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Aναγνώσεις υψηλού ρίσκου
2017
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Σε νέο χώρο
με νέα έμπνευση

Νέα Διεύθυνση
Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο-Κεντρική Διάθεση
Κιάφας 3 & Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα

 Εκδόσεις ΚΨΜ    twitter.com/kapsimi

τηλ.: 210 3839711, 210 3813838, e-mail: info@kapsimi.gr

www.kapsimi.gr
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Ξεκίνησε ως ανάγκη και μεράκι, ως οξυγόνο στην πνιγερή ατμόσφαιρα της «ενιαίας σκέψης» 
που κυριαρχούσε και κυριαρχεί ως μοναδική ορθή άποψη σε όλα τα πεδία της ζωής και της 
κοινωνίας. Γρήγορα οι σκέψεις και τα βιβλία μας συνδέθηκαν με το ζωντανό αναγνωστικό 
κοινό, με τους ανθρώπους της αναζήτησης, την ανήσυχη και σκεπτόμενη ζώνη της κοινωνίας. 

Οι εκδόσεις μας επιδιώκουν να συναντιούνται με τις υπαρκτές ανάγκες και τα νέα ερωτήματα, 
με τις προσπάθειες και τις δραστηριότητες πολλών ανθρώπων. 

Οι εκδόσεις ΚΨΜ μέσα στα 13 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας, εντάχθηκαν στην μεγάλη 
κοινότητα όσων αμφισβητούν, πειραματίζονται, προτείνουν, δημιουργούν εναλλακτικές. Τα 
βιβλία μας ζουν και εξαπλώνονται στους δρόμους της σκέψης και της κριτικής, του διαλόγου 
και του πολιτισμού χιλιάδων ανθρώπων.

Το 2017, με «έδρα» μας έναν νέο χώρο που δημιουργήσαμε για να στεγάσει τα βιβλία, τις 
ιδέες και τους αναγνώστες μας, αλλά και με μεγαλύτερη εμπειρία, συνεχίζουμε το εγχείρημα 
των εκδόσεων «υψηλού ρίσκου». Με την στήριξη των πολλών φίλων που διαμορθώθηκαν τα 
χρόνια αυτά, με τα μάτια στραμμένα σε ότι πραγματικά καινούργιο, καινοτόμο και ριζοσπαστικό 
έχει γραφτεί και γράφεται στους ενδιαφέροντες καιρούς μας... 

Έτος γέννησης: 2004
Τόπος: Αθήνα
Χαρακτηριστικά: Αναγνώσεις Υψηλού Ρίσκου

Το όνομά μας…
KΨM είναι τα αρχικά  

για το «Kέντρο Ψυχαγωγίας 
Mονάδας», το μόνο χώρο  
στα στρατόπεδα όπου δεν 

υπάρχει πειθαρχία, στον 
οποίο γίνονται οι πραγματικές 

συζητήσεις, εκεί όπου 
ψυχαγωγούνται οι στρατιώτες...

Eπιδιώκουμε να είμαστε ένα 
κοινωνικό KΨM του πολιτισμού 

και της κριτικής σκέψης, ένα 
εργαστήρι ιδεών και διαλόγου.

Εικόνα εξωφύλλου:  
Βασισμένη στο σχέδιο του Henryk Berlewi, 

1924, Lodz Museum of Art

Οι Σειρές μας
Τα βιβλία μας περιλαμβάνονται στις σειρές:

❚ Ριζοσπαστική σκέψη (ιδέες, θεωρία, ιδεολογία)

❚  Κοινωνία & Πολιτική (σύγχρονο ελληνικό και διεθνές 
πολιτικό δοκίμιο)

❚  Προπαγάνδα (κλασικά έργα, κλασικοί διανοητές)

❚  Ιστορία (μελέτες, έρευνες και δοκίμια για την ελληνική 
και παγκόσμια ιστορία)

❚  Κόμικς - graphic novel (ελληνικά και διεθνή άλμπουμ 
και εικονογραφημένα βιβλία)

❚  Κόσμος (σύγχρονα διεθνή ζητήματα, χώρες και 
κινήματα)

❚  Δοκίμια (μελέτες, διάφορα θέματα και συγγράμματα)

❚  Ακραία πολιτιστικά φαινόμενα (για την τέχνη και τις 
ριζοσπαστικές τάσεις της)

❚  Λογοτεχνία-θέατρο

❚  Παιδικά (κοινωνικά παραμύθια για μικρούς φίλους  
και φίλες) 
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Όλες οι παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας έχουν έκπτωση 20% στην λιανική τιμή  

που αναγράφεται.

❚   Η πληρωμή των βιβλίων γίνεται με αντικαταβολή στον courier.  

Δεν γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας ή άλλου αυτόματου ηλεκτρονικού τρόπου. 

❚   Το κόστος κατανέμεται ως εξής: Τα έξοδα αποστολής (courier) είναι 5€ συν τα έξοδα 

αντικαταβολής (πληρωμή) 2€. Δηλαδή, συνολική επιβάρυνση για κάθε παραγγελία:  

Τιμή βιβλίου/-ων +7€.

❚   Παραγγελίες αξίας άνω των 50€ δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής.

 Έλα και εσύ στην παρέα, 
μπες στον κύκλο 

των φίλων μας! 

