Ο Εκδοτικός Οίκος «ΚΑΛΕΝΤΗΣ» ιδρύθηκε το 1980 και έχει
στο ενεργητικό του μια πλούσια εκδοτική παραγωγή στις κατηγορίες της ελληνικής και της 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,
Χρήστος Μπουλώτης, Ελένη Πριοβόλου, Σοφία Μαντουβάλου,
Ελένη Γκίκα, Μανόλης Πρατικάκης, Μαρία Ξυλούρη, Απόστολος
Μπενάτσης, Κική Τζωρτζακάκη, Πάνος Κορωνάκης, αλλά και
ξένων, Μίκα Βάλταρι, Γκυ Ντε Μωπασάν, Πολ Μοράν, Άλφρεντ
Ντέμπλιν, Ιούλιος Βερν, Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, Αλέξανδρος ∆ουμάς, Μισέλ Φουκώ, Τζωρτζ Στάινερ, Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ, Μετίν Αρντιτί, Μαϊλίς Ντε Κερανγκάλ, Μισέλ Σερ κ.ά. Οι Εκδόσεις
Καλέντη, με σταθερή παρουσία στον εκδοτικό χώρο και επιμονή
στην ποιότητα, επιδιώκουν τη δημιουργία συνθηκών υλοποίη-

σης καινοτόμων ιδεών με αποδέκτη πάντα το βιβλιόφιλο κοινό.
Το 2012, περνώντας σε μια νέα εποχή, οι Εκδόσεις μεταστεγάστηκαν σε νέο χώρο στο Ελληνικό. Στη νέα διεύθυνση (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 76), στεγάζονται τα γραφεία του Εκδοτικού
Οίκου, το Βιβλιοπωλείο-Art Shop και ο Πολυχώρος των Εκδόσεων Καλέντη, όπου υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι μικροί μας φίλοι έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους
συγγραφείς, να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις,
αφηγήσεις, βιωματικά δρώμενα, με στόχο την ψυχαγωγία και τη
φιλαναγνωσία. Ο Πολυχώρος των Εκδόσεων φιλοξενεί λέσχη
ανάγνωσης για ενήλικες και για παιδιά, πρωτότυπες παρουσιάσεις βιβλίων, σεμινάρια, παραστάσεις και παιδικά πάρτι, αποτελώντας έναν οικείο σε όλους χώρο, ένα φιλόξενο στέκι γνώσης,
συνάντησης και γόνιμης επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΥΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

· Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ, Μετάφραση: Μαρία
Γαβαλά
· Πορφυρά Ποτάμια, Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ
· Εγώ είμαι ο Τζόναθαν Σκρίβενερ, Κλοντ Χάουτον (σειρά Επιλεγμένα Έργα
Λογοτεχνίας), Μετάφραση: Αλέξανδρος Καλοφωλιάς
· Ο σύζυγός της, Λουίτζι Πιραντέλο (σειρά Επιλεγμένα Έργα Λογοτεχνίας),
Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
· La briscola in cinque (Παιχνίδι για πέντε), Marco Malvaldi (Αστυνομική
Λογοτεχνία), Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
· Il gioco delle tre carte, Marco Malvaldi (Αστυνομική Λογοτεχνία), Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
· Η παγίδα, Melanie Raabe, Μετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου
ΠΟΙΗ Σ Η

· Βροχή και λιακάδα, Ζακ Πρεβέρ, Μετάφραση: Γιάννης Θηβαίος

∆ΟΚ ΙΜΙΟ

· Oιδίπους, Lowell Edmunds (σειρά Θεοί και Ήρωες του Αρχαίου Κόσμου),
Μετάφραση: Κατερίνα Μαργαρίτη
· Πώς να προλάβετε τον καρκίνο, Νταβίντ Καγιάτ, Μετάφραση: Σοφία ∆ιονυσοπούλου
· Το σύμπαν στα χέρια σας, Κριστόφ Γκαλφάρ, Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος
· Συνομήλικοι εν δράσει – Από απλός παρατηρητής ενεργός υποστηρικτής,
Έλεν Κάουι, Πάτι Γουάλις, Μετάφραση: Ευαγγελία Σιαφαρίκα, Ειρήνη Αμανάκη
ΕΙΚ ΟΝΟ ΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΒΙΒΛ ΙΑ ΓΙΑ Π Α Ι ∆ Ι Α

· Οι σαράντα χρυσές σερπαντίνες, Ευγένιος Τριβιζάς
· Για μια φούχτα μπάμιες, Ευγένιος Τριβιζάς (θεατρική σειρά Η Αυλαία
των Θαυμάτων)
· Η Κούλα η κατσικούλα και το κλεμμένο τραγούδι, Ευγένιος Τριβιζάς
(θεατρική σειρά Η Αυλαία των Θαυμάτων)
· Tα γουρουνάκια κουμπαράδες, Ευγένιος Τριβιζάς (θεατρική σειρά Η
Αυλαία των Θαυμάτων)
· Το χαμένο σωσίβιο, ∆ήμητρα Φώτου, Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

· Ένα κορίτσι στο Άουσβιτς, Sessi Frediano
* Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Η ψυχαναλύτρια συγγραφέας: Η συγγραφέας-φαινόμενο από το Νιο Χωριό Χανίων,
μια ευγενής και αθόρυβη παρουσία στον εκδοτικό χώρο, έχει ένα απίστευτα μεγάλο και
πιστό κοινό που με τα βιβλία της ψυχαγωγείται και ψυχαναλύεται.
Μανώλης Πιμπλής, Τα Νέα

■
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

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

■
Η συγγραφέας Αλκυόνη Παπαδάκη έχει
δώσει αξιόλογα δείγματα σύνθετης γραφής, κείμενα με πλοκή και συγχρόνως ποιητικά. Εκεί που ξεφεύγει από το ρεαλιστικό
στοιχείο και την απόδοση της ωμής πραγματικότητας, συναντάς υπέροχες ποιητικές
εκτινάξεις, που ξαφνιάζουν και δίνουν άλλη
διάσταση στα πράγματα· συνήθως μετριάζουν την τραγικότητα της πραγματικότητας,
που ζουν οι ήρωες μέσα από τη δική της αισθαντικότητα.
Ελένη Χωρεάνθη, Ριζοσπάστης
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Θα ξανάρθουν
τα χελιδόνια

Σ’ ένα γύρισμα της ζωής
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
«OI ΠΕΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ», PUBLIC, 2014
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ISBN: 978-960-219-329-7
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 384

ISBN: 978-960-219-275-7
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 264

Η Αλκυόνη και σ’ αυτό το βιβλίο της, εκτός
από γενναιόδωρη, θα αποδειχθεί και πολύ
τολμηρή. Τσιγγάνοι και άστεγοι, διπλοί γάμοι
και κρυμμένα παιδιά, άνθρωποι διαφορετικοί
θα συναντηθούν και θ’ αγαπηθούν, θα ξαναβρούν τον δρόμο έστω κι από το παράθυρο,
επιτρέποντας στα χελιδόνια να επιστρέψουν.

Έργο βασισμένο στους σύγχρονους προβληματισμούς του κάθε Έλληνα και της κάθε
Ελληνίδας. Μια απεικόνιση της ελληνικής
πραγματικότητας, της δικής μας ελληνικής
κοινωνίας.
Νάγια Κωστοπούλου-Μπελαούρη

fractalart.gr


9 789602 193297

9 789602 192757
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Τι σου είναι
η αγάπη τελικά...

Αν ήταν όλα... αλλιώς

ISBN: 978-960-219-242-9
Τιμή: 17,37€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 336

ISBN: 978-960-219-218-4
Τιμή: 17,23€
∆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, Ταχυδρόμος

9 789602 192184
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
Το ταξίδι
που λέγαμε

Στο
ακρογιάλι
της ουτοπίας

ISBN: 978-960-219-195-8
Τιμή: 18,18€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 394

ISBN: 978-960-219-164-4
Τιμή: 16,11€
∆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
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

9 789602 191125

Βαρκάρισσα της χίμαιρας
9 789602 191293

Στον ίσκιο των πουλιών

Τιμή: 17,31€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 381

Τιμή: 15,87€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 369

ISBN: 978-960-219-129-3
Ο Ισκιος 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.

ISBN: 978-960-219-112-5
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 190593

Αμάν… αμάν!
9 789602 190036

Η μπόρα

Τιμή: 9,62€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 198

Τιμή: 12,98€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 250

ISBN: 978-960-219-003-6
Είναι από τα βιβλία που δεν τα αφήνεις πριν
φτάσεις στην τελευταία σελίδα.

ISBN: 978-960-219-059-3
Πρωτότυπη γραφή, ρεαλιστική προσέγγιση
των αντιηρώων της, φιλοσοφική διάθεση
στη συμβολική προέκταση του μύθου της.

∆ημήτρης Μουρατίδης, Νέο Βήμα

Παράσχος Παρασός, Ροδιακή
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ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

9 789602 190371

Σκισμένο ψαθάκι
9 789602 190791

Οι κάργιες

Τιμή: 9,62€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 154

Τιμή: 12,98€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 241

ISBN: 978-960-219-079-1
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.

ISBN: 978-960-219-037-1
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

Τιμή: 9,62€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 156
ISBN: 978-960-219-022-7
Ένα μυθιστόρημα με ονειρικά χρώματα και
αλληγορικές παραστάσεις που απεικονίζουν
τη σημερινή πραγματικότητα.

9 789602 192115

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Το κόκκινο σπίτι
9 789602 190227

Το χρώμα του φεγγαριού

Τιμή: 9,62€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 170
ISBN: 978-960-219-211-5
Ένα βιβλίο με έντονη δράση που κεντρίζει
αδιάκοπα το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Πέπη ∆ρακάκη, Εμείς και το βιβλίο

Κώστας Τραχανάς, Μαχητής
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Το τετράδιο
της Αλκυόνης

Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα

ISBN: 978-960-219-096-8
Τιμή: 18,27€ • ∆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: 978-960-219-147-7
Τιμή: 14,42€ • ∆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.

