα από µια απεδαφικοποιηµένη γλώσσα την
κανονιστική φιλοσοφική διαδικασία, η οποία απολιθώνεται στα αποτελέσµατά της.

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Ο Πολίτης

∆ιονύσιος Καββαθάς, Το Βήµα

9 789602 191941

9 789602 191392



∆ Ο Κ Ι Μ Ι Ο / Φ ΙΛ ΟΣ ΟΦ ΙΑ

Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Σ ΤΑ Ϊ Ν Ε Ρ

Τ Ζ Ο ΥΛ I A A N N A Σ

Oι Αντιγόνες

Εισαγωγή στην Πολιτεία
του Πλάτωνα

JULIA ANNAS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Μετάφρ ασ η

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
Επιμέ λ ει α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

3/2/2007 10:05:30

Μετάφραση: Π. Μπουρλάκης, Β. Μάστορης
ISBN: 960-219-110-4
Τιµή: 35,66€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 495

Μετάφραση: Χρυσούλα Γραµµένου
ISBN: 960-219-183-Χ
Τιµή: 26,50€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 464

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα άριστο δείγµα συγκριτικής φιλολογίας και ποιητικής ανάγνωσης.
Παρουσιάζει τον αξεπέραστο µύθο της Αντιγόνης, διαρκώς µεταλλασσόµενο στη λογοτεχνία,
στις τέχνες και στη σκέψη της ∆ύσης.

Το βιβλίο αυτό καθοδηγεί τον αναγνώστη που
ενδιαφέρεται να µελετήσει σε βάθος την «Πολιτεία». Συνάµα ασκεί κριτική σε πολυσυζητηµένες
ερµηνείες, όπως του Καρλ Πόππερ. Είναι όµως
και εγχειρίδιο. Στην ελληνική έκδοση δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα σ’ αυτή του τη διάσταση.

Μαίρη Παπαγιαννίδου, Το Βήµα

9 789602 191101



9 789602 191835

Ι ΣΤΟ ΡΙ Α / ΠΟ Λ Ι ΤΙ ΚΗ / Λ Α Ο ΓΡΑΦΙ Α

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ ΤΑ Κ Η Σ ,
Γ Ι Ω Ρ ΓΟ Σ Π ΑΤ Ε ΡΑ Κ Η Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΠΩΚΟΣ

Η Κρήτη και η ιστορία της

Ανωγειανά [5τοµο έργο]

ISBN: 960-219-055-8
Τιµή: 38,91€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 608
Η ιστορία της Κρήτης από το 2600 π.Χ. ως τις
µέρες µας. Μια περιπέτεια συγκλονιστική µέσα
στους αιώνες: Μυθολογία και ιστορία, θεοί και
θνητοί, πόλεµοι, πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες.

ISBN (σειράς): 978-960-219-166-8
Τιµή: 319,50€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.

9 789602 190555

1ος τόµ.: Απόγονος των Κουρητών και Ιδαίων ∆ακτύλων [978-960-219-173-6] • 2ος τόµ.: Η ανωγειανή µαντινάδα [978-960-219-174-3] • 3ος τόµ.: Το

γλωσσικό ιδίωµα των Ανωγείων [978-960-219175-0] • 4ος τόµ.: Στοιχεία από την υλική και πνευµατική ζωή των Ανωγειανών [978-960-219-176-7]
• 5ος τόµ.: Η γέννηση, «οι χαρές» και ο θάνατος του
Ανωγειανού [978-960-219-177-5]

9 789602 191668
Π Α ΝΑ ΓΙ ΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
τ. Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Προς τους νέους
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΟΡΘΙΟΙ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙ∆ΗΣ
τ. Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Βουλής

Προς τους νέους
ISBN: 978-960-219-261-0
Τιµή: 9,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. • Σελίδες: 160
Το βιβλίο του Παναγιώτη Κρητικού, τ. Αντιπροέδρου της Βουλής, χαρακτηρίζεται από αντιµνηµονιακό πνεύµα, αναδεικνύει τις
διαχρονικές αξίες του Λαού µας για την Πατρίδα, την Ελευθερία
και τη ∆ηµοκρατία και θέτει ως όραµα την ανασύνταξη των δυνάµεων του Ελληνισµού µε αιχµή τον Πολιτισµό του.

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 192610



Ι Σ ΤΟ Ρ Ι Α / Π ΟΛ ΙΤ ΙΚ Η / Λ ΑΟΓ ΡΑΦ ΙΑ

Γ Ι Ω ΡΓΟ Σ Β ΙΤΩ Ρ ΟΣ

Γ Ι ΩΡ ΓΟΣ Β Ι ΤΩΡ ΟΣ

9 789602 190944

9 789602 191132

Μικρά της Κρήτης
κι έξυπνα

Χαρά σ’ εκείνον που γελά
µε τα παθήµατά του

ISBN: 960-219-113-9
Τιµή: 8,16€ • ∆ιαστάσεις: 12x19 εκ.
Σελίδες: 87

ISBN: 960-219-094-9
Τιµή: 12,23€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 197

Γ Ι Ω ΡΓΟ Σ
Π ΑΠ Α∆ ΟΓ ΙΑ Ν Ν ΗΣ

Α . Μ Α Ν ∆Ρ Ι ΚΑ Σ , Κ. ∆ΗΜ ΟΥ,
Ι . Μ Ι ΚΡ ΟΓ Ι Α Ν Ν Α ΚΗ

9 789602 192085

9 789602 191675

Μοσχάτο

Άλιµος

ISBN: 978-960-219-208-5
Τιµή: 15,28€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 228

ISBN: 960-219-167-8
Τιµή: 10,19€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 97



Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΙ Α / ΠΑ Ι ∆ Α ΓΩΓΙ ΚΗ

ΤΑΪΖΕΝ ΝΤΕΣΙΜΑΡΟΥ

Λ A Ο Υ ΡΑ Σ Λ Ε Σ Ι Ν Γ Κ Ε Ρ

Η άσκηση Ζεν

∆έκα χαζοµάρες
που κάνουν οι γυναίκες και
καταστρέφουν τη ζωή τους

TA

Ε

ΕΣΙΜ

ΟΥ

Ä
AÏÇÄÏÄ

ZEN
ΚΑΛΕΝΤΗΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

3/2/2007 9:00:42

Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 978-960-219-053-1
Τιµή: 12,23€ • ∆ιαστάσεις: 12x16,5 εκ.
Σελίδες: 339

Μετάφραση: Βίκυ Χατζοπούλου
ISBN: 978-960-219-088-3
Τιµή: 14,27€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 301

Η πειθαρχία Ζεν πηγάζει από απέραντο σεβασµό
προς τη ζωή. Να µάθουµε το Ζεν σηµαίνει να
βρούµε τον εαυτό µας, να βρούµε τον εαυτό µας
σηµαίνει να ξεχαστούµε, να ξεχαστούµε σηµαίνει
να βρούµε την πρωταρχική µας φύση, τη γαλήνη.
Το βιβλίο αυτό περιέχει θεωρία και ασκήσεις για
το Ζεν, γραµµένα µε εκπληκτικό τρόπο.