Η Λέσχη ΚΨΜ «Αναγνώστες Υψηλού Ρίσκου»,  
παρέχει στα μέλη της:

➜  Έκπτωση στα βιβλία των εκδόσεων ΚΨΜ  
και ΣΤΡΑΤΗΣ από 20% και πάνω,  
στο βιβλιοπωλείο μας.

➜  Δώρα βιβλία με κάθε αγορά βιβλίων  
από το Βιβλιοπωλείο μας.

➜  Ενημέρωση-πρόσκληση για τις εκδηλώσεις, 
παρουσιάσεις και συζητήσεις που 
διοργανώνει η «Λέσχη ΚΨΜ».

➜  Άμεση ενημέρωση για όλες τις νέες 
εκδόσεις μας.

➜   Συμμετοχή σε κληρώσεις ή άλλες 
προσφορές.

Κάνε κλικ στην ιστοσελίδα  www.kapsimi.gr   
και δημιούργησε το δικό σου «καλάθι αγορών».  
Θα παραλάβεις τα βιβλία που σε ενδιαφέρουν σπίτι σου, άμεσα!

Στείλε με e-mail μέσω της ιστοσελίδας μας www.kapsimi.gr τα στοιχεία σου  
και γίνε μέλος, παραλαμβάνοντας την κάρτα φίλων των εκδόσεων ΚΨΜ

Λέσχη ΚΨΜ
Θανάσης 

Παπαδόπουλος

0689458-11

Έκπτωση στα βιβλια 

από 20% και πανω
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Γίνε μέλος 
της ΛΕΣΧΗΣ ΚΨΜ

... γίνε 
«αναγνώστης 

υψηλού ρίσκου»

Απόκτησε όλα  
           τα βιβλία μας 

με ηλεκτρονική 
παραγγελία
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Διανομή 
& παραγγελίες

Τα βιβλία των εκδόσεων ΚΨΜ μπορείτε να τα προμηθευτείτε:
Βιβλιοπωλείο ΚΨΜ

Κιάφας 3 & Ακαδημίας, 106 78, Αθήνα

 Εκδόσεις ΚΨΜ 

 twitter.com/kapsimi

τηλ.: 210 3839711, 210 3813838, e-mail: info@kapsimi.gr

www.kapsimi.gr

Επίσης, τα βιβλία μας διακινούνται από τα πρακτορεία χονδρικής πώλησης:
❚  Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινότητα του Βιβλίου «Εκδόσεις των Συναδέλφων»  

Καλλιδρομίου 30, Αθήνα, τηλ. 210 3818840

❚  Βιβλιογνώμων – Καλκαβούρα Μ.- Κατσανικάκης Ε.  

Μαυρομιχάλη 18, Αθήνα, τηλ. 210 3388370

❚  Κανάκης Α. Ο.Ε., Ζ. Πηγής 2-4, Αθήνα, τηλ. 210 3823113

❚  Μαρίνης Σπ. & ΣΙΑ Ο.Ε., Σόλωνος 76, Αθήνα, τηλ. 210 3648170

❚  ΟνΑρ/Τσανάς Δ., Δημόπουλος Σ. Ο.Ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα, τηλ. 210 3306124

❚  Σίμος Αχιλλέας, Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, τηλ. 210 3830491 

❚  Συμμετρία Α.Ε.,  Στ. Τσαλαβούτα 3 Περιστέρι, τηλ. 211 104 1900

❚  Τζανακάκης Ε., Ι.Κ.Ε, Χ. Τρικούπη 11, Αθήνα, τηλ. 210 3811201

❚  Χριστάκης Αθ. Α.Ε., Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα, τηλ. 210 3639336

Για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα: 
❚  Ακυβέρνητες Πολιτείες, Αλ. Σβώλου 28, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310273207

❚  Πουλουκτσή Α., Λασσάνη 3, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 237515
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ISBN: 978-960-6750-64-9, Χαρτόδετο

Σελίδες: 480, Σχήμα: 15.5x24, Λιανική Τιμή: 22.00 €

Ελευθερία και Ιστορία
Με βασική αναφορά στις θέσεις  
για την έννοια της Ιστορίας  
του Walter Benjamin
Θανάσης Γκιούρας

Στο βιβλίο αυτό γίνεται η απόπειρα μίας κριτικής 
γενεαλογίας των Θέσεων για την ιστορία  
του Walter Benjamin. 
Χωρώντας από τη βασική αφετηρία της αξίωσης 
του Διαφωτισμού από τον Immanuel Kant, ότι το 
ανθρώπινο ον πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις 
δικές του δυνάμεις για να χειραφετηθεί, η ανάλυση 
προχωρά στον Schiller, τον Goethe και τον Hegel 
αναλύοντας τόσο λογοτεχνικά όσο και φιλοσοφικά 
εγχειρήματα αναφορικά με την ανθρώπινη ιστορία. 
Ακολούθως αναλύονται διεξοδικά οι δύο μεγάλες 
κριτικές συλλήψεις του 19ου αιώνα για την 
ιστορικότητα: αφενός του Marx, ως μία βαθυδομική 
θεωρία της ανθρώπινης χειραφέτησης, και 
αφετέρου του Nietzsche, ως μία οντολογική κριτική 
στις ιστορικές επικαλύψεις και στρεβλώσεις της 
ανθρώπινης ταυτότητας. 
Τέλος, εξετάζεται πώς οι αναφερθείσες κλασικές 
αντιλήψεις συνδυάζονται στο έργο του Benjamin με 
αισθητικές και θεολογικές προσεγγίσεις. 
Η έρευνα κλείνει με μία διεξοδική αναδρομή στο 
ζήτημα της ιστορικής βίας.

