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Σελ.: 94 •  Σχήμα: 12 x 20,5 •  ISBN: 978-960-499-102-0 •  Τιμή: 8,00 €
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ΠOΛΕΜΟΥΠΡΟΒΕΣ ΠOΛΕΜ
ΟΥ

Τριάντα µέρες κλειστά τα σχολεία στον  Έβρο. 

Τριάντα µέρες άδεια τα στρατόπεδα. 

Οι στρατιώτες στο ποτάµι. 

Σε θέσεις µάχης για τους Τούρκους. 

Μετά σκοτωθήκαµε µεταξύ µας. 

ISBN 978-960-0000-00-0

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 9 8 6

Σελ.: 140 •  Σχήμα: 12 x 21 •  ISBN: 978-960-499-101-3 •  Τιμή: 14,00 €
1η έκδοση 2014

Διονύσης Χαριτόπουλος
Πρόβες Πολέμου

Τριάντα μέρες κλειστά τα σχολεία στον Έβρο. 
Τριάντα μέρες άδεια τα στρατόπεδα. 

Οι στρατιώτες στο ποτάμι. 
Σε θέσεις μάχης για τους Τούρκους. 

Μετά σκοτωθήκαμε μεταξύ μας. 

Επανακυκλοφορεί:
Αυγά Μαύρα
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Επιμέλεια: Θανάσης Θ. Νιάρχος 

O Bασίλης Βασιλικός είχε ξεκινήσει πια να 
γράφει εδώ και κάμποσο καιρό. Ο Μένης 

Κουμανταρέας δοκίμαζε ακόμα τη ζωή και τους 
στίχους του. Αναπτύχθηκε γερή και ανθεκτική 
στον χρόνο φιλία ανάμεσά τους. Απόδειξη αυ-
τές οι επιστολές, γραμμένες εκείνη τη μακρινή 
εποχή που οι επιστολές είχαν σοβαρότατο νόημα 
για τους παραλήπτες τους. Δυο από τους σημαντι-
κότερους πεζογράφους μας διαλέγονται, προτεί-
νουν, σχολιάζουν την εποχή και τα κείμενά της, 

όπως το έκαναν οι παλιοί συγγραφείς: γράφοντας ο ένας στον άλλον, μύχιες από-
ψεις, αισθήματα, σκέψεις. Μια σπουδαία μαρτυρία για τη νεοελληνική λογοτεχνία, 
μια απολαυστική αλληλογραφία ανάμεσα σε δυο καλλιεργημένους ανθρώπους, έρ-
χεται να προστεθεί, με το ειδικό της βάρος, στη βιβλιογραφία του Βασίλη Βασιλικού 
και του Μένη Κουμανταρέα.

Σελ.: 200 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-118-1 • Τιμή: 13,90 €
1η έκδοση 2014

Βασίλης Βασιλικός – Μένης Κουμανταρέας
Αλληλογραφία 1954-1960
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Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος ξαναγράφει το Παρα-
μύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα, με-

ταφέροντάς το σε ένα όχι-και-τόσο-μακρινό μέλλον, 
όπου ο πλανήτης μας έχει καταστραφεί οικολογικά 
και οι άνθρωποι έχουν ξαναγίνει αγρότες, που ζουν 
ανάμεσα στα ερείπια της υψηλής τεχνολογίας.
Ένα μυθιστόρημα για παιδιά από 15 έως 105 
χρονών, ένα μυθιστόρημα, ευκαιρία για στοχα-
σμό εμπρός στις επερχόμενες δυστοπικές προο-
πτικές της εποχής μας.

Ιδίως όταν το γράφω με κεφαλαία, πολύ μ’ αρέσει τ’ όνομά μου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει 
ένας καθρέφτης στη μέση ακριβώς, που διπλασιάζει το λάμδα. Μ’ αρέσει και που έμαθα να 
γράφω, έστω και τόσο αργά: στα είκοσί μου. Χάρη στον δάσκαλο, αλλά προπαντός χάρη στο 
πείσμα μου, που πιθανότατα είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμά μου. 
Eίμαι η κόρη του βασιλιά Επιπόλαιου, όπως τον έλεγαν τις τελευταίες μέρες της βασιλείας 
του, η πριγκίπισσα Έλλη. Κι αυτή είναι η ιστορία η δική μου και του τόπου μου, της Μοιρο-
λατρίας. 

Απόσπασμα από το βιβλίο

Σελ.: 176 • Σχήμα: 14 x 20,5 • ISBN: 978-960-499-116-7 • Τιμή: 13,20 €
1η έκδοση 2014

Βαγγέλης Ραπτόπουλος
ΜΟΙΡΟΛΑ3
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Πέντε πρεσβύτεροι πεζογράφοι, οι Βασίλης Αλεξάκης, Μένης Κουμανταρέας, 
Άρης Μαραγκόπουλος, Δημήτρης Νόλλας και Βαγγέλης Ραπτόπουλος ανθολο-

γούν σε έναν τόμο 15 νεότερους συναδέλφους τους. 
Ιάκωβος Ανυφαντάκης, Γιάννης Αστερής, Νεοκλής Γαλανόπουλος, Χρίστος Κυθρε-
ώτης, Μαρία Ξυλούρη, Χρήστος Οικονόμου, Γιάννης Παλαβός, Μαριλένα Παπαϊω-
άννου, Λητώ Πιτυρή, Γαλάτεια Ριζιώτη, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, Βάσια Τζανακά-
ρη, Γιάννης Τσίρμπας, Πάνος Τσίρος, Μαρία Φακίνου. 

Mια συνέργεια του «105,5 στο Κόκκινο» και των εκδόσεων Τόπος, που επιζη-
τεί να αναδείξει μερικές από τις πιο ελπιδοφόρες φωνές στη σύγχρονη νεοελ-
ληνική πεζογραφία με το ασφαλές κριτήριο πέντε δόκιμων πεζογράφων. 

Σελ.: 224 • Σχήμα: 14 x 20,5 • ISBN: 978-960-499-117-4 • Τιμή: 12,00 €
1η έκδοση 2014

Το «Κόκκινο» διαβάζει νέες φωνές
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Δράμα, Κομοτηνή, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Νεκρομαντείο Αχέροντα, Ναύπλιο, Λογκανίκος 

Λακωνίας, Αρεόπολη, Λος Άντζελες: κάθε τόπος είναι 
δυνάμει ένας τόπος μίσους, φθόνου, πίκρας, πόθου, αυ-
τοδικίας, μένους, τρέλας και, τελικά, εγκλήματος. Μια 
πρωτότυπη «γεωγραφία εγκλημάτων» που διαβάζεται 
ως σπονδυλωτό αστυνομικό «μυθιστόρημα» και όπου 
κάθε κεφάλαιο-διήγημα ταξιδεύει τον αναγνώστη από 
έγκλημα σε έγκλημα και από τόπο σε τόπο με τον πει-
στικό τρόπο της καλής αστυνομικής λογοτεχνίας.

Σελ.: 288 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-105-1 • Τιμή: 13,30 €
1η έκδοση 2014
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ΝΕΟΚΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΟΖΗΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΣ

ΜΙΜΗ ΦΙΛΙΠΠΙ∆Η-ΘΕΟΧΑΡΗ

∆ράµα, Κοµοτηνή, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Νεκροµα-
ντείο Αχέροντα, Ναύπλιο, Λογκανίκος Λακωνίας, Αρεόπολη, 
Λος Άντζελες: κάθε τόπος είναι δυνάµει ένας τόπος µίσους, 
φθόνου, πίκρας, πόθου, αυτοδικίας, µένους, τρέλας και, 
τελικά, εγκλήµατος. Ωστόσο, σε κάθε τόπο το κοινωνικό 
«µικροκλίµα», οι άνθρωποι µε τις συνήθειές τους, η ιστορία 
του, οι κρυφές ή φανερές αντιθέσεις στην τοπική τάξη πραγµά-
των κ.λπ. είναι στοιχεία που σφραγίζουν κάθε έγκληµα που 
συµβαίνει στην επικράτειά του µε ιδιόµορφα χαρακτηριστικά. 

Τα 10+1 διηγήµατα αυτού του τόµου, από ισάριθµους δοκιµα-
σµένους συγγραφείς αστυνοµικής λογοτεχνίας, αποδεικνύουν 
ότι ο τόπος προδίδει, αν όχι πάντα τον ένοχο, σχεδόν πάντα 
κάποια δραµατική αλήθεια που επιµελώς επιχειρείται να 
κρυφτεί πίσω από την τουριστική, ιστορική, φυσιολατρική ή 
όποια άλλη µεταµφίεσή του.

Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο είναι µια πρωτότυπη «γεωγραφία 
εγκληµάτων» που διαβάζεται ως σπονδυλωτό αστυνοµικό 
«µυθιστόρηµα» και όπου κάθε κεφάλαιο-διήγηµα ταξιδεύει 
τον αναγνώστη από έγκληµα σε έγκληµα και από τόπο σε τόπο 
µε τον πειστικό τρόπο της καλής αστυνοµικής λογοτεχνίας.

Κυκλοφορούν επίσης:

Νεοκλής Γαλανόπουλος
Οικογενειακά εγκλήµατα
Θάνατος από το πουθενά
Η παραλλαγή του Γιώργου 
∆αρσινού

Φίλιππος ∆ρακονταειδής
Κρεµάστρα

Βασίλειος ∆ρόλιας
Τυχαία Είσοδος

∆ηµήτρης Μητσοτάκης
Η µονοκατοικία

Γιάννης Χαιρετάκης
Τo µάτι της δικαιοσύνης

ISBN 978-960-499-105-1

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 0 5 1

www.toposbooks.gr

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΕΛΣΑΛ)

Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο
Κυριακή Γεροζήση, Παναγιώτης Γιαννουλέας, Δημήτρης Κεραμεύς, Κωνσταντίνα Μόσχου,  
Αθηνά Μουντάνου-Μπασιούκα, Γιάννης Πανούσης, Γεωργία Παπαλυμπέρη, Αργύρης 
Παυλιώτης, Γιάννης Ράγκος, Μιμή Φιλιππίδη Θεοχάρη και ο Νεοκλής Γαλανόπουλος

Στη μνημονιακή Αθήνα οι άνθρωποι πεινούν για 
ζωή. Για τη ζωή που θεωρούν ότι θα τους άξιζε, για 

τη ζωή που δεν μπορούν πια να ζήσουν. Κάτω από τον 
μανδύα του καθωσπρεπισμού και του «φυσιολογικού» 
ανθρώπου, οι ήρωες του Υπόγειου καταγράφονται με 
αδιακρισία και ρεαλισμό από μια υποδόρια κάμερα που 
κινηματογραφεί κάθε λεπτομέρεια από τις παράλληλες 
ζωές τους, αποκαλύπτοντας τη διαστροφή και την παθο-
γένεια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που αναζη-
τεί τη χαμένη της αξιοπρέπεια.

Σελ.: 184 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-085-6 • Τιμή: 12,00 €
1η έκδοση 2013

Δημήτρης Μητσοτάκης - Αλέξανδρος Σικιαρίδης 
Υπόγειος
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Στην Επίδαυρο, στο ιερό του Ασκληπιού, οι 
προσκυνητές έρχονται να θεραπευτούν. Πριν 

κοιμηθούν, μέσα στο σπήλαιο, πίνουν το αφέψη-
μα που παρασκεύασαν οι ιερείς με επιλεγμένα 
ιαματικά βότανα. Το πρωί γράφουν τα όνειρά τους 
σε πινάκια και τα αποθέτουν στην είσοδο του ναού. 

Ένα μυθιστόρημα που βασίζεται στην έννοια του θρυμματισμένου ψηφιδωτού και στη 
δυναμική δομή του πόκερ, ως χαρτοπαίγνιου, όπου η μνήμη του αναγνώστη πληρεί τον 
σημαντικότερο ρόλο. 
Η ανάγνωση αρθρώνεται όπως τα χαρτιά της τράπουλας, αναμειγνύονται, μοιράζο-
νται, ταξινομούνται, ρίπτονται επί τάπητος, συγκεντρώνονται και αναμειγνύονται εκ 
νέου, ως αριθμημένα θραύσματα τοιχογραφίας.

ISBN: 978-960-499-119-8
1η έκδοση 2014

Κώστας Αλεξόπουλος
Τα Πινάκια της Επιδαύρου
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Σελ.: 160 • Σχήμα: 12,5 x 20 • ISBN: 978-960-499-086-3 • Τιμή: 14,00 €
1η έκδοση 2013

Αλέξανδρος Γιώτης 
Πύρρος, ο δρόμων μάγειρος
Αρετογάστωρ οδύσσεια

Αυτή η γευστική διαθήκη του Αλέξανδρου Γιώ-
τη απευθύνεται σε όσους αναρωτιούνται γιατί 

αυτά που τρώνε από τα χέρια του μάγειρα είναι νό-
στιμα ή άνοστα, σε όλους αυτούς που αναρωτήθη-
καν, έστω μια φορά, γιατί τρώμε ετούτο έτσι ή αυτό 
μόνο με κείνο κι όχι με το άλλο… και στους μαγεί-
ρους, για να ξέρουν με τι μπλέκουν. Ένα περιπετειώ-
δες, τελικά, βιβλίο γύρω από το πώς ένας άνθρωπος 
βρίσκει τον δρόμο του στη μαγειρική τέχνη. Ένας 
έγκυρος χάρτης πλοήγησης στις αλήθειες και τα ψέ-

ματα της μαγειρικής. Με τo χιούμορ και τη σοφία του ανθρώπου που γύρισε όλο τον 
κόσμο κυνηγώντας τη μαγειρική εμπειρία. 
Στο βιβλίο παρατίθενται αντιπροσωπευτικές συνταγές από τις γευστικές περιπλανή-
σεις του Αλέξανδρου Γιώτη.

«Ίσως το καλύτερο βιβλίο του και σίγουρα το πιο αυθεντικό. Μια πολιτική, πνευματική και 
γαστρονομική αυτοβιογραφία…»

Ν. Ξυδάκης, Γαστρονόμος
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Σελ.: 264 • Σχήμα: 15 x 23 • ISBN: 978-960-499-104-4 • Τιμή: 14,90 €
1η έκδοση 2014

Χρήστος Σωτηρακόπουλος 
Στιγμές Μουντιάλ

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που τρεις δε-
καετίες τώρα έχει ταξιδέψει στις τέσσερις 

γωνίες του πλανήτη καλύπτοντας τα μεγαλύτερα 
ποδοσφαιρικά γεγονότα, μας ταξιδεύει νοερά 
μέσα στο χρόνο για να παρακολουθήσουμε, σαν 
παραμύθι, μια σειρά στιγμές του Μουντιάλ όπου 
μία λεπτή διαχωριστική γραμμή κρίνει νικητές 
και ηττημένους. Με ελάχιστες παραλλαγές μπο-
ρεί και να είχαν διαφορετική εξέλιξη αυτές οι 
στιγμές. Γιατί τελικά το ποδόσφαιρο, εκτός από 

ένα παιχνίδι, είναι και κομμάτι της ίδιας της ζωής…

«Τα σύντομα κείμενά του διαβάζονται σαν σημειώσεις πριν από μία τηλεοπτική αναμετάδοση 
ή σαν σχόλια μετά τη λήξη του αγώνα ή της διοργάνωσης. Πολλά από αυτά είναι πορτρέτα-
μινιατούρες των πρωταγωνιστών (του “Ζιζού” με την αυτοκτονική κεφαλιά στον Ματεράτσι, 
του “Κινέζου” Μπανκς, με την «απόκρουση του αιώνα», του Γκαρίντσα, με τα στραβά πόδια, 
του σοφιστικέ Σόκρατες κ.ά.) σ’ αυτή την παγκοσμιοποιημένη γιορτή του ποδοσφαίρου, που 
από το 1930 “κάνει τον κόσμο να γυρίζει” στους ρυθμούς της μπάλας…»

Κ. Καλφόπουλος, Καθημερινή 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στιγµές Μουντιάλ

Στιγµές Μουντιάλ

ballpen

ISBN 978-960-499-104-4

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 0 4 4

Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος άρχισε να ασχο-
λείται µε τη δηµοσιογραφία στην Απογευµατινή 
το 1979. Αν και την ίδια περίοδο δοκίµασε να 
σπουδάσει στην Ιταλία, σύντοµα προτίµησε να 
συνεχίσει στα... βαθιά, συνεργαζόµενος µε την 
ΕΡΤ. Το 1984 ανέλαβε τη συµπαρουσίαση της 
«Αθλητικής Κυριακής» – µετά την αποχώρηση 
του Γιάννη ∆ιακογιάννη. Το 1990 µετακινήθηκε 
στο MEGA, όπου παραµένει µέχρι σήµερα, ενώ 
συνεργάζεται και µε το Novasports. Έχει ερ-
γαστεί σε πολλές εφηµερίδες (Αθλητική Ηχώ, 
Βήµα, Επικαιρότητα, 24 ώρες, Sporttime, Goal 
News), ενώ το 1994 δηµιούργησε το Κέντρο 
Αθλητικού Ρεπορτάζ, την πρώτη εξειδικευµέ-
νη σχολή αθλητικής δηµοσιογραφίσς. Είναι γε-
νικός διευθυντής του ΣΠΟΡ FM από το 1996 και 
σύµβουλος έκδοσης της Sportday από το 2005. 
Tον Μάιο του 2014 δηµιούργησε την αθλητική 
ιστοσελίδα coppa.gr. Το 1999 βραβεύτηκε στα 
δηµοσιογραφικά βραβεία του ΠΣΑΤ (καλύτερη 
τηλεοπτική εκποµπή) καθώς και το 2000 (καλύ-
τερη ραδιοφωνική εκποµπή). Από το 1999 έχει 
κερδίσει έντεκα φορές τον τίτλο του «Αγαπηµέ-
νου Σπορτκάστερ» στα τηλεοπτικά βραβεία που 
διοργανώνει το περιοδικό TV Έθνος. Το 2007 
ψηφίστηκε ως «Ραδιοφωνική Προσωπικότη-
τα της Χρονιάς» στα βραβεία του περιοδικού 
Status. To 1998, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 
της Γαλλίας, αναδείχτηκε νικητής του διαγω-
νισµού ποδοσφαιρικών γνώσεων ανάµεσα σε 
1.000 και πλέον ξένους συναδέλφους του. Έχει 
γράψει τα βιβλία 50 χρόνια Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών (2006), Παιχνίδι χωρίς όρια (Τόπος, 2008) 
και Της Κυριακής τα είδωλα (Τόπος, 2011).

Για ένα ολόκληρο µήνα, κάθε τέσσερα χρόνια, τα µάτια είναι 
στραµµένα στο µέρος του πλανήτη που οργανώνει µία τεράστια 
γιορτή. Ποδοσφαιριστές από 32 χώρες, που κατάφεραν µέσα 
από δεκάδες παιχνίδια να εξασφαλίσουν την παρουσία τους 
στη διοργάνωση, παλεύουν και διεκδικούν την υπέρτατη διά-
κριση: τον τίτλο του πρωταθλητή κόσµου στο Μουντιάλ! 

Εκατοντάδες εκατοµµύρια µάτια παρακολουθούν τα µατς µε 
κοµένη την ανάσα. Κάθε φορά εξελίσσεται µπροστά στα µάτια 
µας η ίδια η ιστορία. Το δράµα και η χαρά, εναλλάσονται και 
γινόµαστε αυτόπτες µάρτυρες της στιγµής που η ίδια η µοίρα 
παίρνει σάρκα και οστά και καθοδηγεί από το χέρι τους εκλε-
κτούς της σε ένα ταξίδι µε προορισµό τον θρίαµβο και την απο-
θέωση. Κάποιους άλλους, ωστόσο, επιλέγει να τους αφήσει µε 
την πίκρα ίσως και για να δοκιµάσει τις αντοχές τους. Μερικοί 
επιστρέφουν χρόνια µετά και την αναγκάζουν να υποκλιθεί στο 
µεγαλείο τους και να τους οδηγήσει στο θρόνο της αιωνιότητας. 
Κάποιοι όµως λυγίζουν! 

Σε αυτό το νέο βιβλίο του, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος που 
τρεις δεκαετίες τώρα έχει ταξιδέψει στις τέσσερις γωνίες του 
πλανήτη καλύπτοντας τα µεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γεγονότα, 
µας ταξιδεύει νοερά µέσα στο χρόνο και παρακολουθούµε 
σαν παραµύθι µία σειρά στιγµών του Μουντιάλ όπου µία λε-
πτή διαχωριστική γραµµή κρίνει νικητές και ηττηµένους. Με 
ελάχιστες παραλλαγές µπορεί και να είχαν διαφορετική εξέ-
λιξη αυτές οι στιγµές. Γιατί τελικά, το ποδόσφαιρο εκτός από 
ένα παιχνίδι είναι και κοµµάτι της ίδιας της ζωής….

Στην ίδια σειρά

Χρήστος Σωτηρακόπουλος
Της Κυριακής τα Είδωλα
Παιχνίδι χωρίς όρια

Γιώργος Αρκουλής
Τριάντα χρόνια επαγγελµατικό 

ποδόσφαιρο

Βασίλης Γκαγκάτσης
Euro 2004: Η αληθινή ιστορία 

όπως την έζησα

∆ιονύσης Ελευθεράτος
Εξουσία, τι µπάλα παίζεις;

Κώστας Μπλιάτκας
Λυπάµαι, χάσατε!

Θανάσης Σκρουµπέλος
Οι κόκκινοι βαρκάρηδες

Τζέισον Κόουλι
Το τελευταίο παιχνίδι

Σάντρο Μοντέο
BARÇA
Μουρίνιο ο εξωγήινος

Ντέιβιντ Πις
Καταραµένη οµάδα
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Ένας αιρετικός καπετάνιος φυλακίζεται για πα-
ραβίαση του εµπάργκο στη Σερβία και συνεχίζει 
απελπισµένα να κινείται σε παράνοµα µονοπάτια. 
Η µεγαλοαστή γυναίκα του νιώθει προδοµένη και 
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να τον αποµονώσει από 
την κόρη τους. Η κόρη, αγκιστρωµένη σε ένα λα-
µπερό και επίπλαστο κόσµο που σαπίζει µέρα µε 
τη µέρα, αναζητεί απεγνωσµένα διεξόδους διαφυ-
γής. Ο µηδενιστής φίλος της δεν αντέχει άλλο τα 
καταστροφικά επιχειρηµατικά παιχνίδια σπέκουλας 
και αποφασίζει να τα τινάξει όλα στο αέρα. Μια 
δικαστής, πιόνι των µεγάλων οικονοµικών συµφε-
ρόντων, και ο αρχικερδοσκόπος µέντοράς της προ-
σαρµόζονται διαρκώς στις προκλήσεις της νέας 
εποχής. 

Τα πρόσωπα αυτά διασταυρώνονται στο νέο πολυ-
επίπεδο µυθιστόρηµα του ∆. Ρέζου.

Ένα λογοτεχνικό ταξίδι του µυαλού σε επικίνδυνες 
πράξεις και διαδροµές.

Από το εξωτικό Βαραδέρο –της εξαθλιωµένης Κού-
βας των αρχών της δεκαετίας του ’90– στη ζαλισµέ-
νη Αθήνα, παραµονές της ελληνικής χρεοκοπίας.

Ο ∆ηµήτρης Ρέζος γεννήθηκε το 
1964 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε 
Μηχανολογία στο Ηράκλειο Κρήτης 
και στη συνέχεια περιπλανήθηκε σε 
Αθήνα, Μόντρεαλ, Λ. Αµερική, Λον-
δίνο, Ανατολική Ευρώπη, Κεφαλλο-
νιά και ξανά Αθήνα. Αυτό είναι το 
δεύτερό του µυθιστόρηµα µετά το 
«Λορίτο» (2006).

Βαραδέρο
∆ηµήτρης Ρέζος

ISBN 978-960-6863-71-4

9 7 8 9 6 0 6 8 6 3 7 1 4

Ένας αιρετικός καπετάνιος φυλακίζεται για παραβί-
αση του εμπάργκο στη Σερβία και συνεχίζει απελ-

πισμένα να κινείται σε παράνομα μονοπάτια. Η μεγα-
λοαστή γυναίκα του νιώθει προδομένη και προσπαθεί 
με κάθε τρόπο να τον απομονώσει από την κόρη τους. 
Η κόρη, αγκιστρωμένη σε έναν επίπλαστο κόσμο που 
σαπίζει καθημερινά, αναζητεί διεξόδους διαφυγής. Από 
το εξωτικό Βαραδέρο –της εξαθλιωμένης Κούβας των 
αρχών της δεκαετίας του ’90– στη ζαλισμένη Αθήνα, 
παραμονές της ελληνικής χρεοκοπίας.