Ένα βιβλίο που αναφέρεται στην κατανόηση των
προβληµάτων που ανακύπτουν συχνά ανάµεσα
στα δύο φύλα και στις δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη και ευτυχία. Η συγγραφέας είναι
διάσηµη ψυχοθεραπεύτρια µε ειδικότητα σε θέµατα γάµου και οικογένειας.

9 789602 190531

9 789602 190883



Ψ Υ Χ Ο ΛΟ Γ Ι Α / Π Α Ι∆ΑΓΩ Γ ΙΚ Η

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ
Το σηµειωµατάριο
του γονιού
K

Τ

Τ

Το σημειωματάριο
του γονιού

Κ ΑΛΕ Ν ΤΗΣ

9 789602 192276

ISBN: 978-960-219-227-6
Τιµή: 19,28€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 412

Μια σειρά βιβλίων που µας βοηθούν να κατανοήσουµε τον εαυτό µας και τους άλλους, να πλησιάσουµε ουσιαστικά τα παιδιά µας και να επικοινωνήσουµε µαζί τους. Η παιδαγωγική που προτείνει
η συγγραφέας συνδυάζει την επιστηµονική γνώση µε την πρακτική εφαρµογή της. Με απλό και
κατανοητό τρόπο λύνει πολλές απορίες και προσφέρει υποστήριξη και ενθάρρυνση στους γονείς. Τα εκατοντάδες αληθινά παραδείγµατα που
παραθέτει είναι από µόνα τους ένας ολόκληρος
κόσµος, γεµάτος ειλικρίνεια και γνώση ζωής.

1/6/2010 7:44:25 µ

Μαµά, κόψε το κήρυγµα
(κι εσύ, µπαµπά, επίσης)
K

Τ

K

Τ

Τ

Β΄ τόµος

[8η έκδοση]

[5η έκδοση]

A΄τόμος

Β΄τόμος

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 191798
23/1/2010 8:36:01 µ

ISBN: 978-960-219-179-8
Τιµή: 19,36€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 433
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος


Τ

Α΄ τόµος

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Kiki_b.indd 1

Μαµά, κόψε το κήρυγµα
(κι εσύ, µπαµπά, επίσης)

9 789602 192047
23/1/2010 8:35:34 µ

ISBN: 978-960-219-204-7
Τιµή: 19,36€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 443
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος

Ψ ΥΧ Ο Λ Ο ΓΙ Α / ΠΑ Ι ∆ Α ΓΩΓΙ ΚΗ

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ

ΒΙΚΥ ΣΙΜΟΥ

Τι σηµαίνει
εφηβεία σήµερα

Μπαµπά, µαµά, δάσκαλε,
αξίζω

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ

τι σηµ
µαίνει

ΕΦΗΒΕΙΑ
σήµερα
9 789602 192672

9 789602 192665

1/10/2012 12:29:18 µµ

ISBN: 978-960-219-267-2
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320

ISBN: 978-960-219-266-5
Τιµή: 18,00€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 272

Ένα βιβλίο-εγχειρίδιο για όλους τους γονείς
αλλά και για τους εφήβους. Η Κική Τζωρτζακάκη,
συνδυάζοντας την επιστηµονική γνώση µε την
πρακτική εφαρµογή της, δίνει µε απλό και κατανοητό τρόπο απαντήσεις για ό,τι αφορά στην
εφηβεία.

Πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τη συµπεριφορά
και την ακαδηµαϊκή επίδοση του παιδιού; Το πιο
σηµαντικό κλειδί τελικά είναι η Αυτοεκτίµηση. Το
πρόγραµµα που αναλύεται σε αυτό το βιβλίο έχει
εφαρµοστεί σε πολλά δηµόσια σχολεία, ενώ αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Σ. Σ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας.

ΜΑΡΣΑ ΚΟΛΕΤΣΗ • ΕΛΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ

κλινική
αξιολόγηση &
συμβουλευτική

Από τη θεωρία στην πράξη

Μ Α Ρ Σ Α Κ Ο Λ Ε Τ Σ Η · Ε Λ Ε Ν Α Τ ΡΑ ΓΟ Υ
Κλινική αξιολόγηση & συµβουλευτική
ISBN: 978-960-219-274-0
Τιµή: 14,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. • Σελίδες: 256
Ένας πολύτιµος οδηγός αναφοράς για τους φοιτητές Ανθρωπιστικών Επιστηµών και τους επαγγελµατίες του χώρου της ψυχικής
υγείας. Ένα χρήσιµο βιβλίο για όσους καλούνται να αξιολογήσουν
πρόσωπα, αλλά και γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται για το αντικείµενο
της κλινικής αξιολόγησης και λήψης ιστορικού.

29/1/2013 12:12:33 µµ

9 789602 192740
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Η ενέργεια
του εγκεφάλου

Η σωστή αντικαρκινική
διατροφή

Ευσταθία Ο. Βαλιάντζα-Αφτιά

Η ενέργεια
του Εγκεφάλου
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ΚΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 192689

9 789602 192511

ISBN: 978-960-219-251-1
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 272
Ένα βιβλίο για τη λειτουργία του εγκεφάλου και
πώς αυτή µπορεί να επηρεάσει την ποιότητα
ζωής, την επιστήµη, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία των τεχνικών επιστηµών.
BINT™ENTZO KOPANTO

H ¶Y£A°OPEIA TPOºH

KAI H XOPTOºA°IKH ¢IATPOºH

Μετάφραση: Λ. Λάκκα, Α. Χατζηιωάννου
ISBN: 978-960-219-268-9
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 344
Ο διακεκριµένος ογκολόγος Νταβίντ Καγιάτ αναλύει τα επιστηµονικά δεδοµένα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουµε για τη σχέση διατροφής και
καρκίνου. Πάνω απ’ όλα, όµως, προσφέρει στους
αναγνώστες τα απαραίτητα εφόδια για να αντιµετωπίσουν µε κριτικό πνεύµα όλα όσα προτείνονται, συζητούνται ή γράφονται για το θέµα αυτό.