Φυσικό δίκαιο  
και ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ernst Bloch

ISBN: 978-618-5156-07-7, Xαρτόδετο

Σελίδες: 448, Σχήμα: 15,5χ24, Λιανική Τιμή: 19,91 €

Ένα κλασικό έργο για πρώτη φορά ολοκληρωμένο 
στην ελληνική γλώσσα. 
Υποδειγματικό ως προς το εύρος της ερευνητικής 
πορείας του Ernst Bloch, είναι το βιβλίο που 
δημοσιεύθηκε το 1961 στη Γερμανία. 
Ο Ernst Bloch (1885-1977) είναι ένας από 
τους σημαντικότερους ριζοσπάστες φιλοσόφους 
του 20ού αιώνα. Από την ρητή αντίθεση στις 
πολεμικές προθέσεις και στρατηγικές της 
αυτοκρατορικής Γερμανίας, στη στράτευση με 
τηριζοσπαστική διανόηση στη μεσοπολεμική 
Ευρώπη· από την εξορία στις ΗΠΑ κατά τη 
διάρκεια του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος, 
μέχρι τη στελέχωση της έδρας Φιλοσοφίας στο 
πανεπιστήμιο της Λιψίας στη νεοσύστατη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Γερμανίας· από τον αποκλεισμό 
και την εκδίωξή του από την περιχαρακωμένη Αν. 
Γερμανία μέχρι τη στελέχωση της έδρας Φιλοσοφίας 
στο πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν και στην ανάδειξή 
του σε έναν από τους σημαντικότερους στοχαστές 
της εποχής του.

Μετάφραση - Επιμέλεια: Θανάσης Γκιούρας 
Επιστημονική Επιμέλεια: Μανόλης Αγγελίδης, Θανάσης Γκιούρας
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ISBN:  978-618-5156-22-0, Χαρτόδετο

Σελίδες: 64, Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή: 5,50 €

Συμπεράσματα  
από την έριδα  
των δύο Cambridges  
για το κεφάλαιο
Mια κριτική της νεοκλασικής και της 
νεορικαρδιανής οικονομικής θεωρίας
Γιώργος Σταμάτης

Η λεγόμενη Cambridge Controversy των δυο 
Cambridges σχετικά με το κεφάλαιο, αποτέλεσε την 
τελευταία μεγάλη συζήτηση στο πεδίο της οικονομικής 
θεωρίας μετά την εν τοις πράγμασι διεξαχθείσα 
συζήτηση μεταξύ Keynes και κεϋνσιανών αφ’ ενός 
και νεοκλασικών αφ’ ετέρου πριν από τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η μελέτη του καθηγητή Γιώργου Σταμάτη παρουσιάζει 
αυτή τη διαμάχη και απαντά με στοιχεία και 
επιστημονική μέθοδο στη θεωρία της οριακής 
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής 
ως θεωρία της λειτουργιακής κατανομής του 
εισοδήματος, επιχειρώντας μια κριτική τόσο της 
νεοκλασικής, όσο και της νεορικαρδιανής οικονομικής 
θεωρίας.
Στο βιβλίο του ο Γ. Σταμάτης αναδεικνύει τη λαθεμένη 
αυτή θεώρηση, ακώντας κριτική στις θεωρίες αυτές 
μέσα από μαθηματική και οικονομική-θεωρητική 
προσέγγιση του ζητήματος.

ISBN: 978-960-6750-97-7, Χαρτόδετο

Σελίδες: 100, Σχήμα:  14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή: 6,39 €

Eκγώμιο της Βίας
Μια απόπειρα φιλοσοφικής και θεωρητικής 
εξέτασης της βίας ως κοινωνικής σχέσης
Διονύσης Τζαρέλλας

Είναι βία οι εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι από την 
πείνα; Και αν ναι, γιατί κανείς δεν την καταδικάζει;
Αν είναι μορφές βίας η διαδήλωση και η απεργία, 
γιατί δεν είναι βία η κρατική καταστολή τους; 
Ποιός ορίζει και πώς τη νομιμότητα και το δίκαιο; 
Μπορούμε να υπερβούμε τη βία με ειρηνικό 
τρόπο; Υπάρχει άραγε καλή και κακή βία;
Ένας οδηγός περιήγησης στην σκοτεινή 
επικράτεια της βίας.
Μια απόπειρα χαρτογράφησης των εκφάνσεών 
της. Μια πολεμική της καταδίκης της βίας απ’ όπου 
και αν προέρχεται. Με άλλα λόγια, ένα εγκώμιο 
της βίας.
“Η νόμιμη βία είναι η αφηρημένη μορφή της 
κοινωνικής σχέσης, η ναρκισσιστική εικόνα της 
ως καθολικότητας” (από τις Δώδεκα θέσεις για 
τη βία)
“Η αστυνομία ανεξάρτητα από την καταγωγή των 
πραιτοριανών, είναι η υλική έκφραση της αστικής 
κυριαρχίας, το μαντρόσκυλο της κυρίαρχης τάξης. 
Το γεγονός της βαρβαρότητας της αστυνομίας ως 
θεσμού, δεν απαλλάσσει από τις ευθύνες τους, τα 
υποκείμενα που τον συγκροτούν.”
(από τις Δεκατέσσερις θέσεις για την αστυνομία)
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ISBN: 978-960-6750-74-8, Χαρτόδετο