ISBN: 978-960-219-091-3
Τιμή: 15,87€
∆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.
Πόπη ∆ιαμαντάκου, Τα Νέα

Αφροδίτη Τσέτλακα, Πατρίδα
9 789602 190913
9 7 8 9 6 0 2 1
91477

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

M Α Ν Ο Λ Η Σ Π ΡΑΤ Ι Κ Α Κ Η Σ
Σύνδρομο Fregoli
Tο τίμημα να είσαι ένας άλλος
την τραγικότητά τους, μετατρέπονται σε μια
μεγαλειώδη αλληγορία για το κατακερματισμένο και εφιαλτικά αποπροσωποποιημένο
σύγχρονο άνθρωπο της νεωτερικότητας.
Κι ενώ ο αναγνώστης συναντά αδύναμες
ψυχές που δεν αντέχουν την τόση πραγματικότητα και σκηνοθετούν ένα δικό τους
ανύπαρκτο κόσμο, καταδύεται στο έρεβος
της ψυχής του άλλου, για να μεταβεί σε μία
ψυχο-κοινωνιολογική αναζήτηση γύρω από
την «ταυτότητα» και τον πολιτισμό μας. Στον
απόηχο των ιστοριών ένα ερώτημα απαιτεί
να απαντηθεί: Μήπως εντέλει ο πολιτισμός
μας είναι αυτός που νοσεί, με την ακόρεστη
απληστία του και την απώλεια κάθε πηγαίου
και αυθεντικού;
■
ISBN: 978-960-219-278-8
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 312

Τo Σύνδρομο Fregoli προτείνει έναν αποτελεσματικό συνδυασμό ψυχιατρικής και λογοτεχνικής «αφήγησης».

Με σκηνικό του την αυτοκρατορία της ψυχής, ο Μανόλης Πρατικάκης αξιοποιεί με
απαράμιλλη δεξιοτεχνία την πρώτη ύλη
του –το φαντασιακό παράδοξο κόσμο του
νου και τις εκτροπές του–, μεταμορφώνοντας τρία πρόσωπα που νοσούν ψυχικά σε
τρεις γοητευτικές λογοτεχνικές περσόνες.
Οι φιγούρες, μέσα στην καθημερινότητα και

Η Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, με τις
φθαρμένες αξίες, τα υποκριτικά κρυμμένα πάθη
και τα ψυχικά αδιέξοδα των ανθρώπων.

Τάσος Γουδέλης, Το ∆έντρο

Ευριπίδης Γαραντούδης, Τα Νέα

Οι ζωές τριών ηρώων, που τόσο γλαφυρά περιγράφονται, δίνουν πολλαπλές ευκαιρίες να αναλογιστεί κανείς τα της ανθρώπινης μοίρας.
Ιωάννα Σουφλέρη, Το Βήμα

9 789602 192788



ΕΛ Λ ΗΝΙ ΚΗ ΠΕ Ζ ΟΓΡΑΦ ΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
Λίλιθ
Από γράμμα σε γράμμα

Η Ελένη Γκίκα απευθύνεται σε απαιτητικούς
αναγνώστες που αναζητούν από ένα βιβλίο
να εγείρει ερωτηματικά, παρά να παράσχει
έτοιμες απαντήσεις.
Γιάννης Φαρσάρης, συγγραφέας

■
∆ιαθέτει ευαισθησία, ποιητική φλέβα, φιλοσοφική διάθεση και κυρίως σεβασμό στον
αναγνώστη, στοιχεία που συνθέτουν μια
πραγματική λογοτέχνιδα.
Βίκυ Κόλλια, φιλόλογος

■
∆ίνει ένα αξιοπρόσεχτο και απόλυτα διακριτό στίγμα στη νεοελληνική πεζογραφία.
Βασιλική Πιτούλη, συγγραφέας

■
Περίφημη «υφάντρα» μ’ ένα λόγο ρευστό,
αλλά και σαφώς φιλοσοφικό με αρμονική
συμπύκνωση νοημάτων.
Χριστίνα Αλεξάκη, φιλόλογος

■
Η Ελένη Γκίκα γράφει γιατί υπάρχει, γιατί
υπάρχουμε. Κάθε φορά που γράφει, χτίζει
ένα πολύπλευρο σύμπαν.

ISBN: 978-960-219-310-5
Τιμή: 16,90€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 672
Το «βιβλιοφιλικό» μυθιστόρημα της Ελένης
Γκίκα θέλει να μας μεταφέρει ένα μήνυμα
πολύ απλό: ότι αγαπάς έναν «άλλον» άνθρωπο για να μπορέσεις πραγματικά ν’ αγαπήσεις τον εαυτό σου.
Βασίλης Βασιλικός

■
Σαράντα έξι ερωτικές επιστολές, ογδόντα
πέντε πυκνά κεφάλαια «τσέπης», συνθέτουν
ένα πανόραμα βιβλιοφιλίας, ένα εκθαμβωτικό βιβλιομανές καλειδοσκόπιο.
Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Lifo

Ζωή Σαμαρά, συγγραφέας


9 789602 193105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
Η Γυναίκα της
Βορινής Κουζίνας

Το Μπολερό
δεν ήταν του Ραβέλ

ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 2012
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ISBN: 978-960-219-254-2
Τιμή: 15,98€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 424

ISBN: 978-960-219-277-1
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 376

Η γνωστή συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας κατορθώνει να ενσωματώσει, αλλά και
να δέσει σε ένα αρμονικό αποτέλεσμα τους
φιλοσοφικούς στοχασμούς πληθώρας ανθρώπων του πνεύματος.

Ένα μυθιστόρημα υψηλής αισθητικής για
απαιτητικούς αναγνώστες.

Αρετή Νταραδήμου, Ελεύθερος Τύπος

■
Ένα αξιοπρόσεχτο και απόλυτα διακριτό στίγμα στη νεοελληνική πεζογραφία, μια ωδή
στη γυναίκα, που συγκινεί.
Βασιλική Πιτούλη, Βιβλιοφάγος

■
Λιτή αφήγηση ωστόσο ευθύβολη, με λέξειςβέλη βγαλμένες από τη φαρέτρα της τέχνης
του λόγου.

Πωλίνα Γουρδέα, bookbar.gr

■
Ένα βιβλίο πάνω στο οποίο πρέπει να διαλογιστείς, το οποίο «συγγράφεις» με τη συγγραφέα κατά την πορεία της ανάγνωσης.
Μπάμπης ∆ερμιτζάκης, Λέξημα

■
Σύνθετο, γοητευτικό βιβλίο μυστηρίου, ως
συνισταμένη πολλών λογοτεχνικών ειδών.
∆ημήτρης Φύσσας, Athens Voice

■
Ένα θρίλερ από βιβλία, χώμα και μουσική.
Αγγέλα Γαβρίλη, diavasame.gr

Τέσυ Μπάιλα, Κλεψύδρα


9 789602 192542

9 789602 192771

ΕΛ Λ ΗΝΙ ΚΗ ΠΕ Ζ ΟΓΡΑΦ ΙΑ

Ρ Ο ΥΛ Α Κ Α ΡΑ Κ ΑΤ Σ Α Ν Η

Μ Α Ρ Ι Α Ξ ΥΛ Ο Υ Ρ Η

Μάθημα σιωπής

Η νυχτερινή βάρδια
του καλλιγράφου

ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

ISBN: 978-960-594-000-3
Τιμή: 17,92€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 512

ISBN: 978-960-594-004-1
Τιμή: 14,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 296

Ένα βιβλίο αφιερωμένο στον κορυφαίο αριστοφανικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Θύμιο
Καρακατσάνη, αληθινό, συγκινητικό, αιχμηρό και αποκαλυπτικό, όπως ταιριάζει στην
προσωπικότητά του, ένα βιβλίο μνήμης, μια
πηγαία, από καρδιάς κατάθεση της συνοδοιπόρου του Ρούλας Καρακατσάνη.

Καθώς το άλλοτε ορεινό χωριό Νιόφυτο
μετατρέπεται σε παραθαλάσσιο θέρετρο,
οι τρεις Ραγκουδαίοι θα κλειστούν μέσα σε
έναν λαβύρινθο από γλυπτά πουλιά και θα
πληρώσουν το ακριβό αντίτιμο για το αίμα
που κουβαλά η οικογένεια στις πλάτες της.

9 789605 940003

9 789605 940041



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Μ Α Ρ Ι Α Ξ ΥΛ Ο Υ Ρ Η
• Βραβείο
Ελληνικού
Μυθιστορήματος
2012,
περ. (δε)κατα
“The Athens
Prize for
Literature”

μαρία ξυλούρη

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

• Υποψήφιο
για το Βραβείο
Αναγνωστών
2012

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

petrocs_komm_ .indd 1

23/1/2010 8:39:00 μ

Πώς τελειώνει ο κόσμος

Rewind

ISBN: 978-960-219-260-3
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 352

ISBN: 978-960-219-221-4
Τιμή: 14,35€ • ∆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


ΕΛ Λ ΗΝΙ ΚΗ ΠΕ Ζ ΟΓΡΑΦ ΙΑ

9 789602 192948

Ε Ι Ρ Η Ν Η Κ Ρ Ι Τ Σ Ω ΤΑ Κ Η
9 789602 192924

∆ Ι Ο Ν ΥΣ Η Σ Κ Ο Τ Σ Ω Ν Η Σ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ

Η Σχολή
των Απλών
Μια παραμυθένια ιστορία
για την αυτοεκτίμηση,
τις αξίες της ζωής
και τη Θετική Δράση

3η έκδοση

kritso_ex.indd 1

15/12/2013 10:25:26 μ

Το ταξίδι
ISBN: 978-960-219-292-4
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 368
Με σημείο εκκίνησης τον Πύργο της προπολεμικής Ελλάδας, ο ∆ιονύσης Κοτσώνης διαγράφει
μία διαδρομή ζωής μεστής από εμπειρίες. Μια ενδιαφέρουσα κατάθεση οκτώ δεκαετιών, αλλά και
μια γλαφυρή καταγραφή του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού πλαισίου που τις συνοδεύουν.

H Σχολή των Απλών
ISBN: 978-960-219-294-8
Τιμή: 11,27€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 280
Μια παραμυθένια ιστορία που αναδεικνύει τις
αξίες της ζωής, τη σημασία της αυτοεκτίμησης,
καθώς και τη Θετική ∆ράση, ένα αποτελεσματικό
πρόγραμμα αυτοβοήθειας που προσφέρει γνώση μέσα από το δρόμο της απλοποίησης, για να
βγούμε από κάθε ατομική και κοινωνική κρίση.

11 λέξεις
ÊÍŬÇºŢ 40 »À¾º¾ÄŠÌÑÅ

ºŠ ¸š Ê¼ ¾Ê ÉÇ ÏŪ ÁÇ ŠÄ Ï¼ ¿Š ÌÉÀ
Â¸ É¸ Âţ» ÍÏ ÂŦÀ Ä¸ ÍÌ ÄÇ ÂÀ» Â¸ ¸Å
ţ Ë ŦÅ ÊÊ ÌŠ
Ë ¸ ţ¸
À ¸ ÎÍ
Ŭ
Ç

»À¸ºÑÅÀÊÄŦË «ŦºÑšÏÅ¾Ë»

Συλλογή 40 διηγημάτων/∆ιαγωνισμός «ΛόγωΤέχνης»
ISBN: 978-960-219-282-5
Τιμή: 10,33€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 200
Έντεκα λέξεις αποτέλεσαν το βασικό υλικό των διηγημάτων που
διακρίθηκαν στο ∆ιαγωνισμό ∆ιηγήματος «ΛόγωΤέχνης» 2012.
Μία συλλογή σαράντα διηγημάτων, ένα μικρό ανθολόγιο αποτύπωσης της εποχής μας μέσα από τα μάτια της λογοτεχνίας.