OÈ ¯ÔÚÙÔÊ·ÁÈÎ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÓﬁ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì¿ÁÂÈÚ·
ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·

Β Ι Ν Τ Σ Ε Ν Τ Ζ Ο Κ Ο ΡΑ Ν ΤΟ
Η πυθαγόρεια τροφή
και η χορτοφαγική διατροφή
KA§ENTH™

Μετάφραση: Αντωνία Τσίτσοβιτς
ISBN: 978-960-219-184-2
Τιµή: 12,23€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. • Σελίδες: 181


9 789602 191842

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α ΤΟ Υ Ε ΥΓΕ ΝΙ Ο Υ ΤΡΙ ΒΙ ΖΑ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Όπως ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, έτσι και ο Ευγένιος Τριβιζάς γράφει σε µία από τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα
παραµύθια του, όµως, όπως και αυτά του Άντερσεν, έχουν τη δύναµη να αγγίζουν την καρδιά και
το µυαλό των αναγνωστών όχι µόνο σε όλη την
Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο.
Boyd Tonkin
Literary Editor, The Independent

Μαιτρ του χιούµορ και των ανατροπών, µοναδικός στην Ευρώπη.
C.H. Davies
Bookbird

Ο λογοτεχνικός κόσµος του Ευγένιου Τριβιζά
αποτελεί µία αποκάλυψη.
Miriam Gabriella Moellers
International Literature Festival Berlin

© ΣΙΣΣΥ ΜΟΡΦΗ

Ο Τριβιζάς µε τους µύθους του, έµµεσα, τρυφερά, µε λεπτές διαδικασίες και µε γνώση της
παιδικής νοηµοσύνης, εξασφαλίζει την πολυπόθητη και πολυσυζητηµένη αγωγή των παιδιών,
ο ποιητής παραµυθιών γίνεται έτσι ο καλύτερος
παιδαγωγός.
Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Ένας συγγραφέας γοητευτικών βιβλίων.
Kirsty Wark
BBC Television Journalist-Broadcaster

Ό,τι καλύτερο µπορούσε να µας συµβεί, ειδικά
στις µέρες µας, θαρρώ πως είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς! Ο θαυµατοποιός Τριβιζάς. Ακόµα κι αν δεν
υπήρχε, θα άξιζε να τον εφεύρουµε!

Μέσα στην ψυχρή επιστηµονική τεχνική του
εγκληµατολόγου που χρησιµοποιεί τις λέξεις ως
νυστέρι, κρύβεται µια υπέροχη φτερωτή στολή,
µια οργιάζουσα φαντασία, ένας χείµαρρος λεκτικός, ένας γοητευτικός παραµυθάς.
Κώστας Γεωργουσόπουλος

Φωτεινή Τσαλίκογλου

Ο µόνος σύγχρονος συγγραφέας εν Ελλάδι που
µπορεί ανεπιφύλακτα να διεκδικήσει το χρίσµα
του παραµυθά.

O παραµυθάς Eυγένιος Tριβιζάς είναι ένα πρόσωπο αγαπηµένο. Έρχεται από τα βάθη της φαντασίας στην πηγή της παιδικής µας ηλικίας, για
να κάνει πραγµατικότητα όλα όσα κρύβουν τα
όνειρά µας.

Το Βήµα

City Press

καθηγ. Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΟ Υ Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟΥ Τ Ρ ΙΒ ΙΖ Α

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ
Οι ∆ραπέτες
της Σκακιέρας

Oι Δραπέτες της Σκακιέρας κυκλοφορούν και σε συλλεκτική έκδοση με cd
σε μουσική Γιώργου Kουρουπού με την
Oρχήστρα των Xρωμάτων από την όπερα της Λυρικής Σκηνής.

EY°ENIO™
TPIBIZA™

ΤΟ ΠΡΩΤΟ GRAPHIC NOVEL
ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο καλύτερος παραµυθάς του καιρού µας. Σε κάθε του έργο το αποδεικνύει. Οι ∆ραπέτες της Σκακιέρας είναι ένα
ποιητικό παραµύθι που παρασύρει µικρούς και
µεγάλους.
«Βιβλιοθήκη», Ελευθεροτυπία

Αυτή είναι η «µαγική» ικανότητα του παραµυθά
Τριβιζά: να µπορεί να ελίσσεται µε ευκολία πάνω
στις διαχωριστικές γραµµές των απαραβίαστων
κανόνων της σκακιέρας-ζωής.

ÂÈÎ ﬁ ÓÂ ˜:
ƒ∞ π∞
µ∞ ¡
ƒµ∞∫ ∏

Τα Νέα

KA§ENTH™

Εικονογράφηση: Ρ. Βαρβάκη
ISBN: 978-960-219-216-0 [χωρίς CD]
978-960-219-220-7 [µε CD]
Τιµή: 22,42€ [χωρίς CD], 29,00€ [µε CD]
Σελίδες: 112 • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Ένα βράδυ, στην άκρη µιας παλιάς σκακιέρας,
συναντιούνται κρυφά η λευκή βασίλισσα και ένας
µαύρος αξιωµατικός και δραπετεύουν από τη σκακιέρα µε το τρένο των πλήκτρων, ακολουθώντας
το ασηµένιο µονοπάτι µιας φεγγαραχτίδας. Χωρίς
το µαύρο αξιωµατικό και τη λευκή βασίλισσα, το
παιχνίδι δεν µπορεί να συνεχιστεί. Τα υπόλοιπα
πιόνια είναι αποφασισµένα να βρουν και να τιµωρήσουν σκληρά τους ασυλλόγιστους δραπέτες.

Οι εικόνες στους ∆ραπέτες της Σκακιέρας έχουν
έναν πλούτο σπάνιο, οι σκηνές της καταδίωξης
είναι µοναδικές, η τρυφερότητα ξεχειλίζει από
τις σελίδες σ’ αυτό το υπέροχο graphic novel.
Oνειρόδραµα για ιδανικούς δραπέτες.
Nαυτεµπορική

Ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο εξαίρετος αυτός παραµυθάς, υπογράφει και πάλι µία πολυδιάστατη ιστορία αγάπης. Mε τη θαυµάσια αφήγησή του καταφέρνει να πλέξει ένα ακόµη παραµύθι, το οποίο,
όπως αναφέρει ο Γ. Μπαµπινιώτης, «αποκαλύπτει µε µαστοριά και εφευρετικότητα την κατεστηµένη αλόγιστη λογική».
∆ιαβάζω

Ο σηµαντικός συγγραφέας µε φαντασία και µαστοριά δηµιούργησε το πρώτο ελληνικό graphic
novel για νέους.
Index
9 789602 192160

9 789602 192207



Υπό έκδοση: • Ταξίδια µε τον Ευγένιο – ∆ίτοµος οδηγός σε όλα τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά
• Πανχελωνιακός εναντίον λαγουδένιας λαίλαπας • Οι 40 χρυσές σερπαντίνες

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α ΤΟ Υ Ε ΥΓΕ ΝΙ Ο Υ ΤΡΙ ΒΙ ΖΑ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια [4+]