Σχήμα: 15,5χ24 cm, Σελίδες: 520, Λιανική Τιμή: 21,30 €

ISBN: 978-960-6750-73-1, Χαρτόδετο

Σχήμα: 14x20.5, Σελίδες: 312, Λιανική Τιμή: 15,95 €

Η Λογική της Ιστορίας
Ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας
Βίκτορ Αλεξέγιεβιτς Βαζιούλιν

2η βελτιωμένη έκδοση του κλασικού και θεμελιακού 
έργου του Βίκτορ Αλεξέγιεβιτς Βαζιούλιν.
Μήπως βιώνουμε το τέλος της ιστορίας;
Μήπως η ανθρωπότητα είναι καταδικασμένη να 
αυτοκαταστραφεί σ’ έναν κόμβο ανυπέρβλητων, 
ανορθόλογων και ακατάληπτων, κρίσεων, συρράξεων 
και αδιεξόδων; Μήπως δεν υπάρχει πλέον νόημα και 
προοπτική για τον άνθρωπο; Και όμως, η ιστορία έχει 
τους νόμους της, έχει τη λογική της… 
Στο βιβλίο προτείνεται μια πρωτότυπη επιστημονική 
ανακάλυψη: η εννοιολογική σύλληψη της δομής της 
κοινωνίας και της ανάπτυξής της. 
Είναι η μοναδική μετά το Κεφάλαιο του Κ. Μαρξ 
διαλεκτική σύνθεση στο πεδίο της κοινωνικής 
θεωρίας και της κοινωνικής φιλοσοφίας. Μια 
σύνθεση που δρομολογεί τη διαλεκτική υπέρβαση-
άρση του κεκτημένου της κοινωνικής θεωρίας, 
και ιδιαίτερα του κλασικού μαρξισμού. Προέκυψε 
μέσω της δημιουργικής ανάπτυξης της λογικής του 
Κεφαλαίου, που επέτρεψε στο συγγραφέα να αναδείξει 
συστηματικά την ενδότερη αμοιβαία συνάφεια 
των νόμων και των κατηγοριών της θεωρίας της 
κοινωνικής ανάπτυξης.

Μετάφραση - Επιμέλεια: Δημήτρης Πατέλης

Eξεγερμένες πόλεις
Από το δικαίωμα στην πόλη  
στην επανάσταση της πόλης 
David Harvey

Ένα μανιφέστο για τους αγώνες στην πόλη από 
τον διακεκριμένο θεωρητικό.
Από παλιά, πρωτού εμφανιστεί το πρόσφατο κίνημα 
των καταλήψεων, οι πόλεις υπήρξαν βασικές εστίες 
πολιτικών επαναστάσεων, όπου αναπτύσσονται 
βαθύτερα ρεύματα κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. 
Ταυτόχρονα όμως είναι και κέντρα συσσώρευσης 
κεφαλαίου και συνεπώς πεδίο αγώνων.
Το βιβλίο Rebel Cities θέτει την πόλη στο επίκεντρο 
της πάλης του κεφαλαίου και της πάλης των τάξεων, 
εξετάζοντας περιπτώσεις από το Γιοχάνεσμπουργκ 
μέχρι τη Βομβάη και από τη νέα Υόρκη μέχρι το Σάο 
Πάολο, αλλά και το πρόσφατο κίνημα καταλήψεων 
και πλατειών σε μεγαλουπόλης σε όλο τον κόσμο. 
Ερευνώντας κοινωνικά και ταξικά πιο δίκαιους και 
οικολογικά συνετούς τρόπους με τους οποίους οι 
πόλεις μπορούν να αναδιοργανωθούν, ο David Harvey 
υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν 
και κέντρα πάλης για την ανατροπή του καπιταλισμού.
Ένα σημαντικό βιβλίο για τους αγώνες και τις ιδέες 
που αναπτύσσονται στο πεδίο της πόλης, του χώρου 
και του περιβάλλοντος, μια ταξική και αντικαπιταλιστική 
ματιά στα κινήματα πόλης.

Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου
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Κρίση, 
χαρτογραφήσεις  
του καπιταλισμού  
και η επιστροφή  
του χρόνου
Θεωρίες για την κρίση 
- Γεωγραφίες και 
χαρτογραφήσεις της κρίσης 
- η επιστροφή του χρόνου. 
Ένα διαφορετικό βιβλίο  
για την κρίση, με χάρτες και 
πρωτότυπες προσεγγίσεις
Μάνος Σκούφογλου

Πώς συνδέεται ο χώρος με την 
κρίση και η κρίση με το χώρο; 
Ποιες αλλαγές επιφέρει η 
παγκόσμια καπιταλιστική κρίση  
στο χάρτη της υφηλίου; 
Και, αντιστρόφως, ποιο ρόλο 
έπαιξε ο γεωγραφικός χώρος 
στην εκδήλωση και την εξέλιξη 
της κρίσης; Το βιβλίο προσπαθεί 
να απαντήσει σε αυτά και σε 
άλλα, πιο ειδικά, ερωτήματα μέσα 
από τρία βήματα. Στο πλαίσιο 
αυτό, μια νέα χαρτογράφηση του 
καπιταλισμού είναι απαραίτητη, 
όχι μόνο για να κατανοήσει κανείς 
βαθύτερα τη σημερινή κατάσταση, 
αλλά και για να προσπαθήσει να 
την ανατρέψει.

