ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2015

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ευλογημένο καταφύγιο
14x21 • Σελ.: 360 • Λ.Τ.: 16,90 €

30180 • 978-960-422-751-8

Με τη φρεσκάδα του χρονογραφήματος, αλλά και το βάθος σοφίας του δεξιοτέχνη των νεοελληνικών
γραμμάτων Φώτη Κόντογλου, τα κείμενα του «Ευλογημένου καταφυγίου» είναι πάντα επίκαιρα.

Το Αϊβαλί η πατρίδα μου
14x21 • Σελ.: 424 • Λ.Τ.: 17,90 €

30179 • 978-960-422-750-1

Σε τούτη τη συλλογή διηγημάτων του, ο Φώτης Κόντογλου αναπολεί και καταγράφει γεγονότα και ιστορίες
της λατρεμένης πατρίδας του, τ’ Αϊβαλιού. Της μικρής πολιτείας, όπου έζησε τα νεανικά του χρόνια, που
είναι κρυμμένη κάπου εκεί μες στα μπουγάζια και τις ακρογιαλιές της βλογημένης Ανατολής.

Η πονεμένη ρωμιοσύνη
14x21 • Σελ.: 416 • Λ.Τ.: 17,90 €

30199• 978-960-422-942-0

... Τά ἔθνη πού ξαγοράζουνε κάθε ὥρα τῆς ζωῆς τους μέ αἷμα καί μ’ ἀγωνία, πλουτίζουνται μέ πνευματικές χάρες
πού δέν τίς γνωρίζουνε οἱ καλοπερασμένοι λαοί. Αὐτοί ἀπομένουνε φτωχοί ἀπό πνευματικούς θησαυρούς κι ἀπό
ἀνθρωπιά, γιατί ἡ καλοπέραση κάνει χοντροειδή τόν μέσα ἄνθρωπο.... Φ.Κ.

Αδάμαστες ψυχές
14x21 • Σελ.: 464 • Λ.Τ.: 18,50 €

30200 • 978-960-422-991-8

Ψυχές αδάμαστες. Ανυπότακτες και άγριες, όπως η θάλασσα την οποία διέπλεαν οι ήρωες των περιπετειών που
αναπλάθει ο Φώτης Κόντογλου, χρησιμοποιώντας ιστορίες γραμμένες από το χέρι αυτών των ανθρώπων.
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O κόμπος
Γιοβάννα

14x20,5 • Σελ.: 192• Λ.Τ.: 13,90 €

30257 • 978-960-547-186-6

... «Μια στιγμή ήταν, σε μια από τις τηλεοπτικές εκπομπές του Σταύρου Θεοδωράκη.
Φιλοξενούμενές του, καταξιωμένες ηθοποιοί και θέμα, απ’ ό,τι κατάλαβα, οι αναμνήσεις τους
από τα παιδικά τους χρόνια. Έτσι, πέτυχα στο τέλος της, τη συζήτησή του με την εξαιρετική
καρατερίστα Χρυσούλα Ρώπα, που γεννήθηκε δίδυμη. Η περίπτωσή της, όμως, είχε και κάτι το
ιδιαίτερο, κι αυτό στάθηκε το ερέθισμα–χαστούκι για μένα την αλαφροΐσκιωτη.
Δυο βρέφη, δυο κοριτσάκια που μετά το πρώτο τους το κλάμα, αποχωρίστηκαν βίαια από την
ανήλικη μάνα τους και δόθηκαν χωριστά για υιοθεσία. Στο ένα από αυτά, δέθηκε για αναγνώριση από τον ενδιαφερόμενο, ένας κόμπος –από σπάγγο μάλλον– στο ποδαράκι του.
Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει ένας τέτοιος κόμπος, στη μετέπειτα ζωή ενός ανυπεράσπιστου
μωρού; Ποιο στην ψυχή του; Και ποια η ζωή των δυο κοριτσιών μέχρι η τύχη να φέρει τη μια
απέναντι στην άλλη; Ποια τα τραύματά τους, ποια η μοίρα τους;
Μην κάνοντας βιογραφία, παιδεύτηκα πολύ για να δώσω σάρκα και οστά στην πιο καταιγιστική
ιστορία που γέννησα ποτέ».
Γιοβάννα