Φρικαντέλα

Ένα δέντρο, µια φορά

ISBN: 960-219-143-0 • Τιµή: 16,00€
Σελίδες: 64 • ∆ιαστάσεις: 22x32 εκ.
Η πρωτοχρονιάτικη ιστορία µιας παρέας παιδιών που προσπαθούν να βρουν τις χαµένες
τους φωνές σε ένα µαγεµένο κάστρο για να
τραγουδήσουν τα κάλαντα.
Η µάγισσα Φρικαντέλα µισεί αφάνταστα όλα τα
καλά. ∆ε χορεύει καλαµατιανό. Χορεύει µόνο
κακαµατιανό. ∆εν τρώει ποτέ της καλαµαράκια.
Τρώει µόνο κακαµαράκια. ∆εν πίνει πορτοκαλάδα, µόνο πορτοκακάδα. Αλλά, πάνω απ’ όλα, µισεί
τα κάλαντα. Όταν, λοιπόν, παραµονές πρωτοχρονιάς ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα κάλαντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει
τις φωνές τους και τις φυλακίζει σε µπαλόνια. Η
απολαυστική περιπέτεια συνεχίζεται στους χιονισµένους δρόµους της πόλης και στο κάστρο της
µάγισσας, όπου τα παιδιά µε επικεφαλής τον τετραπέρατο Σεβαστιανό Μπισµπικούκη αναζητούν
τα µπαλόνια µε τις κλεµµένες φωνές τους.
Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα παράρτηµα µε
τα κάλαντα από διάφορα µέρη της Ελλάδας και
από ένα τριγωνάκι που τα παιδιά µπορούν να
το χρησιµοποιήσουν για να ζωντανέψουν το
παραµύθι µε τις δικές τους φωνές.

9 789602 191804

Εικονογράφηση: Ν. Ανδρικόπουλος

Best seller

9 789602 191439

Εικονογράφηση: Μ. Κουντούρης

Η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα

ISBN: 978-960-219-180-4 • Τιµή: 16,31€
Σελίδες: 48 • ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
Μια τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία που
συγκινεί µικρούς και µεγάλους...
Ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ, στο ζοφερό πεζοδρόµιο µιας πόλης, συναντιούνται ένα παραµεληµένο δέντρο και ένα φτωχό αγόρι. Το δέντρο
βλέπει από τα παράθυρα των σπιτιών τα καταστόλιστα δέντρα και ζηλεύει. Ζητά από το αγόρι
να το στολίσει. Εκείνο, όµως, ούτε στολίδια έχει,
ούτε χρήµατα. Πώς είναι δυνατόν να στολίσει ένα
µίζερο δέντρο στη µέση ενός παγωµένου πεζοδροµίου; Κι όµως... εκείνη η νύχτα είναι µια νύχτα
ονείρων, µια νύχτα µαγική...
Σε µιαν ατµόσφαιρα που ανακαλεί το Κοριτσάκι µε
τα σπίρτα, ο ιδιοφυής Τριβιζάς στήνει µια συγκινητική, ονειρική ιστορία, που αποδίδει το πραγµατικό
περιεχόµενο των Χριστουγέννων. Εξαιρετικά εικονογραφηµένο, το βιβλίο είναι πραγµατικό κόσµηµα.
Ελευθεροτυπία

Τώρα και διεθνής παραγωγή σε 3D Animation
από την ΕΡΤ και την Time Lapse Pictures, σε
µουσική ∆. Παπαδηµητρίου, µε τους ∆. Σαββόπουλο, Μ. Ναυπλιώτου, ∆. Πιατά, Π. Χαϊκάλη,
Θ. Αθερίδη, ∆. Σκιάδη.
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Ε Υ ΓΕΝ Ι Ο Σ Τ Ρ ΙΒ ΙΖΑ Σ
Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών [4+]

Ο Ιγνάτιος και η γάτα

Η ∆όνα Τερηδόνα
και το µυστικό
της γαµήλιας τούρτας

ISBN: 978-960-219-115-6 • Τιµή:14,07€
Σελίδες: 48 • ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
Η απίστευτη περιπέτεια ενός βιβλιόφιλου ποντικού που τολµάει να φάει µία γάτα.
Στη µυθική βιβλιοθήκη της Φουρφουρµβέργης,
στο διακοσιοστό εξηκοστό ράφι µιας µισοσκότεινης αίθουσας, πίσω από µια ατέλειωτη σειρά
συγγραµµάτων που δεν τα διαβάζει ποτέ κανείς,
ζει ο Ιγνάτιος, ένας διανοούµενος ποντικός που
τρελαίνεται να τρώει βιβλία. Για πρωινό τρώει
αφιερώσεις και υπότιτλους, για µεσηµεριανό µια
µερίδα άλγεβρας και το βράδυ λίγα ροµαντικά
στιχάκια. Ανάµεσα στα βιβλία της βιβλιοθήκης
βρίσκεται και µια παλιά ζωολογία που στην εικοστή σελίδα έχει τη ζωγραφιά µιας γάτας. Ο Ιγνάτιος παίρνει µια µέρα την ιστορική απόφαση να
φάει τη ζωγραφιά της γάτας. Το κατόρθωµά του,
όµως, προκαλεί πανικό στη Φουρφουρµβέργη.
Ο ίδιος ο Ιγνάτιος, έχοντας φάει τη ζωγραφιστή
γάτα, πιστεύει ότι µε την ίδια ευκολία µπορεί να
φάει και µια αληθινή γάτα. Η στιγµή της αλήθειας
δεν αργεί να φτάσει.


9 789602 191163

Εικονογράφηση: Κ. Βερούτσου

9 789602 191156

Εικονογράφηση: Β. Παυλίδης

Best seller

ISBN: 978-960-219-116-3 • Τιµή: 14,07€
Σελίδες: 64 • ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
Ένα λιχούδικο παραµύθι που θα πανικοβάλλει όσους αγαπάνε τα γλυκά, αλλά αµελούν
να πλένουν τα δόντια τους.
Η ∆όνα Τερηδόνα, µια πεντάµορφη αρχόντισσα, έχει το πιο γλυκό και φωτεινό χαµόγελο του
κόσµου. Όσο όµως γλυκό και φωτεινό είναι το
χαµόγελό της, τόσο σκοτεινή και µοχθηρή είναι η ψυχή της. Έτσι, λοιπόν, όταν µια µέρα ο
πιστός της καθρέφτης την πληροφορεί ότι ένα
κοριτσάκι που το λένε Λουκία έχει ένα χαµόγελο
ακόµα πιο όµορφο από το δικό της, αποφασίζει
να βάλει σε εφαρµογή ένα ύπουλο σχέδιο για να
της καταστρέψει τα δόντια. Ανοίγει ένα ζαχαροπλαστείο απέναντι από το σπίτι της και περιµένει
τη Λουκία να πέσει στην παγίδα. Θα πετύχουν
τα υποχθόνια σχέδια της ∆όνας Τερηδόνας; Θα
µπορέσει η µικρή Λουκία να αντισταθεί στον
αβάστακτο πειρασµό του χορού των γλειφιτζουριών, των λουκουµάδων και της υπέροχης
γαµήλιας δεκαώροφης τούρτας;

ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α ΤΟ Υ Ε ΥΓΕ ΝΙ Ο Υ ΤΡΙ ΒΙ ΖΑ

Ε Υ ΓΕ Ν Ι ΟΣ Τ Ρ ΙΒ ΙΖΑ Σ
Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών [4+]

Το τηγάνι του δήµιου

Οι χελώνες του βαρώνου

ISBN: 978-960-219-111-8 • Τιµή: 14,07
Σελίδες: 56 • ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
Μια ξεκαρδιστική ιστορία µε έναν αυστηρό
αλλά αναποφάσιστο βασιλιά, έναν αφηρηµένο
ποιητή και έναν ανυπόµονο δήµιο.
Ένας αφηρηµένος ποιητής µπαίνει κατά λάθος
στον κήπο των ανακτόρων και ερωτεύεται παράφορα την ωραία Τιραντώ, την κόρη του βασιλιά Παχουλούτσικου του Πολύγνωµου. Επειδή,
όµως, από τη χαρά του παραβαίνει τις απαγορευτικές πινακίδες και αρχίζει να κάνει τούµπες στο
βασιλικό γρασίδι και να µαδάει µαργαρίτες –κάτι
που απαγορεύεται, βέβαια, αυστηρά– ο βασιλιάς
τον καταδικάζει σε θάνατο. Οι φρουροί οδηγούν
τον ποιητή στην πλατεία και ο δήµιος ετοιµάζεται
να τον εκτελέσει. Τότε, όµως, αρχίζουν να καταφθάνουν, ο ένας µετά τον άλλο, οι αγγελιοφόροι
του αναποφάσιστου βασιλιά, ο οποίος αλλάζει
συνέχεια γνώµη σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης
του κατάδικου. Με τι θα εκτελεσθεί τελικά; Με
τσεκούρι, µε τηγάνι, ή µε πιπέρι; Εκτός, βέβαια,
αν δεν εκτελεσθεί και θριαµβεύσει η αγάπη…

9 789602 191149

Εικονογράφηση: Ν. Καπατσούλια

9 789602 191118

Εικονογράφηση: Ν. Καπατσούλια

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2003

ISBN: 978-960-219-114-9 • Τιµή: 14,07€
Σελίδες: 64 • ∆ιαστάσεις: 22x29 εκ.
Η συναρπαστική ιστορία ενός πάµπλουτου
βαρώνου, ενός σεσηµασµένου διαρρήκτη και
ενός απαραβίαστου χρηµατοκιβωτίου.
Ο πάµπλουτος βαρώνος Φλαφ Φον Φλουφ έχει
αφάνταστα πολλά λεφτά. Έχει σµαράγδια και
κοράλλια και ρουµπίνια και φλουριά. Έχει πολύτιµες κορώνες και εκατό χρυσές χελώνες. ∆εν
είναι, όµως, καθόλου ευτυχισµένος, επειδή φοβάται πως θα τον κλέψουν, θα τον ξεγελάσουν
και θα τον ληστέψουν. Χτίζει, λοιπόν, γύρω από
τον πύργο του µια ψηλή µάντρα µε συρµατόπλεγµα, γεµίζει τον κήπο του µε παγίδες, βάζει
ογδόντα επτά συναγερµούς και τελικά αγοράζει
το πιο µεγάλο, το πιο ακριβό και το πιο ανθεκτικό χρηµατοκιβώτιο του κόσµου και κλειδώνεται
µέσα µαζί µε τους θησαυρούς του. Η ζωή του,
όµως, αλλάζει ριζικά, όταν µια πρωτοχρονιάτικη
βραδιά ένας διαρρήκτης καταφέρνει να διαρρήξει το απαραβίαστο χρηµατοκιβώτιο.



ΤΑ Β Ι Β ΛΙ Α ΤΟ Υ Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟΥ Τ Ρ ΙΒ ΙΖ Α

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Τα παραπολυμύθια [4+]

Εικονογράφηση: Ρ. Βαρβάκη
Μια σειρά μαγευτικών βιβλίων που μπορεί να τα διαβάζει κανείς σκαρφαλωμένος σε μια χρυσή βερικοκιά, κρυμμένος σε μια κρυστάλλινη θαλασσινή σπηλιά ή ξαπλωμένος σε ένα ιπτάμενο χαλί. Και κάθε
φορά που τα διαβάζει, θα του λένε μια διαφορετική ιστορία. Τα πρωτοποριακά αυτά βιβλία δε διαβάζονται από την αρχή ως το τέλος, όπως τα συνηθισμένα βιβλία. Αποτελούνται από μικρές ενότητες με τις
οποίες ο αναγνώστης συνθέτει τις δικές του ιστορίες. Εμπεριστατωμένη μελέτη ερευνητών του Τμήματος
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής
Απόδοσης)* διαπίστωσε ότι τα 88 Ντολμαδάκια περιλαμβάνουν ακριβώς 1921 διαφορετικές ιστορίες.

Τα 88 ντολµαδάκια

Τα 33 ροζ ρουµπίνια

ISBN: 978-960-219-080-7 • Τιµή: 18,11€
Σελίδες: 168 • ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

ISBN: 978-960-219-130-9 • Τιµή: 25,56€
Σελίδες: 256 • ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

Πόσα ντολµαδάκια πρέπει να µαγειρέψει ο µάγειρας της Ντολµανδίας για τους δώδεκα αστρονόµους; Τι σχεδιάζουν οι µυστικοί πράκτορες
από τον Πλανήτη των ∆εινοσαύρων; Θα χοροπηδήσει το ελεφαντάκι στο κρεβάτι του δηµάρχου; Ποιος καραδοκεί πίσω από την πόρτα του
σπιτιού µε την κόκκινη κληµαταριά στην οδό Κοψοχολιάς; Θα ξεφύγει η Έµµα από τους γιγάντιους σκόρους που την καταδιώκουν; Θα βρει τη
χαµένη φλογέρα και το πήλινο αηδονάκι ή θα τη
µεταµορφώσει ο µάγος του παλατιού σε µανταλάκι της µπουγάδας; Εσύ θα τα αποφασίσεις όλα
αυτά και άλλα πολλά ακόµα.