ISBN: 978-960-6750-99-1

Xαρτόδετο, Σελίδες: 168 

Σxήμα: 15,5x24cm, Λιαν.Τιμή: 12,78€

ISBN: 978-960-6750-80-9

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15,5x24 cm

Σελίδες: 150, Λιανική Τιμή: 10,00 €

ISBN: 978-960-6750-82-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15,5x24 cm

Σελίδες: 304, Λιανική Τιμή: 16,40 €

Ο μετασχηματισμός 
της δημοκρατίας  
και παρεμφερή 
κείμενα (1967-1998)
Ένα πολύ επίκαιρο 
έργο για την μετάλλαξη 
του κοινοβουλευτικού 
πολιτικού συστήματος
Johannes Agnoli

Το βιβλίο δημοσιεύθηκε αρχικά το 
1967 και γρήγορα αναδείχτηκε 
σε ένα κλασικό κείμενο του 
είδους του. Αποτελεί ένα από 
τα κυριότερα δείγματα της 
ριζοσπαστικής πολιτικής επιστήμης 
του 2ου μισού του 20ού αι. Στην 
παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται 
τα έργα & κείμενα του Γιοχάνες 
Ανιόλι: Ο μετασχηματισμός της 
δημοκρατίας (1967) / Αιτίες και 
όροι / Πρόγραμμα και τεχνική της 
κοινωνικής ειρήνης / Το κράτος ως 
ειρηνευτής / Η αντιπροσώπευση 
της κυριαρχίας / Η διασφάλιση του 
συστήματος / Εκλογικός αγώνας 
και κοινωνική σύγκρουση (1977) 
/  Μετά είκοσι έτη (1987) / Από την 
κριτική πολιτειολογία στην κριτική 
της πολιτικής (1987) / Η αγορά, 
το κράτος και το τέλος της ιστορίας 
(1998).

Μετάφραση - Επιμέλεια - Επίμετρο:  
Θανάσης Γκιούρας

Κρίση χρέους  
και υφαρπαγή γης
Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο 
για το ξεπούλημα της 
δημόσιας γης και το ρόλο 
κυβερνήσεων και κεφαλαίου
Κωστής Χατζημιχάλης

Η κρίση χρέους στην Ελλάδα 
συμπίπτει με τη διεθνή τάση 
για επενδύσεις σε περιουσιακά 
στοιχεία. Η επιδίωξη κερδών έχει 
μεταστραφεί στον καπιταλισμό του 
21ου αιώνα από την παραγωγή 
στην αναζήτηση μονοπωλιακών 
προσόδων. Η γη αποκτά ξανά 
δεσπόζουσα θέση στις διαδικασίες 
συσσώρευσης και κάθε είδους 
επενδυτές σπεύδουν σε όλο τον 
κόσμο να υφαρπάξουν τεράστιες 
εκτάσεις.
Στην Ελλάδα οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις και η τρόικα έχουν 
επιβάλει θεσμικές εκτροπές που 
οδηγούν σε ξεπούλημα της δημόσιας 
γης. Πρόκειται για πρωτοφανή 
υφαρπαγή του δημόσιου 
πλούτου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, των 
ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων 
επιχειρήσεων και υποδομών, των 
εξορύξεων, της επέλασης στις ακτές 
και τα δάση, των εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
του real estate. 
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ISBN: 978-960-6750-91-5

Χαρτόδετο, Σχ. 15,5x24 cm

Σελ.: 356, Λ.Τιμή: 17,04 €

Ρήξη ή 
ενσωμάτωση;
4η βελτιωμένη και 
ανανεωμένη έκδοση
Ευτύχης 
Μπιτσάκης

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το φθινόπωρο του 1988. 
Τότε ακριβώς έπρεπε να ακουστεί δημόσια μια φωνή 
εναντίον της πορείας ενσωμάτωσης του ΚΚΕ. Πέρασαν 
έκτοτε 25 χρόνια. Οι ανανεωτές της διάσπασης του 
1968, μέσα από ευρωκομμουνιστικές αυταπάτες, ανα-
κατατάξεις και διασπάσεις, κατέληξαν στη συγκρότηση 
του ΣΥρΙΖΑ. Από το 1988 πραγματοποιήθηκαν ριζικές 
αλλαγές στον κόσμο και στη χώρα μας. Το βιβλίο, στην 
ανανεωμένη και βελτιωμένη του 4η έκδοση, φιλοδοξεί 
να ανταποκριθεί σε ερωτήματα και παλαιότερων και, 
προπαντός, των νέων αγωνιστών της Αριστεράς.