9 789602 192825
15/12/2013 10:36:04 μ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟ∆ΑΝΑΚΗΣ

9 789602 190845

Οι δρόμοι
της θάλασσας
9 789602 191934

Στα λιμάνια
του κόσμου

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

3/2/2007 11:33:49

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.

ISBN: 960-219-084-1
Τιμή: 9,62€ • Σελίδες: 247
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Ένα βιβλίο που περιγράφει αυθεντικές ιστορίες
από τη σκληρή ζωή του καραβιού, τον επικίνδυνο κόσμο της άγριας θάλασσας και το δύσκολο
κόσμο του λιμανιού.
∆ημήτρης Μουρατίδης, Νέο Βήμα

Ταξιδευτές στα πέλαγα
ISBN: 978-960-219-276-4
Τιμή: 14,08€ • Σελίδες: 384
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

9 789602 192764

ISBN: 978-960-219-193-4
Τιμή: 11,48€ • Σελίδες: 197
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Με το βιβλίο Ταξιδευτές στα πέλαγα ο συγγραφέας πέτυχε να μας κάνει
συνταξιδευτές και να μας καταστήσει κοινωνούς βιωμάτων, εμπειριών,
γνώσεων, αγωνιών με άρωμα θαλασσινό και να μας ξεναγήσει σε ένα
ολόκληρο κόσμο αλλοπρόσαλλο, κόσμο-υπόκοσμο, κολασμένο αλλά
και ονειρεμένο.
Μιλτιάδης Παπαδάκης, φιλόλογος



Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

Επιλεγμένα Έργα Λογοτεχνίας Η νέα σειρά λογοτεχνίας, με επιλογές σημαντικών συγγραφέων της παγκόσμιας βιβλιοθήκης, κλασικών αριστουργηματικών κειμένων, καθώς και
βιβλίων που μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά.

Α ΛΦ Ρ Ε Ν Τ Ν Τ Ε Μ Π Λ Ι Ν

Νέα σειρά

Οι δύο φίλες και η
υπόθεση φαρμακείας
Μετάφραση: Γιώτα Λαγουδάκου
ISBN: 978-960-219-993-0
Τιμή: 12,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 160
Μια νεαρή γυναίκα δολοφονεί τον άντρα της με τη βοήθεια της
φίλης της. Τι ήταν αυτό που την ώθησε σε μια τέτοια πράξη; Ποια
ήταν τα κίνητρα για μια τέτοια απόφαση; Ο Άλφρεντ Ντέμπλιν
αφηγείται με παραστατικότητα ένα από τα πιο γνωστά εγκλήματα στη ∆ημοκρατία της Βαϊμάρης, μετατρέποντας συγχρόνως τη
θρυλική ιστορία της φαρμακείας σε ένα εξαιρετικό λογοτεχνικό
κείμενο.

9 789602 199930

Υπό έκδοση

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση


Μετάφραση: Αλέξανδρος Καλοφωλιάς

ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΤΙΝ ΑΡΝΤΙΤΙ
Ο Μαέστρος

Το Τουρκάκι
ΒΡΑ ΒΕ Ι Ο JE A N G I O N O

ÁÐ¹ÊÎÊÐÅÐ¹

¡£¢¡
ÔÐÄÎÏ¹ÍÃÈ¼

3η έκδοση

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-299-3
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 400

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-262-7
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320

Ένα μυθιστόρημα-στοχασμός πάνω στη μαγεία
της κλασικής μουσικής, στο απρόβλεπτο της
ύπαρξής μας, στη δύναμη του τυχαίου, στις αβύσσους της ανθρώπινης ευθραυστότητας και στην
ανεξάντλητη γονιμότητα της τέχνης.

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.

9 789602 192993

9 789602 192627



Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

Μ Α Ϊ Λ Ι Σ Ν Τ Ε Κ Ε ΡΑ Ν Γ Κ Α Λ
Γέφυρα ζωής

σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία, ανάμεσά τους
και το λογοτεχνικό βραβείο Charles-Brisset από
τη Γαλλική Ψυχιατρική Ένωση.

■

Ν Τ Ε

Μ Α Ϊ Λ Ι Σ
Κ Ε Ρ Α Ν Γ Κ Α Λ

Γ Ε Φ Υ Ρ Α

Ζ Ω Η Σ

ΒΡΑΒΕΙΑ 2014
RTL-Lire Relay des Voyageurs avec «Europe 1» PierreEspil Paris Diderot - Esprits libres Orange du livre
Charles-Brisset
Du meilleur roman du magazine Lire
Des Lecteurs L’Express - BFMTV Agrippa-d’Aubigné
Roman des étudiants France Culture - Télérama

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Στο ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο αυτό θέμα
–σε επίπεδο ανθρώπινο και λογοτεχνικό– η Κερανγκάλ αποφεύγει κάθε μελοδραματισμό. Οι
ιατρικές περιγραφές είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και πειστικές [...] και, παραδόξως, το μυθιστόρημα αποτελεί ύμνο στη ζωή, στη σαθρότητα
και την ευτέλειά της μάλλον, αλλά και ένα μήνυμα για να ζούμε με όλο μας το είναι τις δυνατές
στιγμές της δίχως να μεμψιμοιρούμε.
Les 8 plumes

■
Βυθίστηκα στο βιβλίο χωρίς να συνειδητοποιήσω τον τίτλο ή την περίληψη στο οπισθόφυλλο:
γιατί το διάβασμα είναι εκτός απ’ όλα τ’ άλλα και
άλμα στο άγνωστο, στοίχημα, συνενοχή, υπόσχεση, κίνδυνος.
Le Monde

■
Μετάφραση: Σοφία ∆ιονυσοπούλου
ISBN: 978-960-219-990-9
Τιμή: 14,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21εκ.
Σελίδες: 288
Ένα μυθιστόρημα για τη μεταμόσχευση οργάνων,
για τη ζωή και τον θάνατο. Η Κερανγκάλ μελετά
με θαυμαστή δεξιοτεχνία τις αντοχές του ανθρώπινου σώματος και της ανθρώπινης ψυχής. Το
ιδιαίτερο –κοφτό και ασθμαίνον– ύφος της μας
εισάγει σε ένα σύμπαν ερμητικό, όπου οι χειρουργοί δίνουν την προαιώνια μάχη τους για τη
σωτηρία της ζωής, έχοντας στη διάθεσή τους τα
τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης. Το βιβλίο,
κατακτώντας κοινό και κριτικούς, απέσπασε δέκα


Η Κερανγκάλ μετατρέπει μια μεταμόσχευση καρδιάς σε αριστουργηματική λογοτεχνική εποποιία.
L’Obs

ΒΡΑΒΕΙΑ 2014 RTL-Lire ■ Relay des Voyageurs

avec «Europe 1» ■ Pierre-Espil ■ Paris Diderot Esprits libres ■ Orange du livre ■ Charles-Brisset
■ Du meilleur roman du magazine Lire ■ Des
Lecteurs L’Express - BFMTV ■ Agrippa-d’Aubigné
■ Roman des étudiants France Culture - Télérama
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ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΖΕΪΝ ΤΖΟΝΣΟΝ

Ν ΤΑ Β Ι Ν Τ Κ Α Γ Ι ΑΤ

Η γυναίκα του σουλτάνου

Ζούμε για την αγάπη

Μετάφραση: Αλέξανδρος Καλοφωλιάς
ISBN: 978-960-219-995-4
Τιμή: 15,96€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 568

Μετάφραση: Κέλλυ Ιωαννίδου
ISBN: 978-960-219-992-3
Τιμή: 8,45€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 128

H Γυναίκα του σουλτάνου είναι κάτι περισσότερο
από ένα ιστορικό μυθιστόρημα: ξεχειλίζει από
ένταση, μαγεία, θρησκοληψία, δολοπλοκίες και
ίντριγκες, έρωτα, σεξ, και κάθε είδους τρέλα.

Ένα συγκινητικό αφήγημα, βασισμένο σε μια
αληθινή ιστορία αγάπης, από τον διακεκριμένο
ογκολόγο και μεγάλο ουμανιστή Νταβίντ Καγιάτ,
ο οποίος γνωρίζει πόσο σπουδαίο είναι να αγωνίζεται κανείς, έως την τελευταία στιγμή, για τις
ανθρώπινες αξίες και τη χαρά της ζωής.

Reading Through Life

9 789602 199954
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Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

Π Ο Λ Μ Ο ΡΑ Ν

Μ Ο Ν Ι Κ Α Σ Α Β Ο ΥΛ Ε Σ Κ Ο ΥΒ Ο Υ∆ Ο Υ Ρ Η

Λιούις και Ειρήνη

Οι κόρες Νίκα
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Μετάφραση: Βάσω Νικολοπούλου,
Νίκη Καρακίτσου-Dougé
ISBN: 978-960-219-286-3
Τιμή: 11,27€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 216

Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη,
Συλβάνα ∆επούντη
ISBN: 978-960-594-003-4
Τιμή: 19,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 440

Στο Λιούις και Ειρήνη αναδεικνύεται με τον
πλέον περίτεχνο τρόπο η δύναμη της πένας του
Π. Μοράν αλλά και η βαθιά γνώση του για την
αριστοκρατική –και όχι μόνο– τάξη του τότε Ελληνισμού.

Θρίλερ, ιστορικό μυθιστόρημα, μυθιστόρημα
ιδεών: η ιστορία πέντε γενεών Ελλήνων που
έζησαν στη Ρουμανία, αλλά και σε άλλα μέρη του
κόσμου, για να επιστρέψουν τελικά και πάλι στην
Ελλάδα.