Γιούντιν - Μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη
Γιώργος Ρωμανός
14x21 • Σελ.: 416 • Λ.Τ.: 15,80 €
30902 • 978-960-547-030-2
Η Αντζέλ είναι Εβραία και μένει στη Θεσσαλονίκη. Η οικογένειά της έχει φιλικές σχέσεις με μία
άλλη οικογένεια, χριστιανών. Στην Κατοχή, μέσα από τις δύο οικογένειες, θα ξεπηδήσουν δυο
μεγάλοι έρωτες... Η μικροϊστορία των ασήμαντων ανθρώπων σε μετωπική σύγκρουση με την
επίσημη Ιστορία. Ντοκουμέντα και μυθοπλασία αποκαλύπτουν τα καλά κρυμμένα μυστικά της
Θεσσαλονίκης και των θυμάτων της εποχής εκείνης.
3η ΕΚΔΟΣΗ

29 λέξεις αργότερα
Μάντυ Σιταρά-Καμπάση
14x20,5 • Σελ.: 256 • Λ.Τ.: 13,50 € 30254 • 978-960-547-054-8
Ένα μυθιστόρημα για την αλήθεια των ψεμάτων και πώς αυτή αλλάζει καταλυτικά τις ζωές των
ηρώων του. Η Κίχλη, ο Στέφανος, η Λήδα και η Ελάνα, διεκδικούν έναν καινούριο ρόλο για τον
εαυτό τους, μπλεγμένοι στη δίνη μιας ιστορίας που ξεκινά στην Ελλάδα, το 1973. Όταν ένα
τυχαίο λάθος αλλάζει την πορεία της ζωής της δεκαεξάχρονης Κίχλης και ένα ψέμα προσπαθεί
να την διορθώσει.

Να φοβάσαι τον άνδρα...
Γρηγόρης Χαλιακόπουλος
14x21 • Σελ.: 320 • Λ.Τ.: 14,80 €

30252 • 978-960-547-012-8

Αρκεί ο χρωστήρας στα χέρια ενός άνδρα, για να αντέξει τον οικτρό συμβιβασμό της ζωής του;
Αποτελεί διέξοδο στη μοναξιά μιας γυναίκας, η εμμονή με την καριέρα της; Πόσο μπορεί ο Νίκος
και η Έλλη να συμβιώνουν, όταν το έλλειμμα αυτοεκτίμησης και των δυο, οδηγεί στο μίσος και την
εκδίκηση;..
Μια ιστορία, όπου ο έρωτας, η αγάπη, η πολιτική, η φιλοσοφία και η τέχνη, συναποτελούν τους
κρίκους της ίδιας αλυσίδας που συγκρατεί την αρχή και το τέλος. Γιατί το Παρελθόν και το
Μέλλον της ζωής του καθενός μας, έτσι κι αλλιώς, συναντώνται στο Παρόν…
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ΤΕΧΝΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ένας κι ένας... 46+1 άνθρωποι της τέχνης από κοντά
Δημήτρης Γκιώνης
16x24 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 14,90 €

30256 • 978-960-547-103-3

Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε Έλληνες ανθρώπους της τέχνης που γνώρισα και πλέον
δεν βρίσκονται στη ζωή –με μοναδική εξαίρεση τον Μίκη Θεοδωράκη, που εκτιμώ ως εσαεί
ζώντα– σε μια προσπάθεια, παράλληλα με το έργο τους, να σκιαγραφηθεί η ανθρώπινη πλευρά, το «πιστεύω», η εποχή, ο ενίοτε προφητικός τους λόγος.