Τι περιµένει τον ατρόµητο ιππότη Ροδόλφο Ρουλεµάν που ξεκινάει ένα πρωί µε το Χουζουρίξ,
το πιστό αλλά νυσταλέο του άλογο, για να βρει
την τύχη του; Θα συναντήσει το ρινόκερο που
κατάπιε το ουράνιο τόξο; Θα κόψει τη µαργαρίτα
που λέει πάντα «σ’ αγαπώ»; Θα βάλει το χέρι του
στο κοφίνι µε τα φαρµακερά φίδια; Θα ταξιδέψει στον Ωκεανό µε τις χίλιες εκατό ρουφήχτρες;
Θα ξυπνήσει το δράκο µε τα ασηµένια λέπια; Με
ποιον τρόπο θα τον ανακρίνει ο αµείλικτος βασανιστής; Θα τον βασανίσει µε το µαρτύριο της
καυτής πιπεριάς ή µε το βασανιστήριο της αποτρόπαιας γαργάρας;

9 789602 190807

9 789602 191309

* T. Kostakis and E. Gallopoulos, “The 88 Ntolmadakia” eigenvector and beyond: Link Analysis and Linear
Algebra on children’s books.


Β Ι Β Λ Ι Α ΓΙ Α ΠΑ Ι ∆ Ι Α

Μ Α Ρ Ι Β Ι ΤΑ Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Κ Α Κ Η
Το µπλε κοχύλι [6+]

Το αστέρι του Γίγαντα [6+]

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
ISBN: 978-960-219-228-3
Τιµή: 14,20€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
ISBN: 978-960-219-257-3
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ.
Σελίδες: 32

Το ταξίδι της Τρισεύγενης στο δρόµο της χαράς
και της λύπης έχει τελικό προορισµό τον κόσµο
της ελευθερίας. Ένα παραµύθι γεµάτο συµβολισµούς και µηνύµατα, ντυµένο µε τις υπέροχες
ζωγραφιές της Κατερίνας Βερούτσου.

9 789602 192283

Ένα παραµύθι για τη διαφορετικότητα και την
αποµόνωση, την προκατάληψη και την απόρριψη, τη µοναξιά και το φόβο, τα όνειρα και την
ελπίδα. Μια ιστορία γεµάτη δύναµη και εικόνες
που ξυπνούν συναισθήµατα.

9 789602 192573



Β Ι Β ΛΙ Α Γ Ι Α ΠΑΙ∆ΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΣ
Α Ν ∆ Ρ Ι Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

Η χώρα µε τους
παράξενους ανθρώπους

Το µυστικό
της Μαγικής Τσαγιέρας

[6+]

[6+]

η

Ελένη Γκίκα

Εικονογράφηση

Αντώνης
Ασπρόμουργος

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

paramythi_exofilo.indd 1

ISBN: 978-960-219-187-3
Τιµή: 16,31€ • ∆ιαστάσεις: 23x29 εκ.
Σελίδες: 31
Ένα αντιρατσιστικό παραµύθι, µε θέµα το δικαίωµα στη διαφορετικότητα, που µιλά στην καρδιά
µας.

29/3/2012 1:32:08 µµ

Εικονογράφηση: Αντώνης Ασπρόµουργος
ISBN: 978-960-219-255-9
Τιµή: 14,00€ • ∆ιαστάσεις: 18,5χ28,5 εκ.
Σελίδες: 40
Υπέροχο βιβλίο για µικρούς και µεγάλους, που
µιλάει για το θαύµα της Τέχνης και το µυστήριο
του Χρόνου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2007
ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

9 789602 191873



Λίτσα Ψαραύτη

9 789602 192559

Β Ι Β Λ Ι Α ΓΙ Α ΠΑ Ι ∆ Ι Α

Κ Ω Σ ΤΑ Σ Ζ ΑΦ Ε Ι Ρ Ι Ο Υ

ΝΑΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ,
ΕΛΣΑ ΝΑΚΟΥ

Ο Αστέρης
το νεαρό αστέρι

Μελωδένια πολιτεία
[4+]

[6+]
Κώστας Ζαφειρίου

Γουτ
κύριος

από τη

σειρά Η

επιστήµη

τραγουδι

έται
ΓΡΑΦΗ

Ο
ΕΙΚΟΝ

ΣΗ

έρη

λιά Λευθ

ΕΙ

CD

ΠΕ ΡΙ

ΕΧ

Γαρυφα

Εικονογράφηση: Γαρυφαλιά Λευθέρη
ISBN: 978-960-219-264-1
Τιµή: 16,00€ • ∆ιαστάσεις: 22x32 εκ.
Σελίδες: 48

Εικονογράφηση: Λίσε-Λόττε Ίβερσεν
ISBN: 978-960-219-196-5
Τιµή: 16,31€ • ∆ιαστάσεις: 21x30 εκ.
Σελίδες: 36

Με ξεναγό τον κύριο Γουτ, το φοβερό εξερευνητή
του παράξενου κόσµου της επιστήµης, οι µικροί
µας φίλοι συνοδεύουν τον Αστέρη σε µια µεγάλη
αστρική περιπέτεια. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι
γνωρίζουν το διάστηµα, δοκιµάζουν τις γνώσεις
τους, διασκεδάζουν και πάνω απ’ όλα κάνουν µια
όµορφη βόλτα στο σύµπαν.
Το βιβλίο περιέχει ευχάριστες δραστηριότητες,
γλωσσάρι, επιτραπέζιο παιχνίδι και CD µε την
αφήγηση του παραµυθιού.

Ένα µουσικό εκπαιδευτικό παραµύθι όπου τα
παιδιά συµµετέχουν τραγουδώντας και ζωγραφίζοντας. Η ζωή στη µικρή πολιτεία του δάσους
άλλαξε όταν η Νεράιδα Μελωδένια χάρισε στα
παιδιά τα χρυσά σύµβολα της µουσικής και τα
µουσικά όργανα. Όµως η Μάγισσα Φαλτσαδούρα
έχει άλλα σχέδια...
Το παραµύθι συνοδεύεται από CD σε µουσική
Κώστα Χριστοδούλου.

9 789602 192641

9 789602 191965



Β Ι Β ΛΙ Α Γ Ι Α ΠΑΙ∆ΙΑ

Α ΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Α Τ Σ Ι Τ Σ Α
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ ΙΑΦΑΡΙΚΑ
∆ύο δεινοσαυράκια
γνωρίζουν τις γεύσεις
της Ελλάδας

Μουσικά παραµύθια
[4+]

[Για παιδιά του νηπιαγωγείου]
Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού
ISBN: 978-960-219-253-5
Τιµή: 14,00€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
ISBN: 978-960-219-273-3
Τιµή: 14,00€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Οι µικροί αναγνώστες γίνονται εξερευνητές της
γεύσης, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν την αξία
της µεσογειακής διατροφής και γνωρίζουν τον
πλούτο των προϊόντων που παράγει η χώρα µας.

Ένα βιβλίο µε δύο παραµύθια για παιδιά προσχολικής-πρωτοσχολικής ηλικίας γεµάτα εικόνες και
µελωδία. Η έκδοση περιλαµβάνει δύο σύντοµα
έργα διάρκειας περίπου 20 λεπτών µε αφήγηση,
η οποία αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τους
νηπιαγωγούς, είτε σαν παραµύθι µε µουσική και
εικόνες είτε σαν ιδέα για µια µικρή µουσική παράσταση, αλλά και για τους γονείς.