Τίνα Μανδηλαρά, Πρώτο Θέμα
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ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΥΚ ΜΠΟΣΙ
Ο Φρόιντ στο Μανχάταν
BESTSELLER
...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: 18,18€ • ∆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
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Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

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

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.
Le Figaro

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

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

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-241-2
Τιμή: 21,13€ • ∆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.
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Υπό έκδοση: • Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές
• Πορφυρά ποτάμια

ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ζ Α Ν - Κ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Γ Κ ΡΑ Ν Ζ Ε
Καϊκέν
Το μαχαίρι της τιμής και της αγάπης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΖΑΝ-ΚΡΙΣΤΟΦ

ΓΚΡΑΝΖΕ
ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ένα ψυχολογικό θρίλερ που είναι, ταυτοχρόνως,
και ένα ευφυέστατο αστυνομικό, με κινηματογραφική πλοκή και πολλαπλή επιδίωξη: να αναδείξει
το χάσμα αλλά και τις γέφυρες του δυτικού και
του ιαπωνικού κόσμου και πολιτισμού. Τις κοινές
ρίζες, και τις διαφορετικές τεχνικές. Αποτελώντας κατά βάση μια σπουδή στη γέννηση και στην
αναγέννηση, στον ηττημένο άνθρωπο και στον
αυτόχειρα νικητή. [...] Τριτοπρόσωπη αφήγηση,
αποκαλυπτικοί διάλογοι οι οποίοι αποτελούν πολιτισμικούς, τελικά, διαλόγους, χαρακτήρες που
αναδεικνύονται πρώτα από τα ελάχιστα, ένας κόσμος βίαιος που ξεκινά από την ίδια του τη γέννηση, η απάθεια που είναι το μέγιστο πάθος, η
αγάπη που, τελικά, γίνεται Καϊκέν. Τα θρίλερ του
Γκρανζέ είναι το υπαρξιακό μας θρίλερ.
Ελένη Γκίκα, ﬅractalart.gr

Μετάφραση: Μαρία Γαβαλά
ISBN: 978-960-219-315-0
Τιμή: 18,31€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 568
Ένα μυθιστόρημα πλούσιο σε δράση και συναισθήματα, σε μυστήριο και συνεχείς ανατροπές.
Σκληρό και ταυτοχρόνως τρυφερό, ακραίο και
γοητευτικό. Μια σκέψη πάνω στα χάσματα αλλά
και στις γέφυρες μεταξύ δυτικού και ιαπωνικού
πολιτισμού. Μια καταγγελία της βίας και της ωμότητας των σύγχρονων μητροπόλεων, που μόνο
βία και ωμότητα μπορούν να γεννούν, διαιωνίζοντας έτσι έναν κύκλο φρίκης.

Ένα στοιχείο του μυθιστορήματος που τέρπει τον
αναγνώστη είναι οι αισθαντικές περιγραφές του
Παρισιού, μιας μεγαλούπολης ιδανικής ως χώρου δράσης μιας νουάρ ιστορίας. [...] Παράλληλα
ο Γκρανζέ επιχειρεί να μιλήσει για τους Γιαπωνέζους, τα ήθη και τις παραδόσεις τους, τον πολιτισμό τους (τους σαμουράι, τις γκέισες, το σούσι,
το χαρακίρι, τη Sony), τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο (Γιούκιο Μισίμα, Γιασουνάρι Καουαμπάτα, Ακίρα Κουροσάουα, Τοσίρο Μιφούνε),
τις ιαπωνικές πόλεις και ιδίως για το Τόκιο, μια
πόλη-καλειδοσκόπιο, όπου δρουν οι ήρωές του
όταν αφήνουν το Παρίσι.
Φίλιππος Φιλίππου, Το Βήμα



Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

Ο Ν Τ I N Ν ΤΟ Υ Π Ε Ϊ Ρ Ο Ν
Και το παραμύθι δεν τελείωσε

Bestseller

γνωστών και μιλάει στην καρδιά μας, με τρόπο
αλληγορικό, για όσα τελειώνουν και για το διαρκές ξεκίνημα της ζωής. Για όλες τις πιθανότητες,
για κάθε αρχή και για κάθε τέλος. Και το σπουδαιότερο, μας βοηθάει να ζούμε τη ζωή... ως το
τέλος! Και το παραμύθι δεν τελείωσε εκδόθηκε για
πρώτη φορά το 2001 στο Μεξικό και σε λιγότερο
από δύο χρόνια έγινε bestseller, περνώντας από
χέρι σε χέρι, από στόμα σε στόμα. Το βιβλίο έχει
διαβαστεί και ξαναδιαβαστεί, έχει χαριστεί, δανειστεί και προταθεί από αναγνώστες όλων των
ηλικιών, όλων των κατηγοριών, διαφορετικών
θρησκειών, προτιμήσεων και χωρών, γιατί άγγιξε
βαθιά την καρδιά και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

■

Μετάφραση: Αλέξης Αδρακτάς
ISBN: 978-960-219-311-2
Τιμή: 11,27€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 208
Μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, τους κρυμμένους φόβους που μας παραλύουν και την επιθυμία μας για ελευθερία. Για το πόσο αναγκαίο αλλά
και μεγαλειώδες είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας, να τρυπώσουμε στο παρελθόν, να καταλάβουμε ποιοι είμαστε κι από πού ερχόμαστε, ώστε
να μάθουμε πού πάμε. Ένα παραμύθι που μαγεύει
με την απλότητά του όλες τις ηλικίες των ανα-
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Χωρίς δεύτερη κουβέντα, το καλύτερο βιβλίο του
2014. Τα έχασα με την ομορφιά του, με την αλήθεια του, με την τρυφερότητά του, με τη σπάνιας
αισθητικής δομή του. Επιπλέον, ο προικισμένος
αυτός συγγραφέας καταγράφει, με εκπληκτικής
κομψότητας σαρκασμό, τους φόβους των ανθρώπων, προπάντων δε το φόβο τους απέναντι
στην ελευθερία. […] Ο γρήγορος και εντυπωσιακά αληθοφανής ρυθμός του βιβλίου, η βαθιά
φιλοσοφία του που, ωστόσο, κάθε άλλο παρά
δυσνόητη είναι και, εν τέλει, το αριστουργηματικό
φινάλε θα σας μαγέψουν. Όσο για τους συμβολισμούς, ένα σας λέω μονάχα: ο Odin Dupeyron,
που θα ήθελα να τον γνωρίσω, τους παίζει στα
δάχτυλά του. Ναι, όπως διαβάζω στο οπισθόφυλλο: «πρόκειται για ένα γνήσιο έργο τέχνης».
Προσωπικά μάλιστα πιστεύω ότι όχι απλώς συναγωνίζεται τον Μικρό Πρίγκιπα αλλά, σε πολλά
σημεία, τον ξεπερνά κιόλας.
Ανδρέας Κούνιος, Αλήθεια Online

ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΡOΜΠΕΡΤ ΝΤΕ ΜΠΟΡΝΤ
Ο Βάτραχος στο ντιβάνι

Bestseller

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: 11,27€ • ∆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.

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
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Μ Ι Κ Α Β Α ΛΤΑ Ρ Ι
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Ο περιπλανώμενος
ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÌÕÈÉÓÔÏÑÇÌÁ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Ο Ετρούσκος

Mika Waltari

Ο Ετρούσκος
ÌåôÜöñáóç:

Ì AÑÉÁ Ì AÑÔÆÏÕÊÏÕ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

.indd 1

2/5/2012 12:25:37 μμ

Μετάφραση: Γιάννης Σπανδωνής
ISBN: 978-960-219-300-6
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 436

Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-256-6
Τιμή: 17,84€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 696

Ένα από τα αριστουργήματα του μεγάλου Φινλανδού συγγραφέα Μίκα Βάλταρι, όπου η μυθοπλασία πλέκεται αριστοτεχνικά με την ιστορική
πραγματικότητα, κάνοντας ένα ταξίδι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα χρόνια του Σουλεϊμάν
του Μεγαλοπρεπή.

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.

9 789602 193006

9 789602 192566



ΞΕΝ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

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

Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-134-7
Τιμή: 19,23€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 506

Μετάφραση: Μαρία Μαρτζούκου
ISBN: 978-960-219-186-6
Τιμή: 27,75€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 897

Ένα από τα πιο διάσημα ιστορικά μυθιστορήματα
με θέμα το Βυζάντιο και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους,
δημοσιευμένο στα Φινλανδικά το 1952 (ακριβώς 500 χρόνια μετά το 1453). Εξαιρετική η
αφηγηματική τεχνική και η καθαρή, λιτή γραφή
του Βαλτάρι.

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.

Παναγιώτης Αγαπητός, Το Βήμα

9 789602 191347

9 789602 191866



Ξ ΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦ ΙΑ

ΓΚΥ ΝΤΕ ΜΩΠΑΣAΝ
Ο Φιλαράκος είναι ένα συναρπαστικό ντοκουμέντο. Παρακολουθώντας την κοινωνική άνοδο του κεντρικού ήρωα, έχουμε μια
πιστή και αυθεντική τοιχογραφία μιας ολόκληρης εποχής που δεν
μπορεί να μη σε παρασύρει σε συσχετισμούς με την τωρινή. Εκεί
όπου ο Μωπασάν μοιάζει να δημιουργεί με απόλαυση είναι όταν
ζωγραφίζει γυναικείους χαρακτήρες. Η δύναμη των γυναικών είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη νομική υπόστασή τους. Στο βιβλίο
έχουμε κάποια στοιχεία που θα ήταν πολύτιμα για έναν ιστορικό
του φεμινισμού.

 

¤
M

O

9 789602 193129

Ο Φιλαράκος

O ¡´¶¬¼§µº½
¡

Λίνα Λυχναρά, Το Βήμα

¡ ¤   

Επανέκδοση

■
30/4/2014 11:18:18 μ

Μετάφραση:
Φώντας Κονδύλης
ISBN: 978-960-219-312-9
Τιμή: 11,27€ • Σελίδες: 424
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Το έργο του Μωπασάν είναι και πολιτικό, αλλά παράλληλα ένα συναρπαστικό αφήγημα, που διαβάζεται απνευστί.

Γ Ο ΥΩ ΛΤ Ε Ρ
ΣΚΟΤ

ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ
ΚΙΠΛΙΝΓΚ

Ιβανόης
Μετάφραση: Α. Γ. Σκορδίλης
ISBN: 960-219-107-4
Τιμή: 18,18€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 532



Γενναίοι
καπετάνιοι
Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 978-960-219-097-5
Τιμή: 9,57€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 234

9 789602 191187

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΟΥΜΑΣ
9 789602 190975

9 789602 191071

Γιώργος Νοταράς, Ελευθεροτυπία

Μύθοι και Θρύλοι
των Μεγάλων
∆ρόμων
Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 960-219-118-7
Τιμή: 12,02€
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 274

ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Π ΡΑΤ Ι Κ Α Κ Η Σ

Η αρχιτεκτονική
της ύπαρξης

Εκλογή από το έργο του

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
Η αρχιτεκτονική
της ύπαρξης

ƔƉƕƗƓƏƚ ƘƙƉƛƑƒƉƒƏƚ
ƍƒƓƗƋƏ ƉƘƗ ƛƗ ƍƙƋƗ ƛƗƜ

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

7/12/2014 9:03:46 μ

Pratikakis_ex2.indd 1

7/12/2014 9:04:13 μ

ISBN: 978-960-219-321-1
Τιμή: 8,45€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 80

ISBN: 978-960-219-325-9
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 256

Το παρόν και το παρελθόν, η ακμή και η παρακμή, ο έρωτας και ο θάνατος σε έναν ποταμό προσωπικών και βαθιά εξομολογητικών στίχων με
επίκεντρο τον άνθρωπο. Σαράντα τρία ποιήματα
που φωτίζουν την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και αφήνουν πίσω τους, στη σκιά,
την πολυπλοκότητά της.