Ελληνικό ΡΟΚ - ΝΈΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΗ ΈΚΔΟΣΗ

16x24 • Σελ.: 504 • Λ.Τ.: 22,50 €

Ιστορία της ελληνικής νεανικής κουλτούρας 1945-1990

42036 • 978-960-547-032-6

Μανώλης Νταλούκας
Πρόκειται για το μοναδικό βιβλίο που περιγράφει λεπτομερώς την εξέλιξη της νεανικής κουλτούρας,
από το τέλος της Κατοχής, μέχρι τον θάνατο του Παύλου Σιδηρόπουλου. Στην καινούρια έκδοση
προστίθεται η γένεση και η εξέλιξη του ελληνικού πανκ, και η ιστορία του ελληνικού New Wave. Το ροκ
φαινόμενο αναλύεται σε συνάρτηση με την πολιτική ιστορία, και εξηγείται το πού διέφερε αλλά και το
πού συσχετίστηκε με την πολιτικοποιημένη νεολαία. Από τα Χρόνια του Χάους, που ακολουθούν τον
Β' Παγκόσμιο πόλεμο, μέχρι το τέλος της Μελαγχολικής Δεκαετίας, ιδού η συναρπαστική νεανική
περιπέτεια στην Ελλάδα.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Το Βλέμμα και το Είναι στην Ψύχωση,
Η διαδικασία της Αποπροσωποποίησης στη Σχιζοφρένεια
4η ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ
Φώτης Καγγελάρης
16x23 • Σελ.: 408 • Λ.Τ.: 16,90 €

30237 • 978-960-547-185-9

Ο συγγραφέας, αναλύοντας την ψυχωτική διαδικασία, συνομιλεί μ’ ένα πλήθος συγγραφέων
από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας, της φιλοσοφίας, της τέχνης, της πολιτικής και άλλων τόπων
του λόγου για να αναδείξει τον βαθύ πυρήνα του ψυχωτικού υποκειμένου ως θεμελίωση της
ετερότητας, αλλά και να υποστηρίξει την εγγύτητα του υποκειμένου της τρέλας με το υποκείμενο του σημαίνοντος. Η «φυσιολογικότητα» ως άμυνα έναντι της φύσης του ανθρώπου αναδύει
την ανθρώπινη συνθήκη σε Λεξεικ-όν ερμηνείας και αναζήτησης νοήματος και την επιθυμία ως
το όχημα για το ταξίδι στον χρόνο. Επίκαιρη και ανανεωμένη η κλασική αυτή μελέτη για τη σχιζοφρένεια, σε διάλογο με τα μεγάλα ερωτήματα του καιρού μας.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΟ
R.M. Rilke – P. Celan • Από την ελεγεία στο ερεβώδες ποίημα
Συμεών Σταμπουλού
15x24 • Σελ.: 144• Λ.Τ.: 12,90 €

30236 • 978-960-422-322-0

Tο μεταφραστικό δοκίμιο του Συμεών Γρ. Σταμπουλού με τον τίτλο «R.M. Rilke – P. Celan. Από
την ελεγεία στο ερεβώδες ποίημα». Πρόκειται για την παρουσίαση δύο σημαντικών σταθμών
στην ποίηση του 20ού αιώνα: των «Ελεγειών από το Ντουίνο» („Duineser Elegien“, 1922) του
Ράινερ Μαρία Ρίλκε, και του κύκλου «Βυθισμένη στη νύχτα» („Eingedunkelt“, 1966) του Πάουλ
Τσέλαν.
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Ο ίσκιος της γραφής • Μελέτες και σημειώματα για τον Γιάννη Σκαρίμπα
Συμεών Σταμπουλού
15x24 • Σελ.: 104• Λ.Τ.: 11,85 €

30229 • 978-960-422-743-3

Εννέα συγκριτολογικά σημειώματα και μελέτες για τον Γιάννη Σκαρίμπα και τις ‘συνομιλίες’ του
μέσα από το πεζογραφικό και ποιητικό του έργο με τους Πιραντέλο, Χόφμαν, Κλάιστ, Μπαλζάκ,
Προυστ, Μπύχνερ, Τσέλαν, Ντόρρο κ.ά. Πραγματικοί, ωστόσο, οικοδεσπότες και συνομιλητές
τους είναι οι πλασματικοί ήρωες του χαλκιδαίου συγγραφέα, ο Μαριάμπας, ο Σουρούπης, ο
Πιττακός, και πολλές από τις αινιγματικές ηρωίδες του όπως η Νινόν, η Μαρή, η Δολόξα.