Ένα φάντασμα 
πλανιέται
3η βελτιωμένη 
έκδοση
Ευτύχης 
Μπιτσάκης

Τι είναι 
Φιλοσοφία
Ανανεωμένη 
έκδοση, 11η χιλιάδα
Ευτύχης 
Μπιτσάκης

Οι θύελλες  
της προόδου
Η διπλή όψη  
της επιστήμης και 
της προόδου
Ευτύχης 
Μπιτσάκης

ISBN: 978-960-6750-63-2 

Χαρτόδετο, Σχ.: 15,5x24

Σελ.: 338, Λ. Tιμή: 18.00 €

ISBN: 978-960-6750-79-3

Χαρτόδετο, Σχ.: 14x20,5cm

Σελ.: 96, Λιαν. Τιμή: 6,00 €

ISBN: 978-618-5156-24-4

Χαρτόδετο, Σχ. 15,5x24 cm

Σελ.: 216, Λ.Τιμή: 14,00 €

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του δημοσίευση, αλλά 

και 20 χρόνια από την κατάρρευση των χωρών του 

«υπαρκτού σοσιαλισμού», το βιβλίο σταθμός του 

γνωστού διανοητή Ευτύχη Μπιτσάκη κυκλοφορεί σε 

τρίτη, βελτιωμένη έκδοση. Το βιβλίο πραγματεύεται 

το ζήτημα της κατάρρευσης των κοινωνιών του 

«υπαρκτού σοσιαλισμού» αλλά και τον σοσιαλισμό  

ως δυνατότητα της ανθρώπινης ιστορίας.  

Περιέχει νέο πρόλογο-εισαγωγή του συγγραφέα. 

Το κλασικό βιβλίο του Ευτύχη Μπιτσάκη, που 
εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της φιλοσοφίας. 
Κυκλοφορεί 30 χρόνια μετά την 1η του έκδοση ξανά,  
με συμπληρώσεις, προσθήκες και βελτιώσεις,  
για να συνεχίσει να φέρνει σε επαφή με τη φιλοσοφία 
το πλατύ κοινό. «Το κείμενο αυτό χρησιμοποιήθηκε 
ως εισαγωγή στο μάθημα της Γνωσεοθεωρίας στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στους φοιτητές δινόταν σε 
πολυγραφημένη μορφή. Αργότερα κυκλοφόρησε ως 
αυτοτελής έκδοση. Το σημερινό κείμενο βελτιώθηκε, 
ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε, διατηρώντας τον 
αρχικό, διδακτικό χαρακτήρα του.

Στο νέο βιβλίο του ο Ευτύχης Μπιτσάκης ασχολείται με τη 
διπλή όψη της επιστήμης και της προόδου. Βασιζόμενος 
στην διατυπωμένη θέση του Μαρξ ότι «ο καπιταλισμός 
καταστρέφει, μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξής του, τις 
δυο βασικές πηγές του πλούτου: τη φύση και τον άνθρω-
πο» εξετάζει την έννοια και τα αποτελέσματα της «προό-
δου». Στην πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα ανάλυσή του 
ασχολείται με την εργασία ως αντίφαση, την επιστήμη και 
τους επιστήμονες, την τροφική αλυσίδα, αλλά και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, την πυρηνική ενέργεια και την οικολογία. 
Σημαντικές είναι και οι επισημάνσεις στο κεφάλαιο για την 
Ηθική σε μια τεχνοκρατούμενη κοινωνία σαν την σημερινή.

Ε ρ γ α  Ε Υ Τ Υ Χ Η  Μ Π Ι Τ Σ α Κ Η

Ο Ευτύχης Μπιτσάκης γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Κάδρος της Κρήτης. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεωρητική 
Φυσική και Φιλοσοφία στο Παρίσι. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris VIII και Διδάκτωρ Επικρατείας της Γαλλίας 
(Φιλοσοφία των Επιστημών). Εκδίδει το περιοδικό «Ουτοπία».
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ISBN: 978-960-6750-19-9, Χαρτόδετο

Σχήμα: 14χ21 cm, Σελ.: 112, Λιανική Τιμή: 7.30 € 

Για τη διαλεκτική εξουσίας  
και επανάστασης
Σκέψεις με αφετηρία το έργο  
του John Holloway  
«Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς  
να καταλάβουμε την εξουσία»
Αλέξανδρος Χρύσης

Ο συγγραφέας επιλέγει να αντιμετωπίσει κριτικά 
τις θέσεις του Holloway ο οποίος αποτυγχάνει να 
αντιμετωπίσει διαλεκτικά κρίσιμες σχέσεις όπως 
αυτές της επιστήμης με την ιδεολογία, του κράτους 
και της επανάστασης, του κινήματος και του 
κόμματος.
Από την άλλη πλευρά, η αναγκαία ρήξη προς τη 
σταλινική ή τη μπλανκιστική εκδοχή της πολιτικής, δε 
δικαιολογεί την απόρριψη της πλούσιας παράδοσης 
του επαναστατικού μαρξισμού που μας προτείνει, 
σε τελική ανάλυση, ο Holloway. 
Η πρόταση της αλλαγής του κόσμου χωρίς την 
κατάληψη της εξουσίας μπορεί να ακούγεται 
ευχάριστα στους κύκλους μιας μεταμοντέρνας 
«Αριστεράς», οδηγεί, όμως, σε αδιέξοδο το ίδιο το 
εγχείρημα του επαναστατικού μετασχηματισμού της 
αστικής κοινωνίας.