Μία ευρεία επιλογή από το ποιητικό έργο του
βραβευμένου Μανόλη Πρατικάκη, ο οποίος έχοντας διανύσει πορεία τεσσάρων δεκαετιών στον
ποιητικό στίβο, από τη συλλογή Ποίηση 197174 (1974) μέχρι το σύνθεμα Κιβωτός (2012),
αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους Έλληνες ποιητές.

9 789602 193211

9 789602 193259



∆ΟΚΙ ΜΙ Ο / ΦΙΛΟΣΟΦ ΙΑ

9 789602 192337

Α Π Ο Σ ΤΟ Λ Ο Σ Μ Π Ε Ν ΑΤ Σ Η Σ
9 789602 191392

ΖΙΛ ΝΤΕΛΕΖ,
Φ Ε Λ Ι Ξ Γ Κ Ο ΥΑΤΑ Ρ Ι
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Tι είναι φιλοσοφία;

Θεωρία λογοτεχνίας

Μετάφραση: Τίνα Μανδηλαρά
ISBN: 978-960-219-139-2
Τιμή: 19,23€ • ∆ιαστάσεις: 17x23 εκ.
Σελίδες: 267
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.

ISBN: 978-960-219-233-7
Τιμή: 20,85€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 328
Το βιβλίο απευθύνεται σε απλούς αναγνώστες,
ειδικούς μελετητές, σπουδαστές, κάθε ενδιαφερόμενο για τη λογοτεχνία και κάθε έργο λόγου.

∆ομισμός και σημειωτική

∆ιονύσιος Καββαθάς, Το Βήμα

ΜΙΣΕΛ ΣΕΡ
Καιρός των κρίσεων



Μετάφραση: Λαοκρατία Λάκκα • Επιμέλεια: Β. Μπιτσώρης
Επίμετρο: Σταύρος Κατσανέβας • ISBN: 978-960-219-244-3
Τιμή: 11,27€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ. • Σελίδες: 136
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.
9 789602 192443

∆ΟΚ ΙΜΙΟ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

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
m
Μετάφρ ασ η

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
Επιμέ λ ει α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

ofilo.indd 7
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Μετάφραση: Π. Μπουρλάκης, Β. Μάστορης
ISBN: 960-219-110-4
Τιμή: 33,49€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 495

Μετάφραση: Χρυσούλα Γραμμένου
ISBN: 960-219-183-Χ
Τιμή: 24,88€ • ∆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



∆ΟΚΙ ΜΙ Ο / ΦΙΛΟΣΟΦ ΙΑ

ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ

ΦΙΛΙΠ ΝΤI ΦOΛΚΟ

Ιστορία της τρέλας
στην κλασική εποχή

Λεξικό της πορνογραφίας

Σε προσφορά
από 39,00€
μόνο 19,50€

ÍÊÓÆÌ
ÖÐÕËÙ

Υπό τη διεύθυνση του Φ ΙΛΙΠ ΝΤΙ Φ OΛΚO

Πρόλογος: ΖΑΝ-ΚΛΩΝΤ ΚΑΡΙΕΡ

Μετάφραση: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΥΚΙΑΣ

ƁŷŬŽƈƍſű

pornogr_exof.indd 2

1/10/2012 12:08:46 μμ

Μετάφραση: Πάρις Μπουρλάκης
ISBN: 978-960-219-194-1
Τιμή: 33,49€ • ∆ιαστάσεις: 12x17 εκ.
Σελίδες: 900

20/12/2007 7:01:24

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.
Γιάννης Παπαθεοδώρου, Ο Πολίτης

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 […].
Μικέλα Χαρτουλάρη, Τα Νέα

9 789602 191941



9 789602 192177

ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

K E N Ν ΤΑ Ο Υ Ν Τ Ε N

ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΙΦΟΡΝΤ

∆ίας

∆ιόνυσος

ΣΕΙΡΑ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
• ÈÅÏÉ ÊÁÉ ÇÑÙÅÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÁÉÏÕ ÊÏÓÌÏÕ •

Ken Dowden

ůŴŬŽ

2/9/2014 11:21:47 μ

Μετάφραση: Αφροδίτη Καμάρα
ISBN: 978-960-219-316-7
Τιμή: 15,02 • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 264

Μετάφραση: ∆ημήτρης Παλαιοθόδωρος
ISBN: 978-960-219-994-7
Τιμή: 15,09€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 256

Η σειρά Θεοί και Ήρωες του Αρχαίου Κόσμου φωτίζει με νέο τρόπο πολλά από τα πιο σημαντικά όντα
που έγιναν αντικείμενο λατρείας στην κλασική αρχαιότητα. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο σύγχρονο αναγνώστη να κατανοήσει τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο.
Υπεύθυνοι σειράς: ∆ημήτρης Παλαιοθόδωρος, Χρήστος Ζαφειρόπουλος

9 789602 193167

9 789602 199947



Υπό έκδοση: • Oιδίπους, Lowell Edmunds

Ι ΣΤΟ Ρ Ι Α / Π ΟΛΙΤΙΚΗ / ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΑ

9 789602 191132

9 789602 190944

Γ ΙΩΡΓΟΣ Β Ι ΤΩ Ρ ΟΣ

Μικρά της Κρήτης
κι έξυπνα

Χαρά σ’ εκείνον που γελά
με τα παθήματά του

ISBN: 960-219-113-9
Τιμή: 7,66€ • ∆ιαστάσεις: 12x19 εκ.
Σελίδες: 87

ISBN: 960-219-094-9
Τιμή: 11,48€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 197

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
9 789602 190555

9 789602 191668

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΠΩΚΟΣ

Η Κρήτη και η ιστορία της
ISBN: 960-219-055-8
Τιμή: 36,54€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
Σελίδες: 608


Ανωγειανά [5τομο έργο]
ISBN (σειράς): 978-960-219-166-8
Τιμή: 319,50€ • ∆ιαστάσεις: 17x24 εκ.
1ος τόμ.: Απόγονος των Κουρητών και Ιδαίων ∆ακτύλων

• 2ος τόμ.: Η ανωγειανή μαντινάδα • 3ος τόμ.: Το γλωσσικό
ιδίωμα των Ανωγείων • 4ος τόμ.: Στοιχεία από την υλική
και πνευματική ζωή των Ανωγειανών • 5ος τόμ.: Η γέννηση,
«οι χαρές» και ο θάνατος του Ανωγειανού

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚ Η / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ / ΕΥ ΖΗΝ

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ
Τι σημαίνει
εφηβεία σήμερα

Το σημειωματάριο
του γονιού

ΚΙΚΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ

KƉƊƇ ƓƆƘƑƓƆƁƊƁƊƇ

ƓƮ ƲƦƫƤƨƸƫƠƳƛưƨƮ
ƳƮƴ ƢƮƬƨƮƼ

τι σημ
μαίνει


σήμερα
Κ ΑΛ ΕΝ ΤΗΣ

9 789602 192672

ISBN: 978-960-219-267-2
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 320

1/10/2012 12:29:18 μμ

Kiki_imerologio_ex.indd 1

ISBN: 978-960-219-227-6
Τιμή: 18,10€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 412
1/6/2010 7:44:25 μ

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

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

KƉƊƇ ƓƆƘƑƓƆƁƊƁƊƇ

Α΄ τόμος

Β΄ τόμος

[8η έκδοση]

[5η έκδοση]

AŶƳƻƫƮƱ

ƂŶƳƻƫƮƱ

Κ ΑΛΕΝΤΗΣ

Κ ΑΛΕΝΤΗΣ

9 789602 191798
Kiki_b.indd 1

9 789602 192276

23/1/2010 8:36:01 μ

ISBN: 978-960-219-179-8
Τιμή: 18,18€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 433
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος

9 789602 192047
23/1/2010 8:35:34 μ

ISBN: 978-960-219-204-7
Τιμή: 18,18€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 443
Εικόνα εξωφύλλου: Κώστας Μητρόπουλος
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Σ Ο Υ Γ Κ Ε ΡΧ Α Ρ Ν Τ
Γιατί η αγάπη μετράει

Nέος τίτλος

Πρόκειται για ουσιώδες ανάγνωσμα που δεν
απευθύνεται μόνο στους γονείς, αλλά και σε
όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, σε όσους
ασχολούνται με τα κοινά, επί της ουσίας σε οποιονδήποτε νοιάζεται για την ευημερία των επερχόμενων γενεών.
Allan N. Schore, συγγραφέας

■
Ένα βιβλίο ζωτικής σημασίας – απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε γονιό, δάσκαλο, γιατρό και πολιτικό.
Daniel Goleman, συγγραφέας

■
Ένα υπέροχο βιβλίο. Θα το σύστηνα σε κάθε νέο
γονιό.
Virginia Ironside, συγγραφέας-δημοσιογράφος

Μετάφραση: Κώστας Σίμος
ISBN: 978-960-219-991-6
Τιμή: 19,00€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 464
Ένα σημαντικό όσο και χρήσιμο βιβλίο, που μας
εξηγεί γιατί η αγάπη παίζει τον κεντρικό ρόλο
όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά
τα πρώτα χρόνια της ζωής, καθώς και γιατί οι
πρώιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών και
γονιών έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε όλη τη διάρκεια του βίου ενός ανθρώπου.

9 789602 199916
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ΤΑΪΖΕΝ ΝΤΕΣΙΜΑΡΟΥ
Πνευματική άσκηση
- πνεύμα και αρετές

Η άσκηση Ζεν

Απόδοση του ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ στα ελληνικά
από τον ∆ημήτρη Πατσίλια
TAÚÇÆÎ ÎÔÆÓÊÍÂÒÐÕ

Ä
AÏÇÄÏÄ

ZEN
ΚΑΛΕΝΤΗΣ

3/2/2007 9:00:42

Μετάφραση: Λήδα Παλλαντίου
ISBN: 978-960-219-053-1 • Σελίδες: 339
Τιμή: 11,48€ • ∆ιαστάσεις: 12x16,5 εκ.
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.