Σελ.: 264 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-6863-71-4 • Τιμή: 14,40 €
1η έκδοση 2013

Δημήτρης Ρέζος 
Βαραδέρο

Η Ανδρομέδα κάνει τις καλύτερες τηγανητές πατάτες 
στον κόσμο. Αυτή η Ελληνίδα νοικοκυρά θα γίνει 

διάσημη, όχι για την κουζίνα της, αλλά γιατί θα ταξιδέ-
ψει μαζί με άλλους πέντε «διαστημικούς τουρίστες» στον 
Άρη. Το εισιτήριο είναι δώρο από τον θείο της, που τη με-
γάλωσε με ιστορίες για τ’ αστέρια και τη Μικρή Άρκτο, τα 
Σουπερνόβα και τις μαύρες τρύπες, τον Κοπέρνικο και τον 
Ιούλιο Βερν. Τι είδε εκεί ψηλά; Πώς σ’ αυτή την περιπέτεια 
θα γνωρίσει τον αληθινό έρωτα και τον πραγματικό εαυτό 
της; Μια ιστορία για τις μεγάλες αποφάσεις, τον φόβο, την 
αγάπη, τη μοίρα, το άγνωστο και το ταξίδι στο αύριο…

Σελ.: 320 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-063-4 • Τιμή: 15,00 €
1η έκδοση 2013

Μηνάς Βιντιάδης 
Τηγανίζουν πατάτες στον Άρη;
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Ποιήµατα
Ο Λουάν Τζούλις γεννήθηκε το 1955 στο 
Ντεβόλ της Κορυτσάς. Σπούδασε Βιομηχανι-
κή Χημεία. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με 
τη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως 
δημοσιογράφος σε τοπικά έντυπα. Τιμήθηκε 
με διάφορα βραβεία της πατρίδας του. Από 
το 1995 ζει στην  Ελλάδα, με την οικογένειά 
τoυ. Τα ποιήματά του, στην ελληνική γλώσ-
σα, έχουν δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά, 
όπως: Λέξεις, Οδός Πανός, Index, Φάρος, 
Εντευκτήριο, Δέκατα, Περίπλους, Διαβάζω, 
κ.ά. Η συλλογή Πού να ζητήσω συγγνώμη 
συμπεριλήφθηκε από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού στις 38 καλύτερες ποιητικές συλλογές 
2008-2010. Συμμετείχε σε τρία παγκόσμια 
φεστιβάλ ποίησης: Luxenburg 2008, Τήνος 
2010, Αθήνα 2013. Είναι μέλος του συλλόγου 
«Κύκλος Ποιητών» της Αθήνας. Έχει επιμε-
ληθεί μεταφραστικά (απόδοση στα αλβανικά 
από την ελληνική γλώσσα) τέσσερα παραμύ-
θια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Επίσης, 
από το 1990 μέχρι το 2014 έχει εκδώσει στα 
αλβανικά επτά ποιητικές συλλογές. Είναι πα-
ντρεμένος και έχει δυο κόρες.

Ξέρω να μετρώ χωρίς ανάσα
μέχρι τα εκατό.

Μεταναστευτική μέτρηση. Του ξένου.
Με όλες τις λέξεις που ξέρω,

λεξικό μετανάστη – λεξικό φοβικό,
εκφράζω την αναπνοή μου.

Ορφανός,
νιώθω μόνο μακριά απ’ τα όνειρα,

που με κρατούν 
άνθρωπο…

Του ίδιου

Ποίηση
Μυρίζω Μήλο (εκδόσεις Καστανιώτη 

2003)
Βιογραφία των Ματιών (εκδόσεις 

Ελληνικά Γράμματα 2006)
Πού να ζητήσω συγνώμμη (εκδόσεις 

Ελληνικά Γράμματα 2009)

Παιδική Λογοτεχνία
Το Κυπαρίσσι που τα έβαλε με τον 

Ουρανό (εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα 2008)

ISBN 978-960-499-099-3

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 9 9 3

Ποιητής από την Αλβανία με έντονη δραστηριότητα 
στη χώρα μας, ο Λουάν Τζούλις καταθέτει τώρα τη 

νέα ποιητική συλλογή του έντεκα χρόνια μετά την πρώτη 
του Μυρίζω Μήλο (2003), που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. 
Επικεντρωμένος στον άνθρωπο που, ξεριζωμένος από τον 
τόπο του, πασχίζει να φτιάξει από την αρχή το μωσαϊκό 
της ελπίδας του, ο Λουάν Τζούλις επανέρχεται κάθε φορά 
και πιο έντονα στην αποξένωση και στα φοβικά σύνδρο-
μα που ακολουθούν μοιραία την ταυτότητα του μετανάστη. 
Ενδεικτικός ο στίχος «Ξέρω να μετρώ χωρίς ανάσα μέχρι 
τα εκατό. Μεταναστευτική μέτρηση. Του ξένου…». 

Σελ.: 112 • Σχήμα: 15 X 22 • ISBN: 978-960-499-099-3 • Τιμή: 11,00 € 
1η έκδοση 2014

Λουάν Τζούλις 
Άγιος Προδότης

Τα ποιήματα του Στράτου Φαναρά πατάνε στέρεα στη 
γη ενώ σταθερά ρεμβάζουν τον ουρανό. Εδώ έγκειται 

η ποιητική τους αξία. Με τον ορθό λόγο ως βάση, τα Κβά-
ντα απογειώνονται στο σκοτεινό στερέωμα της ψυχής με 
απροσδόκητη δύναμη, εκπέμποντας τη συγκίνηση με 
χειροπιαστό και άμεσο λόγο.

Σελ.: 64 • Σχήμα: 15,3X23,8 • ISBN: 978-960-499-090-0 • Τιμή: 9,00 €
1η έκδοση 2013

Στράτος Φαναράς 
Κβάντα
Σε κοιτάζω και αλλάζεις

Ποιηση
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ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

Ντέιβιντ Πις
«Μην του αντισταθείτε. Μόλις ξεπεράσετε τον εκνευρισµό και την 
κλειστοφοβία που προκαλεί κάποιες φορές η γλώσσα του, θα ανα-
γνωρίσετε ένα εντυπωσιακό έργο. Απίστευτα τολµηρό, απόλυτα συ-
νταρακτικό, διεισδυτικό και ανόµοιο µε ό,τι άλλο έχω διαβάσει».

Justin Cartwright, The New York Times 

Τόκιο, 26 Ιανουαρίου 1948, τρίτη χρονιά της αµερικανικής Κατοχής στην 
Ιαπωνία. Ένας άντρας µπαίνει σε µια τράπεζα στο κέντρο του Τόκιο. Κάνει 
λόγο για κρούσµα δυσεντερίας και λέει πως είναι γιατρός, σταλµένος 
από τις δυνάµεις Κατοχής να περιθάλψει οποιονδήποτε θα µπορούσε να 
είχε µολυνθεί. Αδειάζει ένα διαυγές υγρό σε δεκαέξι φλιτζάνια. ∆εκαέξι 
εργαζόµενοι της τράπεζας, µαζί µε τον επιστάτη, τη γυναίκα του και τα δύο 
ανήλικα παιδιά τους, πίνουν το υγρό, σύµφωνα µε τις αυστηρές οδηγίες 
του. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δώδεκα από αυτούς είναι νεκροί, οι υπόλοιποι 
τέσσερις αναίσθητοι. Ο άντρας εξαφανίζεται µαζί µε µέρος από τα χρήµατα 
της τράπεζας. Έτσι ξεκινά το µεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία 
της Ιαπωνίας. 

Στην Κατεχόµενη πόλη* ο Ντέιβιντ Πις αποκαλύπτει και διερευνά τις φή-
µες για συνενοχή, συνωµοσία και συγκάλυψη γύρω από την ανατριχια-
στική περίπτωση της «Σφαγής στην τράπεζα Τεϊκόκου»: για τον άνθρωπο 
που καταδικάστηκε για το έγκληµα, για τις συνέπειες των προγραµµάτων 
βιολογικού πολέµου, για τα θύµατα και τους επιζώντες.

Πέρα από την πραγµατικά συγκλονιστική απεικόνιση µιας πόλης σε πένθος, 
η Κατεχόµενη πόλη αποτελεί µοναδικό κατόρθωµα «λογοτεχνικής ιατροδι-
καστικής»: µέσα από τριπλές και τετραπλές αναγνώσεις/διασταυρώσεις της 
Ιστορίας των εµπολέµων (Αµερικανών, Ρώσων, Ιαπώνων) και πιο συγκε-
κριµένα µιας Ιστορίας της κτηνώδους βίας που η κάθε πλευρά εφάρµοσε 
σε βάρος των αντιπάλων της, ο Πις κατάφερε να αναδείξει το σκοτεινό υπό-
στρωµα φασισµού, συνενοχής και ανελευθερίας πάνω στο οποίο οικοδο-
µήθηκε το µεταπολεµικό «θαύµα» της Ιαπωνίας.

* ∆εύτερο µέρος της «Τριλογίας του Τόκιο». Ο πρώτος τόµος της «Τριλογίας» έχει εκδοθεί 
µε τον τίτλο Τόκιο έτος µηδέν (εκδ. Τόπος 2009). 

«Ο Πις αναπτύσσει µια λογοτεχνική ιατροδικαστική, εκταφιάζοντας ιστορίες βίας  
για να διερευνήσει τα απονεκρωµένα µέλη της κοινωνίας από όπου αναδύεται η βία».

James Purdon, The Observer
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Ντέιβιντ Πις

Ο Ντέιβιντ Πις (David Peace) γεννήθηκε το 
1967 στο ∆υτικό Γιορκσάιρ, όπου και µεγάλω-
σε. Το 1991 εγκατέλειψε τις σπουδές του στο 
Πολυτεχνείο του Μάντσεστερ και µετακόµισε 
στο Τόκιο, όπου έζησε για µεγάλο διάστηµα µε 
την οικογένειά του. Τα παιδικά και εφηβικά του 
χρόνια συνέπεσαν µε τη δράση του «Αντερο-
βγάλτη του Γιορκσάιρ», γεγονός που τον επη-
ρέασε βαθύτατα και τον ενέπνευσε να γράψει 
την τετραλογία αστυνοµικών µυθιστορηµάτων 
υπό τον γενικό τίτλο The Red Riding Quartet, 
στην οποία παρουσιάζει σκοτεινές πλευρές 
του Γιορκσάιρ [οι τίτλοι της σειράς: 1974 (έκδ. 
1999 – Ελληνική έκδοση 2008, Ίνδικτος), 1977 
(έκδ. 2000), 1980 (έκδ. 2001) και 1983 (έκδ. 
2002)].
Το 2003, το περιοδικό Granta τον συµπεριέ-
λαβε στον κατάλογο µε τους 20 καλύτερους 
νέους συγγραφείς της Βρετανίας. Το 2004, ο 
Πις κέρδισε το «James Tait Black Memorial 
Prize» για το µυθιστόρηµά του GB84.
Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί το πο-
λυδιαβασµένο µυθιστόρηµά του Καταραµένη 
οµάδα (Damned Utd), µε θέµα τη σύντοµη 
θητεία του εκκεντρικού προπονητή Μπράιαν 
Κλαφ στην οµάδα Λιντς Γιουνάιτεντ, ένα βιβλίο 
που οι Times χαρακτήρισαν ως «το καλύτερο 
ίσως βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για το ποδό-
σφαιρο», καθώς και το Τόκιο έτος µηδέν, το 
πρώτο βιβλίο της αστυνοµικής σειράς Τριλογία 
του Τόκιο.

Εικονογράφηση: ©Casey Burns

ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ

Τόκιο έτος µηδέν
«Με µια πένα που τρέχει και περιγραφές που κόβουν 
την ανάσα, ο Πις διαµορφώνει ένα αδυσώπητο 
αλλά άκρως γοητευτικό σκηνικό γεµάτο παράνοµες 
συµµορίες, γκέισες και µεταπολεµική ατµόσφαιρα».

Τίνα Μανδηλαρά, Πρώτο Θέµα

Καταραµένη οµάδα
«Κατά πάσα πιθανότητα το καλύτερο µυθιστόρηµα 
που γράφτηκε ποτέ µε θέµα το ποδόσφαιρο!»

The London Times

«Το βιβλίο αξίζει επειδή σιχαίνεται τη φιλολογία,  
τον συναισθηµατισµό, τις εύκολες γραφικότητες.  
Οι ποδοσφαιρόφιλοι θα το αγαπήσουν».

Κωστής Παπαγιώργης, Αθηνόραµα

ISBN 978-960-499-114-3

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 1 4 3

www.toposbooks.gr
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Τόκιο 1948, τρίτη χρονιά της αμερικανικής Κα-
τοχής. Ένας άντρας, που υποκρίνεται τον γιατρό, 

μπαίνει σε τράπεζα του Τόκιο, μιλάει για κρούσμα 
δυσεντερίας και δηλητηριάζει δεκαέξι εργαζόμε-
νους. Έτσι ξεκινά το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό 
στην ιστορία της Ιαπωνίας. Στο δεύτερο μέρος της 
«Τριλογίας του Τόκιο» (πρώτο μέρος το Τόκιο έτος 
μηδέν) ο Πις διερευνά την ανατριχιαστική περίπτω-
ση της «Σφαγής στην τράπεζα Τεϊκόκου», τις συνέ-
πειες των προγραμμάτων βιολογικού πολέμου, τα 

θύματα και τους επιζώντες. Μοναδικό κατόρθωμα «λογοτεχνικής ιατροδικαστικής», 
που αναδεικνύει το σκοτεινό υπόστρωμα φασισμού και συνενοχής πάνω στο οποίο 
οικοδομήθηκε το μεταπολεμικό «θαύμα» της Ιαπωνίας.

«Ο Πις αναπτύσσει μια λογοτεχνική ιατροδικαστική, εκταφιάζοντας ιστορίες βίας για να διε-
ρευνήσει τα απονεκρωμένα μέλη της κοινωνίας από όπου αναδύεται η βία».

J. Purdon, The Observer

«Μην του αντισταθείτε. Μόλις ξεπεράσετε τον εκνευρισμό και την κλειστοφοβία που προ-
καλεί κάποιες φορές η γλώσσα του, θα αναγνωρίσετε ένα εντυπωσιακό έργο. Απίστευτα 
τολμηρό, απόλυτα συνταρακτικό, διεισδυτικό και ανόμοιο με ό,τι άλλο έχω διαβάσει».

J. Cartwright, The New York Times 

Σελ.: 400 • Σχήμα: 15 x 23 • ISBN: 978-960-499-114-3 • Τιμή: 16,60 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Μαίρη Σαρατσιώτη
Επιμέλεια: Άρης Μαραγκόπουλος

Ντέιβιντ Πις
Κατεχόμενη πόλη
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Φανταστείτε μια αυτοκρατορία που επί ενάμι-
ση αιώνα έχει κρατήσει τον κόσμο μακριά 

της. Απαγορεύεται η έξοδος σε όλους, οι ξένοι απο-
κλείονται, οι θρησκείες τους απαγορεύονται και οι 
ιδέες τους αντιμετωπίζονται με βαθιά καχυποψία. 
Ωστόσο υπάρχει μια αλλόκοτη ρωγμή σ’ αυτό το 
κράτος-φρούριο: ένα τεχνητό περιτειχισμένο νησί 
συνδεδεμένο με ένα λιμάνι της χώρας, και επαν-
δρωμένο από μια χούφτα Ευρωπαίους εμπόρους. 
Και, παρότι η πύλη προς τη στεριά είναι κλειδω-

μένη, δεν μπορεί να εμποδίσει τα μυαλά –ή τις καρδιές– να σμίξουν.
Το έθνος είναι η Ιαπωνία στη συμβολή δύο αιώνων (18ος-19ος), το λιμάνι το Να-
γκασάκι, και το νησί η Ντετζίμα. Εδώ αναπτύσσεται αυτό το πανοραμικό, πυκνό 
μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Μίτσελ. Κι εδώ, ένας νεόφερτος Ολλανδός υπάλληλος, 
ο Γιάκομπ ντε Ζουτ, εμπλέκεται σε μια σκοτεινή περιπέτεια διπροσωπίας, αγάπης, 
ενοχής, πίστης και φόνου… Αλλά την ίδια ώρα, δίχως ο ίδιος ή οι συμπατριώτες του 
να το γνωρίζουν, ο άξονας της παγκόσμιας ισχύος γυρίζει…
Σ’ αυτή την ιστορία ακεραιότητας και διαφθοράς, πάθους και εξουσίας, το κλειδί εί-
ναι ο έλεγχος: του πλούτου, της σκέψης, ακόμα και του θανάτου.

«Ένα μυθιστόρημα για τις ιδέες, για τον πόθο, για το καλό και το κακό και όλα τα ενδιάμε-
σα [που] επιβεβαιώνει ότι ο [Ντέιβιντ] Μίτσελ είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και 
ατρόμητους εν ζωή συγγραφείς». 

Dave Eggers, The New York Times Book Review (πρωτοσέλιδη κριτική)

 Σχήμα: 15 x 23 • ISBN: 978-960-499-120-4 • Τιμή: 21,90 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Μαρία Ξυλούρη

Ντέιβιντ Μίτσελ
Τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκομπ ντε Ζουτ



14

Αστυνομικη Λογοτεχνια

Στο τελείωμα μιας εξαντλητικής μέρας, ο 
Επιθεωρητής Στίβεν Βιλάνι, επικεφαλής 

του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Βικτόρια, 
στέκεται στο μπάνιο ενός πολυτελούς διαμερί-
σματος με θέα την πόλη. Στη γυάλινη μπανιέρα 
κείτεται νεκρή μια νεαρή γυναίκα. 
Κάπως έτσι ξεκινά η Αλήθεια, ο διάδοχος της Τσα-
κισμένης Ακτής, του αριστουργηματικού αστυνομι-
κού μυθιστορήματος του Αυστραλού Πίτερ Τεμπλ.
Η ζωή του Βιλάνι είναι η δουλειά του. Η ταυ-

τότητά του, το κάλεσμά του, το μοναδικό σημείο αναφοράς. Ωστόσο, μέσα σε λίγες 
αποπνικτικές μέρες του καλοκαιριού, καθώς φωτιές κατακαίνε την πολιτεία και ενώ 
ανώτεροι και συνάδελφοί του ραδιουργούν και καιροσκοπούν, βλέπει όλες τις στα-
θερές της ζωής του να καταρρέουν.
Η Αλήθεια μιλά για έναν άντρα, για μια οικογένεια, για μια πόλη. Για τη βία, τον 
φόνο, την αγάπη, τη διαφθορά, την ηθική ακεραιότητα, την εξαπάτηση. 
Μιλά για την αλήθεια. 

Η Αλήθεια είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στο οποίο απονεμήθηκε 
αμιγές λογοτεχνικό βραβείο (2010, Miles Franklin Literary Award)

.
«Η κάθε πρόταση μετράει. Ο Τεμπλ δεν αστειεύεται. Αν ζητάτε πλουμιστές αράδες, ήρθατε σε λά-
θος μέρος. Η Αλήθεια δεν χαρίζεται σε κανέναν… Είναι ένα μυθιστόρημα σπάνιας δύναμης».

Australian Literary Review

Σχήμα: 15 x 23 • ISBN: 978-960-6863-62-2 • Τιμή: 17,90 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Γιώργος Μπέτσος

Πίτερ Τεμπλ
Αλήθεια
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ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ 
ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Ο Γουίλ είναι στα δεκαεπτά του, στο δύσκολο µεταίχµιο εφηβείας 
και ενηλικίωσης. Λες κι αυτό δεν είναι από µόνο του βουνό, υπο-
χρεώνεται να αντιµετωπίσει τον ξαφνικό θάνατο της µητέρας του. 
Αποµονωµένος και θυµωµένος, ο νεαρός Γουίλ δοκιµάζει, συ-
ντροφιά µε την παλιά φωτογραφική µηχανή της µητέρας του, ένα 
ταξίδι µε στόχο να ανακαλύψει το νόηµα της ζωής. Αυτή η ανα-
ζήτηση τον οδηγεί στα µονοπάτια σηµαντικών συγγραφέων και 
φιλοσόφων, τον παρασύρει σε έναν έντονο (όσο και µπερδεµένο) 
έρωτα, ενώ του ανοίγει σιγά σιγά τους ορίζοντες στη σοφία που 
τον περιβάλλει. 

Το µυθιστόρηµα, γραµµένο σε µορφή ηµερολογίου, µας µεταγγίζει 
τον πόνο, την οργή και τη σύγχυση που αισθάνεται ο κάθε έφηβος 
Γουίλ, και φωτίζει τα τολµηρά βήµατα που κάνει, άλλοτε µπροστά, 
άλλοτε πίσω, ώστε να χαράξει τον δικό του δρόµο µέσα σε έναν 
κόσµο γεµάτο ερωτηµατικά και προκλήσεις.

Ο Oδηγός ζωής για αρχάριους είναι ένα γοητευτικό µυθιστόρηµα για 
εκείνες τις σπάνιες στιγµές στη ζωή, που θα θυµόµαστε για πάντα, 
επειδή µας σηµάδεψαν καθοριστικά. Ένα µυθιστόρηµα που δείχνει 
τόσο στον νέο αναγνώστη όσο και στον ενήλικα πόσο σπουδαίο 
είναι να παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου.

ISBN 978-960-6863-68-4

9 7 8 9 6 0 6 8 6 3 6 8 4

Η ποιήτρια, συγγραφέας και µεταφράστρια Λία 
Χιλς γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και ζει στη 
Μελβούρνη. Ο Οδηγός ζωής για αρχάριους είναι 
το πρώτο της µυθιστόρηµα.

Κυκλοφορούν επίσης

Ντέιβ Έγκερς

Τα αγρίµια

«Ένα αριστοτεχνικά 
αντισυµβατικό αφήγηµα 
µαθητείας»

Καθηµερινή 

Χένρι Τσάνσελορ

Ο µυστικός κόσµος

«Μια συναρπαστική περιπέτεια, 
γεµάτη επικίνδυνες αναζητήσεις, 
µαγεία, ταξίδια στο χρόνο και 
τεράστια έντοµα!»

περ. ∆ιαβάζω

Το µυστικό του µουσείου

«Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 
πολύ καλογραµµένο µυθιστόρηµα. 
Υπέροχα ατµοσφαιρικό, µε αισθητό 
και ποιοτικό χιούµορ, αγωνία 
και µυστήριο, µε ιδιαιτέρως 
εκφραστικούς ήρωες, ζωηρούς 
διαλόγους, έκτακτες περιγραφές 
της φύσης, ισχυρά και ουσιαστικά 
αισθήµατα».

Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr

www.toposbooks.gr

Για ηλικίες από 16 έως 106

Μετάφραση 
Μαρίνα Τουλγαρίδου

Ο Γουίλ είναι στα δεκαεπτά του, στο δύσκολο 
μεταίχμιο εφηβείας και ενηλικίωσης. Λες 

κι αυτό δεν είναι από μόνο του βουνό, υποχρε-
ώνεται να αντιμετωπίσει τον ξαφνικό θάνατο της 
μητέρας του. Απομονωμένος και θυμωμένος, ο 
νεαρός Γουίλ δοκιμάζει, συντροφιά με την παλιά 
φωτογραφική μηχανή της μητέρας του, ένα ταξίδι 
με στόχο να ανακαλύψει το νόημα της ζωής. Αυτή 
η αναζήτηση τον οδηγεί στα μονοπάτια σημαντι-
κών συγγραφέων και φιλοσόφων, τον παρασύρει 

σε έναν έντονο (όσο και μπερδεμένο) έρωτα, ενώ του ανοίγει σιγά σιγά τους ορίζο-
ντες στη σοφία που τον περιβάλλει. Το μυθιστόρημα, γραμμένο σε μορφή ημερο-
λογίου, μας μεταγγίζει τον πόνο, την οργή και τη σύγχυση που αισθάνεται ο κάθε 
έφηβος Γουίλ, και φωτίζει τα τολμηρά βήματα που κάνει, άλλοτε μπροστά, άλλοτε 
πίσω, ώστε να χαράξει τον δικό του δρόμο μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ερωτηματικά 
και προκλήσεις.
Για ηλικίες από 16 έως 106...

«Ένας 17άχρονος, στο μεταίχμιο των γονεϊκών του αδιεξόδων, αποφασίζει να ταξιδέψει και 
να εξερευνήσει τον κόσμο. Ο Πλάτωνας, ο Κίργκεγκορ, ο Νίτσε και λοιποί εκλεκτοί θα τον 
συνοδέψουν σ’ αυτή την καταβύθιση στην αυτογνωσία. Εξάλλου ό,τι μάθαμε πιτσιρικάδες, το 
μάθαμε εξωσχολικά και... εξωθεσμικά. Ένα ποπ διαμαντάκι, που σερφάρει μαεστρικά πάνω 
στις εφηβικές αγωνίες».