Ο Marx της δημοκρατίας
Αλέξανδρος Χρύσης

Επιχειρώντας να διαβάσει διαλεκτικά τη σχέση 
του Marx της δημοκρατίας με τον Marx του 
κομμουνισμού, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο 
Marx της δημοκρατίας, ο Marx που δεν έχει ακόμη 
προσχωρήσει στην κομμουνιστική υπόθεση, 
υποδεικνύει τη σημασία της άμεσης συμμετοχής των 
πολιτών στις συλλογικές λειτουργίες της πολιτείας.
Αξιοποιώντας στοιχεία από τον πλούτο της 
μαρξιστικής σκέψης, χωρίς να αγνοεί ταυτόχρονα 
και τις περιπέτειες της διαλεκτικής του μαρξισμού 
και των σοσιαλιστικών κινημάτων, η προκείμενη 
μελέτη στοχεύει να αποτελέσει ελάχιστη συμβολή 
στην ανάδειξη της ιδιόμορφης μαρξικής θεωρίας της 
δημοκρατίας. 
H μαρξική θεωρία της δημοκρατίας, τόσο ως «αληθινή 
δημοκρατία» (1843) όσο και ως Κομμούνα 
(1871), αποτελεί στρατηγική  με απώτερο στόχο το 
τέλος της πολιτικής ως εξουσίας και ως προνομίου 
μιας άρχουσας μειοψηφίας και την αντικατάστασή 
της από την πολιτική ως τρόπο ζωής, ως πολιτισμό 
κοινότητας προσώπων σε έναν κόσμο χωρίς τάξεις 
και κράτος. 

Ο Αλέξανδρος Χρύσης διδάσκει Ιστορία των Ιδεών και Φιλοσοφία 
της Ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας  
του Παντείου Πανεπιστημίου.

ISBN: 978-960-6750-89-2, Χαρτόδετο

Σχήμα: 14χ20,5 cm, Σελίδες: 360, Λιανική Τιμή: 17,04 €
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ISBN: 978-960-6750-06-9, Χαρτόδετο

Σχήμα: 15.5x24 cm, Σελ.: 184, Λιανική Τιμή: 13.58 €

ISBN: 978-960-6750-41-0, Χαρτόδετο

Σχήμα: 14χ21 cm, Σελ.: 256, Λιανική Τιμή: 15.67 €

Η αυτοκρατορία  
του κεφαλαίου
Έλεν Μέικσινς Γουντ

To βιβλίο που θέτει σοβαρά θεωρητικά ζητήματα 
για τον σύγχρονο καπιταλισμό και ιμπεριαλισμό, 
στηριζόμενο στην ιστορική ανάλυση της Έλεν Μέικσινς 
Γουντ. Το βιβλίο αποτελεί ταυτόχρονα πολιτική 
απάντηση στη σημερινή κατάσταση και αναλυτική-
ιστορική έρευνα του καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού 
γενικά, της κινητήριας δύναμης που τον διαφοροποιεί 
από άλλες αυτοκρατορικές μορφές.
«Ένα εξαιρετικό βιβλίο» έγραψε ο Έρικ Χόμπσμπαουμ 
προσθέτοντας ότι «δείχνει με δυνατό, παραστατικό 
τρόπο την οικονομική αυτοκρατορία του κεφαλαίου και 
τη δημιουργία ενός –χωρίς όρια– νέου μιλιταρισμού».

Η Έλεν Μέικσινς Γουντ ήταν καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών.  
Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων 
«Δημοκρατία ενάντια στον καπιταλισμό» (εκδ. ΣΤΑΧΥ),  
«Οι ρίζες του καπιταλισμού» (Verso) και άλλα.  
Είχε τιμηθεί με το βραβείο Ισαάκ Ντόιτσερ.

Τίτλος πρωτοτύπου: Εmpire of Capital, εκδ. Verso, London 2003 
Μετάφραση: Αγγελική Βάσιλα,  
Επιμέλεια: Παναγιώτης Σωτήρης, Σπύρος Σακελλαρόπουλος

ΜΑΡΞ τρόπος χρήσης
Ντανιέλ Μπενσαΐντ

Το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου  
διανοητή Daniel Bensaid,  
το πρώτο του που εκδίδεται στην Ελλάδα.
Ψυχαγωγική εισαγωγή στο έργο του Μαρξ και 
συνάμα βοήθημα, εργαλειοθήκη για τη σκέψη 
και τη δράση, το βιβλίο θέλει να συμβάλλει στην 
προσέγγιση των μεγάλων ανατροπών της εποχής 
μας και των αναμετρήσεων των οποίων η έκβαση 
δεν είναι ποτέ δεδομένη. να ακονίσει εκ νέου τη 
σκέψη μας. 

Ένα βιβλίο γραμμένο με φρεσκάδα από τον μεγάλο 
διανοητή και επαναστάτη Daniel Bensaid, με 
χιουμοριστικά σκίτσα του Charb.

Ο Ντανιέλ Μπενσαΐντ (1946-2010) υπήρξε καθηγητής 
φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Παρίσι - VIII και διευθυντής των 
μαρξιστικών περιοδικών Critique Communiste και Contre-temps. 

Ο Σαρμπ ήταν αριστερός σκιτσογράφος και διευθυντής  
του γαλλικού περιοδικού Charlie Hebdo. Δολοφονήθηκε κατά  
την επίθεση στα γραφεία του περιοδικού τον Ιανουάριο του 
2015.