9 789602 190531

ISBN: 978-960-219-291-7 • Σελίδες: 192
Τιμή: 9,39€ • ∆ιαστάσεις: 13x19 εκ.
Το ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ θεωρείται η Βίβλος του Ταοϊσμού, μιας «θρησκείας» με εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς. Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια
προσπάθεια ανάδειξης του πανανθρώπινου μηνύματός του, που αφορά την ουσία του ανθρώπου και του Σύμπαντος. Η απόδοση του ∆ημήτρη
Πατσίλια υπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, επιπλέον στέκεται με σεβασμό στο βαθύτερο νόημα
του αρχικού κειμένου και λειτουργεί με συνέπεια προς την άμεση σύνδεσή του, τον Ταοϊσμό.

9 789602 192917
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Ν Ι Κ Μ Π ΡΑ Ο Υ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΝ∆ΡΙΚΑΣ

Αγάπη-ΕπιθετικότηταΚατάθλιψη

Περιβαλλοντική:
Επιστήμη, Ηθική
και Εκπαίδευση

Ανακτώντας την ελευθερία και την υγεία

Μετάφραση: Σταύρος Νικολάου
ISBN: 978-960-219-314-3
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 256

ISBN: 978-960-219-996-1
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 280

Mια νέα προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης,
της ασθένειας και της υγείας της, της λειτουργικότητας και της δυσλειτουργικότητάς της.

Ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στο εκπαιδευτικό κοινό, συγχρόνως όμως αφορά και κάθε
ενεργό πολίτη που ενδιαφέρεται για τα θέματα
περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

9 789602 193143

9 789602 199961
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Ευσταθία Ο. Βαλιάντζα-Αφτιά

Η ενέργεια
του Εγκεφάλου

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

BINT™ENTZO KOPANTO

H ¶Y£A°OPEIA TPOºH

KAI H XOPTOºA°IKH ¢IATPOºH
OÈ ¯ÔÚÙÔÊ·ÁÈÎ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÂÓﬁ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì¿ÁÂÈÚ·
ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·

9 789602 191842

Β Ι Ν Τ Σ Ε Ν Τ Ζ Ο Κ Ο ΡΑ Ν ΤΟ
9 789602 192511

Ε ΥΣ ΤΑ Θ Ι Α
ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΑΦΤΙΑ

KA§ENTH™

Η ενέργεια
του εγκεφάλου

Η πυθαγόρεια τροφή
& η χορτοφαγική διατροφή

ISBN: 978-960-219-251-1
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 272

Μετάφραση: Αντωνία Τσίτσοβιτς
ISBN: 978-960-219-184-2 • Σελίδες: 181
Τιμή: 11,48€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

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.

Επιστροφή σε μια ελαφριά και υγιεινή διατροφή
εμπνευσμένη από τον Βιντσέντζο Κοράντο, τον
φημισμένο μάγειρα του 18ου αιώνα.

ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ
Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό
ISBN: 978-960-219-998-5
Τιμή: 26,29 € • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 504
Ένα χρήσιμο, εκλαϊκευμένο λεξικό, ένας απαραίτητος οδηγός
υγείας για όλους, από τον καθηγητή Καρδιολογίας Μιχάλη Κ. Κυριακίδη.

9 7 8 9 6 0 2 1 9 9 9 8
5
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Ν ΤΑ Β Ι Ν Τ Κ Α Γ Ι ΑΤ
Ο δρόμος της ελπίδας
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η ΕΛΠΙ∆Α • Η ΑΠΩΛΕΙΑ

Bestseller

Η σωστή αντικαρκινική
διατροφή
Å³¹ÉÂÍÑÆ
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Μετάφραση: Μαρία Γαβαλά
ISBN: 978-960-219-298-6
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 272
Το πόνημα του καθηγητή Καγιάτ, το οποίο αναμφίβολα πρέπει να διαβαστεί από όλους τους
ογκολόγους και τους φοιτητές Ιατρικής, μπορεί
επίσης να λειτουργήσει ως βάλσαμο για τους αρρώστους και τους συγγενείς τους.
Ιωάννα Σουφλέρη, Το Βήμα

Μετάφραση: Λ. Λάκκα, Α. Χατζηιωάννου
ISBN: 978-960-219-268-9
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 344
Το βιβλίο μεταφράστηκε σε 12 χώρες και
έγινε bestseller διεθνώς.

■
Τους μύθους γύρω από το ρόλο της διατροφής
στην καρκινογένεση διαλύει ο εξέχων Γάλλος
ογκολόγος Νταβίντ Καγιάτ.
Ιωάννα Σουφλέρη, Το Βήμα

9 789602 192757



9 789602 192689
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Ν ΤΑ Β Ι Ν Τ Κ Α Γ Ι ΑΤ

Κ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Γ Κ Α ΛΦ Α Ρ

Πώς να προλάβετε
τον Καρκίνο

Το σύμπαν στα χέρια σας

Nέος τίτλος

Nέος τίτλος

Μετάφραση: Σοφία ∆ιονυσοπούλου

Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

Ο δρ Νταβίντ Καγιάτ στο νέο του βιβλίο συγκεντρώνει όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για τον
καρκίνο: τους μηχανισμούς εμφάνισης, τα αίτια
και κυρίως τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προφυλαχθούμε από τη νόσο.

Ο διεθνούς φήμης αστροφυσικός Κριστόφ Γκαλφάρ μάς οδηγεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του σύμπαντος − ένα ταξίδι στον πραγματικό κόσμο της
επιστήμης.
• Βραβείο Καλύτερου Επιστημονικού Βιβλίου του
περιοδικού Lire



ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

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
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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: 21,05€ [χωρίς CD], 27,75€ [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.

9 789602 192160

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».

9 789602 192207



Υπό έκδοση: • Ταξίδια με τον Ευγένιο – ∆ίτομος οδηγός σε όλα τα βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά
• Οι σαράντα χρυσές σερπαντίνες

∆ιαβάζω

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια [4+]

Φρικαντέλα

Ένα δέντρο, μια φορά

ISBN: 960-219-143-0 • Τιμή: 15,02€
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

Bestseller

9 789602 191439

Εικονογράφηση: Μ. Κουντούρης

Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα

ISBN: 978-960-219-180-4 • Τιμή: 15,31€
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

∆ιεθνής 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.


ΤΑ ΒΙ ΒΛ Ι Α ΤΟΥ Ε ΥΓΕ ΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖ Α

Ε ΥΓΕΝΙΟ Σ Τ Ρ Ι Β Ι Ζ Α 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:13,21€
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

Bestseller

ISBN: 978-960-219-116-3 • Τιμή: 13,21€
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 ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

Ε ΥΓΕΝΙΟ Σ Τ Ρ Ι Β Ι Ζ Α Σ
Παραμύθια από τη χώρα των χαμένων χαρταετών [4+]

Το τηγάνι του δήμιου

Οι χελώνες του βαρώνου

ISBN: 978-960-219-111-8 • Τιμή: 13,21€
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: 13,21€
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 ΒΙ ΒΛ Ι Α ΤΟΥ Ε ΥΓΕ ΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖ 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
Bestseller

ISBN: 978-960-219-080-7 • Τιμή: 17,00€
Σελίδες: 168 • ∆ιαστάσεις: 29x22 εκ.

ISBN: 978-960-219-130-9 • Τιμή: 24,00€
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 αποτρόπαιης 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.


ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ

Πανχελωνιακός εναντίον
Λαγουδένιας Λαίλαπας

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
PUBLIC 2015

Θεατρικά έργα
Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Εικονογράφηση: Ράνια Βαρβάκη

∆ώδεκα παρά δώδεκα

2η έκδοση

ISBN: 978-960-219-290-0 • Τιμή: 14,08€
Σελίδες: 96 • ∆ιαστάσεις: 18,5x21,5 εκ.
Ένα βιβλίο-ντοκουμέντο, ένα βιβλίο-ορόσημο,
ένα μνημειώδες βιβλίο που θα συγκινήσει, θα
συγκλονίσει και θα εμπνεύσει γενεές και γενεές
ποδοσφαιρόφιλων. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται
σε όσους αγωνίζονται και κερδίζουν αγώνες
που όλοι θεωρούν εκ των προτέρων χαμένους.

ISBN: 978-960-219-327-3
Τιμή: 14,08€ • Σελίδες: 96
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
∆ώδεκα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα,
η κοσμική σύγκρουση μεταξύ μέλλοντος
και παρελθόντος οδηγεί το σύμπαν στα
πρόθυρα του απόλυτου χάους…

9 789602 192900

Nέος τίτλος

Υπό έκδοση:
• Για μια φούχτα μπάμιες
• Η Κούλα η κατσικούλα και το κλεμμένο τραγούδι
• Τα γουρουνάκια κουμπαράδες


9 789602 193273

ΒΙ ΒΛ Ι Α ΓΙ Α ΠΑΙ∆ΙΑ

Χ Ρ Η Σ ΤΟ Σ Μ Π Ο ΥΛ Ω Τ Η Σ

Σ ΟΦΙΑ Μ ΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

Η επανάσταση των
παλιών παιχνιδιών [6+]

Η άπληστη
χελώνα [4+]

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
ISBN: 978-960-219-288-7
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Εικονογράφηση: Κέλλυ Ματαθία Κόβο
ISBN: 978-960-219-997-8
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Μια απολαυστική περιπέτεια γεμάτη παιχνίδια
και μηνύματα, όπως η ομαδικότητα, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη, η αγωνιστικότητα, η
διεκδίκηση, η αποφασιστικότητα, η εκπλήρωση
των ονείρων, η ελευθερία και πάνω απ’ όλα η
φαντασία ως δημιουργική σκέψη και πράξη.

«Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν πλουμιστό
αγρό, ζούσε μια μικρή χελώνα που είχε φίλο
κολλητό, ένα χαρούμενο λαγό...».
Ένα υπέροχο, διασκεδαστικό αλλά και σοφό έμμετρο παραμύθι για την απληστία αλλά και το χάρισμα της απλότητας και της φιλίας.

9 789602 192887

9 789602 199978

Εντάχθηκε
στη λίστα
των White
Ravens
2014
Υποψήφιο
για το
βραβείο
του Κύκλου
του Ελληνικού
Παιδικού
Βιβλίου
2013
Υποψήφιο
για το
Κρατικό
Βραβείο
2013



ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ
(ˉ˃ˋ˅ˁˈˇˈʿ

Οι μουσικές
της Αρασέλης [6+]

ˍ˦˩ˬ˲˰˦˧˚˯˱ˤ˯

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
ISBN: 978-960-594-001-0 • Σελίδες: 32
Τιμή: 13,21€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.

˃˦˧ˬ˪ˬˠˮ˙˳ˤ˰ˤ
ːʿˋˑˏʿ˃ˉ˃˒ˆ˃ˏˇˍ˒

Ένα αλληγορικό παραμύθι για τη μαγεία της ζωής και της αναζήτησης,
που δικαιώνει τη μοναδικότητα των συναισθημάτων και των ονείρων.