Ν. Κουρμουλής, Book Press 

Σελ.: 256 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-6863-68-4 • Τιμή: 11,10 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Μαρίνα Τουλγαρίδου

 Λία Χιλς 
Οδηγός ζωής για αρχάριους
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Το σενάριο είναι τα θεμέλια που πάνω τους θα 
χτιστεί ολόκληρη η παραγωγή ενός οπτικο-

ακουστικού έργου. Είναι η αρχή και ο μπούσου-
λας για κάθε παραγωγή και περιέχει όλα εκείνα 
τα στοιχεία που αργότερα θα συγκροτήσουν τη 
σειρά, το επεισόδιο, το κινηματογραφικό έργο.
Είναι η φύση του οπτικοακουστικού έργου τέτοια 
που δεν επιτρέπει, παρά μόνο σε σπάνιες περι-
πτώσεις, ένα σενάριο να περιέχει τις ιδέες απο-
κλειστικά και μόνο του δημιουργού του. Σήμερα 

το οπτικοακουστικό έργο «δραματοποιεί» ακόμη και το πέταγμα ενός αεροπλάνου, 
ακόμη και την πιο κοινή είδηση την κάνει «ιστορία» με αρχή, μέση, τέλος. Δάνεια 
δηλαδή στοιχεία της δραματουργίας που, χάρις στο σενάριο, πέρασαν σε όλη την 
πολυποίκιλη γκάμα του οπτικοακουστικού έργου.
Τα βασικά του στοιχεία βασίζονται σε γνωστούς και δοκιμασμένους, αιώνες τώρα, 
δραματουργικούς κανόνες. Κανόνες βασικούς που διέπουν ένα έργο που πρόκειται 
να παρασταθεί ανεξάρτητα από τον τρόπο παράστασης (θέατρο, κιν/φος, τηλεόραση), 
υπακούοντας, ωστόσο, και στους κανόνες, τις δυνατότητες και την ιδιομορφία που 
υπαγορεύει κάθε μέσον.

Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-115-0 • Τιμή: 14,00 €
1η έκδοση 2014

Θανάσης Σκρουμπέλος
Σενάριο: Από τη θεωρία στην πράξη
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Η σερβικής καταγωγής εκκεντρική καλλιτέ-
χνις Marina Abramović (γεν. 1946, Βε-

λιγράδι) θεωρείται η «γιαγιά» της performance 
art. Από την πρώτη κιόλας δουλειά της, το 1973, 
μέχρι και την πιο πρόσφατη αναδρομική έκθεση 
με τίτλο «Η Καλλιτέχνις είναι εδώ» (Μάρτιος - 
Μάιος 2010) στο ΜoMa της Νέας Υόρκης, οι πα-
ραστάσεις της προκαλούν, σοκάρουν, συγκινούν. 
Σε άμεση ρήξη με τις παραδοσιακές εκφράσεις 
τέχνης και αισθητικής, δημιούργησε μια νέα ει-

καστική γλώσσα που επαναπροσδιορίζει την έννοια της καλλιτεχνικής δημιουργί-
ας και τη σχέση θεατή και έργου τέχνης. Το δοκίμιο αυτό αποτελεί μια φιλοσοφική 
προσέγγιση του έργου και της μεθόδου της Αμπράμοβιτς από τον ποιητή, συγγρα-
φέα, εικαστικό και performer Δημοσθένη Δαββέτα.

Σελ.: 72 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-095-5 • Τιμή: 11,00 €
1η έκδοση 2014

Δημοσθένης Δαββέτας 
Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Η καλλιτέχνις είναι εδώ
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AΡΧΕΙΟ

ΤΑΚΗ ΠΑΝΑΝΙ∆Η

ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΦΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
στην οδό των ονείρων

 

Σχεδιασµός, επιλογή εικόνων, κείµενα

Άρης Μαραγκόπουλος

Μια φωτογραφική ιστορία  
(1960-1975)  
για τους µεγάλους ποιητές,  
συνθέτες, ερµηνευτές  
του ελληνικού τραγουδιού  
και των θεαµάτων  
µιας θρυλικής εποχής.

Οι φωτογραφίες του Τάκη Πανανίδη (1935-2010) 
καλύπτουν µια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιό-
δους της νεοελληνικής µουσικής. «Αυτόπτης φω-
τοµάρτυρας», όπως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό 
του, αποτύπωσε στο φιλµ τούς σηµαντικούς πρω-
ταγωνιστές της ανατρεπτικής αλλαγής που συνέβη 
στο λαϊκό τραγούδι στη δεκαετία του εξήντα, παρα-
κολουθώντας τους στις πρόβες, στις ηχογραφήσεις, 
στις συναυλίες, στις µπουάτ, στα λαϊκά κέντρα, στα 
σπίτια τους. 

Χάρη στο έµφυτο ταλέντο του κατάφερνε να αφή-
νει ανεπιτήδευτη, µε αδιόρατες παρεµβάσεις, τη στιγµιαία φωτογράφισή του, 
ακόµα και όταν, για λόγους επαγγελµατικής σκοπιµότητας, όφειλε να τη σκηνο-
θετήσει. Παράλληλα, χάρη στην εξοικείωσή του µε τον χώρο της µουσικής και 
του θεάµατος, είχε ασκηθεί να συλλαµβάνει τις εικόνες του στη µαγική εκείνη 
στιγµή που το θέµα παρουσιάζεται στην πιο χαρακτηριστική του έκφραση, στην 
πλήρη κορύφωσή του. 

Όποιος ερευνά τη µουσική των δεκαετιών του εξήντα και του εβδοµήντα υπο-
χρεωτικά διασταυρώνεται µε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από το Αρχείο 
Πανανίδη. Αυτό που µε σιγουριά µπορεί κανείς να πει γι’ αυτόν τον παθιασµένο 
µε το τραγούδι δηµιουργό, είναι ότι υπήρξε ο αποκλειστικός φωτογράφος των 
θρυλικών τραγουδιών και των λαϊκών θεαµάτων µιας ολόκληρης εποχής. Συ-
νηθίζουν πολλοί να λένε για τον Τάκη Πανανίδη: οι φωτογραφίες του δεν µιλούν, 
τραγουδάνε. Αυτό το λεύκωµα αποδεικνύει την αλήθεια αυτού του ισχυρισµού.
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Το αρχείο Τάκη Πανανίδη διασώζει τις 
εμβληματικές εκείνες φωτογραφίες μέσα 

από τις οποίες αναγνωρίζουμε, εδώ και μερι-
κές δεκαετίες, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι του 
εξήντα. «Αυτόπτης φωτομάρτυρας», όπως ο 
ίδιος ο φωτογράφος αποκαλούσε τον εαυτό 
του, αποτύπωσε στο φιλμ τους σημαντικό-
τερους πρωταγωνιστές της ανατρεπτικής 
αλλαγής που συνέβη στο λαϊκό τραγούδι στη 
δεκαετία του εξήντα, παρακολουθώντας τους 

στις πρόβες, στις ηχογραφήσεις, στις συναυλίες, στις μπουάτ, στις επιθεωρήσεις, στα ανα-
ψυκτήρια, στα λαϊκά κέντρα, στα σπίτια τους.
Όλα τα γνωστά ονόματα που διαμόρφωσαν το νέο λαϊκό τραγούδι της εποχής, συν-
θέτες όπως ο Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις, ο Ξαρχάκος, ο Τσιτσάνης, μουσικοί δεξιο-
τέχνες όπως ο Μανώλης Χιώτης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, τραγουδιστές που σφρά-
γισαν με την ερμηνεία τους χιλιοτραγουδισμένες μελωδίες όπως οι Μπιθικώτσης, 
Καζαντζίδης, Μαρινέλλα, Πόλυ Πάνου κ.ά. διατηρούνται στην ιστορική μνήμη χάρη 
και στις φωτογραφίες του Αρχείου Τάκη Πανανίδη. Συνηθίζουν πολλοί να λένε για 
τον Τάκη Πανανίδη: οι φωτογραφίες του δεν μιλούν, τραγουδάνε. Αυτό το εντυ-
πωσιακό λεύκωμα αποδεικνύει την αλήθεια αυτού του ισχυρισμού.

«Για την ακρίβεια, και χωρίς υπερβολή, αν η δεκαετία του ’60 ...προσέλαβε τον προσωπικό 
της φωτογράφο, αυτός ήταν ο Πανανίδης».

Δ. Μανιάτης, Τα Νέα

Σελ.: 184 • Σχήμα: 23 x 27 • ISBN: 978-960-499-092-4 • Τιμή: 22,00 € 
Σκληρό εξώφυλλο: ISBN: 978-960-499-092-4 • Τιμή: 28,00 € 

Έκδοση 2013

Άρης Μαραγκόπουλος 
Αρχείο Τάκη Πανανίδη:  
Αυτόπτης φωτομάρτυρας στην οδό των ονείρων 
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Σελ.: 140 • Σχήμα: 21 x 26 • ISBN: 978-960-499-121-1

Ηλίας Μπουργιώτης
Θόδωρος Αγγελόπουλος: Το βλέμμα της αιωνιότητας

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στον Θόδωρο 
Αγγελόπουλο από τον Ηλία Μπουργιώτη. Ο 

καταξιωμένος φωτογράφος με πολλές εκθέσεις 
σε Ελλάδα και εξωτερικό έκανε την backstage 
φωτογράφιση των τριών τελευταίων ταινιών του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου, μεταξύ των οποίων 

και της τελευταίας ημιτελούς ταινίας «Η άλλη θάλασσα». Με υλικό, κυρίως από την 
τελευταία αυτή ταινία, ο φωτογράφος προσπαθεί να αιχμαλωτίσει τη διαχρονικότη-
τα της σκέψης και του έργου του μεγάλου σκηνοθέτη που ξαναέφερε τον σύγχρονο 
ελληνικό πολιτισμό στο προσκήνιο παγκόσμια.
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Με γνώμονα τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη 
«Δικαιοσύνη. Κανείς δεν τους θυμάται», 

το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κι-
βωτό. Ώστε μαζί με τα ονόματα και την ύπαρξη 
γνωστών σκηνοθετών όπως οι Κωνσταντίνος 
Χρηστομάνος, Φώτος Πολίτης, Κάρολος Κουν, 
Δημήτρης Ροντήρης, Αλέξης Μινωτής, Αλέξης 
Σολομός, Μίνως Βολανάκης, Ανδρέας Βουτσι-
νάς, να διασωθούν από τον κατακλυσμό των 
επερχόμενων καιρών και σκηνοθέτες μικρό-

τερης ενδεχομένως εμβέλειας, αλλά με τεράστιας σημασίας προσφορά. Όλοι μαζί, 
σκηνοθέτες διάσημοι, απλώς γνωστοί ή άλλοι που ο χρόνος κατέστησε, χωρίς να το 
αξίζουν, σχεδόν αφανείς, συγκροτούν αυτόν τον ολάνθιστο κήπο, παρηγορία σε μια 
εποχή που χαρακτηρίζει ορισμένη ξηρασία.

Περιλαμβάνονται κείμενα για τους σκηνοθέτες:
Θωμά Οικονόμου, Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, Βασίλη Ρώτα, Φώτο Πολίτη, Λίνο Καρζή, 
Δημήτρη Ροντήρη, Αλέξη Μινωτή, Κώστα Μουσούρη, Σωκράτη Καραντινό, Πέλο Κατσέλη, 
Κάρολο Κουν, Δημήτρη Μυράτ, Τάκη Μουζενίδη, Τίτο Φαρμάκη, Γιάννη Τσαρούχη, Μήτσο 
Λυγίζο, Κυριαζή Χαρατσάρη, Κωστή Μιχαηλίδη, Γιώργο Σεβαστίκογλου, Λυκούργο Καλλέρ-
γη, Αλέξη Σολομό, Μάριο Πλωρίτη, Μιχάλη Κακογιάννη, Νίκο Χατζίσκο, Κωστή Λειβαδέα, 
Χρήστο Βαχλιώτη, Γιώργο Θεοδοσιάδη, Μίνω Βολανάκη, Γιώργο Λαζάνη, Κώστα Μπάκα, 
Αντρέα Βουτσινά, Μίμη Κουγιουμτζή, Δημήτρη Ποταμίτη, Λευτέρη Βογιατζή.

Σελ.: 288 • Σχήμα: 17x24 • ISBN: 978-960-499-088-7 • Τιμή: 19,00 €
1η έκδοση 2013

Θανάσης Θ. Νιάρχος (επιμέλεια)
Έλληνες σκηνοθέτες του 20ού αιώνα
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Μυστικά τοπία
Κείµενα για πρόσωπα, για τη ζωγραφική,  

για το θέατρο, για βιβλία.

Γιάννης ΚοντόςΤα Μυστικά τοπία είναι το τρίτο βιβλίο µε πεζά κείµενα του ποιητή Γιάννη Κοντού. 
Είναι συνέχεια και συµπλήρωµα της ποιήσεώς του. Έχουν γραφτεί την τελευταία 
δεκαετία. Περιλαµβάνουν πρόσωπα και το έργο τους, που για τον συγγραφέα 
καθόρισαν τη ζωή του και τους προσανατολισµούς του. Άλλα ζουν ανάµεσά µας, 
άλλα δεν υπάρχουν πια: Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Τσαρούχης, Νανά Καλλιανέση, 
Μποστ, Κώστας Καρυωτάκης, Νίκος Καββαδίας, Ναπολέων Λαπαθιώτης, 
∆ηµήτρης Ποταµίτης, Τάσος Λειβαδίτης, Γιώργος Θεοτοκάς, Κική ∆ηµουλά, 
Αρθούρος Ρεµπό, Βλαδίµηρος Μαγιακόφσκι, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Έλλη Αλεξίου, 
Αλέκα Παΐζη, Γιάννης Ρίτσος, Νίκος Καρύδης, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης 
Σκαρίµπας, Οδυσσέας Ελύτης, Λούλα Αναγνωστάκη, Σάκης Πεπονής, Άρης 
Αλεξάνδρου, Σταύρος Βαβούρης, Άλκη Ζέη, Τζένη Καρέζη, Ρούλα Κακλαµανάκη, 
Λευτέρης Παπαδόπουλος, Θανάσης Νιάρχος, Κώστας Μουρσελάς, Ίνγκµαρ 
Μπέργκµαν, Γιάννης Βαρβέρης, Γιώργος Μαρκόπουλος, Αντώνης Φωστιέρης, 
Νατάσα Χατζιδάκι, Χριστόφορος Λιοντάκης, Κώστας Μαυρουδής, Γιώργος 
Μανιώτης, Νίκος ∆αββέτας, Παυλίνα Παµπούδη, Κώστας Παπαγεωργίου, 
Στέφανος Μπεκατώρος, ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος. Και δύο κείµενα, ένα για την 
ΕΡΤ και ένα για την αλληλογραφία Θεοτοκά-Κατσίµπαλη. 

Το βιβλίο περιλαµβάνει διάφορους µονολόγους του συγγραφέα για καλλιτέχνες 
που τους περιέχει και θαυµάζει. Ακόµη, κείµενα από περιοδικά και εφηµερίδες 
για βιβλία, θεατρικές παραστάσεις και τη σκηνοθετική εργασία των: Σπύρου 
Ευαγγελάτου, Λευτέρη Βογιατζή, Βασίλη Παπαβασιλείου, Στάθη Λιβαθινού, 
Γιώργου Μιχαηλίδη, Κώστα Καζάκου, Nebojsa Bradic, Αντώνη Αντύπα, 
Βλαδίµηρου Κυριακίδη, Νίκου Μαστοράκη, Αθανασίας Καραγιαννοπούλου, 
Νίκου ∆ιαµαντή, Μίνας Αδαµάκη, Σταµάτη Φασουλή, Σταύρου Τσακίρη. 
Υπάρχουν επίσης κείµενα για Νεοέλληνες ζωγράφους και µια γλύπτρια: Γιάννη 
Μόραλη, Αλέκο Φασιανό, Παναγιώτη Τέτση, ∆ηµήτρη Γέρο, ∆ηµήτρη Μυταρά, 
Βλάση Κανιάρη, Άγγελο Παπαδηµητρίου, Νίκο Χουλιαρά, Ντίνο Πετράτο, Καίτη 
Πουτέτση, ∆ηµήτρη Κοντό και Ναταλία Μελά. 

Το βιβλίο αυτό, εντέλει, περιέχει ένα οδοιπορικό του συγγραφέα µε τους 
αναφεροµένους, αλλά και ένα οδοιπορικό για τον αναγνώστη στον κόσµο των 
γραµµάτων και των τεχνών, ένα πανόραµα της σύγχρονης πνευµατικής και 
καλλιτεχνικής Ελλάδας. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ δηµοσίευσε ποίηση για 
πρώτη φορά το 1965, και το πρώτο του βι-
βλίο, η Περιµετρική, εκδόθηκε το 1970. Έχει 
εκδώσει δεκαέξι ποιητικά βιβλία, δύο βιβλία µε 
πεζά κείµενα (Τα ευγενή µέταλλα, τ. 1 και 2), 
και τρία βιβλία για παιδιά. Ποιήµατα και κεί-
µενά του έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά και 
εφηµερίδες και έχουν µεταφραστεί σε πολλές 
ευρωπαϊκές γλώσσες.Το 1973 πήρε τη χορη-
γία του Ιδρύµατος Ford. 

Το 1978 κυκλοφόρησαν στα αγγλικά δύο επι-
λογές ποιηµάτων του. Η µία, σε µετάφραση 
Γιάννη Γκούµα, µε τίτλο Mercurial Time, και 
η άλλη, σε µετάφραση Γιάννη Σταθάτου, µε 
τίτλο Danger in the Streets. To 1984 κυκλο-
φόρησε στα δανέζικα το βιβλίο του Τα οστά, 
σε µετάφραση W. Gjertøv Pedersen. To 1986 
εκδόθηκε στις ΗΠΑ το βιβλίο Τα οστά και άλ-
λα ποιήµατα ’72-’82, σε µετάφραση James 
Stone. Το 1989 εκδόθηκαν στη ∆υτική Γερ-
µανία επίσης Τα οστά, σε µετάφραση Άρη Γε-
ράλδη και Gunnar König. To 1997 εκδόθηκε 
στα δανέζικα το βιβλίο του ∆ωρεάν σκοτάδι, 
σε µετάφραση W. Gjertøv Pedersen. To 2003 
κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, σε µετά-
φραση Ντέιβιντ Κόνολι, Ο αθλητής του τίποτα. 
Το 2006 εκδόθηκε στα σερβικά Ο αθλητής του 
τίποτα, σε µετάφραση Γκάγκα Ρόσιτς. Σε µε-
τάφραση Νίκου Κατσαλίδα έχουν κυκλοφορή-
σει στην Αλβανία Ο αθλητής του τίποτα και Τα 
οστά το 2007.
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Την περίοδο 1981-1989 συνεργάστηκε µε το 
ραδιόφωνο της «ΕΡΤ», στο Πρώτο Πρόγραµµα, 
και στη συνέχεια, για έξι µήνες, µε τον ραδιοφω-
νικό σταθµό «902 Αριστερά στα FM». Και στους 
δύο σταθµούς έκανε σειρά εκποµπών για τη λο-
γοτεχνία. Επί σειρά ετών υπήρξε σύµβουλος εκ-
δόσεων στις εκδόσεις «Κέδρος» και στη συνέχεια 
στις εκδόσεις «Μεταίχµιο». Έχει κατά διαστήµατα 
συνεργαστεί µε διάφορα λογοτεχνικά περιοδι-
κά και µε τις εφηµερίδες Τα Νέα, Το Βήµα της 
Κυριακής, Ελευθεροτυπία, Αυγή και Καθηµερινή. 
Το 1980 κυκλοφόρησε δίσκος µε µελοποιηµένα 
ποιήµατά του από τον συνθέτη Νίκο Καλλίτση, 
µε τον τίτλο Απόπειρα. 

Έχει γράψει κείµενα για σύγχρονους Έλληνες 
ζωγράφους. Τον Απρίλιο του 1992 εκδόθηκε µια 
επιλογή ποιηµάτων του µε τίτλο Όταν πάνω από 
την πόλη ακούγεται ένα τύµπανο, σε περιορισµέ-
νο αριθµό αντιτύπων, εικονογραφηµένη από τον 
ζωγράφο ∆ηµήτρη Μυταρά. Το 1999 κυκλοφό-
ρησε η ανθολογία ποιηµάτων του Πρόκες στα 
σύννεφα, που επιµελήθηκε ο ζωγράφος Γιάννης 
Ψυχοπαίδης και την οποία συµπλήρωσε µε 20 χα-
ρακτικά του. ∆ιδάσκει σε σχολή θεάτρου. Το 1998 
τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για την 
ποιητική συλλογή Ο αθλητής του τίποτα. Το 2009 
τιµήθηκε µε το Βραβείο του Ιδρύµατος Ουράνη 
της Ακαδηµίας Αθηνών για το σύνολο του ποιη-
τικού του έργου.

Κυκλοφορεί

Το τρίτο βιβλίο με πεζά κείμενα του ποιητή 
Γιάννη Κοντού, που αποτελεί συνέχεια και 

συμπλήρωμα της ποίησής του. Αναφέρεται σε 
πρόσωπα και το έργο τους, που για τον συγγρα-
φέα καθόρισαν τη ζωή του και τους προσανατο-
λισμούς του. Άλλα ζουν ανάμεσά μας, άλλα δεν 
υπάρχουν πια: Γιώργος Σεφέρης, Γιάννης Τσα-
ρούχης, Νανά Καλλιανέση, Μποστ, Κώστας Κα-
ρυωτάκης, Νίκος Καββαδίας, Ναπολέων Λαπα-
θιώτης, Δημήτρης Ποταμίτης, Τάσος Λειβαδίτης 

κ.ά. Το βιβλίο περιλαμβάνει διάφορους μονολόγους του συγγραφέα για καλλιτέχνες 
που τους περιέχει και θαυμάζει. Ακόμη, κείμενα δημοσιευμένα σε περιοδικά και 
εφημερίδες για βιβλία, θεατρικές παραστάσεις καθώς και κείμενα για Νεοέλληνες 
ζωγράφους και τη γλύπτρια Ναταλία Μελά. 
Το βιβλίο αυτό, εντέλει, αποτελεί έναν φιλικό περίπατο του συγγραφέα με τους αναφε-
ρομένους, αλλά και ένα οδοιπορικό για τον αναγνώστη στον κόσμο των γραμμάτων και 
των τεχνών, ένα πανόραμα της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής Ελλάδας.

«Tα κείμενα του τόμου αποτελούν πολύτιμα τεκμήρια της αυτοσυνείδησης του λογοτεχνι-
κού/πνευματικού πεδίου, των ορίων του, των αντιφάσεών του, πόσω μάλλον που ο Κοντός 
μοιράζει απλόχερα τις αναφορές και τις αφιερώσεις, δημιουργώντας με τη σειρά του ένα 
δικό του σύμπαν, όπου μετέχουν συγγραφείς, βιβλία, θεατράνθρωποι, εικαστικοί, παραστά-
σεις, ταινίες, εκθέσεις, η ίδια η εποχή...»

Κ. Βούλγαρης, Αυγή

Σελ.: 256 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-097-9 • Τιμή: 15,90 €
1η έκδοση 2014

Γιάννης Κοντός 
Μυστικά τοπία
Κείμενα για πρόσωπα, για τη ζωγραφική, για το θέατρο, για βιβλία
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Ιστορια, Μαρτυρια
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Έπη, χρονικά, µυθιστορίες και διερευνήσεις
από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη  

µέχρι τον 20ό αιώνα

«Λίγοι ιστορικοί γράφουν έτσι ώστε η κύρια αίσθηση
του αναγνώστη να είναι η γνήσια ευγνωµοσύνη…»

Roy Foster, History Today

TΖΟΝ ΜΠΑΡΟΟΥ

TΖΟΝ 
ΜΠΑΡΟΟΥ

«Θυµίζει Ντέιβιντ Χιουµ του 20ού αιώνα. Το πνεύµα και η ουσία είναι σχεδόν 
απαράλλακτα: εξαιρετική κριτική οξύνοια, γενναιοδωρία πνεύµατος».

Richard Shannon, Times Literary Supplement

«Είναι αδύνατον να αποδώσει κανείς περιληπτικά τον πλούτο,  
τη διεισδυτικότητα και την πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου… 

Ένα από τα πιο εκλεκτά έργα στη σύγχρονη ιστορία». 