9 789602 192535

9 789602 192733

Υπό έκδοση: • Η επανάσταση των παλιών παιχνιδιών, Χρήστος Μπουλώτης
• Η ζωγραφιά που ταξιδεύει, Ελένη Γκίκα
• Το µαγικό βιολί, Μαριβίτα Γραµµατικάκη



Β Ι Β Λ Ι Α ΓΙ Α ΠΑ Ι ∆ Ι Α

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο τρυφεράκανθος

Το παραµύθι µε τις
ξεχασµένες λέξεις

[6+]

[8+]
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Tο παραμύθι
με τις ξεχασμένες λέξεις

ζωγραφιές
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
ISBN: 978-960-219-270-2
Τιµή: 14,00€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ.
Σελίδες: 32

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
ISBN: 978-960-219-269-6
Τιµή: 13,50€ • ∆ιαστάσεις: 21x14 εκ.
Σελίδες: 80

Ένα υπέροχο παραµύθι για την ψυχολογική και τη
σωµατική βία, αλλά και για τις έννοιες της φιλίας,
της συνύπαρξης και της αγάπης.

Η ιστορίας της Φιλάνθης και της εγγονής της
υποδεικνύει έναν καλύτερο δρόµο, ένα χρήσιµο,
κυρίως για τους µικρότερους, προσανατολισµό:
την αισιοδοξία µέσα από την ενδυνάµωση της
πίστης ακόµη και σε ό,τι φαντάζει αδύνατο. Μια
ιστορία που µας επανασυνδέει µε τον εαυτό µας,
τις ρίζες µας, την αλήθεια. Μια αφήγηση που,
τυλιγµένη µε την αύρα του παραµυθιού, εγείρει
όλες τις αισθήσεις.

9 789602 192702

9 789602 192696



ΛΟ ΓΟ Τ ΕΧ Ν Ι Α Γ ΙΑ Ν Ε ΟΥΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΟΛΑ ΚΑΠΡΙΟΛΟ

Τα παιδιά του τελευταίου
θρανίου

Με τα µάτια του άλλου
[12+]

[14+]

ISBN: 978-960-219-265-8
Τιµή: 12,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320

Mετάφραση: ∆ήµητρα ∆ότση
ISBN: 978-960-219-263-4
Τιµή: 9,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 112

Η καθηµερινότητα, οι αγωνίες, τα όνειρα και τα
αισθήµατα των νέων µέσα από τις δυνατές εικόνες και την έντονη δράση ενός µυθιστορήµατος
που συγκινεί και προβληµατίζει.

Μια δυνατή ιστορία που αφυπνίζει µέσα από το
ρεαλισµό της και υπογραµµίζει τις έννοιες της
ισότητας, της αµοιβαιότητας και της αλληλεγγύης.

9 789602 192658

9 789602 192634

Υπό έκδοση: • Μαζί, Ελένη Πριοβόλου
• Περιπέτεια στο διαδίκτυο, Αργυρώ Κοκορέλη
• Χάρτινη αγκαλιά, Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
• Ο πρίγκιπας µε τα κρίνα, Ιφιγένεια Μαστρογιάννη


Λ Ο ΓΟ Τ Ε Χ ΝΙ Α ΓΙ Α ΝΕ Ο ΥΣ

Κ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Γ Κ Α ΛΦ Α Ρ
Ο πρίγκιπας των νεφών
1ος τόµος της τριλογίας [10+]

ËÂÌÍ·¿ÄºÅ¿Ë

12Ã  



Ο πρίγκιπας των Νεφών είναι ένα βιβλίο που µας
καλεί, ατενίζοντας τον oυρανό, να κατανοήσουµε
τι είναι η γη, µεταδίδοντάς µας µια ακατανίκητη
έλξη για τα ουράνια φαινόµενα.

0ÉË¶ÀÄÂÉºÐ
ÍÏÇ¾¿ÊÇ
#Ï¾¿ÂºÌÍÆÐÑÅÊÌËÆÈÌ½Â¾ËÆÈÌ½Æ¿ÉºÌÖÑÌÖ¨ÍÌÖÏÄÂºÌÖ
¾ÆÁÂº¾ÔÑÅÔ¾ÉÉº¾Ô
Ï¾¿ÂºÌ¾É½ÑÂÏÌÖÂ¾ËÆÈÌ½¾ÉÉÆÈÌ½ÖÒÆÐÑÌÏ¹Ê¾ÑÌÔ
Ï¾¿ÂºÌÂÑÃÏ¾ÐÅÔ¸ËÌÖÌÄÌÑÂÕËÆÈÌ½«ÏÄÌÖ

Jean-Michel Ulmann, Impact

Ένα ωραίο µυθιστόρηµα µε ξεκάθαρη πλοκή και
θέµα ταιριαστό µε το πνεύµα της εποχής µας. Ο
νεαρός αναγνώστης θα συγκινηθεί από τις περιπέτειες των ηρώων. Ταυτόχρονα, τελειώνοντας
αυτό το βιβλίο, θα έχει πάρει, χωρίς να δυσανασχετήσει, ένα µάθηµα φυσικής δοσµένο από ένα
διακεκριµένο φυσικό επιστήµονα.
Françoise Dargent, Le Figaro

Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Εικονογράφηση: Αντώνιος Ασπρόµουργος
ISBN: 978-960-219-235-1
Τιµή: 15,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 312
Μία νεανική περιπέτεια, γεµάτη δράση, που επιχειρεί συγχρόνως να δώσει απαντήσεις, σε απλή
και κατανοητή γλώσσα, σε επιστηµονικά ζητήµατα που µας έχουν αποσχολήσει όλους µας. Ένα
καινοτόµο βιβλίο που συναρπάζει και ευαισθητοποιεί οικολογικά τους νεαρούς αναγνώστες.
• Βραβείο Επιστηµονικού Νεανικού
Βιβλίου του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας
• Βραβείο Καλύτερου Γαλλικού Νεανικού
Μυθιστορήµατος
• Α΄ Βραβείο Μετάφρασης από την Εταιρεία
Μεταφραστών Λογοτεχνίας

Ο Κριστόφ Γκαλφάρ πάντρεψε τη γνώση µε τη
φαντασία, συνάπτοντας έναν καθόλα νόµιµο
γάµο. Έτσι, όταν η λογοτεχνία µπερδεύεται στα
θέµατα της κλιµατολογίας, οι «αεροµαίανδροι»
(jetstreams), το «φαινόµενο του θερµοκηπίου»
ή «το στρώµα του όζοντος» µετατρέπονται σε
λέξεις απόλυτα κατανοητές.
Marie Rogatien, Le Figaro