Η ζωγραφιά
που ταξιδεύει [4+]

Το μυστικό
της Μαγικής Τσαγιέρας [6+]

η

Ελένη Γκίκα

Εικονογράφηση

Αντώνης
Ασπρόμουργος

ΚΑΛΕΝΤΗΣ

Εικονογράφηση: Έφη Λαδά
ISBN: 978-960-219-295-5
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 32

Εικονογράφηση: Αντώνης Ασπρόμουργος
ISBN: 978-960-219-255-9
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 18,5χ28,5 εκ.
Σελίδες: 40

Το θέμα της διαφορετικότητας και η λύση του
μέσα από τη δύναμη της αγάπης και της δημιουργικότητας.

Υπέροχο βιβλίο για μικρούς και μεγάλους, που
μιλάει για το θαύμα της Τέχνης και το μυστήριο
του Χρόνου.

paramythi_exofilo.indd 1

29/3/2012 1:32:08 μμ

Λίτσα Ψαραύτη

9 789602 192955

9 789602 192559



ΒΙ ΒΛ Ι Α ΓΙ Α ΠΑΙ∆ΙΑ

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

Το μπλε κοχύλι [6+]

με
CD

Υποψήφιο
για το
Κρατικό
Βραβείο
2013

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
ISBN: 978-960-219-285-6
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. • Σελ.: 48

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
ISBN: 978-960-219-228-3
Τιμή: 13,33€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Η ιστορία του Αμίρ, ενός μουσικού που με τις
νότες του βιολιού του κατάφερε να αλλάξει τα
πάντα στην Γκριζούπολη και να χαρίσει σε όλους
ζεστασιά, γαλήνη και ευτυχία, μας φέρνει πιο
κοντά στις ψυχές των ανθρώπων και την ανάγκη τους για χαρά.

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 192856

9 789602 192283



ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Μ Α Ρ Ι Β Ι ΤΑ Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Κ Α Κ Η
Το αστέρι του Γίγαντα [6+]

• Σελ.:

Το Νησί της Χαράς [6+]

με
CD

με
CD

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
ISBN: 978-960-219-257-3
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. • Σελ.: 32

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
ISBN: 978-960-219-324-2
Τιμή: 15,02€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ. • Σελ.: 40

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.

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς Οι περιπέτειες του
Ασηλάμπα Ντελασύ, με ήρωα έναν ξεχωριστό γίγαντα, τον καλόψυχο και αγαθό Ασηλάμπα που
δεν έλεγε ποτέ όχι σε κανέναν. Τα CD που συνοδεύουν τα βιβλία της σειράς περιέχουν τραγούδια και την αφήγηση των παραμυθιών.

9 789602 192573

9 789602 193242



ΒΙ ΒΛ Ι Α ΓΙ Α ΠΑΙ∆ΙΑ

ΝΑΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ,
ΕΛΣΑ ΝΑΚΟΥ

Ε Υ Η Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

Μελωδένια πολιτεία

Το ταξίδι
της Κυμοθόης [6+]

[4+]

Εύη Παπαδοπούλου

Το ταξίδι της Κυμοθόης

Το ταξίδι
της
Κυμοθόης
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
Στίχοι: Εύη Παπαδοπούλου

Εύη Παπαδοπούλου

με
CD

Εικονογράφηση

Κατερίνα Bερούτσου

με
CD

Εικονογράφηση: Λίσε-Λόττε Ίβερσεν
Μουσική: Κώστας Χριστοδούλου
ISBN: 978-960-219-196-5
Τιμή: 15,31€ • ∆ιαστάσεις: 21x30 εκ.
Σελίδες: 36

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
Μουσική: Νίκος Ξανθούλης
ISBN: 978-960-5940-02-7
Τιμή: 15,09€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

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...

Η γοργόνα Κυμοθόη μάς ταξιδεύει από το παρόν
στο παρελθόν. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι ανακαλύπτουμε μυστικά που ο χρόνος κρατά καλά
κρυμμένα…
Ένα μουσικό παραμύθι που ζωντανεύει την αρχαιότητα και εξοικειώνει τα παιδιά με την Ιστορία.


9 789602 191965

9 789605 940027

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

Ο τρυφεράκανθος [6+]

Ο Παλιάτσος
και η Ανεμώνη [6+]

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
ISBN: 978-960-219-270-2
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 22x31 εκ.
Σελίδες: 32

Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου
ISBN: 978-960-219-320-4
Τιμή: 13,15€ • ∆ιάσταση: 21x29 εκ.
Σελίδες: 32

Ένα υπέροχο παραμύθι για την ψυχολογική και τη
σωματική βία, αλλά και για τις έννοιες της φιλίας,
της συνύπαρξης και της αγάπης.
Ένα βιβλίο που αγάπησαν γονείς και παιδιά.

Ευαισθησία, γλυκά συναισθήματα και η ομορφιά
της αγάπης πλημμυρίζουν την ιστορία, με πρωταγωνιστές δύο τρυφερά πλάσματα και σκηνικό το
μαγευτικό κόσμο του βυθού.
Ένα βιβλίο συναισθηματικής αγωγής.

9 789602 192702

9 789602 193204



ΒΙ ΒΛ Ι Α ΓΙ Α ΠΑΙ∆ΙΑ

ΕΥΗ ΤΣΙΤΙΡΙ∆ΟΥ
Ο θησαυρός της Εβίτας [6+]

ISBN: 978-960-594-005-8 • Σελίδες: 40
Τιμή: 15,00€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ

9 789605 940058

Nέος τίτλος

Η περιπέτεια της Εβίτας δείχνει στα παιδιά το
δρόμο ώστε να διαχειρίζονται το άγχος τους και
να ζήσουν… μια ζωηρή ζωή.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ ΙΑΦΑΡΙΚΑ

9 789602 193266

Τα δεινοσαυράκια
κυκλοφορούν
με ασφάλεια [4+]
9 789602 192535

∆ύο δεινοσαυράκια
γνωρίζουν τις γεύσεις
της Ελλάδας [4+]

Εικονογράφηση: Ελένη Μαραθού
ISBN: 978-960-219-253-5 • Σελίδες: 48
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
ISBN: 978-960-219-326-6 • Σελίδες: 48
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 21x29

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 για την Κυκλοφοριακή Αγωγή, με
ευχάριστες και διασκεδαστικές δραστηριότητες,
για παιδιά 4 ετών και άνω.



ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΑΝΤΡΕ ΝΕΒΕΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΣΑΡΗΣ

Το κορίτσι που πετούσε
στα σύννεφα [6+]

To Χειμωνόσπιτο [6+]

με
CD

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
ISBN: 978-960-219-323-5
Τιμή: 11,32€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 40

Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας
ISBN: 978-960-219-319-8
Τιμή: 14,08€ • ∆ιάσταση: 21x29 εκ.
Σελίδες: 32

Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος συγγραφέας και εικονογράφος Αντρέ Νέβες μιλά για τις επιθυμίες,
τα όνειρα και τη δύναμη των συναισθημάτων που
μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

Ένα συμβολικό, ποιητικό παραμύθι με μουσικό
CD, γεμάτο υπέροχα μηνύματα, όπως η αλληλεγγύη, η μοιρασιά και η αγάπη.

9 789602 193235

9 789602 193198



ΒΙ ΒΛ Ι Α ΓΙ Α ΠΑΙ∆ΙΑ

Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Α Τ Σ Ι Τ Σ Α

Ν ΙΚΟΛΑΣ Α Ν∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μουσικά παραμύθια

Η χώρα με τους παράξενους
ανθρώπους [6+]

[4+]

με
CD

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου
ISBN: 978-960-219-273-3
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 21x29 εκ.
Σελίδες: 48

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος
ISBN: 978-960-219-187-3
Τιμή: 15,31€ • ∆ιαστάσεις: 23x29 εκ.
Σελίδες: 32

Ένα βιβλίο με δύο παραμύθια, 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.

Αντιρατσιστικό παραμύθι, με θέμα το δικαίωμα
στη διαφορετικότητα, που μιλά στην καρδιά μας.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2007
ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

YΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

9 789602 192733



9 789602 191873

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Γ ΚΟΥΙΝΤΟ Κ ΟΝΤΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Το υπέροχο ταξίδι
της Νίλου [9+]

Το παραμύθι με τις
ξεχασμένες λέξεις
[8+]
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Tο παραμύθι
με τις ξεχασμένες λέξεις
Εντάχθηκε
στη λίστα
των White
Ravens
2013
ζωγραφιές
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Υποψήφιο
για το
βραβείο
του Κύκλου
του Ελληνικού
Παιδικού
Βιβλίου
2012

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
ISBN: 978-960-219-999-2
Τιμή: 13,15€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 192

Εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη
ISBN: 978-960-219-269-6
Τιμή: 12,68€ • ∆ιαστάσεις: 21x14 εκ.
Σελίδες: 80

Ένα παραμύθι πλημμυρισμένο από αισθήματα,
εικόνες και έννοιες. Η γενναιοδωρία, η ανταποδοτικότητα, η φιλία, η συντροφικότητα, ο αποχωρισμός, η μοναξιά, ο φόβος, η εχθρότητα, η
προσμονή, η λύπη, η χαρά και το θαύμα της φύσης μέσα στη διαδρομή προς την ενηλικίωση,
στον δρόμο για την ωριμότητα. Ο κύκλος της
ζωής σε ένα συναρπαστικό παραμύθι για ενήλικες και για παιδιά.

Η συγγραφέας αγκαλιάζει τους αναγνώστες με τη
γλυκύτητα του παραμυθιού, χειριζόμενη με ισορροπία το συμβολισμό, την αλληγορία, το μαγικό και
το υπερφυσικό στοιχείο του, ενώ στην αφήγηση
εμφανίζονται έντονα τα ίχνη τόσο της λαϊκής παράδοσης όσο και των αρχαίων μύθων. Προσφέρει
σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες ένα βιβλίο
με διδακτική αξία, που έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά γιατί εκφράζει την αλήθεια.

9 789602 192696

9 789602 199992



Λ ΟΓΟ Τ ΕΧ ΝΙ Α ΓΙΑ ΝΕ ΟΥΣ

Γ Κ Ο Υ Ι Ν ΤΟ Σ Γ Κ Α Ρ Ν ΤΟ Λ Ι
Βραβεία:
• Cento 2012
(Λογοτεχνία για Παιδιά)
• Biblioteche di Roma
2012

Όλα από δύο [9+]

Μετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
ISBN: 978-960-219-318-1
Τιμή: 8,92€ • Σελίδες: 120
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Η έννοια της οικογένειας, μια τρυφερή προσέγγιση του θέματος του χωρισμού των γονιών.