John Clive, New York Review of Books 

Αυτό το πραγµατικά πρωτότυπο βιβλίο, γραµµένο µε γλαφυρή γλώσσα 
και φλεγµατικό αγγλικό χιούµορ, κατακτά αµέσως τον αναγνώστη. Πραγ-
µατεύεται τη γραφή της ιστορίας ως κλειδί για την κατανόηση της ανθρώ-
πινης κοινωνίας και ως συστατικό µέρος της πολιτισµικής ιστορίας της Ευ-
ρώπης και της Αµερικής.

Ο Tζον Μπάροου ζωντανεύει πειστικά το έργο όλων των ιστορικών, από 
την εποχή του Ηροδότου και του Θουκυδίδη µέχρι σήµερα, εξηγώντας 
τόσο τις ιδιαίτερες αρετές όσο και τις εµµονές τους, επιτρέποντας στον σύγ-
χρονο αναγνώστη να κατανοήσει πώς και γιατί γράφεται µε τον τρόπο που 
γράφεται η εκάστοτε ιστορία. 

∆εν επιδιώκει να είναι η ιστορία ενός πανεπιστηµιακού πεδίου, αλλά η 
ιστορία µιας διαρκούς επιλογής: της επιλογής του παρελθόντος χρόνου και 
των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους οριοθετήθηκε, διερευνήθηκε, 
παρουσιάστηκε, προβλήθηκε και κάποτε προµήθευσε ακόµα και διδάγµα-
τα, καθώς άλλαζε ανάλογα µε τις πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές και 
(συχνότερα) τις πατριωτικές συνθήκες. 

Το βιβλίο επιδιώκει επίσης να αλλάξει τις αντιλήψεις µας ως προς τα κύρια 
σηµεία καµπής στην ιστορία της Ιστορίας. ∆ιαλύει ανθεκτικούς µύθους, 
όπως την άποψη ότι οι αρχαίοι ιστορικοί έγραφαν µόνο σύγχρονη ιστορία 
και είχαν τελείως κυκλική άποψη για τον χρόνο, ότι ο 18ος αιώνας δεν 
διέθετε κατανόηση του παρελθόντος και ότι η κριτική µελέτη των πηγών 
άρχισε µε τον Ράνκε τον 19ο αιώνα. Οι ιδέες που είχαν οι ιστορικοί για 
την εποχή τους και τον πολιτισµό τους αναδύονται µε αυθεντικό και συχνά 
απροσδόκητο τρόπο.

Ο Μπάροου πείθει ότι η αναδροµή στην ιστορία της Ιστορίας είναι ένας 
από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να καταλάβουµε το παρελθόν. 
Κανένα έργο ανάλογης κλίµακας ή φιλοδοξίας δεν έχει επιχειρηθεί µέχρι 
σήµερα στον δυτικό κόσµο.  

Ο TΖΟΝ ΜΠΑΡΟΟΥ (John Burrow) θεωρείται ένας 
από τους κορυφαίους στοχαστές-ιστορικούς 
της Βρετανίας. ∆ιατέλεσε καθηγητής ∆ιανοητι-
κής Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του Σάσεξ από 
το 1981 µέχρι το 1995, και καθηγητής Ευρωπαϊ-
κής Σκέψης στην Οξφόρδη από το 1995 µέχρι 
το 2000. 

Στα προηγούµενα βιβλία του συγκαταλέγονται 
τα Evolution and Society: A Study in Victorian 
Social Theory (1966), A Liberal Descent: Victo-
rian Historians and the English Past (1981), 
το οποίο κέρδισε το Βραβείο Wolfson για την 
Ιστορία, Gibbon (1984) και The Crisis of Reason: 
European Thought, 1848-1914 (2000). 

Υπήρξε Εταίρος της Βρετανικής Ακαδηµίας, 
Οµότιµος Εταίρος του Balliol College της Οξφόρ-
δης και ∆ιακεκριµένος Επισκέπτης Καθηγητής 
στο Williams College της Μασαχουσέτης. 

Κυκλοφορούν επίσης

Κρις Χάρµαν
Λαϊκή Ιστορία του Κόσµου:  
Από την εποχή του λίθου  
έως και τη νέα χιλιετία

Έγκον Φριντέλ
Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας 
Ελλάδας: Μύθος και πραγµατικότητα 
της προχριστιανικής ψυχής

Ρίτσαρντ Στόουνµαν
Αλέξανδρος ο Μέγας:  
Από την Ιστορία στον Θρύλο

Τόµας Άστον
Η Βιοµηχανική Επανάσταση

ISBN 978-960-499-098-6
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www.toposbooks.gr

Αυτό το πραγματικά πρωτότυπο βιβλίο ζω-
ντανεύει το έργο όλων των ιστορικών, από 

την εποχή του Ηροδότου και του Θουκυδίδη 
μέχρι σήμερα, επιτρέποντας στον σύγχρονο 
αναγνώστη να κατανοήσει πώς και γιατί γράφε-
ται με τον τρόπο που γράφεται η εκάστοτε ιστο-
ρία. Ο Μπάροου πείθει ότι η αναδρομή στην 
ιστορία της Ιστορίας είναι ένας από τους πιο 
ενδιαφέροντες τρόπους για να καταλάβουμε το 
παρελθόν. Κανένα έργο ανάλογης κλίμακας δεν 

έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα στον δυτικό κόσμο. 

«Είναι αδύνατον να αποδώσει κανείς περιληπτικά τον πλούτο, τη διεισδυτικότητα και την 
πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου… Ένα από τα πιο εκλεκτά έργα στη σύγχρονη ιστορία».

New York Review of Books

«Θυμίζει Ντέιβιντ Χιουμ του 20ού αιώνα. Το πνεύμα και η ουσία είναι σχεδόν απαράλλακτα: 
εξαιρετική κριτική οξύνοια, γενναιοδωρία πνεύματος».

Times Literary Supplement

Σελ.: 576 • Σχήμα: 16 x 23,5 • ISBN: 978-960-499-098-6 • Τιμή: 24,90 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Άσπα Γολέμη 
Επιμέλεια: Άρης Μαραγκόπουλος 

Τζον Μπάροου 
Μια Ιστορία των Ιστοριών
Έπη, χρονικά, μυθιστορίες και διερευνήσεις  
από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη μέχρι τον 20ό αιώνα
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µαρτυρίες

Η Μαρία Σαµπατακάκη γεννήθηκε το 1977 
στην Αθήνα. Φοίτησε στο Τµήµα Ιστορίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών και του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι. Στη 
συνέχεια βρέθηκε στο Πανεπιστήµιο του Κέι-
µπριτζ όπου και ασχολήθηκε µε τη λογοτεχνία. 
Η εκπαίδευσή της στην ιστορική έρευνα ξεκί-
νησε από το ∆ιπλωµατικό και Ιστορικό Αρχείο 
του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εργά-
στηκε στις αρχειακές συλλογές της κεντρικής 
υπηρεσίας στην Αθήνα αλλά και σε αποστολές 
στο εξωτερικό (Λονδίνο, Κάιρο) και το εσωτερι-
κό (Αρχεία της Ιταλικής ∆ιοίκησης ∆ωδεκανή-
σου, ΓΑΚ, Ρόδος). 

Το 2003 πραγµατοποίησε µερική καταγραφή 
του αρχείου της ελληνικής παροικίας στη Φιν-
λανδία. Έκτοτε ασχολείται µε τη συλλογή ιστορι-
κού υλικού για τον ελληνισµό της διασποράς. 

Από το 2004 συνεργάζεται συστηµατικά µε 
περιοδικά (Ιστορικά Θέµατα, Στρατιωτική Ιστορία 
κ.ά), εφηµερίδες (ένθετο «Ιστορία» του Έθνους) 
και έχει δηµοσιεύσει µια σειρά από ιστορικές 
µονογραφίες: Η πείνα στην Κατοχή, 1941-1944 
(Περισκόπιο, 2007), Η µοναρχία στην Ελλάδα, η 
εξέλιξη ενός αµφιλεγόµενου θεσµού (Περισκόπιο, 
2008), Το Κυπριακό Ζήτηµα, Από την Αγγλοκρατία 
στην εισβολή του Αττίλα (Περισκόπιο, 2009) κ.ά. 
Αρθρογραφεί στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία.

Το 2010 εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο µε τίτ-
λο Ζαννιά Κότσικα είναι τ’ όνοµά µου (εκδ. Τόπος). 
∆ιατηρεί το blog: historistis.wordpress.com

∆ηµιουργικό εξωφύλου: Άννα Μώτου

Τον Αύγουστο του 1944, δύο περίπου µήνες πριν από την 
Απελευθέρωση, οι κατοχικές δυνάµεις πραγµατοποίη σαν 
ένα από τα τελευταία τους µπλόκα στην Αθήνα. Ο Παύ-
λος Μώτος συνελήφθη µαζί µε εκατοντάδες άλλους και 
στάλθηκε ως εργάτης-όµηρος σε στρατόπεδο εργασίας, στο 
Κάισλινγκεν της Βάδης-Βυρτεµβέργης. 

Ένα χρόνο µετά και αφού είχε απελευθερωθεί, κατέγραψε 
την εµπειρία του σε ηµερολόγιο, που παρέµεινε ανέκδοτο 
για σχεδόν επτά δεκαετίες έως ότου παραδόθηκε από τον 
γιο του στην ερευνήτρια Ιστορίας Μαρία Σαµπατακάκη. ∆ί-
χως να απαντιέται η συµβατική µορφή της αντίστασης στην 
ιστορία του Μώτου, µε την ανυπακοή, την απροθυµία και, 
κάποτε, την πονηριά, υπονόµευσε την εφαρµογή του εθνι-
κοσοσιαλιστικού εργασιακού πειράµατος, τοποθετώντας 
πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη επιθυµία για ζωή.

Η µαρτυρία του έρχεται επίκαιρα να µας υπενθυµίσει µία 
πλευρά του εθνικοσοσιαλισµού που περνά σχεδόν απαρα-
τήρητη και ουσιαστικά µας δίνει την αρχαϊκή εικόνα του εκ-
φασισµού της εργασίας, ένα ζήτηµα που αφορά τους πάντες 
σήµερα. Μέσα από αυτά τα στρατόπεδα εργασίας διαµορ-
φώθηκαν οι µεγάλες γερµανικές εταιρείες (Κρουπ, Ζίµενς, 
AEG κ.λπ.), ενώ ευθεία συνέχεια της εθνικοσοσιαλιστικής 
αντίληψης περί εργασίας αποτελούν οι  «γκάσταρµπαϊτερ» 
της δεκαετίας του ’50.

ISBN 978-960-499-093-1

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 9 3 1

www.toposbooks.gr
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Μαρία  Σαµπατακάκη (επιµ.)
Ζαννιά Κότσικα είναι τ’ όνοµά µου

Νικολάι Τσερνισέφσκι
Τι να κάνουµε;

Κρις Χάρµαν
Λαϊκή Ιστορία του Κόσµου

Έγκον Φριντέλ
Πολιτιστική Ιστορία  
της Αρχαίας Ελλάδας

Γκίντερ Βάλραφ
Από τον θαυµαστό καινούργιο κόσµο: 
Η αθέατη πλευρά του Γερµανικού 
θαύµατος Αύγουστος 1944: Οι κατοχικές δυνάμεις 

πραγματοποιούν ένα από τα τελευταία τους 
μπλόκα στην Αθήνα. Ο Παύλος Μώτος συλλαμ-
βάνεται μαζί με εκατοντάδες άλλους και στέλνεται 
ως εργάτης-όμηρος σε στρατόπεδο εργασίας, στο 
Κάισλινγκεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ένα χρό-
νο μετά και αφού είχε απελευθερωθεί, κατέγραψε 
την εμπειρία του σε ημερολόγιο. Η μαρτυρία του 

έρχεται επίκαιρα να μας υπενθυμίσει μία πλευρά του εθνικοσοσιαλισμού που περνά 
απαρατήρητη, ενώ μας δίνει την αρχαϊκή εικόνα του εκφασισμού της εργασίας, 
ζήτημα που αφορά τους πάντες σήμερα. 

«Η επικαιρότητα του ημερολογίου αυτού μας οδηγεί σε βαθιές σκέψεις σχετικά με την κάθε 
μορφή εκμετάλλευσης, αδικίας και καταναγκασμού που υφίσταται διαχρονικά ο άνθρωπος 
στο βωμό του κέρδους από την εκάστοτε καθεστηκυία τάξη και εξουσία».

Κ. Κοφφινά, Historical Quest

«Το βιβλίο πρέπει να προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως έργο που πρέπει να συμπερι-
ληφθεί σε εκείνα τα βιβλία που, παράλληλα με την Ιστορία, θα διαβάζονται από μαθητές και 
μαθήτριες ΣΤ΄ Δημοτικού και φυσικά απαραίτητο σε όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 
να προκαλέσει σκέψεις, υποθέσεις, κρίσεις και συμπεράσματα στη νέα γενιά».

E. Αρτζανίδου, www.thikfree.gr

 

Σελ.: 96 • Σχήμα: 15,5 x 18,5 • ISBN: 978-960-499-093-1 • Τιμή: 10,00 €
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Μαρία Σαμπατακάκη (έρευνα, επιμέλεια) 
Ο τελευταίος του Κάισλινγκεν 
Στα στρατόπεδα εργασίας των Ναζί
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Θέσεις για την κουλτούρα

και τον πολιτισµό

Πεδία
µάχης

αφύλακταΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πότε σβήνει µια πατρίδα ιδεών;
Είναι ο Έλληνας εαυτός µας ο χειρότερός µας εχθρός;
Eίναι η ελληνική µια απαίδευτη κοινωνία;
Πότε και γιατί σωπαίνουν οι διανοούµενοι;
Γιατί ο Έλληνας γονιός δεν αγαπάει τα παιδιά του;
Γιατί κάποτε η νεοελληνική πεζογραφία θυµίζει άβγαλτη πόρνη;
Γιατί κάποιοι διαβάζουν τον κόσµο µε τα µάτια της Μπάρµπι;
Γιατί η πλατεία των αγανακτισµένων θύµιζε ντιβάνι ψυχανάλυσης;
Γιατί στον απέραντο παιχνιδότοπο-εργοστάσιο του διαδικτύου 

παίζουµε όλοι;
Μπορούν τα γκραφίτι και τα κόµικς να θεωρηθούν λαϊκή τέχνη;
Πώς οι δηµόσιες βιβλιοθήκες σταδιακά µετατρέπονται 

σε διασκεδαστήρια video-games;
Συναινώ (στην Εξουσία) και άρα (µόνο έτσι) υπάρχω;
Υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το Fast-food, fast-fuck, fast-read;
Θα τους κάνουµε ποτέ να µας φοβούνται (αυτούς που µας φοβίζουν);
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O Άρης Μαραγκόπουλος (γεν. Αθήνα 1948) 
έχει εκδώσει περισσότερα από δέκα βιβλία 
πεζογραφίας και κριτικής, και ισάριθµες µετα-
φράσεις (από τα γαλλικά και τα αγγλικά). Γρά-
φει κριτική σε θέµατα κουλτούρας, ιδεών και 
πολιτισµού στoν έντυπο και στον ηλεκτρονικό 
Tύπο. Ιδρυτικό στέλεχος των εκδόσεων Τόπος, 
όπου και διευθύνει το Τµήµα Λογοτεχνίας. 
Μερικά από τα πιο γνωστά του βιβλία: Ulysses, 
Oδηγός Ανάγνωσης (χρηστική ανά- γνωση του 
Ulysses του Τζέιµς Τζόις, Τόπος 2010), Oι 
Ωραίες Hµέρες του Bενιαµίν Σανιδόπουλου 
(µυθιστορία, Kέδρος 1998), Τα ∆εδοµένα της 
Ζωής µας (επιστολική νουβέλα, Ελληνικά 
Γράµµατα 2002), Αγάπη, Κήποι, Αχαριστία 
(µυθιστορία, Κέδρος 2002), ∆ιαφθορείς, Eρα-
στές, Παραβάτες (δοκίµιο για τη νεοελληνική 
πεζογραφία, Eλληνικά Γράµµατα 2005), True 
Love (νουβέλα, Τόπος 2008).
Ο συγγραφέας έχει εκδώσει επίσης φωτογρα-
φικά λευκώµατα όπως: Αγαπηµένο Βρωµο-
δουβλίνο (τζοϊσική περιήγηση στο ∆ουβλίνο, 
Κέδρος 1997), Pωσία, 100 χρόνια (Pιζάρειο 
Ίδρυµα / Ίδρυµα Σταύρου Nιάρχου, 2002), Η 
άλλη Ελλάδα 1950-65 (µε υλικό από το αρχείο 
Κ. Μεγαλοκονόµου, Τόπος 2007), Αυτόπτης 
φωτοµάρτυρας στην οδό των ονείρων (µε 
υλικό από το αρχείο Τάκη Πανανίδη, Τόπος 
2013).
Tελευταία του µυθιστορήµατα είναι οι πολιτι-
κές µυθοπλασίες H µανία µε την Άνοιξη (Α' 
έκδ. Ελληνικά Γράµµατα 2006, Β' αναθεωρη-
µένη, Τόπος 2009) και Το χαστουκόδεντρο 
(Τόπος 2012).

Φωτογραφία εξωφύλλου: Matt MacGillivray

Κυκλοφορούν επίσης

Κώστας Λαπαβίτσας
Λέξη προς λέξη: Κείµενα 
για την ελληνική κρίση, 2010-2013

∆ηµήτρης Μπελαντής
Αριστερά και Εξουσία

Ντανιέλ Μπενσαΐντ
Ο Μαρξ της εποχής µας

Πίτερ Μακλάρεν - 
Ραµίν Φαραχµαντπούρ 
Για µια παιδαγωγική της αντίστασης

Τάκης Μαστρογιαννόπουλος
Η Άνοδος και η Πτώση 
των Εργατικών ∆ιεθνών

∆ηµήτρης Καλτσώνης
Ο Τσε για το κράτος 
και την επανάσταση

Συλλογικό
Ο χάρτης της κρίσης: 
Το τέλος της αυταπάτης

www.toposbooks.gr 

Το δοκιμιακό βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου 
παρεμβαίνει στον διάλογο για την κατάσταση 

της κοινωνικής και πολιτισμικής παρακμής στην 
Ελλάδα από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Κεντρι-
κά θέματα: οι ιδιόμορφοι όροι συγκρότησης της 
νεοελληνικής κουλτούρας στα τέλη του 20ού αιώνα 
και η διαλεκτική σχέση της με την κρίση· η ισχνή 
παρέμβαση του αριστερού Λόγου στην αντιμετώ-
πιση της παρακμής· η λειτουργία του διαδικτύου 
(αλλά και των γκραφίτι) στην εν προόδω ανάπτυξη 

ενός παγκοσμιοποιημένου «λαϊκότροπου» πολιτισμού καθώς και η λειτουργία των 
δημοσίων βιβλιοθηκών ως αναχωμάτων απέναντι στη βαρβαρότητα των καιρών· 
τέλος, ο ρόλος, η ευθύνη και οι δυνατότητες των διανοουμένων πριν και μετά την 
κρίση.

«Διαφυλάσσοντας με τα λογικά του την ιδεολογία του από τις αγκυλώσεις των κομματικών 
ιερατείων, ο Μαραγκόπουλος αναγιγνώσκει “εξ αριστερών” τον κόσμο, την καθημερινότητα, 
τη ζωή και τα γεγονότα κρατώντας ασφαλείς αποστάσεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό 
των ιδεολογικών στερεότυπων, των επίσημων “γραμμών” και απόψεων… Εστιάζοντας με 
βαθύτητα στην πολιτισμική μας υπόσταση, ο Μαραγκόπουλος φιλοτεχνεί ένα από τα πολυτι-
μότερα πορτρέτα του σύγχρονου Έλληνα και ελληνισμού».

Ξ. Μπρουντζάκης, Ποντίκι Art

Σελ.: 160 • Σχήμα: 15 x 24 • ISBN: 978-960-499-100-6 • Τιμή: 11,90 €
1η έκδοση 2014

Άρης Μαραγκόπουλος 
Πεδία μάχης αφύλακτα
Θέσεις για την κουλτούρα και τον πολιτισμό
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Ντανιέλ Μπενσαΐντ

Ντανιέλ Μ
πενσαΐντ

Ο ΜΑΡΞ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Μεγαλείo και κακοδαιµονίες ενός κριτικού εγχειρήµατος

Ο Μ
ΑΡΞ ΤΗ

Σ ΕΠ
ΟΧΗ

Σ Μ
ΑΣ

Μ
εγαλείo και κακοδαιµονίες ενός κριτικού εγχειρήµατος

Ο Ντανιέλ Μπενσαΐντ (Daniel Bensaid, 
1946-2010) ήταν καθηγητής Φιλοσοφί-
ας στο πανεπιστήµιο Paris VIII, εξέχουσα 
θεωρητική και αγωνιστική φυσιογνωµία 
της γαλλικής και αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς και συγγραφέας δεκάδων φιλο-
σοφικών µελετών και δοκιµίων πολιτικού 
προβληµατισµού, µεταξύ των οποίων: 
Moi, la Revolution, remembrances d’un 
bicentenaire indigne (Gallimard, 1989), 
Walter Benjamin, sentinelle messianique 
(Plon, 1990), Jeanne, de guerre lasse 
(Gallimard, 1991), La Discordance des 
temps (Editions de la Passion, 1995), 
Eloge de la politique profane (Albin Michel, 
2008), Marx [mode d’emploi] (Zones, 
2009). Το τελευταίο είναι το µόνο που 
έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά (Μαρξ: 
Τρόπος χρήσης, εκδ. ΚΨΜ, 2010).

«Μια µαρξιστική ανάγνωση του Μαρξ µε την έννοια της ενδέκα-
της θέσης για τον Φόιερµπαχ: Να ερµηνεύσουµε τον κόσµο µε 
σκοπό να τον αλλάξουµε... Μια ανάγνωση που δεν είναι ούτε απο-
λογητική ούτε συντηρητική».

Le Quinzaine littéraire

Ο κορυφαίος διανοητής Ντανιέλ Μπενσαΐντ στη µελέτη αυτή, ένα από τα σηµαντικότε-
ρα έργα αναφοράς για τη µαρξιστική θεωρία, συµπυκνώνει το µεγαλείο αλλά και τις 
κακοδαιµονίες του µαρξιστικού εγχειρήµατος.

Η δηµοσίευση του Κεφαλαίου προκάλεσε έναν «κεραυνό που δεν ακούγεται». 
«Γράφοντας ξεκάθαρα, µε µαύρα γράµµατα σε λευκό χαρτί, κάτι το ανατρεπτικά κόκ-
κινο» βύθισε σε κρίση τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές επιστήµες. 

Ο Μαρξ θεωρήθηκε ο πιο οξυδερκής αναλυτής της εξουσίας του εµπορεύµατος. 
Κι έπειτα ο δογµατισµός οικειοποιήθηκε το έργο και το θρύλο του, οικοδόµησε ένα 
µαυσωλείο για λογαριασµό του.

Ο αναγνώστης δεν πρέπει να αναµένει από αυτό το βιβλίο την αποκάλυψη µιας 
αγνής σκέψης, αποκαθαρµένης από τις πολιτικές σκουριές της. Αντίθετα, θα κατανοή-
σει ότι ο Μαρξ πέρασε τη ζωή του µαλώνοντας µε τη σκιά του, παλεύοντας µε τα ίδια 
του τα φαντάσµατα.

 Ο Ντ. Μπενσαΐντ αναλύει σε βάθος ένα έργο πολλαπλό και σύνθετο, σε ουσια-
στική αντιπαράθεση µε την ποικιλία και τις αντιθέσεις των ερµηνειών του. Επιδίωξή 
του είναι η αποκατάσταση της επιστηµονικής αλήθειας για ό,τι έγινε αντικείµενο σφε-
τερισµού από εχθρούς και «φίλους» του Μαρξ. «Να ταράξουµε τον βαθύ ύπνο των 
ορθοδοξιών» γράφει χαρακτηριστικά. «Το έργο τού Μαρξ δεν είναι ένα θεωρητικό-
δογµατικό σύστηµα αλλά µια κριτική θεωρία για την κοινωνική πάλη και την αλλαγή 
του κόσµου».

Ο φετιχισµός του εµπορεύµατος βασιλεύει πια σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του 
πλανήτη.

Οι µεγάλες αναταράξεις που συγκλονίζουν τον σηµερινό κόσµο όχι µόνο 
δεν πνίγουν τον «κεραυνό», αλλά επιτρέπουν επιτέλους να ακουστεί.