Επικίνδυνη Σχέση
Η νέα συγκλονιστική βιογραφία της Σιμόν ντε Μποβουάρ και του Ζαν-Πολ Σαρτρ
Carole Seymour - Jones
16x23 • Σελ.: 768 • Λ.Τ.: 14,90 €

30196 • 978-960-422-913-0

«Το εύρος της έρευνας που προηγήθηκε, αλλά και η ευαισθησία με την οποία γράφτηκε αυτή η
“διπλή” βιογραφία, φωτίζουν τις σκοτεινές ρωγμές ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο…
αδύνατον να αντισταθείς σ’ ένα τέτοιο ανάγνωσμα» – Μάικλ Χολρόιντ

ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ
Oι κορυφές μέσα μας
18 ιστορίες θετικής σκέψης και μία αληθινή ιστορία προσωπικής υπέρβασης
Νίκος Μιχαλόπουλος
14x20,5 • Σελ.: 192• Λ.Τ.: 12,90 € 30255 • 978-960-547-099-9
«Οδοιπόρε, δεν υπάρχει δρόμος. Ο δρόμος ανοίγει προχωρώντας».
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Κάπως έτσι ξεκινάνε πάντοτε όλα.
«Οι κορυφές μέσα μας» θα μπορούσε να είναι η αφήγηση μιας πραγματικής ιστορίας. Όμως,
πάνω απ’ όλα είναι ένα βιβλίο θετικής σκέψης και ώθησης με 18 ακόμα ιστορίες-αλληγορίες
πίστης και ελπίδας, τοποθετημένες ακριβώς στα σημεία εκείνα που ο δρόμος πάει να κλείσει και
εσύ πρέπει να βρεις τη δύναμη να τον ανοίξεις. Όπως ακριβώς και στην ίδια τη ζωή.

2η ΕΚΔΟΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
Mάκης Δελαπόρτας - Ξέρω κάποια αστέρια...
16x23 • Σελ.: 464 • Λ.Τ.: 17,90 €

42038 • 978-960-547-155-2

Ο Μάκης Δελαπόρτας, θυμάται, εξιστορεί και καταγράφει με γλαφυρό και συγκινητικό
τρόπο την ιστορία της ζωής του που ήταν άρρηκτα δεμένη με τα «αστέρια» των παιδικών
του χρόνων.
Σκαρφαλωμένος για χρόνια ολόκληρα στον μαντρότοιχο ενός θερινού σινεμά, παρέα
με μυθικά πρόσωπα και μαγικές εικόνες, μέσα από το πανί της μεγάλης οθόνης,
ταξίδευε στο όνειρο!
Kαι το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, αφού η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα
Βλαχοπούλου, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος,
η Άννα Καλουτά, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η Μαίρη Λίντα αλλά και ο Γιάννης Δαλιανίδης,
ο Αλέκος Σακελλάριος, ο Μίμης Πλέσσας, και τόσοι άλλοι, έγιναν οι πιο δικοί του
άνθρωποι.
Άγνωστα περιστατικά, πικάντικα παρασκήνια, πάθη, μυστικά, απογοητεύσεις αλλά και
ανθρώπινες στιγμές, συνθέτουν το σκηνικό για μια αυτοβιογραφική κατάθεση ψυχής,
αφοπλιστικά ειλικρινή, από έναν άνθρωπο που από νεαρό παιδί μέσα στον λαμπερό
χώρο της showbiz κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πιο σημαντικών σταρ της
εγχώριας showbiz, που τον επέλεξαν, ως τον δικό τους αγαπημένο «βιογράφο».
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Γιώργος Ζαμπέτας - Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω...
Κατερίνα Ζαμπέτα Οργάνωση υλικού και επεξεργασία: Γιώργος Π. Τσάμπρας
16x23 • Σελ.: 520 • Λ.Τ.: 18,90 €