9 789602 192351

Υπό έκδοση: Ο πρίγκιπας των νεφών Το πρωινό των τριών ήλιων (2ος τόµος)



ΛΟ ΓΟ Τ ΕΧ Ν Ι Α Γ ΙΑ Ν Ε ΟΥΣ

Λ Ι Σ Α Π ΡΑ Ϊ Σ
Starters

Παγκόσµιο Best seller
Το βιβλίο µεταφράζεται
σε 30 γλώσσες

1ο µέρος διλογίας
Εφηβικό δυστοπικό µυθιστόρηµα

Οι θαυµαστές των Αγώνων πείνας θα το λατρέψουν.
Kami Garcia (συν-συγγραφέας
της τριλογίας Beautiful Creatures)

…Ανατριχιαστική και καθηλωτική αρχή… µε εξαίσιο ρυθµό. Η Πράις υφαίνει µια ιστορία ίντριγκας… Ένα ευκολοδιάβαστο µυθιστόρηµα γύρω
από την αναζήτηση της νιότης και της οµορφιάς
– µε τίµηµα τη ζωή, την ψυχή ή κάτι πολύτιµο.
Jennifer M. Brown,
υπεύθυνη παιδικού βιβλίου, Shelf Awareness

To Starters είναι ένα δυστοπικό ανάγνωσµα που
θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου… Με σαγηνευτικές περιστροφές της πλοκής και πινελιές
ροµαντισµού, το συναρπαστικό και γρήγορο µυθιστόρηµα της Πράις µαγεύει τον αναγνώστη και
τον κάνει να αποδέχεται τα πάντα –και τους πάντες– όπως ακριβώς του παρουσιάζονται.
MTV.com, Hollywood Crush

Mετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-271-9
Τιµή: 15,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 392

Αν ψάχνετε το καινούργιο καλύτερο βιβλίο ανάµεσα στην πληθώρα των εφηβικών δυστοπικών
µυθιστορηµάτων, αναζητήστε το Starters της Λίσα Πράις.
Los Angeles Times Spring Preview: Books

Σ’ έναν κόσµο ρηµαγµένο από πολέµους και γενοκτονίες, η δεκαεξάχρονη Κάλι ανακαλύπτει την
Τράπεζα Σώµατος όπου έφηβοι «νοικιάζουν» το
σώµα τους σε ηλικιωµένους που θέλουν να ξαναγίνουν νέοι. Όταν το νευροτσίπ της παρουσιάζει
ένα πρόβληµα λειτουργίας, το κορίτσι ξυπνάει
στο µέγαρο του πλούσιου ηλικιωµένου «ενοικιαστή» της και, ξαφνικά, βρίσκεται να περπατάει
δίπλα στον εγγονό ενός γερουσιαστή. Είναι µια
παραµυθένια νέα ζωή, µέχρι να ανακαλύψει το
θανάσιµο σχέδιο του «ενοικιαστή» της.


∆ράση που ανεβάζει την αδρεναλίνη και πλοκή
κυβερνοπάνκ συνδυάζονται άψογα σε αυτό το
θρίλερ επιστηµονικής φαντασίας.
Barnes & Nobles, Best of the Month

9 789602 192719

Λ Ε ΥΚΩΜΑΤΑ / Ε ΠΙ Χ Ε Ι ΡΗΜΑΤΙ ΚΑ ∆ ΩΡΑ

Η Αρχαία Ελλάδα και
ο σύγχρονος Manager

Η Αρχαία Ελλάδα και
ο σύγχρονος Manager

Α΄ τόµος

Β΄ τόµος

Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά,
Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρώσικα, Κινέζικα, Ιαπωνικά,
Αραβικά

Αρχαία Ελληνικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Σουηδικά, Νορβηγικά,
Πολωνικά, ∆ανέζικα, Τούρκικα, Κορεάτικα, Ινδικά, Εβραϊκά

ISBN: 978-960-219-192-7
Τιµή: 35,34€ • ∆ιαστάσεις: 18x25 εκ.
Σελίδες: 380

ISBN: 978-960-219-219-1
Τιµή: 35,34€ • ∆ιατάσεις: 18x25 εκ.
Σελίδες: 380

9 789602 191927

9 789602 192191

142 επιλεγµένα αποφθέγµατα 34 αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων σε 22 γλώσσες.

…Είναι ίσως η πρώτη φορά στα ελληνικά εκδοτικά χρονικά που απαντάται ένα βιβλίο γραµµένο ταυτόχρονα σε
δέκα γλώσσες εκτός από τα ελληνικά, και µάλιστα σε πολυτελή έκδοση.
Τίνα Μανδηλαρά, Πρώτο Θέµα

…Μια σπουδαία δουλειά. Τα γνωµικά, που αποδεικνύουν
τη συµβολή της Αρχαίας Ελλάδας και την επιρροή της
κλασικής σκέψης και στον κόσµο των επιχειρήσεων.
Σοφία Βούλτεψη, Απογευµατινή

Τιµή σετ: 70,68€

… I find this work very interesting and most useful for
spreading Greek culture in so many languages, as well as
being a deep and thoroughly researched job.
Su Majestad la Reina de Espana Sofia

ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ /ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Το σύνδροµο Fregoli – Το τίµηµα να είσαι ένας άλλος, Μανόλης Πρατικάκης
Το Bolero δεν ήταν του Ravel, Ελένη Γκίκα
Ταξιδευτές στα πέλαγα, Μανώλης Ροδανάκης
Lewis et Irene, Πολ Μοράν
Le passager, Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ
Le prince d’ orchestre, Μετίν Αρντιτί
Η ευνοούµενη του Σουλτάνου, Τζέιν Τζόνσον
∆ΟΚΙΜΙΟ

Ταξίδια µε τον Ευγένιο – ∆ίτοµος οδηγός
σε όλα τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, Ευγένιος Τριβιζάς
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Πανχελωνιακός εναντίον λαγουδένιας λαίλαπας, Ευγένιος Τριβιζάς
Οι 40 χρυσές σερπαντίνες, Ευγένιος Τριβιζάς
H επανάσταση των παλιών παιχνιδιών, Χρήστος Μπουλώτης
Η ζωγραφιά που ταξιδεύει, Ελένη Γκίκα
Το µαγικό βιολί, Μαριβίτα Γραµµατικάκη
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Περιπέτεια στο διαδίκτυο, Αργυρώ Κοκορέλη
Μαζί, Ελένη Πριοβόλου
Ο πρίγκιπας µε τα κρίνα, Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
Χάρτινη αγκαλιά, Ιφιγένεια Μαστρογιάννη
Ο πρίγκιπας των νεφών – Το πρωινό των τριών ήλιων, Κριστόφ Γκαλφάρ

* Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. (6,5%)