ISBN 978-960-499-087-0
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Στην ίδια σειρά

Peter McLaren  
Ramin Farahmandpur
Για µια παιδαγωγική  
της αντίστασης

Κυκλοφορούν επίσης

Υβόν Κινιού
Μαρξ

Ερίκ Τουσέν
Ο Νεοφιλελευθερισµός  
από τις απαρχές του  
έως τις µέρες µας

Σπύρος  Σακελλαρόπουλος
Νεπάλ: Εθνότητες, κάστες, 
τάξεις στην κορυφή  
του κόσµου, 1769-2008

Ο κορυφαίος διανοητής Ντανιέλ Μπενσαΐντ 
στη μελέτη αυτή, ένα από τα σημαντικότερα 

έργα αναφοράς για τη μαρξιστική θεωρία, συμπυ-
κνώνει το μεγαλείο αλλά και τις κακοδαιμονίες 
του μαρξιστικού εγχειρήματος. Η δημοσίευση 
του Κεφαλαίου προκάλεσε έναν «κεραυνό που 
δεν ακούγεται». «Γράφοντας ξεκάθαρα, με μαύ-
ρα γράμματα σε λευκό χαρτί, κάτι το ανατρεπτικά 
κόκκινο» βύθισε σε κρίση τις ευρωπαϊκές ανθρω-
πιστικές επιστήμες. Ο Μαρξ θεωρήθηκε ο πιο 

οξυδερκής αναλυτής της εξουσίας του εμπορεύματος. Κι έπειτα ο δογματισμός οικειο-
ποιήθηκε το έργο και τον θρύλο του, οικοδόμησε ένα μαυσωλείο για λογαριασμό του.
Ο Ντανιέλ Μπενσαΐντ αναλύει σε βάθος ένα έργο πολλαπλό και σύνθετο, σε ουσιαστική 
αντιπαράθεση με την ποικιλία και τις αντιθέσεις των ερμηνειών του. Επιδίωξή του είναι 
η αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας για ό,τι έγινε αντικείμενο σφετερισμού 
από εχθρούς και «φίλους» του Μαρξ. «Να ταράξουμε τον βαθύ ύπνο των ορθοδοξιών», 
γράφει χαρακτηριστικά. «Το έργο τού Μαρξ δεν είναι ένα θεωρητικό δογματικό σύστημα 
αλλά μια κριτική θεωρία για την κοινωνική πάλη και την αλλαγή του κόσμου». 

«Μια μαρξιστική ανάγνωση του Μαρξ με την έννοια της ενδέκατης θέσης για τον Φόιερμπαχ: 
Να ερμηνεύσουμε τον κόσμο με σκοπό να τον αλλάξουμε... Μια ανάγνωση που δεν είναι 
ούτε απολογητική ούτε συντηρητική».

Le Quinzaine Littéraire

Σελ.: 288 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-087-0 • Τιμή: 18,90 €
1η έκδοση 2013

Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς 

Ντανιέλ Μπενσαΐντ 
Ο Μαρξ της εποχής μας
Μεγαλείο και κακοδαιμονίες ενός κριτικού εγχειρήματος
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Η χρηματιστικοποίηση είναι η χαρακτηριστικότερη τάση του καπιταλισμού της 
εποχής μας που σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στην ιστορική εξέλιξη του κα-

πιταλιστικού συστήματος. Ο όρος υποδηλώνει τον καίριο ρόλο των χρηματοπιστω-
τικών δραστηριοτήτων στη σύγχρονη οικονομία, αλλά και στην καθημερινή ζωή. 
Δανεισμός, επιτόκια, παράγωγα, ομόλογα διαμορφώνουν τη συμπεριφορά επιχει-
ρήσεων, τραπεζών και νοικοκυριών. Νέες μορφές κέρδους  έχουν εμφανιστεί, που 
στηρίζονται σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και δημιουργούν νέα κοινωνικά 
στρώματα. Η εκμετάλλευση του κόσμου της εργασίας, αλλά και άλλων κοινωνικών 
στρωμάτων, έχει λάβει εξαιρετικά  επιθετικές μορφές στην εποχή μας. Παράλλλα, η 
οικονομική πολιτική μεγάλων και μικρών χωρών καθορίζεται από τις ανάγκες και 
τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

«Πού ήταν οι μαρξιστές το 2008, όταν η κατάρρευση της Lehman Brothers σχεδόν επέφερε 
την κατάρρευση του καπιταλισμού; Έγραφαν μακροσκελή ακαδημαϊκά κείμενα, τα οποία 
μόλις πέντε χρόνια αργότερα θα τοποθετούσαν την κρίση στο κατάλληλο θεωρητικό και 
ιστορικό πλαίσιο».

Ralph Atkins, Financial Times

«Το έργο αυτό είναι σαφώς μια αριστουργηματική ανάλυση του χρηματιστικοποιημένου κα-
πιταλισμού της εποχής μας».

Makoto Itoh, Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τόκιο
και μέλος της Ιαπωνικής Ακαδημίας

Σελ.: 464 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-110-5 • Τιμή: 22,90 €
1η έκδοση 2014

Μετάφραση: Αριάδνη Αλαβάνου 

Κώστας Λαπαβίτσας
Κερδίζοντας χωρίς να παράγουν
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Κώ
στας Λαπαβίτσας   

 
 Λέξη προς λέξη

Φέτος η Ελλάδα κλείνει έξι χρόνια ύφεσης και τέσσερα 

Μνηµονιακής ισοπέδωσης. Η οικονοµική και κοινωνική 

καταστροφή που έχει επιτελεσθεί είναι χωρίς προηγούµενο 

στην ιστορία της χώρας, σε καιρό ειρήνης.

Ο Κώστας Λαπαβίτσας αναλύει διεισδυτικά τις αιτίες της 

κρίσης, την παγίδα της ευρωζώνης και την ανάγκη εξόδου 

από αυτήν. Αναδεικνύει την αποτυχία των µνηµονιακών 

πολιτικών και διατυπώνει ριζοσπαστικές προτάσεις για να 

αποφευχθεί η καταστροφή, για ανάπτυξη µε κοινωνική 

αλλαγή.

Τα κείµενα του βιβλίου συνεισφέρουν ουσιαστικά ώστε να 

κερδηθεί υπέρ των λαϊκών στρωµάτων η αποφασιστική 

µάχη για την πορεία της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. 

Απαραίτητη προυπόθεση γι’ αυτό, όπως υποστηρίζει ο συγ-

γραφέας, είναι η διαµόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου για 

έξοδο από την κρίση καθώς και η αναγέννηση της ευρω-

παϊκής Αριστεράς.

Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι καθηγητής 
Οικονοµικών στη Σχολή Ανατολικών και 
Αφρικανικών Μελετών του Πανεπιστηµί-
ου του Λονδίνου. Ειδικεύεται σε χρηµα-
τοπιστωτικά θέµατα και στην ιαπωνική 
οικονοµία και έχει δηµοσιεύσει πλήθος 
επιστηµονικών άρθρων στα αγγλικά, ια-
πωνικά και ελληνικά. Έχει διδάξει σε Πα-
νεπιστήµια της Ιαπωνίας, της Τουρκίας 
και αλλού, ενώ επίσης αρθρογραφεί στον 
ελληνικό και διεθνή Τύπο.
Το βιβλίο του Profiting without Producing 
κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις 
Verso
Συµµετοχή σε συλλογικά έργα: 
Ο µόνος δρόµος είναι ο δεύτερος δρό-
µος: Ευρώ ή δραχµή;, Εκδ. Κοροντζής, 
2013. Κρίση και αριστερή διέξοδος, Εκδ. 
Λιβάνη, 2012. Ρήξη;, Εκδ. Λιβάνη, 2012 
Debtocracy, Εκδ. Λιβάνη, 2011. Κρίση ευ-
ρωζώνης, Εκδ. Νόβολι, 2010. Η ευρωζώ-
νη ανάµεσα στη λιτότητα και την αθέτηση 
πληρωµών, Εκδ. Λιβάνη, 2010. Ισχνός 
καπιταλισµός. (επιµέλεια, κείµενα), Εκδ.
Νόβολι, 2010. Ο χάρτης της κρίσης, Εκδ. 
Τόπος, 2010. Πολιτική οικονοµία του κα-
πιταλισµού, Εκδ. Κριτική, 2009. Πολιτική 
οικονοµία του χρήµατος και του χρηµατο-
πιστωτικού συστήµατος, Εκδ. Πολύτρο-
πον, 2004

ISBN 978-960-499-096-2
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∆ηµοσιογραφική επιµέλεια:
Αλεξάνδρα Πολιτάκη

Φέτος η Ελλάδα κλείνει έξι χρόνια ύφεσης 
και τέσσερα Μνημονιακής ισοπέδωσης. 

Η οικονομική και κοινωνική καταστροφή που 
έχει επιτελεσθεί είναι χωρίς προηγούμενο στην 
ιστορία της χώρας, σε καιρό ειρήνης.
Ο Κώστας Λαπαβίτσας αναλύει διεισδυτικά τις 
αιτίες της κρίσης, την παγίδα της ευρωζώνης 
και την ανάγκη εξόδου από αυτήν. Αναδεικνύει 
την αποτυχία των μνημονιακών πολιτικών και 
διατυπώνει ριζοσπαστικές προτάσεις για να απο-

φευχθεί η καταστροφή, για ανάπτυξη με κοινωνική αλλαγή.

«Το Λέξη προς Λέξη δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο σχετικό με την οικονομία όπως ίσως κάποιοι 
νομίσουν, παρόλο που η γλώσσα του μπορεί να είναι αυτή. Οπωσδήποτε είναι μια αποτύ-
πωση του τι συνέβη με όρους οικονομίας και πολιτικής. Κυρίως, όμως, είναι μια προσωπική 
αφήγηση ενός μαχητικού ριζοσπαστικού λόγου, που περιλαμβάνει τον προβληματισμό για 
το παρόν και το μέλλον του λόγου της Αριστεράς, την αγωνία για “τον κόσμο της εργασίας” 
και το μέλλον του, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, την πίστη σε έναν κόσμο που μπορεί να 
αλλάξει και την ακούραστη προσπάθεια ώστε αυτό να γίνει».

Αλεξάνδρα Πολιτάκη

Σελ.: 160 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-096-2 • Τιμή: 9,00 €
1η έκδοση 2014

Κώστας Λαπαβίτσας
Λέξη προς λέξη
Κείμενα για την ελληνική κρίση, 2010-2013
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Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηρι-
στικά της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και οι ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής 

κρίσης. Αμέσως μετά αναδεικνύεται η ελληνική περίπτωση ως ειδική συνέπεια της 
παγκόσμιας κρίσης και διερευνώνται τα ειδικά της αίτια. Στη συνέχεια αναδεικνύο-
νται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών των μνημονίων, οι 
αλλαγές στη μορφή του κράτους καθώς και οι κοινωνικές αντιδράσεις αλλά και οι 
μετασχηματισμοί στο κομματικό σύστημα.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το περιεχόμενο της θεωρίας των κοινωνικών τάξεων 
από μαρξιστική σκοπιά (η έννοια της κοινωνικής εκμετάλλευσης, η διαμόρφωση 
των κοινωνικών τάξεων, το περιεχόμενο και οι λειτουργίες κάθε τάξης), ενώ επι-
χειρείται η κριτική αποδόμηση άλλων ρευμάτων προβληματικής γύρω από τις 
κοινωνικές τάξεις. Στο δεύτερο τμήμα του δεύτερου μέρους αναλύεται η εξέλιξη της 
κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην Ελλάδα την περίοδο 1981-2013, μια ανάγνωση 
εξαιρετικής σημασίας για τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας.

Σελ.: 200 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-109-9 
1η έκδοση 2014

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ
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Η
Σ ∆ίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα

∆ΙΚΑΙΟ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ίκαιο και κοινω
νία στον 21ο αιώ

να
∆ΙΚΑΙΟ,  ΟΙΚΟΝ

ΟΜ
ΙΚΗ

 ΚΡΙΣΗ
  ΚΑΙ ∆Η

Μ
ΟΚΡΑΤΙΑ

Τι είναι το δίκαιο; 
Ποια η σχέση του µε την οικονοµική κρίση  
και τη δηµοκρατία; 

Ο συγγραφέας απαντά στα ερωτήµατα εξετάζοντας πρώτα 
τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου δικαίου, την 
αντεπίδρασή του στο κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτικό 
σύστηµα, τους τύπους νοµικών συστηµάτων που γνώρισε η 
ανθρωπότητα. Παρουσιάζει και ερµηνεύει τα νέα στοιχεία 
και τους µετασχηµατισµούς που έφεραν στο δίκαιο η 
παγκοσµιοποίηση και ο νεοφιλελευθερισµός. 

Ειδικότερα στέκεται στην ανάδειξη των τάσεων εξέλιξης 
του δικαίου, της πολιτικής και κατασταλτικής λειτουργίας 
του κράτους στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης, στην 
επίδραση της τελευταίας στη δηµοκρατία.

Το βιβλίο, γραµµένο µε τρόπο ευσύνοπτο και κατανοητό, και 
µε την αξιοποίηση πληθώρας παραδειγµάτων, απευθύνεται 
σε όποιον αναζητά απαντήσεις σε αυτά τα µεγάλα ερωτήµατα 
της εποχής µας.

Ο ∆ηµήτρης Καλτσώνης είναι επίκ. καθηγητής 

θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο. ∆ιδάσκει στο Τµήµα Κοινωνικής 

Πολιτικής, στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 

Ιστορίας και στο µεταπτυχιακό του Τµήµατος 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Βιβλία του ιδίου 

Ο Τσε για το κράτος και την επανάσταση, 

Τόπος, 2012

Η κυβέρνηση της «Λαϊκής Ενότητας» 

στη Χιλή 1970-1973, ηλεκτρονική 

έκδοση, Εργατικός Αγώνας, 2012

Το δίληµµα της Μπολιβαριανής 

∆ηµοκρατίας - Κράτος και δίκαιο 

στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, 

Ξιφαράς, 2010

Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία,  

τ. Ι 1821-1940, και ΙΙ 1941-2001, 

Ξιφαράς, 2009 

∆ίκαιο - κοινωνία - τάξεις, Σύγχρονη 

Εποχή, 2005 

Το δικαστήριο από την πρωτόγονη 

κοινωνία στην αταξική, Σύγχρονη 

Εποχή, 2002 

Κράτος και ανενέργεια του νόµου, Αντ. 

Σάκκουλας, 1998 

Τo Σύvταγµα στη λεvιvιστική σκέψη, 

Σύγχρovη Επoχή, 1997

ISBN 978-960-499-084-9

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 8 4 9

Τι είναι το δίκαιο; Ποια η σχέση του με την 
οικονομική κρίση και τη δημοκρατία; Ο 

συγγραφέας απαντά στα ερωτήματα εξετάζοντας 
πρώτα τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου 
δικαίου, την αντεπίδρασή του στο κοινωνικο-
οικονομικό και πολιτικό σύστημα, τους τύπους 
νομικών συστημάτων που γνώρισε η ανθρωπότη-
τα. Παρουσιάζει και ερμηνεύει τα νέα στοιχεία και 
τους μετασχηματισμούς που έφεραν στο δίκαιο η 
παγκοσμιοποίηση και ο νεοφιλελευθερισμός.

Ειδικότερα στέκεται στην ανάδειξη των τάσεων εξέλιξης του δικαίου, της πολιτικής 
και κατασταλτικής λειτουργίας του κράτους στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, 
στην επίδραση της τελευταίας στη δημοκρατία.
Το βιβλίο, γραμμένο με τρόπο ευσύνοπτο και κατανοητό, και με την αξιοποίηση 
πληθώρας παραδειγμάτων, απευθύνεται σε όποιον αναζητά απαντήσεις σε αυτά τα 
μεγάλα ερωτήματα.

Σελ.: 240 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-084-9 • Τιμή: 17,00 €
1η έκδοση 2014

Δημήτρης Καλτσώνης 
Δίκαιο και κοινωνία στον 21ο αιώνα
Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία
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Κυβέρνηση  
της Αριστεράς
∆ρόµος για το µέλλον  
ή παρένθεση;

Λεωνίδας Βατικιώτης

Ρένα ∆ούρου

Γιάννης ∆ραγασάκης

Μάκης Ζέρβας

Θανάσης Καµπαγιάννης

Χρήστος Κεφαλής

∆ηµήτρης Μπελαντής

Σοφία Σακοράφα

Παναγιώτης Σωτήρης

Γιάννης Τόλιος

Θεανώ Φωτίου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
∆ρόµος για το µέλλον ή παρένθεση;

Η βαθιά, παρατεταµένη κρίση της ελληνικής κοινωνίας 
και το αποτέλεσµα των εκλογικών αναµετρήσεων του 
2012 έθεσαν επί τάπητος το θέµα της κυβέρνησης της 
Αριστεράς.

Έντεκα  σηµαντικοί πολιτικοί, επιστήµονες και ακτιβιστές 
εξετάζουν τα προβλήµατα που θα κληθεί να αντι-
µετωπίσει πιθανή κυβέρνηση της Αριστεράς, το σχέδιο 
και την προοπτική της, τα µέσα και τις επιλογές που θα 
διαθέτει. Αν και εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσµα οπτικών 
στην ελληνική Αριστερά, εκτιµούν πως η πορεία της θα 
εξαρτηθεί τελικά  από την πολιτική βούληση και ικανότητά 
της να αλλάξει µε ριζοσπαστικές τοµές την κοινωνία.

Αναδεικνύοντας τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, 
ιδεολογικές, περιβαλλοντικές και ιστορικές διαστάσεις 
του εγχειρήµατος, οι µελέτες αυτές βοηθούν τον ανα-
γνώστη να διαµορφώσει τη δική του άποψη για ένα 
θέµα κοµβικό για το µέλλον του τόπου µας.

ISBN 978-960-499-091-7

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 9 1 7

Κυκλοφορούν επίσης:

Συλλογικό έργο
Ο χάρτης της κρίσης
Το τέλος της αυταπάτης

Γιάννης Τόλιος
Κρίση, «απεχθές» χρέος  
και αθέτηση πληρωµών
 
Ευτύχης Μπιτσάκης
Ανθρώπινη φύση
Για έναν κοµµουνισµό  
του πεπερασµένου
 
Ντανιέλ Μπενσαΐντ
Ο Μαρξ της εποχής µας

Peter McLaren & 
Ramin Farahmandpur
Για µια παιδαγωγική  
της αντίστασης
 
Ερίκ Τουσέν
Ο Νεοφιλελευθερισµός από 
τις απαρχές του µέχρι σήµερα
 
Υβόν Κινιού
Μαρξ
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ρόµος για το µέλλον ή παρένθεση;

Γράφουν οι: Λεωνίδας Βατικιώτης, Ρένα Δού-
ρου, Γιάννης Δραγασάκης, Μάκης Ζέρβας, 

Θανάσης Καμπαγιάννης, Χρήστος Κεφαλής, Δη-
μήτρης Μπελαντής, Σοφία Σακοράφα, Παναγιώ-
της Σωτήρης, Γιάννης Τόλιος, Θεανώ Φωτίου.
Η βαθιά, παρατεταμένη κρίση της ελληνικής 
κοινωνίας και το αποτέλεσμα των εκλογικών 
αναμετρήσεων του 2012 έθεσαν επί τάπητος το 
θέμα της κυβέρνησης της Αριστεράς. Έντεκα ση-
μαντικοί πολιτικοί, επιστήμονες και ακτιβιστές 

εξετάζουν τα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή κυβέρνηση 
της Αριστεράς, το σχέδιο και την προοπτική της, τα μέσα και τις επιλογές που θα 
διαθέτει. Αν και εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οπτικών στην ελληνική Αριστερά, 
εκτιμούν πως η πορεία της θα εξαρτηθεί τελικά από την πολιτική βούληση και ικα-
νότητά της να αλλάξει με ριζοσπαστικές τομές την κοινωνία.
Αναδεικνύοντας τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές, περιβαλλο-
ντικές και ιστορικές διαστάσεις του εγχειρήματος, οι μελέτες αυτές βοηθούν τον ανα-
γνώστη να διαμορφώσει τη δική του άποψη για ένα θέμα κομβικό για το μέλλον του 
τόπου μας.

Σελ.: 318 • Σχήμα: 15 x 23 • ISBN: 978-960-499-091-7 • Τιμή: 16,00 €
1η έκδοση 2013

Κυβέρνηση της Αριστεράς
Δρόμος για το μέλλον ή παρένθεση;
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
Ο «δηµοκρατικός δρόµος» προς τον σοσιαλισµό

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
Ο «δηµοκρατικός δρόµος» προς τον σοσιαλισµό

∆ηµήτρης Μπελαντής 

∆
ηµήτρης 

 Μ
πελαντής 

Ο ∆ηµήτρης Μπελαντής γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1964. Αποφοίτησε από τη Γερµανική 
Σχολή Αθηνών και σπούδασε νοµικά στο Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών. Η διδακτορική του δια-
τριβή, µε θέµα «Αντιτροµοκρατική νοµοθεσία 
και αρχή του κράτους δικαίου» εκδόθηκε το 
1997 (εκδόσεις «∆ίκαιο και οικονοµία»). Από 
το 1988 ασκεί µαχόµενη δικηγορία. Ενεργο-
ποιείται στον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
και είναι µέλος της διοίκησής του. Έχει δη-
µοσιεύσει σειρά άρθρων σε εφηµερίδες και 
έντυπα της ευρύτερης Αριστεράς.

Άλλα έργα του:
Αναζητώντας τον εσωτερικό εχθρό (Προσκή-
νιο, 2005)
Η Ουλρίκε µετά το θάνατο της Μάινχοφ (Βιβλιο-
πέλαγος, 2006, 2007, 2009)
Ακόµα συµµετείχε σε συλλογικά έργα µε πιο 
πρόσφατο το Κυβέρνηση της Αριστεράς (εκ-
δόσεις Τόπος, 2013).

Επανάσταση ή µεταρρύθµιση; Ειρηνικός και κοινοβουλευτικός δρόµος 
για τον σοσιαλισµό ή προετοιµασία µιας επαναστατικής έκρηξης; Με-
τασχηµατισµός ή συντριβή του αστικού κράτους; H Αριστερά στη ∆ύση 
ταλανίστηκε ανάµεσα σε αυτές τις επιλογές κατά τον 20ό αιώνα και 
συνεχίζει να ταλανίζεται µέχρι σήµερα.

Οι διαδοχικές ήττες των επαναστάσεων µετά τη ρωσική του 1917 έθεσαν 
το πρόβληµα µιας µακροχρόνιας πλειοψηφικής στρατηγικής που πιθανόν 
θα περιλάµβανε και την κατάκτηση της διακυβέρνησης µε εκλογές. Αυτή 
η στρατηγική ονοµάστηκε «δηµοκρατικός δρόµος» προς τον σοσιαλισµό 
και θεωρήθηκε απότοκη του περίφηµου «πολέµου θέσεων» του Γκράµ-
σι. Ωστόσο, στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί αποτύπωση µιας ενιαίας 
στρατηγικής αλλά δύο διαφορετικών και διακριτών µεταξύ τους. 

Η πρώτη εκδοχή ξεκινά από τη λογική της µαρξιστικής σοσιαλδηµοκρα-
τίας των αρχών του 20ού αιώνα (στρατηγική της «φθοράς») και ξεδιπλώ-
νεται µέχρι τον ευρωκοµµουνισµό και την Ευρωαριστερά: στο επίκεντρό 
της βρίσκονται οι πιο «ειρηνικές» και «θεσµικές» προσεγγίσεις του δη-
µοκρατικού δρόµου. Ο Γκράµσι, εδώ, συναντά τον Κάουτσκι. Η στρατηγι-
κή αυτή κατέληξε τόσο σε ειρηνικές αναδιπλώσεις (π.χ. Ιστορικός Συµ-
βιβασµός και παρακµή του ιστορικού κοµµουνισµού στην Ιταλία) όσο 
και σε αιµατηρές τραγωδίες (Χιλή, Ισπανία). Η δεύτερη εκδοχή, πολύ πιο 
ρευστή και ασταθής, διερευνά τις διαδοχικές αποτυχίες της επανάστασης 
στη ∆ύση, διαλέγεται µε τις αντιφάσεις του Γκράµσι και τα όρια της σκέ-
ψης του Πουλαντζά, µαθαίνει από τις σύγχρονες εµπειρίες στην Ευρώπη 
καθώς και στη Λατινική Αµερική.

Μπροστά στο ενδεχόµενο µιας αριστερής διακυβέρνησης στην Ελλά-
δα, που θα µπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά για την ευρωπαϊκή και 
διεθνή Αριστερά, το στοίχηµα µιας επαναστατικής εκδοχής του πλειο-
ψηφικού/δηµοκρατικού δρόµου που θα έθετε το βάρος στη ρήξη µε τις 
καπιταλιστικές και ιµπεριαλιστικές δοµές, στη δυαδικότητα της εξου-
σίας και στην «εξωτερικότητα» των κινηµάτων προς τη λογική του 
αστικού κρατικού µηχανισµού καθίσταται επίκαιρο και µας καλεί να το 
επανανακαλύψουµε. 