9 789602 193181

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΠΑΟΛΑ ΚΑΠΡΙΟΛΟ

Μαζί [10+]

Με τα μάτια του άλλου [12+]
• Υποψήφιο για
το Κρατικό
Βραβείο Εφηβικού
Μυθιστορήματος,
2013
• Υποψήφιο
για το Βραβείο
Εφηβικού
Μυθιστορήματος,
Public, 2014

ISBN: 978-960-219-281-8
Τιμή: 9,39€ · Σελίδες: 160
∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Mετάφραση: ∆ήμητρα ∆ότση
ISBN: 978-960-219-263-4 • Σελίδες: 112
Τιμή: 8,45€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.

Η καθημερινότητα των νέων, η ενδοσχολική βία
και οι κοινωνικές διαστάσεις της.

Μια δυνατή ιστορία για τον ρατσισμό και τις έννοιες της ισότητας και της αλληλεγγύης.

9 789602 192818

9 789602 192634



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Χάρτινη
αγκαλιά [12+]
∆ιάσταση: 14x21 εκ.
Τιμή: 10,33€ • Σελίδες: 248
ISBN: 978-960-219-313-6

 
u  Ö Ã
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• Υποψήφιο για
το Κρατικό
Βραβείο Εφηβικού
Μυθιστορήματος,
Puclic 2015

Το βιβλίο: η χάρτινη καταφυγή με τη μαγική δύναμη.
9 789602 193136

Τα παιδιά του τελευταίου
θρανίου [12+]

Ο Πρίγκιπας
με τα Κρίνα [9+]
 
u  Ö Ã
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∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Τιμή: 11,27€ • Σελίδες: 320
ISBN: 978-960-219-265-8

∆ιάσταση: 14x21 εκ.
Τιμή: 9,39€ • Σελίδες: 128
ISBN: 978-960-219-297-9

Η εκπαίδευση, το σχολείο, οι αγωνίες, τα όνειρα
και τα αισθήματα των νέων.

Ο Μινωικός πολιτισμός σε ένα μυθιστόρημα γεμάτο από τις αισθήσεις της κρητικής γης.

9 789602 192658

9 789602 192979



Λ ΟΓΟ Τ ΕΧ ΝΙ Α ΓΙΑ ΝΕ ΟΥΣ

Κ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Γ Κ Α ΛΦ Α Ρ
Ο πρίγκιπας
των νεφών [10+]
ËÂÌÍ·¿ÄºÅ¿Ë

14Ã  

0ÉË¶ÀÄÂÉºÐ
ÍÏÇ¾¿ÊÇ
Ο Πρίγκιπας των Νεφών είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει τη μυθοπλασία με την επιστημονική εκλαΐκευση, μετατρέποντας την επιστημονική γνώση
σε παιχνίδι.

#Ï¾¿ÂºÌÍÆÐÑÅÊÌËÆÈÌ½Â¾ËÆÈÌ½Æ¿ÉºÌÖÑÌÖ¨ÍÌÖÏÄÂºÌÖ
¾ÆÁÂº¾ÔÑÅÔ¾ÉÉº¾Ô
Ï¾¿ÂºÌ¾É½ÑÂÏÌÖÂ¾ËÆÈÌ½¾ÉÉÆÈÌ½ÖÒÆÐÑÌÏ¹Ê¾ÑÌÔ
Ï¾¿ÂºÌÂÑÃÏ¾ÐÅÔ¸ËÌÖÌÄÌÑÂÕËÆÈÌ½«ÏÄÌÖ

Κώστας Κατσουλάρης, Veto

Η τέχνη της χαρούμενης επιστήμης.
Ηλίας Mαγκλίνης, Καθημερινή

Πέρα από την ψυχαγωγική διάσταση και τη λογοτεχνική απόλαυση που αναμφίβολα συνεπαίρνει τους νέους, το βιβλίο διακρίνεται από αρετές
όπως η οικολογική ευαισθησία και την ενίσχυση
της νεανικής φαντασίας.
Ντία Ευαγόρου, Η σημερινή

Ο πρίγκιπας των Νεφών «ταξιδεύει» τα παιδιά
στον πράσινο πλανήτη.
Αρετή Νταραδήμου, Ελεύθερος Τύπος



Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Στίτσα: Αντώνιος Ασπρόμουργος
ISBN: 978-960-219-235-1 • Σελίδες: 312
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
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.
• Α’ Βραβείο Επιστημονικού Νεανικού Βιβλίου
από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, 2010
• A’ Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Μυθιστορήματος από το Γενικό Συμβούλιο των Vosges, 2010
• Α’ Βραβείο Μετάφρασης από την Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, 2012

9 789602 192351

1ος τόμος

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Ο πρίγκιπας των νεφών

Το πρωινό των τριών ήλιων

Η οργή του ουρανού και του ανέμου

2ος τόμος

3ος τόμος
9 789602 192870

9 789602 193228

Ο πρίγκιπας των νεφών

Mετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Σκίτσα: Αντώνης Ασπρόμουργος
ISBN: 978-960-219-287-0
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 424

Μετάφραση: Ευγενία Τσελέντη
Σκίτσα: Αντώνης Ασπρόμουργος
ISBN: 978-960-219-322-8
Τιμή: 14,08€ • ∆ιάσταση: 14x21 εκ.
Σελίδες: 416

Το δεύτερο βιβλίο της επιτυχημένης εφηβικής
σειράς Πρίγκιπας των Νεφών. Ένα βιβλίο με συναρπαστική πλοκή η οποία ενσωματώνει αρμονικά την επιστημονική εξήγηση φυσικών φαινομένων, δίνοντας στα παιδιά ένα συναρπαστικό
ανάγνωσμα και στους εκπαιδευτικούς ένα χρήσιμο εργαλείο.
• Πρώτο Βραβείο Γαλλικού Νεανικού Βιβλίου για
το Περιβάλλον (Veolia) 2013

Η περιπέτεια συνεχίζεται στον τρίτο τόμο της σειράς μέσα από τις ιστορίες των τριών ηρώων. O
Τομ, η Μυρτίλη και o Τρίσταμ βρίσκονται μακριά
μα συγχρόνως και πολύ κοντά στην πραγματικότητα, στα οικολογικά προβλήματα και στις συναισθηματικές καταστάσεις της εφηβείας, με τις
ανησυχίες, τα διλήμματα, αλλά και την επιθυμία
τους για αυτοεπιβεβαίωση και κυριαρχία.



Λ ΟΓΟ Τ ΕΧ ΝΙ Α ΓΙΑ ΝΕ ΟΥΣ

Λ Ι Σ Α Π ΡΑ Ϊ Σ

Bestseller

Starters [12+]

Enders

Εφηβικό δυστοπικό μυθιστόρημα
2ος τόμος
9 789602 192719

1ος τόμος

Mετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη
ISBN: 978-960-219-271-9
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 392

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου
ISBN: 978-960-219-317-4
Τιμή: 14,08€ • ∆ιαστάσεις: 14x21 εκ.
Σελίδες: 304

Tο μελλοντολογικό κομμάτι του πατάει πάνω σε
σύγχρονα ζητήματα (εκμετάλλευση των νέων, βιοτεχνολογία, ομορφιά, σχέσεις κ.ά.) και παρουσιάζει συγκρούσεις και προβληματισμούς χωρίς να
προωθεί διδακτικά κάποιες «ηθικές στάσεις».

Μετά την καταστροφή της Τράπεζας Σώματος, η
Κάλι δεν είναι πια αναγκασμένη να νοικιάζει το
σώμα της σε τρομακτικούς Έντερς, όμως εκείνοι
έχουν ακόμα πρόσβαση στο μυαλό της και τη βάζουν να κάνει πράγματα που δε θέλει, όπως να
πληγώνει κάποιον που αγαπά…
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 30 γλώσσες, έγινε
bestseller παγκοσμίως, αποκτώντας και στην Ελλάδα φανατικό αναγνωστικό κοινό.

Μαρίζα Ντεκάστρο

Σελίδες συναρπαστικές, με ταραχώδη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή.
Ελένη Σαραντίτη



ΛΕΥΚ ΩΜΑΤΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Α ∆ΩΡΑ

Η Αρχαία Ελλάδα και
ο σύγχρονος Manager

1ος τόμος

2ος τόμος
9 789602 192191

9 789602 191927

Η Αρχαία Ελλάδα και
ο σύγχρονος Manager

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: 33,18€ • ∆ιαστάσεις: 18x25 εκ.
Σελίδες: 380

ISBN: 978-960-219-219-1
Τιμή: 33,18 • ∆ιατάσεις: 18x25 εκ.
Σελίδες: 380

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.
Τιμή σετ: 70,68€

Σοφία Βούλτεψη, Απογευματινή

… 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


Λέσχη Ανάγνωσης
Εκδόσεων Καλέντη
Η Λέσχη Ανάγνωσης των Εκδόσεων Καλέντη λειτουργεί
στον Πολυχώρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης , στο
Ελληνικό, μέσα σε μια ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα.
Η ζεστή βιβλιοπαρέα ανθρώπων διαρκώς μεγαλώνει
και αγκαλιάζει περισσότερους φίλους του βιβλίου. Αν
ανήκετε σε αυτούς που επιθυμούν να μοιραστούν την
υπέροχη εμπειρία της ανάγνωσης, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
kalendis.gr ή στο τηλέφωνο  .

Η ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ
ΠΑIΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
∆ιαβάζοντας ένα βιβλίο μοιραζόμαστε ξεχωριστές στιγμές
έμπνευσης και δημιουργίας! Οι μικροί μας φίλοι μπορούν
να απολαύσουν μουσικοκινητικά παιχνίδια, να πειραματιστούν με εικαστικές τεχνικές, να συμμετέχουν σε θεατρικά
δρώμενα, με αφορμή πάντα ένα βιβλίο.

Μπορείτε να
ενημερωθείτε
για τις συναντήσεις
από την ιστοσελίδα
www.kalendis.gr
και το facebook
των Εκδόσεων Καλέντη.

Όταν το παραμύθι
γίνεται αφορμή για πάρτι!
Στα θεματικά πάρτι που διοργανώνουμε στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων, τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν
και καλλιεργούν τη φαντασία τους με τη βοήθεια
έμπειρων εκπαιδευτικών, έχοντας ως αφορμή ένα
από τα αγαπημένα τους παραμύθια που κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις μας. Οι γονείς και το παιδί επιλέγουν
το βιβλίο… και το Παραμύθι αρχίζει! Οι υπεύθυνοι
του Πολυχώρου των Εκδόσεων Καλέντη σας υπόσχονται να προσφέρουν ένα αξέχαστο πάρτι σε εσάς και
τους μικρούς μας φίλους!
Τηλέφωνο επικοινωνίας: -