42037 • 978-960-547-104-0

Η συγγραφέας του βιβλίου είναι η κόρη του μεγάλου δημιουργού Κατερίνα Ζαμπέτα, ενώ την
επιμέλεια έχει ο δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός Γιώργος Τσάμπρας. Στο νέο αυτό
βιβλίο η κόρη του παρουσιάζει τον άνθρωπο Γιώργο Ζαμπέτα και τις άγνωστες πτυχές του, τόσο
μέσα στον οικογενειακό κύκλο όσο και στη δουλειά του όπως τις έζησε η ίδια.
Tο βιβλίο συνοδεύει ένα cd με 20 σπάνιες εκτελέσεις 78 στροφών.

Φώτης Μεταξόπουλος - Χορεύοντας με το φως και το μετάξι
Κώστας Παπασπήλιος
16x23 • Σελ.: 240 • Λ.Τ.: 15,90 €

42033 • 978-960-422-374-9

Ο Φώτης Μεταξόπουλος, μοναδικός χορευτής και χορογράφος, πέρασε την τέχνη του
χορού στο πλατύ κοινό. Ως σκηνοθέτης της επιθεώρησης επίσης για πάνω από σαράντα
χρόνια, συνδέθηκε με τις καλύτερες στιγμές του είδους. Δίπλα στους σημαντικότερους
συγγραφείς, ηθοποιούς και χορευτές, κατέγραψε τις πιο λαμπερές εικόνες. Όσο για το
φλογερό ταμπεραμέντο του, ήταν η αφορμή για πάμπολες συναρπαστικές… περιπέτειες.

ΓΝΩΣΕΙΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Το μέγα βιβλίο της τουαλέτας
Το μέγα βιβλίο της τουαλέτας No2
Πέτρος Κυρ. Ντελόπουλος
14x21 • Σελ.: 312• Λ.Τ.: 16,10 € 40020 • 978-960-422-781-5
14x21 • Σελ.: 248 • Λ.Τ.: 14,50 € 40021 • 978-960-547-031-9
Δύο βιβλία που θα θέλατε να βρίσκονται κοντά σας κάθε φορά που
θα επισκέπτεσθε το μικρό αυτό χώρο. Θα κάνουν την παραμονή
σας πιο ευχάριστη και προσοδοφόρα σε γνώσεις και ψυχαγωγία.
Είναι γραμμένα ειδικά για την περίσταση. Προτιμότερα και καταλληλότερα από οποιοδήποτε περιοδικό, εφημερίδα ή άλλο έντυπο
που θα αρπάζατε βιαστικά για να τρέξετε σε περίπτωση ανάγκης...

Σοφίες, όμορφα λόγια, πικρές αλήθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Θανάσης Αραπίδης
13x22 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 15,10 €

30805 • 978-960-422-493-7

Ο Θανάσης Αραπίδης συλλέγει, διαλέγει, σταχυολογεί και... «σερβίρει», γουλιά γουλιά, το νέκταρ,
το απόσταγμα της ανθρώπινης σκέψης και σοφίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα...Σοφά
λόγια, ρήσεις, αποφθέγματα, φιλοσοφία, ποίηση, λογοτεχνία, τέχνη, επιστήμη, πολιτική, και ό,τι
άλλο απασχολεί, προβληματίζει και... αγχώνει κάθε υπεύθυνα σκεπτόμενο άνθρωπο. Λόγια που
είπαν, έγραψαν, δίδαξαν και κατέθεσαν παλαιοί και σύγχρονοι σοφοί και άσοφοι(!), διανοούμενοι
στοχαστές και μύστες, συγγραφείς και ποιητές, αλλά και θυμόσοφοι, απλοί άνθρωποι του λαού.
Ένα βιβλίο για όλες τις ώρες, μια ανθολόγηση που διαβάζεται ευχάριστα, και... ξαναδιαβάζεται,
ένα βιβλίο διαχρονικό, κλασικό και σύγχρονο...
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ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Mάθετε στα παιδιά σας 20 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Εστέβε Πουχόλ Ι Πονς • Ινές Λουθ Γκονθάλεθ
21χ28 • Σελ.: 192 • Λ.Τ.: 16,90 €

12η ΕΚΔΟΣΗ

21367 • 978-960-234-988-5

Βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για όλους...
Tο βιβλίο Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής είναι ένα βασικό εγχειρίδιο για
τους γονείς που θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά ανεξάρτητα, με εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους και, πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένα, ικανά να κάνουν ευτυχισμένους και
όσους τα συναναστρέφονται.

Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αγαπήστε πρώτα τον εαυτό σας
Νίκος Μαρκάκης
21381 • 978-960-422-740-2
17x23 • Σελ.: 504 • Λ.Τ.: 19,70 €
Ένας δάσκαλος-ψυχολόγος συζητά με γονείς και συναδέλφους, σε σχολές γονέων... και όχι μόνο...
Το να είναι κανείς γονέας είναι τέχνη. Διδάσκεται. Καλός γονέας δεν είναι πλέον ο
θυσιασμένος γονέας, αλλά ο ευτυχισμένος γονέας! Καλός γονέας είναι αυτός που
προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Κι ας κάνει και λάθη.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις γονέων
50 γρήγορες, αποτελεσματικές λύσεις στα συνηθέστερα προβλήματα των γονέων
Σ. Σαπίρο - Κ. Σκινούλις - Ρ. Σκινούλις
17x23 • Σελ.: 256 • Λ.Τ.: 12,90 €

21364 • 960-234-922-0

Το βιβλίο θα σας δώσει πρακτικές -και δοκιμασμένες- στρατηγικές που θα κάνουν το
σπιτικό σας απάνεμο λιμάνι. Με χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει
να κάνετε, με έξυπνες και επινοητικές προτάσεις, και με αφάνταστη κατανόηση, οι
συγγραφείς θέλησαν να σας εφοδιάσουν με έναν οδηγό, για κάθε φορά που ο
κόσμος σας θα παίρνει λιγάκι την κάτω βόλτα...

Δεκάλεπτα μαθήματα ζωής για παιδιά
Τζέµι Μίλερ
Ένα βιβλίο που δίνει στους
γονείς την ικανότητα να
διδάξουν στα παιδιά τους
τις ανεκτίμητες αρχές της
ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης, της αγάπης και
άλλες πολλές αξίες.
17x23 • Σελ.: 256 • Λ.Τ.: 12,90 €
21365 • 978-960-422-009-0

Το καλό παιδί
Μπρέντα Χιούτον
Παραθέτει λογικές και
σαφείς συμβουλές για το
πώς εξασφαλίζεται η καλή
συμπεριφορά του παιδιού
και πώς μπορείτε να του
καλλιεργήσετε μια αίσθηση του σωστού και του
λάθους που θα διαρκέσει
ολόκληρη ζωή.
17x23 • Σελ.: 288 • Λ.Τ.: 18,00 €
21380 • 978-960-422-504-0
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ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΑΝΑΤΥΠΑ
Κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων για την επέτειο των 120 Χρόνων Εκδοτικής μας παρουσίας.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
12,5x17,5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 3,35€

22263 • 978-960-422-920-8 22264 • 978-960-422-921-5

21050 • 978-960-422-138-7 22261 • 978-960-422-916-1 22262 • 978-960-422-917-8
22265 • 978-960-422-919-2 22266 • 978-960-422-918-5

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΑΡΖΑΝ / ΓΚΑΟΥΡ ΤΑΡΖΑΝ
12,5x17,5 • Σελ.: 32 • Λ.Τ.: 3,35€

22281 • 978-960-422-926-0 22282 • 978-960-422-925-3 22283 • 978-960-422-924-6 22284 • 978-960-422-923-9 22285 • 978-960-422-922-2

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ
12,5x17,5 • Σελ.: 224 • Λ.Τ.: 2,00€

24504 • 978-960-422-763-1 24505 • 978-960-422-765-5

24501 • 978-960-422-586-6 24502 • 978-960-422-593-4 24503 • 978-960-422-688-7

24506 • 978-960-422-766-2 24507 • 978-960-422-767-9