ISBN 978-960-499-094-8

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 9 4 8

Στην ίδια σειρά

Peter McLaren  
Ramin Farahmandpur
Για µια παιδαγωγική  
της αντίστασης

Ντανιέλ Μπενσαΐντ
Ο Μαρξ της εποχής µας: 
Μεγαλείo και κακοδαιµονίες 
ενός κριτικού εγχειρήµατος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Επανάσταση ή μεταρρύθμιση; Ειρηνικός και 
κοινοβουλευτικός δρόμος για τον σοσιαλι-

σμό ή προετοιμασία μιας επαναστατικής έκρη-
ξης; Μετασχηματισμός ή συντριβή του αστικού 
κράτους; Ο Δημήτρης Μπελαντής αναλύει διεξο-
δικά την πλούσια συζήτηση για τον δημοκρατικό 
δρόμο και τις εμπειρίες της ιστορικής διαδρομής 
του, από τον Κάουτσκι και τον Γκράμσι ως τον 
Μπερλινγκουέρ και τον Πουλαντζά. Επεκτείνει 
τον προβληματισμό στις συνθήκες που διαμορ-

φώνει η σημερινή καπιταλιστική κρίση και διατυπώνει τις εναλλακτικές δυνατότη-
τες πραγμάτωσής του.

Σελ.: 302 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-094-8 • Τιμή: 14,40 €
1η έκδοση 2014

Δημήτρης Μπελαντής 
Αριστερά και Εξουσία
Ο «δημοκρατικός δρόμος» προς τον σοσιαλισμό
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ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ
Η δικανική εξέταση ανηλίκων µαρτύρων, 

θυµάτων σεξουαλικής κακοποίησης

ΟΛΓΑ Χ. ΘΕΜΕΛΗ

Πόσο εύκολα αποκαλύπτει ένα παιδί τη σε-
ξουαλική παραβίαση που υπέστη; Τι είναι 

η δικανική εξέταση και τι περιλαμβάνει; Ποιοι 
οι βασικοί κανόνες και η δεοντολογία που τη 
διέπουν; Ποια στάδια ακολουθεί και πόση ώρα 
μπορεί να διαρκέσει; Πόσο σημαντική είναι η 
αναπτυξιακή αξιολόγηση του ερωτώμενου παι-
διού; Ποιες τεχνικές και ποια εξωλεκτικά βοη-
θήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν; Τι είδους 
ερωτήσεις μπορεί να γίνουν και πώς πρέπει να 

διατυπωθούν; Τι μπορεί να θυμηθεί ένα παιδί και πόσο ακριβής μπορεί να είναι 
η μνήμη του; Πώς μπορεί να διερευνηθεί αν λέει την αλήθεια; Πώς γίνεται η δικα-
νική εξέταση παιδιών από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο ή με ειδικές ανάγκες; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού συνεντευκτή; Πώς θα καταστεί δυνατή η 
ελαχιστοποίηση του τραύματος που προκαλείται στο παιδί κατά την εμπλοκή του 
στην ποινική διαδικασία;
Σε αυτά τα βασικά ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει το παρόν βιβλίο επιδιώκο-
ντας να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της γνώσης για την προστασία της ανηλι-
κότητας. Όταν τα παιδιά εμπλέκονται στον ποινικό μηχανισμό, είτε ως θύτες είτε 
ως θύματα, το πρώτιστο μέλημα μιας ευνομούμενης πολιτείας δεν μπορεί παρά να 
είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους και η αποφυγή του κινδύνου της δευτερο-
γενούς θυματοποίησής τους.

Σελ.: 384 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN 978-960-499-108-2 • Τιμή: 25,90 €
1η έκδοση 2014

Ψυχολογια και Δικαιο

Όλγα Χ. Θεμελή
Τα παιδία καταθέτει
Η δικανική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
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 Βασιλική Γιωτσίδη

Η αντίσταση  
στην ψυχοθεραπεία 
 θεωρία, έρευνα και κλινικό έργο

Η
 αντίσταση στην ψ

υχοθεραπεία 
Βασιλική Γιω

τσίδη

Εισαγωγή: Αναστάσιος  Σταλίκας

Οι Έλληνες ναυτικοί όταν αναφέρονται στον «κάβο», εννοούν το καραβόσκοινο 
που δένει το πλοίο στις δέστρες του ντόκου. Αλλά, επίσης, λένε «παίρνω κάβο» 
όταν θέλουν να πουν ότι πήραν είδηση, κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν κάτι που 
τους ήταν δυσνόητο έως τότε. Το εγχείρηµα του βιβλίου είναι αυτό ακριβώς: 
να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους αναγνώστες ώστε η αντίσταση στην 
ψυχοθεραπεία –ως ένας άλλος «κάβος» που κρατά δέσµιες τις ψυχικές δυνάµεις 
και δεν τις αφήνει ελεύθερες στον πλου της ψυχικής αλλαγής και ανάπτυξης– 
να καταστεί, µέσα από το βιβλίο, αντικείµενο βαθιάς γνώσης και κατανόησης.        

Η Αντίσταση στην Ψυχοθεραπεία επιχειρεί να φωτίσει, από όλες τις δυνατές 
πλευρές και µε τρόπο επιστηµονικό αλλά συνάµα εύχρηστο και χρήσιµο για 
πολλούς, το «µυστήριο» της αντίστασης απέναντι στην ψυχική αλλαγή και 
τη θεραπευτική πρόοδο. Αναπόσπαστο στοιχείο κάθε θεραπευτικής διαδι-
κασίας, η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία αποτελεί δια χρονικά µια γενναία 
πρόκληση για κάθε θεραπευτή, συχνά δε και για τους ίδιους τους θεραπευό-
µενους, που ενώ προσβλέπουν σε αλλαγές συναντούν σηµαντικές δυσκολίες 
στην πραγµάτωσή τους. Παρόλο που καταρχήν αποτέλεσε προεξάρχουσα 
ψυχαναλυτική έννοια, για περισσότερο από έναν αιώνα η αντίσταση του 
θεραπευόµενου εξακολουθεί να απασχολεί το σύνολο της ψυχοθεραπείας. 
Με αυτή την έννοια, αν η ψυχοθεραπεία µπορεί να ενισχύσει περαιτέρω 
εκείνες τις δυνάµεις που µας ωθούν προς την ψυχική ανάπτυξη και την 
ωριµότητα, τότε ασφαλώς η πληρέστερη και πιο άρτια κατανόηση των 
φαινοµένων αντίστασης είναι βασική προτεραιότητα. 

Το βιβλίο παρέχει µια ολοκληρωµένη αποτύπωση της θεωρητικής, ερευνη-
τικής και κλινικής διάστασης της αντίστασης στην ψυχοθεραπεία, µέσα από 
τη συγκριτική παράθεση των κύριων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, την 
ανάλυση έγκυρων δεδοµένων, και µε κλινικά παραδείγµατα που συµβάλλουν 
στην κατανόηση και την αµεσότητα του κειµένου. Υπό το πρίσµα των σύγ-
χρονων τάσεων ορισµού της αντίστασης, το βιβλίο καινοτοµεί προτείνοντας 
ένα ολιστικό πλαίσιο κατανόησης και αντιµετώπισης των αντιστάσεων στη 
βάση της θεωρίας της προσκόλλησης, αναδεικνύοντας τη σηµασία της ασφά-
λειας στην ψυχική αλλαγή. Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι να αναδειχθεί 
η θετική και γόνιµη νοηµατοδότηση των αντιστάσεων του θεραπευόµενου, 
προς έναν ωφελιµότερο προσπορισµό της ψυχοθεραπείας. 

ISBN 978-960-499-075-7

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 7 5 7

Η Βασιλική Γιωτσίδη είναι διδάκτωρ Κλινικής 
Ψυχολογίας, µε ειδίκευση στην Ψυχοδυναµική 
Ψυχοθεραπεία και Συµβουλευτική. Σπούδα-
σε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και πραγµατοποίησε 
τις µεταπτυχιακές της σπουδές στη Συµβου-
λευτική Ψυχολογία (Sussex University, Μ. 
Βρετανία) και στον Κοινωνικό Αποκλεισµό & 
Μειονότητες (Πάντειο Πανεπιστήµιο), µε υπο-
τροφία από εθνικούς και διεθνείς οργα νισµούς. 
∆ιδάσκει στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Κατάρτισης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Η 
κλινική της εµπειρία προέρχεται από διάφορα 
ψυχοθεραπευτικά πλαίσια, όπως το Ψυχια-
τρικό Νοσοκοµείο Αττικής «∆ροµοκαϊ τειο», 
τη Μονάδα Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 
του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 
Ενηλίκων, το Department of Counselling and 
Psychotherapy στο Brighton της Μ. Βρετανί-
ας, καθώς και ιδιωτικά. Στο πλαίσιο της ερευ-
νητικής της εµπειρίας, έχει εργαστεί ως Επι-
στηµονικά Υπεύθυνη Τοµέα στο Ερευνητικό 
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής 
(ΕΠΙΨΥ), καθώς και στην Εταιρεία Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ&ΨΥ) σε 
έρευνες αξιολόγησης της θεραπευτικής διαδι-
κασίας, αποτελεσµατικότητας και ποιότητας 
υπηρεσιών, ενώ έχει διατελέσει εµπειρογνώ-
µων σε ευρωπαϊκές οµάδες ειδικών των κρα-
τών-µελών της ΕΕ. Έχει πλούσιο συγγραφικό 
έργο σε ελληνικά και σε διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά. Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας (ΕΕΘΕΨΥ) και 
µέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας 
(ΕΛΨΕ).

Φωτογραφία εξωφύλλου: Τάνια Φραράκη  

Η αντίσταση του θεραπευόμενου στην ψυχο-
θεραπεία αποτελεί μία από τις βασικότερες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τόσο τη θεραπευτική 
διαδικασία όσο και την τελική θεραπευτική έκ-
βαση. Η ανάδειξή της, για περισσότερο από έναν 
αιώνα, ως κεντρικό, κοινό, θεραπευτικό παράγο-
ντα στις διεργασίες της ψυχικής αλλαγής, προκρί-
νει την αντίσταση του θεραπευόμενου σε κρίσιμο 
συστατικό του κλινικού έργου. Ως προεξάρχου-
σα ψυχαναλυτική έννοια, αλλά με ταυτόχρονες 

παν-θεωρητικές διαστάσεις, η αντίσταση του θεραπευόμενου αναλύεται μέσα από 
τη συγκριτική παράθεση των κύριων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και των 
σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων, με κλινικά παραδείγματα που διευκολύνουν 
περαιτέρω την κατανόηση. Στο βιβλίο έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σει πώς εξελίχθηκε διαχρονικά η έννοια της αντίστασης, από τη γένεσή της έως και 
τις σύγχρονες απόπειρες προσδιορισμού της. Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι να 
αναδειχθεί η θετική νοηματοδότηση των αντιστάσεων του θεραπευόμενου στο κλι-
νικό έργο και να διευρυνθούν οι δυνατότητες απάντησης εκ μέρους του θεραπευτή, 
προς έναν ωφελιμότερο προσπορισμό της ψυχοθεραπείας.

Σελ.: 304 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN:978-960-499-075-7 • Τιμή: 20,90 €
1η έκδοση 2013

Εισαγωγή: Αναστάσιος Σταλίκας

Ψυχοθεραπεια

Βασιλική Γιωτσίδη
Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία
Θεωρία, έρευνα και κλινικό έργο
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Οι βασικές θεωρητικές και ιστορικές έννοιες του πεδίου της Κοινωνικής και Κοι-
νοτικής Ψυχιατρικής καθώς και η δυναμική τους σχέση με συμπληρωματικά 

πεδία όπως αυτά της Παιδοψυχιατρικής, της Επιδημιολογίας, της Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας και της Ψυχανάλυσης. 
Παράλληλα, το βιβλίο παρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις και δεδομένα και αναδει-
κνύει καλές πρακτικές Κοινοτικής Ψυχιατρικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Αποτελεί μία συνεργασία επαγγελματιών ψυχικής υγείας από δι-
αφορετικά πεδία, οι οποίοι συναντώνται στη βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέ-
λου για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας και συμβάλλουν στην κατανόηση 
εννοιών και πρακτικών στο πλαίσιο της Προαγωγής και αγωγής ψυχικής υγείας, 
της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, της Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, της Παγκό-
σμιας ψυχικής υγείας, της Επιδημιολογίας ψυχικών διαταραχών, της Αξιολόγησης 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Το βιβλίο αξιοποιεί την καινοτόμο θεωρία και πρακτική του recovery model, του 
case management, της κουλτούρας της ενδυνάμωσης και της εταιρικής σχέσης με 
τους συλλόγους οικογενειών και χρηστών, ώστε να συγκροτηθεί και να εμπεδωθεί 
και στη χώρα μας ένα νέο παράδειγμα ψυχικής υγείας.

Σχήμα:17 x 24 • ISBN: 978-960-499-106-8 
1η έκδοση 2014

Κοινωνικη ψυχιατρικη-ψυχικη υγεια

Στέλιος Στυλιανίδης και συνεργάτες
Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής και Κοινοτικής 
Ψυχιατρικής
Για μια κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική
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Η κοινωνιολογία δεν βρήκε μόνη τους όρους 
με τους οποίους δόμησε το θεωρητικό της 

οικοδόμημα και επεξεργάστηκε το μεθοδολο-
γικό της πλαίσιο. Άρχιζε να χτίζει το θεωρητικό 
της οικοδόμημα πάνω σε προϋπάρχουσες εννοι-
ολογικές δομές, οι οποίες σχηματίστηκαν από 
τη φιλοσοφική ανθρωπολογία και μετασχημα-
τίστηκαν από τις κοινωνικές θεωρίες. Επίσης, 
επεξεργάστηκε το μεθοδολογικό της πλαίσιο 
εμπνεόμενη από το εμπειρικό-αναλυτικό και το 

ιστορικό-ερμηνευτικό πλαίσιο που είχαν ήδη επεξεργαστεί οι φυσικές και οι ανθρω-
πιστικές επιστήμες, αντίστοιχα.
Ήταν μία βαριά κληρονομιά που, ωστόσο, δεν εμπόδισε τους «θεμελιωτές» της νέας 
επιστήμης να την τροποποιούν όταν διαπίστωναν τα κενά που άφηναν η φιλοσοφι-
κή ανθρωπολογία και οι «δύο –επιστημονικές– κουλτούρες», αλλά κυρίως οι μεταξύ 
τους σχέσεις. Από εδώ ακριβώς προέκυψε μία νέα επιστημονική προδιάθεση και το 
εγγενές αυτής χαρακτηριστικό: πρόκειται για την προδιάθεση της διπλής υπέρβασης 
των δυϊσμών και των φαντασιακών αντιθέσεων που παρείσδυσαν στη σύγχρονη 
σκέψη και οι οποίες είχαν ως αφετηρία τη φαντασιακή αντίθεση φύσης-πολιτισμού. 
Αυτή η προδιάθεση συγκροτεί μία νέα στάση, η οποία εντάσσει τα συναισθήματα και 
τη συμβολική σκέψη στις κοινωνικές τους προϋποθέσεις – ολοκληρώνοντας έτσι τη 
σύγχρονη ανθρωπολογία.

Σελ.: 528 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-083-2 • Τιμή: 29,00 €
1η έκδοση 2014

Κοινωνιολογια

Αντώνης Γεωργούλας
Η γένεση της κοινωνιολογίας και η σύγχρονη 
ανθρωπολογία



36

Το βιβλίο περιγράφει το κλίμα φόβου και τις 
συνθήκες διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής 

που έφερε η οικονομική και κοινωνική κρίση στην 
Ελλάδα. Η ανεργία, τα μέτρα λιτότητας και η πα-
ράλληλη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών, διαμορφώνοντας μια αβέβαιη και συχνά 
απειλητική καθημερινότητα. Εντεινόμενες πολι-
τικές και πρακτικές καταστολής ως υποκατάστατο 
της κοινωνικής φροντίδας ευνοούν όλο και περισ-

σότερο τον κοινωνικό αποκλεισμό των πιο αδύναμων και δημιουργούν συνθήκες 
ανισότητας για νέες ομάδες του πληθυσμού.
Ωστόσο, παρεμβάσεις κοινωνικής φροντίδας και προτάσεις για τη συγκρότηση νέων 
συλλογικοτήτων και πρωτοβουλιών αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο μπορούν να 
λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην κρίση και τα επακόλουθά της, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη κοινοτήτων με περισσότερη ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ομαλότερη συνύπαρ-
ξη και λιγότερο φόβο για όλους. Το βιβλίο πραγματεύεται τα παραπάνω θέματα μέσα 
από μια κριτική σκοπιά, ρίχνοντας φως σε διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού, 
όπως η κατασκευή ενόχων και αποδιοπομπαίων τράγων ή η ποινικοποίηση της 
ασθένειας και της διαφορετικότητας, και αναζητώντας λύσεις για μια πιο ανθρώπινη 
κοινωνία.

Σχήμα: 15.5 x 23.5 • ISBN: 978-960-499-112-9
1η έκδοση 2014

Κοινωνικη και κοινοτικη εργασια

Χαράλαμπος Πουλόπουλος
Κρίση, φόβος και διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής

Χαράλαµπος
Π

ουλόπουλος

Η σειρά Σπουδαστήριο Κοινωνικής και Κοι-

νοτικής Εργασίας φιλοδοξεί να αποτελέσει

ένα «σταθµό εφοδιασµού» για τους φοιτη-

τές και τους επαγγελµατίες της κοινωνικής

και της κοινοτικής εργασίας µε γνώσεις και

εργαλεία έρευνας, παρέµβασης και ανάπτυ-

ξης στη σύγχρονη ρευστή  κοινωνική πραγ-

µατικότητα. 

Στη σειρά κυκλοφορούν:

Β. Καραγκούνης

Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη

Α. Κανδυλάκη

Η συµβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Α. Κανδυλάκη

Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισµικό 

περιβάλλον

Α. Βεργέτη

Κοινωνική εργασία µε οικογένειες σε

κρίση

Θ. Καλλινικάκη (επιστ. επιµ.)

Ποιοτικές µέθοδοι στην έρευνα 

της κοινωνικής εργασίας

Μ. ∆ηµοπούλου-Λαγωνίκα

Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας

Μοντέλα παρέµβασης

Χ. Πουλόπουλος

Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις: 

Οι κοινότητες της αλλαγής

Χαράλαµπος 
Πουλόπουλος
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Ως εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη, η κοινωνική εργασία υπηρετεί την
πραγµάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, στοχεύοντας στη χειραφέτηση των
ατόµων, την αλλαγή και το ευ ζην, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε πολιτι-
σµικό και κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου εφαρµόζεται η πρακτική της. 

Το παρόν βιβλίο αποκαλύπτει την ταυτότητα της κοινωνικής εργασίας ως διερ-
γασία κατανόησης, αποκάλυψης δυνατοτήτων, απόδοσης νοήµατος, ερµη-
νείας, παρέµβασης και δράσης, που οδηγεί στην επίλυση προβληµάτων, στη
διαχείριση κρίσεων και αδιεξόδων, και ευνοεί την αποδοχή της ετερότητας
και την ανατροπή των συνθηκών που παράγουν ανισότητες, καταπίεση και
ποικίλους αποκλεισµούς. Παράλληλα, αναφέρεται στη γένεση και την εξέλι-
ξη της θεωρίας, των αρχών και της πρακτικής της, ως µιας ουµανιστικής, µε-
θοδολογικά άρτιας και κριτικής στρατηγικής.

Ως εισαγωγικό εγχειρίδιο, το βιβλίο στοχεύει να εισαγάγει τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και τη θεωρία της επιστήµης και στις βα-
σικές πτυχές της µεθοδολογίας, της πρακτικής και της έρευνάς της.

Επίσης, είναι προσιτό στους πτυχιούχους άλλων ανθρωπιστικών επιστηµών
τους οποίους και βοηθά να κατανοήσουν τα κοινωνικά προβλήµατα και τις
ανάγκες που φέρουν οι απευθυνόµενοι στους κοινωνικούς λειτουργούς, κα-
θώς και σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σε οργανισµούς και υπη-
ρεσίες όπου ασκείται η κοινωνική εργασία.

Σπουδαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας
∆ιεύθυνση: Θεανώ Καλλινικάκη & Αγάπη Κανδυλάκη

ISBN 960-499-009-2

9 7 8 9 6 0 4 9 9 0 0 9 2
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Η Θεανώ Καλλινικάκη είναι καθηγήτρια

Κοινωνικής Εργασίας στο Τµήµα Κοινωνι-

κής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπι-

στηµίου Θράκης. Έχει ειδίκευση και µα-

κρόχρονη κλινική εµπειρία στους τοµείς

ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων, παιδι-

κής προστασίας, παραβατικότητας και στη

διεπαγγελµατική συµβουλευτική.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζο-

νται σε θέµατα κλινικής κοινωνικής εργα-

σίας, εκπαιδευτικής-κοινωνικής ένταξης

«ευάλωτων» πληθυσµιακών οµάδων και

στην έρευνα µετα-παρακολούθησης ατό-

µων µε διάχυτη διαταραχή στην ανάπτυξη

και ατόµων µε βίωση ψυχωτικού επεισο-

δίου στην εφηβεία.

Από τη θέση της διευθύντριας του Εργα-

στηρίου Κοινωνικής Κοινοτικής Εργασίας

και Συµβουλευτικής του ∆ΠΘ, σχεδιάζει

και συντονίζει πιλοτικές δράσεις ψυχοκοι-

νωνικής στήριξης και κοινοτικής ανάπτυ-

ξης σε µειονοτικές και πολυπολιτισµικές

κοινότητες στη Θράκη (έρευνες εκτίµησης

κοινωνικών αναγκών, µοντέλα ολιστικής

επιτόπιας παρέµβασης).

Έχει γράψει και επιµεληθεί βιβλία Κοινω-

νικής Εργασίας, ενώ πολλά άρθρα της δη-

µοσιεύθηκαν σε συλλογικούς τόµους.

COVER POYLOPOYLOS:Layout 1  8/27/14  4:13 PM  Page 1
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GØsta Esping-Andersen

G
Østa Esping-A

ndersen

Μαρία Πετμεζίδου
Από τη «χρυσή εποχή» στην εποχή της κρίσης

Επιστημονική επιμέλεια - Πρόλογος

Το κοινωνικό κράτος αποτέλεσε προεξάρχον χαρακτηριστικό της ιστο-
ρικής πορείας των Βορειο-δυτικών Ευρωπαϊκών κοινωνιών κατά τον 
20ό αιώνα. Είναι συνυφασμένο με την κοινωνικο-πολιτική «Ευρωπαϊ-
κή ταυτότητα» και συνοψίζει το αξιακό υπόστρωμά της, με κύρια έμ-
φαση στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναδιανομής. Κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο/υπερεθνικό 
και εθνικό επίπεδο (παγκοσμιοποίηση, συνθήκες κοινωνικού dumping 
από τις «αναδυόμενες οικονομίες», επισφάλεια στην εργασία, διεύ-
ρυνση των ανισοτήτων, δημοσιονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της 
ΟΝΕ) θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αρχές αυτές. Επιπλέον, η τρέχουσα, 
και μη-σοβούσα, Ευρωπαϊκή κρίση επιτείνει δραματικά τις πιέσεις στο 
κοινωνικό κράτος καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο εκτεταμένης απο-
δυνάμωσής του. 

Η επανέκδοση του βιβλίου του διακεκριμένου κοινωνιολόγου Gøsta 
Esping-Andersen «Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας» 
(με την προσθήκη ενός εισαγωγικού κεφαλαίου για την κρίσιμη καμπή 
που διανύει το κοινωνικό κράτος, από τη Μαρία Πετμεζίδου, επιμελή-
τρια της Ελληνικής έκδοσης) συνιστά επίκαιρη συμβολή στον ακαδη-
μαϊκό (και δημόσιο) διάλογο για την κοινωνική μεταρρύθμιση. 

Οι «Τρεις Κόσμοι» διερευνούν διεξοδικά τις ιστορικές συνθήκες ανά-
δυσης και ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων κράτους πρόνοιας 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Παρέχουν ευρεία και στέρεη τεκμηρίωση για 
τις ιστορικές καταβολές τους, την εξέλιξη και τη μεταβολή τους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις συγκλίσεις και αποκλίσεις ως προς τις οργανω-
τικές αρχές και τις αξιακές αποχρώσεις τους. 

Το βιβλίο έδωσε το έναυσμα για έναν εξαιρετικά γόνιμο κριτικό διάλο-
γο στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής. Κα-
θίσταται δε ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς η διεισδυτική ιστορική ερμηνεία, 
που μας παρέχει, βοηθά καθοριστικά στην «ανάγνωση» των προκλή-
σεων, προοπτικών και ανατροπών που εγκλείει η σημερινή συγκυρία. 

Ο Gøsta Esping-Andersen είναι καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκελώνης. 
Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώ-
πη και τις ΗΠΑ (European University Institute, 
Πανεπιστήμιο του Harvard, Πανεπιστήμιο του 
Trento κ.ά.). Υπήρξε συνεργάτης διεθνών οργα-
νισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 
σύμβουλος πολλών Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε 
θέματα κοινωνικής-οικονομικής ανισότητας και 
συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής. 
Εκτός από τους «Τρεις Κόσμους», άλλα σημαντι-
κά έργα του είναι τα: �e Incomplete Revolution: 
Adapting to Women’s New Roles (2009), Why 
We Need a New Welfare State (2002), Social 
Foundations of Post-industrial Economies (1999), 
Why Deregulate Labour Markets (με τον Μ. 
Regini, 2001), Welfare States in Transition (1996) 
και Changing Classes (1994). 

Η Μαρία Πετμεζίδου είναι καθηγήτρια του Δη-
μοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης και συνεργά-
της του επιστημονικού φορέα για τη μελέτη της 
παγκόσμιας φτώχειας (CROP/UNESCO) όπου 
διετέλεσε και αντιπρόεδρος της επιστημονικής 
επιτροπής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επι-
κεντρώνονται σε ζητήματα κοινωνικής στρωμά-
τωσης, κοινωνικής ανισότητας, και συγκριτικής 
κοινωνικής πολιτικής. 
Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα: Southern 
Europe (Routledge International Handbook of the 
Welfare State, 2013),  Is social protection in Greece 
at a crossroads? (European Societies, 2013), Social 
Policy Developments in Greece (με τον Η. Μόσια-
λο, επιμ., 2006), Poverty and Social Deprivation 
in the Mediterranean (με τον Χ. Παπαθεοδώρου, 
επιμ., 2006), Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός 
(2004).

ISBN 978-960-499-081-8
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Η επανέκδοση του βιβλίου του διακεκριμένου 
κοινωνιολόγου GØsta Esping-Andersen 

Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας 
(με την προσθήκη ενός εισαγωγικού κεφαλαίου 
για την κρίσιμη καμπή που διανύει το κοινωνι-
κό κράτος, από τη Μαρία Πετμεζίδου, επιμελή-
τρια της ελληνικής έκδοσης) συνιστά επίκαιρη 
συμβολή στον ακαδημαϊκό (και δημόσιο) διάλο-
γο για την κοινωνική μεταρρύθμιση.
Οι «Τρεις Κόσμοι» διερευνούν διεξοδικά τις 

ιστορικές συνθήκες ανάδυσης και ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων κράτους 
πρόνοιας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Παρέχουν ευρεία και στέρεη τεκμηρίωση για τις 
ιστορικές καταβολές τους, την εξέλιξη και τη μεταβολή τους, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις συγκλίσεις και αποκλίσεις ως προς τις οργανωτικές αρχές και τις αξιακές απο-
χρώσεις τους. Το βιβλίο έδωσε το έναυσμα για έναν εξαιρετικά γόνιμο κριτικό διά-
λογο στο πεδίο της συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής. Καθίσταται δε 
ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς η διεισδυτική ιστορική ερμηνεία, που μας παρέχει, βο-
ηθά καθοριστικά στην «ανάγνωση» των προκλήσεων, προοπτικών και ανατροπών 
που εγκλείει η σημερινή συγκυρία.

Σελ.: 496 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-081-8 • Τιμή: 27,70 €
1η έκδοση 2014

Επιμέλεια: Μαρία Πετμεζίδου 

Κοινωνικη πολιτικη

GØsta Esping-Andersen 
Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας
Από τη χρυσή εποχή στην εποχή της κρίσης



38

Η σχολική βία και παραβατικότητα, και γενι-
κότερα οι διάφορες μορφές, σκόπιμες ή μη, 

επιθετικών και διαταρακτικών συμπεριφορών 
συνδέονται με δυσκολίες προσαρμογής και μα-
θησιακά προβλήματα στο σχολικό πλαίσιο, ενώ 
παραπέμπουν, συνήθως, σε σοβαρές οικογενεια-
κές και ενδο- ή διαπροσωπικές δυσλειτουργίες.
Οι συμπεριφορές αυτές συνιστούν, διαχρονικά, 
ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευ-
σης σε όλες τις χώρες. Στην «Ελλάδα της κρί-

σης», στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, η παραβατικότητα και οι 
ψυχοκοινωνικές/σχολικές δυσκολίες των εφήβων έχουν αυξηθεί σημαντικά, γίνο-
νται από τα πλέον επίκαιρα θέματα.
Το βιβλίο, στο οποίο γράφουν σημαντικές προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώ-
ρου, αναλύει τα προβλήματα συμπεριφοράς και βίας, σε όλη την έκταση και το εύρος 
εκδήλωσής τους, από τις πιο ήπιες μορφές, στην πρώτη σχολική ηλικία, έως τις 
πλέον σοβαρές, στην εφηβική περίοδο.
Μέσα από μια πολυπρισματική και διεπιστημονική προσέγγιση (ψυχολογική, παι-
δαγωγική, νομική-εγκληματολογική, κοινωνιολογική) και μέσα από την παρουσί-
αση ενός φάσματος πολυεπίπεδων παρεμβάσεων αλλά και προβληματισμών γύρω 
από τους τρόπους πρόληψης, διαχείρισης και υποστήριξης μαθητών-θυμάτων και 
μαθητών-θυτών στο πλαίσιο του σχολείου, συμβάλλει σημαντικά στην ευρύτερη κα-
τανόηση του πολύπλοκου αυτού φαινομένου.

Σελ.: 416 • Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-080-1 • Τιμή: 28,90 €
1η έκδοση 2013

Επιστημονική επιμέλεια:  
Ηλίας Κουρκούτας, Θεόδωρος Θάνος 

Ψυχολογια

Συλλογικό
Σχολική βία και παραβατικότητα
Ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις
Eνταξιακές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις

Σχολική βία  
και παραβατικότητα
Ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις  

Eνταξιακές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις

Σχολική βία  
και παραβατικότητα

Επιστηµονική επιµέλεια  

Ηλίας Ε. Κουρκούτας & Θεόδωρος Β. Θάνος

Η σχολική βία και παραβατικότητα, και γενικότερα οι διάφορες µορφές, 
σκόπιµες ή µη, επιθετικών και διαταρακτικών συµπεριφορών συνδέο-
νται µε δυσκολίες προσαρµογής και µαθησιακά προβλήµατα στο σχο-
λικό πλαίσιο, ενώ παραπέµπουν, συνήθως, σε σοβαρές οικογενειακές 
και ενδο- ή διαπροσωπικές δυσλειτουργίες. 

Οι συµπεριφορές αυτές συνιστούν, διαχρονικά, ένα από τα πιο κρίσιµα 
ζητήµατα της εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες. Στην «Ελλάδα της κρίσης», 
στην οποία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της UNICEF, η παραβατικότητα 
και οι ψυχοκοινωνικές/σχολικές δυσκολίες των εφήβων έχουν αυ-
ξηθεί σηµαντικά, γίνονται από τα πλέον επίκαιρα θέµατα.

Το βιβλίο, στο οποίο γράφουν σηµαντικές προσωπικότητες του ακα-
δηµαϊκού χώρου, αναλύει τα προβλήµατα συµπεριφοράς και βίας, σε 
όλη την έκταση και το εύρος εκδήλωσής τους, από τις πιο ήπιες µορ-
φές, στην πρώτη σχολική ηλικία, έως τις πλέον σοβαρές, στην εφηβι-
κή περίοδο. 

Μέσα από µια πολυπρισµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση (ψυ-
χολογική, παιδαγωγική, νοµική-εγκληµατολογική, κοινωνιολογική) 
και µέσα από την παρουσίαση ενός φάσµατος πολυεπίπεδων παρεµ-
βάσεων αλλά και προβληµατισµών γύρω από τους τρόπους πρόληψης, 
διαχείρισης και υποστήριξης µαθητών-θυµάτων και µαθητών-θυτών 
στο πλαίσιο του σχολείου, συµβάλλει σηµαντικά στην ευρύτερη κατα-
νόηση του πολύπλοκου αυτού φαινοµένου. 

Υπόδειγµα πλουραλιστικής προσέγγισης και κατανόησης του ευρύ-
τερου φάσµατος της παιδικής-εφηβικής βίας και των προβληµάτων 
σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρµογής γίνεται εργαλείο προ-
βληµατισµού και κριτικής, µη οµογενοποιηµένης σκέψης, για θεωρη-
τικούς ακαδηµαϊκούς (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, εγκληµατολό-
γους, παιδαγωγούς), καθώς και επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας, 
δασκάλους, γονείς και ειδικούς παιδαγωγούς. 

ISBN 978-960-499-080-1
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Ο Ηλίας Κουρκούτας γεννήθηκε στη Λάρισα 
το 1961. Είναι Κλινικός Ψυχολόγος και Ανα-
πληρωτής Καθηγητής στο ΠΤ∆Ε του Πανεπι-
στηµίου Κρήτης, µε αντικείµενο την Ψυχολο-
γία Παιδιών και Εφήβων µε Ειδικές Εκπαιδευτι-
κές Ανάγκες (Συναισθηµατικές-συµπεριφορικές 
δυσκολίες, Αυτισµός, Νοητικές ανεπάρκειες, 
Χρόνιες ασθένειες, Μαθησιακές δυσκολίες, Πα-
ραβατικές-αντικοινωνικές συµπεριφορές κ.λπ.). 
Πραγµατοποίησε τις µεταπτυχιακές σπουδές 
του στο Βέλγιο µε υποτροφία του ΟΑΕ∆ και 
ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο 
Πανεπιστήµιο της Λιέγης µε υποτροφία του 
ΙΚΥ. Εργάστηκε στο ίδιο Πανεπιστήµιο ως 
ερευνητής στον τοµέα ψυχοκοινωνικής ανά-
πτυξης του M. Born, ενώ συνδιηύ θυνε µε τον 
J. Melon για τέσσερα χρόνια τα σεµινάρια κλι-
νικής ψυχανάλυσης. Παράλληλα, ειδικεύθηκε 
στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων στο 
Φροϋδικό Ινστιτούτο Ψυχανάλυσης Βρυξελ-
λών. Ερευνητικά ασχολείται µε τον ρόλο των 
νέων µοντέλων ψυχικής υγείας, καθώς και 
των «ενταξιακών πρακτικών» στα σχολεία. 
Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, είτε ως προσκεκληµένος καθηγη-
τής, είτε µέσα από ευρωπαϊκά προγράµµατα, 
και έχει συγγράψει µεγάλο αριθµό άρθρων 
στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. 
Έχει, επίσης, γράψει και επιµεληθεί πλήθος βι-
βλίων στα ελληνικά και αγγλικά.

Ο Θεόδωρος Θάνος είναι εκλεγµένος Επί-
κουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαί-
δευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τα επιστηµονι-
κά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέµατα 
κοινωνικοποίησης του παιδιού στην οικογέ-
νεια και το σχολείο, σχέσης εκπαίδευσης και 
κοινωνικής αναπαραγωγής, µετάβασης των 
πτυχιούχων στην αγορά εργασίας και σχολικής 
παραβατικότητας-σχολικής διαµεσολάβησης.

Επιστηµονική επιµέλεια 
Η

λίας Ε. Κ
ουρκούτας &

 
 Θ

εόδω
ρος Β

. Θ
άνος

Κυκλοφορούν
Επιστηµονική επιµέλεια:  
Κουρκούτας Ηλίας Chartier Jean-Pierre

Παιδιά και έφηβοι  
µε ψυχοκοινωνικές  
και µαθησιακές διαταραχές
Στρατηγικές παρέµβασης

Κουρκούτας Ηλίας

Προβλήµατα συµπεριφοράς  
στα παιδιά
Παρεµβάσεις στο πλαίσιο  
της οικογένειας και του σχολείου

Οι συγγραφείς του έργου
Ανδρέου Ελένη
Arseneault Louise
Αρτινοπούλου Βάσω
Βέρδης Αθανάσιος 
Βλάχου Αναστασία
Bowes Lucy
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος
Chartier J.-P.
Cornell D. G. 
∆ιδασκάλου Ελένη
Θάνος Β. Θεόδωρος
Θεµελή Όλγα
Κάκουρος Ευθύµιος
Κατσιούλας Κώστας
Κοµµατά Μαρία
Κουράκης Νέστωρ
Κουρκούτας Ε. Ηλίας
Μαλλίδης Αντώνης 
Μαµαλίκου Μαρία
Μανιαδάκη Κατερίνα
Νικολάου Γιώργος
Παναγιωτόπουλος Νίκος
Πανούσης Γιάννης
Πλεξουσάκης Στέφανος
Σπυρόπουλος Φώτης
Σταγάκης Βασίλης
Stavrou P.-D.
Τσατσάκης Αντώνης
Τσιτσανούδη Νικολέττα 
Φαρσεδάκης Ιάκωβος
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 
Συστηµική προσέγγιση

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑ∆ΙΩΤΗ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Η οικογένεια είναι κεντρικό θέµα στη ζωή του ανθρώπου. Οι πολλές 
αλλαγές που έχουν συµβεί στο θεσµό αυτό, ιδιαίτερα τις τελευταίες 
δεκαετίες, - διαζύγια και διαφορετικού τύπου οικογένειες - έχουν 
πυροδοτήσει πληθώρα ερευνών από διάφορους επιστηµονικούς 
χώρους  για τη διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στις 
αλλαγές αυτές, τις επιπτώσεις στα µέλη της και την ενίσχυση των 
διεργασιών που συνδέονται µε τη δηµιουργία υγιών οικογενειών, 
ανεξάρτητα από την µορφή που έχουν. 

Τα όρια είναι µια βασική έννοια στη λειτουργία των συστηµάτων 
που τέθηκε από την αρχή της παρουσίας της συστηµικής προσέγ-
γισης. Αναφέρονται στους παράγοντες, ιδιότητες και διεργασίες που 
ορίζουν την ταυτότητα ενός συστήµατος και το διαφοροποιούν από 
άλλα υποσυστήµατα.  Η µελέτη των ορίων στην οικογένεια δίνει  τη 
δυνατότητα να διερευνηθούν οι διεργασίες και οι παράγοντες που 
συνδέονται µε την αρχική δηµιουργία του συστήµατος της οικογένει-
ας και τη διαµόρφωση της ταυτότητάς της, τη λειτουργία της, όπως 
και την εξελικτική της πορεία. Με την επιλογή αυτή δίδεται επίσης 
η δυνατότητα να µελετηθούν θέµατα που αφορούν στη δηµιουργία 
του ζευγαριού και στη σχέση τους, στο άτοµο και τη διαµόρφωση της 
προσωπικότητάς του και στην οικογένεια ως σύνολο. Η επισήµανση  
των διεργασιών µε βάση τις οποίες σχηµατίζονται και λειτουργούν τα 
βασικά αυτά υποσυστήµατα, δίδει συγχρόνως και τις αρχές και µε-
θόδους για παρέµβαση και  θεραπεία, όπου υπάρχουν προβλήµατα. 

Λόγω των πληροφοριών που δίδονται για τις βασικές αρχές της συ-
στηµικής προσέγγισης, οι οποίες, ισχύουν όχι µόνο για την οικογέ-
νεια αλλά και για άλλα βιοψυχοκοινωνικά συστήµατα, το βιβλίο αυτό 
αποτελεί ένα χρήσιµο βοήθηµα και για τη διδασκαλία της συστηµι-
κής θεώρησης. 

Η συστημική θεώρηση, η οποία εμφανίστηκε 
κατά τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα, απο-

τελεί έναν νέο τρόπο προσέγγισης της ευρύτερης 
επιστημονικής γνώσης, αλλά και των θεμάτων 
που αφορούν τη μελέτη της οικογένειας και την 
ψυχοθεραπεία, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο μεθοδολογίας.
Η έννοια των «ορίων», που χρησιμοποιήσαμε 
ως κεντρικό σημείο αναφοράς στη μελέτη της οι-
κογένειας, αποτελεί βασική αρχή στη λειτουργία 

των συστημάτων και συνδέεται με παράγοντες και διεργασίες που συντελούν στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας του ζευγαριού και της οικογένειας, καθώς και με την 
άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Η παρουσίαση της λειτουργίας της οικογένειας με βάση 
την έννοια των ορίων, παρά τους περιορισμούς που θέτει –ιδιαίτερα μετά τις σημα-
ντικές αλλαγές στη συστημική προσέγγιση τις τελευταίες δεκαετίες– θεωρήσαμε ότι 
παρέχει τη δυνατότητα για μια γενικότερη κατανόηση των παραγόντων και των διερ-
γασιών που συνδέονται με τη λειτουργία της οικογένειας και με τις συνεχείς αλλαγές 
που παρατηρούνται στον θεσμό αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Σελ.: 400 • Σχήμα: 14 x 21 • ISBN: 978-960-499-082-5 • Τιμή: 22,50 €
1η έκδοση 2014

Ψυχοθεραπεια

Βασιλική Παπαδιώτη-Αθανασίου
Οικογένεια και όρια
Συστημική προσέγγιση
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γνωστική ψυχολογία

Eπιµέλεια: Πέτρος Λ. Ρούσσος

Π
έτρος Λ. Ρούσσος

ανώτερες γνωστικές διεργασίες
Ο συλλογικός αυτός τόµος αποτελεί το δεύτερο µέρος µιας εισαγωγής στον

κλάδο και τη θεωρητική προσέγγιση της γνωστικής ψυχολογίας και δια-

πραγµατεύεται τις ανώτερες γνωστικές διεργασίες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Θανάσης Πρωτόπαπας κάνει µία ευρεία επι-

σκόπηση των νοητικών διεργασιών που εµπλέκονται στη γλωσ-

σική επικοινωνία, προφορική ή γραπτή. 

Τα δύο επόµενα κεφάλαια, του Πέτρου Ρούσσου, αναφέρονται στη

σκέψη, µε έµφαση στη λύση προβληµάτων και τη συλλογιστική. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Σπύρος Τάνταρος αναφέρεται στη γνωστι-

κή ανάπτυξη.

Στο πέµπτο, η Μπετίνα Ντάβου διαπραγµατεύεται τη σχέση µεταξύ

νόησης και συγκινήσεων. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Νίκος Μακρής κάνει µία εισαγωγή στη µε-

λέτη της συνείδησης.

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, αλ-

λά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον

αναγνώστη ο οποίος, χωρίς καµία προηγούµενη επαφή µε την επιστήµη της

ψυχολογίας, θέλει να µελετήσει τις διεργασίες που µας επιτρέπουν να κατα-

νοούµε τον κόσµο.

Βιβλιοθήκη ψυχολογίας

γνω
στική ψ

υχολογία
ανώ

τερες γνω
στικές διεργασίες

Ο Πέτρος Ρούσσος σπούδασε ψυχολογία
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι διδά-
κτορας γνωστικής ψυχολογίας του
University of Leeds στην Αγγλία. 
∆ιδάσκει γνωστική ψυχολογία στο Πρό-
γραµµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και στατιστική σε διάφορα µε-
ταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται
στην επικοινωνία ανθρώπου και υπολο-
γιστή µε έµφαση στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, στις επιδράσεις των ΤΠΕ στις
γνωστικές διεργασίες των µαθητών, στις
εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
στην εργονοµία συστηµάτων ή λογισµι-
κού που απευθύνονται σε µαθητές, στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και στη συλ-
λογιστική στατιστικών εννοιών.
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Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο µέρος µιας

εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχο-

λογίας και στις βασικές γνωστικές διεργασίες.

Συγκεκριµένα, καλύπτει σε βάθος τις γνωστι-

κές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης

και της µνήµης. Περιλαµβάνει επίσης µια ευρεία

επισκόπηση της ιστορίας της γνωστικής ψυχο-

λογίας και των µεθόδων της, ενώ διαπραγµα-

τεύεται και τα θέµατα της φυσιολογίας των γνω-

στικών διεργασιών και της οργάνωσης και ανα-

παράστασης της γνώσης. Είναι γραµµένο κυ-

ρίως για προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας,

αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγχρονο και

φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον αναγνώστη

ο οποίος, χωρίς καµία προηγούµενη επαφή µε

την επιστήµη της ψυχολογίας, θέλει να µελετή-

σει τις διεργασίες που µας επιτρέπουν να κα-

τανοούµε τον κόσµο.

Βιβλιοθήκη ψυχολογίας

γνω
στική ψ

υχολογία
οι βασικές γνω

στικές διεργασίες

Ο Πέτρος Ρούσσος σπούδασε ψυχολογία
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι διδά-
κτορας γνωστικής ψυχολογίας του
University of Leeds στην Αγγλία. 
∆ιδάσκει γνωστική ψυχολογία στο Πρό-
γραµµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και στατιστική σε διάφορα µε-
ταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται
στην επικοινωνία ανθρώπου και υπολο-
γιστή µε έµφαση στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, στις επιδράσεις των ΤΠΕ στις
γνωστικές διεργασίες των µαθητών, στις
εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
στην εργονοµία συστηµάτων ή λογισµι-
κού που απευθύνονται σε µαθητές, στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και στη συλ-
λογιστική στατιστικών εννοιών.
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Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί το δεύτερο μέρος 
μιας εισαγωγής στον κλάδο και τη θεωρητική προ-

σέγγιση της γνωστικής ψυχολογίας και διαπραγματεύε-
ται τις ανώτερες γνωστικές διεργασίες. 
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοι-
τητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγ-
χρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον αναγνώ-
στη, ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με την 
επιστήμη της ψυχολογίας, θέλει να μελετήσει τις διερ-
γασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

Σχήμα: 17 x 24 • ISBN: 978-960-499-103-7 
1η έκδοση 2014

Συλλογικό - Επιμέλεια: Πέτρος Λ. Ρούσσος
Γνωστική Ψυχολογία
Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγω-
γής στον κλάδο της γνωστικής ψυχολογίας και στις 

βασικές γνωστικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, καλύπτει 
σε βάθος τις γνωστικές λειτουργίες της προσοχής, της 
αντίληψης και της μνήμης. Περιλαμβάνει επίσης μια 
ευρεία επισκόπηση της ιστορίας της γνωστικής ψυχο-
λογίας και των μεθόδων της, ενώ διαπραγματεύεται και 
τα θέματα της φυσιολογίας των γνωστικών διεργασιών 
και της οργάνωσης και αναπαράστασης της γνώσης. 

Σελ.: 312 • Σχήμα: 17X24 • ISBN: 978-960-499-000-9 • Τιμή: 30,90 €
1η έκδοση 2012

Πέτρος Ρούσσος 
Γνωστική Ψυχολογία
Οι βασικές γνωστικές διεργασίες

Ψυχολογια
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Νικόλαος Τσέργας
Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της τέχνης

Σελ.: 256 • Σχήμα: 17χ24 • ISBN: 978-960-499-079-5  • Τιμή: 19,00 € •
1η έκδοση 2014

Ένας πολύτιμος οδηγός για τους επαγγελμα-
τίες ψυχικής υγείας, τους εκπαιδευτικούς, 

τους καλλιτέχνες, αλλά και για τον καθένα που 
θα ήθελε να ενημερωθεί σχετικά με τα διάφορα 
μοντέλα παρέμβασης και τα μεθοδολογικά εργα-
λεία που έχουν διαμορφωθεί, και μπορούν να 
χρησιμοποιήθουν στην κλινική πράξη.
Οι διάφορες μορφές θεραπείας μέσω της Τέχνης, 
όπως αυτές εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται 
στον χώρο της ψυχικής υγείας, είναι μία ιδι-

αίτερη κατηγορία θεραπειών, που γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και  προσελκύει το 
ενδιαφέρον πολλών θεραπευτών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, παγκοσμίως. 
Μεταξύ αυτών ιδιαίτερη θέση κατέχουν η Μουσικοθεραπεία, η Εικαστική θεραπεία, 
το Ψυχόδραμα, καθώς και οι Εκφραστικές-Δημιουργικές θεραπείες – ένα νέο διεπι-
στημονικό πεδίο που συνδυά ζει πολλές μορφές Τέχνης, όπως τις εικαστικές τέχνες, 
την ποίηση, τον χορό, τη φωτογραφία κ.ά., στο πεδίο της ομαδικής ψυχοθεραπείας.
Οι σημαντικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες όσον 
αφορά στις θεραπείες αυτές, προάγουν τον επιστημονικό στοχασμό, την ψυχολογική 
σκέψη και εμβαθύνουν στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Το βιβλίο απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στις στηριζόμενες σε επιστημονικά 
δεδομένα θεραπευτικές δυνατότητες της Τέχνης.

Ψυχοθεραπεια
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Αλεξόπουλος Κώστας µµ
Ο Κώστας Αλεξόπουλος γεννήθηκε στη Λαμία. ΄Εζησε τα παιδικά του χρόνια στο Άνυδρο 
Στυλίδος. Σπούδασε κλινική και παθολογική ψυχολογία στην Αθήνα και στο Παρίσι. Ερ-
γάζεται ως κλινικός ψυχολόγος. Εμφανίστηκε στα γράμματα το 1978 από τη Νέα Εστία. 
Το 1982 δημοσίευσε τη συλλογή διηγημάτων Είδη Προικός. Έχει δημοσιεύσει διηγήματα 
σε περιοδικά και σε ηλεκτρονικά ιστολόγια. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το 
μυθιστόρημα Τα Πινάκια της Επιδαύρου. σ.7

Βασιλικός Βασίληςµµ
Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε το 1934. Σπούδασε στη Νομική Σχολή (ΑΠΘ) και τηλεσκη-
νοθεσία στο Yale University - Drama School (Νέα Υόρκη). Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος 
Έλληνας συγγραφέας μετά τους Καζαντζάκη, Ρίτσο και Καβάφη. Τελευταίο του βιβλίο στις 
εκδόσεις Τόπος: Βασίλης Βασιλικός-Μένης Κουμανταρέας: Αλληλογραφία 1954-1960. σ. 3

Βιντιάδης Μηνάςµµ
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης γεννήθηκε το 1957 στην Αίγυπτο και 
μεγάλωσε στην Κάσο.  Έχει εκδώσει τέσσερα μυθιστορήματα και μία συλλογή διηγημάτων 
Ο δράκος κόκορας (Ελληνικά Γράμματα, 2006). Εργάστηκε από το 1984 στην εφημερίδα 
Τα Νέα ως συντάκτης ύλης, υπεύθυνος του πολιτιστικού τομέα και διευθυντής σύνταξης στο 
περιοδικό Ταχυδρόμος, ενώ για περισσότερα από 20 χρόνια έγραφε και παρουσίαζε την 
εκπομπή Λόγος Περιοδεύων στο Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τελευταίο 
του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το μυθιστόρημα Τηγανίζουν πατάτες στον Άρη; σ. 10

Γεωργούλας Αντώνης µµ
Ο Αντώνης Γεωργούλας είναι καθηγητής Κοινωνιολογικής και Ανθρωπολογικής Θεωρίας 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η ερευνητική του εργασία επικεντρώνεται στην επιστημολογία 
των κοινωνικών επιστημών και, κυρίως, στην εννοιολογική αλλαγή. Η συγκαιρινή του έρευ-
να είναι γύρω από τις σχέσεις ανάμεσα στις συνιστώσες της επιστημονικής κουλτούρας και 
τους μετασχηματισμούς της εκπαιδευτικής σφαίρας. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις 
Τόπος: Η γένεση της κοινωνιολογίας και η σύγχρονη ανθρωπολογία. σ. 35

Γιώτης Αλέξανδρος µµ
Ο Αλέξανδρος Γιώτης γεννήθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας το 1953. Η εξαιρετικά πλού-
σια επαγγελματική του σταδιοδρομία εκτεινόταν από παραγωγές για τη γαλλική ραδιοφω-
νία και τηλεόραση, την αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και εφημερίδες μέχρι 
τη συμμετοχή του ως συμβούλου και αρχιμάγειρα σε πλειάδα γνωστών εστιατορίων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Η απώλειά του τον Νοέμβριο του 2011 άφησε ένα μεγάλο κενό 
στην έρευνα, την καταγραφή και την ανάπτυξη της ελληνικής μαγειρικής. Τελευταίο του 
βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Πύρρος, ο δρόμων μάγειρος. σ. 8

Γιωτσίδη Βασιλική µµ
Η Βασιλική Γιωτσίδη είναι διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών 
τίτλων στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (Sussex University) και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό 
και Μειονότητες (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Έχει ειδικευτεί στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθερα-
πεία και Συμβουλευτική. Διαθέτει εικοσαετή κλινική εμπειρία σε διάφορα ψυχοθεραπευτικά 
πλαίσια, διδάσκει ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε ελληνικά και σε διεθνή 

Έλληνες συγγραφείς
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επιστημονικά περιοδικά. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας 
(ΕΕΘΕΨΥ) και μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ). Τελευταίο της βιβλίο 
στις εκδόσεις Τόπος: Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία: Θεωρία, έρευνα και κλινικό έργο. σ. 33

Δαββέτας Δημοσθένης µµ
Γεννημένος στην Αθήνα, ο Δημοσθένης Δαββέτας ζει και εργάζεται μεταξύ Παρισιού και Αθή-
νας. Ποιητής και συγγραφέας, ζωγράφος, performer και καθηγητής Φιλοσοφίας της Τέχνης, 
γράφει ήδη από το 1982 άρθρα και δοκίμια για περιοδικά και εφημερίδες στις πολιτιστικές 
στήλες. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, συμμετέχει στη σύνταξη καταλόγων και μονο-
γραφιών σημαντικών καλλιτεχνών για μουσεία, ενώ δίνει διαλέξεις σε Σχολές Τέχνης. Τελευ-
ταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Μαρίνα Αμπράμοβιτς: Η καλλιτέχνις είναι εδώ. σ. 17

Θεμελή Όλγα Χ. µµ
Η Όλγα Χ. Θεμελή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Τμήμα 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αν και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζο-
νται κυρίως σε θέματα που αφορούν στα «δεινά του εγκλεισμού» και στην ευάλωτη ομάδα 
των κρατουμένων, τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά με την κατεξοχήν ευπαθή 
κοινωνική ομάδα, τα παιδιά. Τελευταίο της βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Τα παιδία καταθέτει: 
Η δικανική εξέταση ανηλίκων μαρτύρων, θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. σ. 32

Καλτσώνης Δημήτρηςµµ
Ο Δημήτρης Καλτσώνης γεννήθηκε το 1967. Είναι επίκουρος καθηγητής Θεωρίας Κράτους 
και Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Δίκαιο 
και κοινωνία στον 21ο αιώνα: Δίκαιο, οικονομική κρίση και δημοκρατία σ. 29

Κοντός Γιάννηςµµ
Ο Γιάννης Κοντός δημοσίευσε ποίηση για πρώτη φορά το 1965. Έχει εκδώσει δεκαέξι ποιη-
τικά βιβλία, δύο βιβλία με πεζά κείμενα και τρία βιβλία για παιδιά. Ποιήματα και κείμενά του 
έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες και έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊ-
κές γλώσσες. Το 2009 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών 
για το σύνολο του ποιητικού του έργου. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Μυστικά 
Τοπία: Κείμενα για πρόσωπα, για τη ζωγραφική, για το θέατρο, για βιβλία. σ. 21 

Κουμανταρέας Μένηςµµ
Ο Μένης Κουμανταρέας είναι από τους σημαντικότερους συγγραφείς της δεύτερης μετα-
πολεμικής γενιάς της ελληνικής πεζογραφίας. Το 1962 εμφανίστηκε στη λογοτεχνία με τη 
συλλογή διηγημάτων Τα μηχανάκια. Από το 1982 ασχολείται αποκλειστικά με τη συγγραφή 
και τη μετάφραση. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος (1967, για Το Αρμένι-
σμα) και το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος (1976, για τη Βιοτεχνία υαλικών και 2002, 
για το Δύο φορές Έλληνας). Έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα 
γερμανικά. Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί: Βασίλης Βασιλικός-Μένης Κουμανταρέας: 
Αλληλογραφία 1954-1960. σ. 3

Λαπαβίτσας Κώστας µµ
Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι καθηγητής Οικονομικών στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανι-
κών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ειδικεύεται σε χρηματοπιστωτικά θέματα 
και στην ιαπωνική οικονομία και έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων στα αγ-
γλικά, ιαπωνικά και ελληνικά. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, της Τουρκίας και 
αλλού, ενώ επίσης αρθρογραφεί στον ελληνικό και διεθνή Τύπο. Από τις εκδόσεις Τόπος 
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κυκλοφορούν: Λέξη προς λέξη: Κείμενα για την ελληνική κρίση, 2010-2013 και Κερδίζοντας 
χωρίς να παράγουν. σ. 26-27

Mαραγκόπουλος Άρηςµµ
O Άρης Mαραγκόπουλος έχει εκδώσει γύρω στα είκοσι βιβλία πεζογραφίας και κριτικής, 
και ισάριθμες μεταφράσεις (από τα γαλλικά και τα αγγλικά). Είναι ιδρυτικό στέλεχος των 
εκδόσεων Τόπος, όπου και διευθύνει το Τμήμα Λογοτεχνίας. Πρόσφατα βιβλία του στις 
εκδόσεις Τόπος το λεύκωμα Αρχείο Τάκη Πανανίδη: Αυτόπτης φωτομάρτυρας στην οδό των 
ονείρων και το δοκιμιακό Πεδία μάχης αφύλακτα. σ. 18, 24

Μητσοτάκης Δημήτρης µµ
O Δημήτρης Μητσοτάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1967. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε 
ως μουσικός και το 1994 δημιούργησε το συγκρότημα «Ενδελέχεια», στο οποίο συμμετείχε 
ως στιχουργός, συνθέτης και ντράμερ. Έχει εκδώσει δύο λογοτεχνικά βιβλία: Καυτή σούπα 
(Ελλ. Γράμματα, 2007) και Η μονοκατοικία (Τόπος, 2009) και δύο προσωπικές δισκογραφικές 
δουλειές. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το μυθιστόρημα Υπόγειος. σ. 6

Μπελαντής Δημήτρης µµ
Ο Δημήτρης Μπελαντής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Αποφοίτησε από τη Γερμανική 
Σχολή Αθηνών και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή, 
με θέμα «Αντιτρομοκρατική νομοθεσία και αρχή του κράτους δικαίου» εκδόθηκε το 1997 
(εκδόσεις «Δίκαιο και οικονομία»). Από το 1988 ασκεί μαχόμενη δικηγορία. Ενεργοποιείται 
στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και είναι μέλος της διοίκησής του. Έχει δημοσιεύσει σειρά 
άρθρων σε εφημερίδες και έντυπα της ευρύτερης Αριστεράς. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδό-
σεις Τόπος: Αριστερά και Εξουσία: Ο «δημοκρατικός δρόμος» προς τον σοσιαλισμό. σ. 31

Μπουργιώτης Ηλίαςµµ
Ο Ηλίας Μπουργιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Συνεργάζεται ως freelance φωτογράφος 
με περιοδικά και εφημερίδες. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκ-
θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Φωτογραφίες του υπάρχουν στις συλλογές του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 
Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το λεύκωμα Θόδωρος Αγγελόπουλος: Το βλέμμα 
της αιωνιότητας. σ. 19

Νιάρχος Θανάσης Θ.µµ
Ο Θανάσης Θ. Νιάρχος γεννήθηκε στον Βόλο. Από το 1981 εκδίδει μαζί με τον Αντώνη 
Φωστιέρη το λογοτεχνικό περιοδικό Η λέξη. Έχει την επιμέλεια της σειράς «Σκέψη, Χρόνος 
και Δημιουργοί» των εκδόσεων Καστανιώτη. Είναι επίσης συνεργάτης της εφημερίδας Τα 
Νέα. Τα βιβλία που έχει επιμεληθεί στις εκδόσεις Τόπος: Έλληνες σκηνοθέτες του 20ού αιώ-
να και Βασίλης Βασιλικός-Μένης Κουμανταρέας: Μια αλληλογραφία. σ. 3, 20

Παπαδιώτη-Αθανασίου Βασιλική µµ
Η Βασιλική Παπαδιώτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Ψυχολογίας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων. Το αντικείμενο των ερευνών της εστιάζεται σε θέματα εξελικτικής 
ψυχολογίας και σε θέματα οικογενειακής-συστημικής θεραπείας. Είναι μέλος ελληνικών και 
διεθνών οργανώσεων στον χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας και της οικογενειακής θερα-
πείας. Επίσης, είναι επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης και 
Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥΕΤ) Ιωαννίνων και του ΕΣΥΤΕΠΑΣ Ιωαννίνων. Τελευταίο της βιβλίο στις 
εκδόσεις Τόπος: Οικογένεια και όρια: Συστημική προσέγγιση. σ. 39
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Πουλόπουλος Χαράλαμποςµµ
O Χαράλαμπος Πουλόπουλος, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας στο 
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Δραστηριοποιείται στον τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων από το 1983 και 
είναι πρόεδρος της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC). Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: 
Κρίση, φόβος και διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. σ. 36

Ραπτόπουλος Βαγγέλης µµ
Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα και νουβέλες: Λούλα, Η αυτο-
κρατορική μνήμη του αίματος, Mαύρος γάμος, Χάσαμε τον Μπαμπά, Φίλοι, Η Μεγάλη Άμμος, 
Η πιο κρυφή πληγή κ.ά. Σπονδυλωτά έργα: Έμμονες ιδέες, Η γενιά μου, Ιστορίες της Λίμνης. 
Μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας: Ακούει ο Σημίτης Μητροπάνο;, Η δική μου Αμερική, 
Λίγη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Η υψηλή τέχνη της αποτυχίας. Καθώς και την 
Αρχαία συνταγή, με μεταφρασμένα αποσπάσματα από τον Ηρόδοτο, τον Ηράκλειτο και τον 
Λουκιανό. Ο εργένης μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, τα Κομματάκια και τα Διόδια στην 
τηλεόραση, ενώ Η επινόηση της πραγματικότητας διασκευάστηκε σε πέντε θεατρικά μονό-
πρακτα. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το μυθιστόρημα Μοιρολα3. σ. 4

Ρέζος Δημήτρηςµµ
Ο Δημήτρης Ρέζος γεννήθηκε το 1964 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε Μηχανολογία στο 
Ηράκλειο Κρήτης και στη συνέχεια περιπλανήθηκε σε Αθήνα, Μόντρεαλ, Λ. Αμερική, Λον-
δίνο, Ανατολική Ευρώπη, Κεφαλονιά και ξανά Αθήνα. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις 
Τόπος το μυθιστόρημα Βαραδέρο. σ. 10

Ρούσσος Πέτρος µµ
Ο Πέτρος Ρούσσος σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτορας 
Γνωστικής Ψυχολογίας του University of Leeds στην Αγγλία. Διδάσκει γνωστική ψυχολο-
γία στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και στατιστική σε διάφορα 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Γνωστική 
Ψυχολογία: Οι βασικές γνωστικές διεργασίες και Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστι-
κές διεργασίες (επιμ.). σ. 40

Σακελλαρόπουλος Σπύρος µµ
Ο Σπύρος Σακελλαρόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο Κράτος και Πολιτική Θεωρία. Τε-
λευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα 
του 21ου αιώνα. σ. 28

Σαμπατακάκη Μαρίαµµ
Η Μαρία Σαμπατακάκη γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Φοίτησε στο Τμήμα Ιστορίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Από 
το 2004 συνεργάζεται συστηματικά με περιοδικά εφημερίδες και έχει δημοσιεύσει μια σει-
ρά από ιστορικές μονογραφίες. Αρθρογραφεί στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 
εκδόθηκε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο Ζαννιά Κότσικα είναι τ’ όνομά μου. Τελευταίο της 
βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Ο τελευταίος του Κάισλιγκεν. σ 23

Σικιαρίδης Αλέξανδροςµµ
Ο Αλέξανδρος Σικιαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και ζει στο Ηράκλειο Κρήτης. Ερ-
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γάστηκε στον χώρο των εκδόσεων και της διαφήμισης. Έχει αρθρογραφήσει για χρόνια στον 
περιοδικό τύπο. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το μυθιστόρημα Υπόγειος. σ. 6

Σκρουμπέλος Θανάσηςµµ
Ο Θανάσης Σκρουμπέλος είναι πεζογράφος, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Εργάστηκε 
ως δημοσιογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά, ενώ έχει γράψει σενάρια για 
την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Σκηνοθέτησε ταινίες μεγάλου μήκους και ασχολεί-
ται επίσης με τη συγγραφή και τη μετάφραση θεατρικών έργων. Τελευταίο του βιβλίο στις 
εκδόσεις Τόπος: Σενάριο: Από τη θεωρία στην πράξη. σ. 16

Στυλιανίδης Στέλιος µµ
Ο Στέλιος Στυλιανίδης είναι Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Τμήμα Ψυχολογίας 
και τ. Διευθυντής του Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι ιδρυ-
τής και Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής 
Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) και τ. Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας για την Ψυχοκοινωνική 
Αποκατάσταση (WAPR). Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Σύγχρονα Θέματα Κοι-
νωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής. σ. 34

Σωτηρακόπουλος Χρήστος µµ
Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος άρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία στην Απογευμα-
τινή το 1979. Το 1984 ανέλαβε τη συμπαρουσίαση της Αθλητικής Κυριακής στην ΕΡΤ. Το 
1990 μετακινήθηκε στο MEGA, ενώ από το 2003 συνεργάζεται με το SUPERSPORT. Έχει 
εργαστεί σε πολλές εφημερίδες, ενώ το 1994 δημιούργησε το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορ-
τάζ. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος: Στιγμές Μουντιάλ. σ. 9

Τζούλις Λουάνµµ
Ο Λουάν Τζούλις γεννήθηκε το 1955 στο Ντεβόλ της Κορυτσάς. Σπούδασε Βιομηχανική Χη-
μεία. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως δημοσι-
ογράφος σε τοπικά έντυπα. Τιμήθηκε με διάφορα βραβεία της πατρίδας του. Από το 1995 ζει 
στην Ελλάδα με την οικογένειά τoυ. Η συλλογή Πού να ζητήσω συγγνώμη συμπεριλήφθη-
κε από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 38 καλύτερες ποιητικές συλλογές 2008-2010. σ. 11

Τσέργας Nίκοςµµ
O NίκοςΤσέργας είναι Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 
μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας». Έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολο-
γία/Ψυχοθεραπεία, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ειδικεύθηκε 
στη Συμβουλευτική, την Κοινωνική Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία. σ. 41

Φαναράς Στράτοςµµ
Ο Στράτος Φαναράς γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Ασχολείται με την κοινωνική και 
πολιτική έρευνα και την ανάλυση. Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος η ποιητική 
συλλογή Κβάντα: Σε κοιτάζω και αλλάζεις. σ. 11

Χαριτόπουλος Διονύσηςµµ
Ο Διονύσης Χαριτόπουλος γεννήθηκε το 1947 στον Πειραιά, όπου έζησε τα πρώτα είκοσι 
χρόνια της ζωής του κάνοντας από μικρή ηλικία διάφορες χειρωνακτικές δουλειές στο λι-
μάνι. Στη συνέχεια δούλεψε αρκετά χρόνια στη διαφήμιση. Έχει εκδώσει διηγήματα, νουβέ-
λες, μυθιστορήματα, θεατρικά, δοκίμια και το ιστορικό έργο Άρης, ο αρχηγός των ατάκτων. 
Τελευταίο του βιβλίο στις εκδόσεις Τόπος το μυθιστόρημα Πρόβες πολέμου. σ. 2
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Ξένοι συγγραφείς

Esping-Andersen Gµµ Østa
Ο GØsta Esping-Andersen είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Βαρκε-
λώνης. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπήρξε συνεργάτης 
διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και σύμβουλος πολλών Ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα κοινωνι-
κής-οικονομικής ανισότητας και συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής. Από τις εκδόσεις Τόπος 
κυκλοφορεί: Oι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας. σ. 37

Μίτσελ Ντέιβιντ µµ
Ο David Mitchell γεννήθηκε το 1969 στο Σάουθπορτ. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα 
Ghostwritten, Number9dream, Ο άτλας του ουρανού, Μαύρος κύκνος, Τα χίλια φθινόπωρα 
του Γιάκομπ ντε Ζουτ και The Bone Clocks. Το 2007 το όνομά του συμπεριλήφθηκε στη 
λίστα του περιοδικού Time με τις 100 προσωπικότητες που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή 
παγκοσμίως. Ζει στην Ιρλανδία. σ. 13

Μπάροου Τζον µµ
Ο John Burrow (1935-2009) θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στοχαστές-ιστορικούς 
της Βρετανίας. Διατέλεσε καθηγητής Διανοητικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ από 
το 1981 μέχρι το 1995, και καθηγητής Ευρωπαϊκής Σκέψης στην Οξφόρδη από το 1995 
μέχρι το 2000. Υπήρξε Εταίρος της Βρετανικής Ακαδημίας, Ομότιμος Εταίρος του Balliol 
College της Οξφόρδης και Διακεκριμένος Επισκέπτης Καθηγητής στο Williams College της 
Μασαχουσέτης. Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί: Μια Ιστορία των Ιστοριών: Έπη, χρονικά, 
μυθιστορίες και διερευνήσεις από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη μέχρι τον 20ό αιώνα. σ. 22

Μπενσαΐντ Ντανιέλ µµ
Ο Daniel Bensaid (1946-2010) ήταν καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII, 
εξέχουσα θεωρητική και αγωνιστική φυσιογνωμία της γαλλικής και αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς και συγγραφέας δεκάδων φιλοσοφικών μελετών και δοκιμίων πολιτικού προβλη-
ματισμού. Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί το δοκίμιο Ο Μαρξ της εποχής μας. σ. 25

Πις Ντέιβιντµµ
Ο David Peace γεννήθηκε το 1967 στο Δυτικό Γιόρκσαϊρ, όπου και μεγάλωσε. Από το 1991 
ζει στο Τόκιο με την οικογένειά του. Το 2003 το περιοδικό Granta τον συμπεριέλαβε στον 
κατάλογο με τους 20 καλύτερους νέους συγγραφείς της Βρετανίας. Τελευταία του βιβλία 
στις εκδόσεις Τόπος τα μυθιστορήματα: Τόκιο έτος μηδέν και Κατεχόμενη πόλη. σ. 12

Τεμπλ Πίτερ µµ
O Peter Temple κατάγεται από τη Νότιο Αφρική και ζει στην Αυστραλία. Είναι από τους πιο 
γνωστούς συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων στον κόσμο. Το μυθιστόρημά του, η 
Τσακισμένη ακτή (Τόπος 2008), κέρδισε το παγκόσμιο βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Συγγραφέων Αστυνομικού Μυθιστορήματος για το 2007, ενώ η Αλήθεια κέρδισε το βρα-
βείο Miles Franklin, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Αυστραλίας. σ. 14

Χιλς Λία µµ
Η ποιήτρια, συγγραφέας και μεταφράστρια Lia Hills γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και ζει 
στη Μελβούρνη. Ο Οδηγός ζωής για αρχάριους είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. σ. 15





Τα επιστημονικά βιβλία συνήθως  
υπόκεινται στον κανόνα:

«Αυτό το βιβλίο πρέπει να εκδοθεί»
Στον ΤΟΠΟ λέμε: 

«Αυτό το βιβλίο αξίζει να εκδοθεί»

Πλήρης κατάλογος των επιστημονικών βιβλίων  

στη διεύθυνση:

www.toposbooks.gr/contents/photos/catalog/ 

TOPOS%20EPISTIMONIKO%202014-15.pdf

www.toposbooks.gr

http://www.toposbooks.gr/contents/photos/catalog/TOPOS%20EPISTIMONIKO%202014-15.pdf


Σαν το βιβλίο, να φεύγεις σε μέρη μακρινά,
φρεγάτα καμιά δεν υπάρχει.

Kι ούτε κανένας κέλητας καλπάζει
όπως σελίδα ποίησης που συναρπάζει…

Έμιλι Ντίκινσον, 1873

κα
τά
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γο

ς 
20

14

Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, 11473 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 8222835 Fax:  +30 210 8222684

Επικοινωνία: info@motibo.com

Κεντρική διάθεση
Tηλ.: +30 210 3221580 Fax:  +30 210 3211246

Επικοινωνία: bookstore@motibo.com

Παραγγελίες
nchiras@motibo.com

ΒΙΒΛΙΑ  
ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ  

ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

www.toposbooks.gr