Τίτλος πρωτοτύπου: Marx Mode D’ Emploi, εκδ. La Découverte 
Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς 
Σχέδια: Σαρμπ
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ISBN: 978-960-6750-88-5, Σκληρόδετο

Σχήμα 16,2χ24 cm, Σελίδες: 672, Λιανική Τιμή: 27,00 €

Karl Marx
Κείμενα από τη δεκαετία  

του 1840
μια ανθολογία

Μια κριτική-ιστορική έκδοση αδημοσίευτων 
στην Ελλάδα, αλλά και δημοσιευμένων έργων, 
τμημάτων της αλληλογραφίας και σημαντικών 

χειρογράφων του Karl Marx  
από τη δεκαετία του 1840.

Όλα τα κείμενα του τόμου έχουν μεταφραστεί εκ 
νέου από τα πρωτότυπα, με τη συνεργασία του 

μεγάλου εκδοτικού και επιστημονικού εγχειρήματος 
της έκδοσης των Απάντων, των MEGA

2
  

(Marx-Engels-Gesamtausgabe) της Ακαδημίας 
Επιστημών του Βερολίνου-Βρανδεμβούργου.

Ένα βιβλίο αναφοράς, απαραίτητο για όσους και 
όσες ενδιαφέρονται  

για την ιστορική πορεία της σύγχρονης κοινωνίας 
και του ριζοσπαστικότερου κριτικού της.

Πρόκειται για μία περιεκτική συλλογή βασισμένη 
στα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας, 

χρήσιμη για σκοπούς διδακτικούς, ερευνητικούς ή 
και απλά μορφωτικούς αλλά και για την ανάπτυξη 

του μαρξισμού και τη συμβολή του  
στον σύγχρονο ταξικό αγώνα.

Επιλογή-μετάφραση-επιμέλεια: Θανάσης Γκιούρας 
Επιστημονική Επιμέλεια: Θανάσης Γκιούρας, Θωμάς Νουτσόπουλος,  

καθηγητές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών  
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η σειρά  
με ανθολογία κειμένων  
του Καrl Μαrx  
θα συνεχιστεί με τη δεκαετία 
1950 και 1960
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ISBN: 978-618-5156-13-8, Σκληρό εξώφυλλο 

Σελίδες: 1.120, Σχήμα: 16,2χ24, Λιανική Τιμή: 55,00 €

KARL MARX

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
toMoΣ ΠΡΩΤΟΣ

Συνοδεύεται από CD με εκατοντάδες ψηφιοποιημένες 
φωτογραφίες που απαθανατίζουν τον ιστορικό 
ορίζοντα της εποχής του κεφαλαίου.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, Το Κεφάλαιο 
του Karl Marx διατηρεί αμείωτη τη σημασία 
του ως η πιο διεξοδική κριτική θεωρία 
του «ειδικά κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής», της θεμελιώδους δυναμικής 
που χαρακτηρίζει την κίνηση της σύγχρονης 
οικονομίας και κοινωνίας. Είμαστε πλέον σε 
θέση να διαβάσουμε και να αποτιμήσουμε 
σε βάθος το θεμελιώδες αυτό έργο της 
νεωτερικότητας, βασισμένοι σε πληροφορίες 
και προοπτικές που άνοιξαν μόλις από τα 
τέλη του εικοστού αιώνα.

Από τις εκδόσεις ΚΨΜ κυκλοφορεί μια νέα 
– εξαρχής – μετάφραση και επιστημονική 
επιμέλεια του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου 
(του μοναδικού τόμου που επιμελήθηκε ο 
ίδιος ο Marx), σε συνεργασία με την διεθνή 
έκδοση των Απάντων των Μαρξ και Ένγκελς 
(MEGA

2
).

Βάση της νέας μετάφρασης είναι η τρίτη 
γερμανική έκδοση (1883) του πρώτου τόμου 
(την οποία επιμελήθηκε ο Marx), ενώ έχουν 
ληφθεί υπόψη τόσο η πρώτη και δεύτερη 
γερμανική έκδοση, του 1867 και του 1872 
αντίστοιχα, όσο και η γαλλική έκδοση του 
1875, την οποία επίσης επιμελήθηκε 
συστηματικά ο Marx. 

Η νέα μετάφραση αναδεικνύει τον 
εννοιολογικό και υφολογικό πλούτο 
του πρωτοτύπου, και πλαισιώνεται από 
πραγματολογικές σημειώσεις για τις πηγές 
και την πορεία του μείζωνος μαρξικού έργου. 
Στον τόμο περιλαμβάνονται ως ξεχωριστή 
ενότητα σημαντικά παραρτήματα.

Παραρτήματα του τόμου.

Εκτός από το κυρίως κείμενο του 
πρώτου τόμου του Κεφαλαίου, η έκδοση 
περιλαμβάνει σε μια σειρά 5 Παραρτημάτων 
περαιτέρω κείμενα (μεταφρασμένα όλα 
εξαρχής ή για πρώτη φορά στα ελληνικά), 
που στοιχειοθετούν μια εις βάθος κατανόηση 
του μαρξικού έργου.

Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας

Επιστημονική Επιμέλεια:  
Θανάσης Γκιούρας, Θωμάς Νουτσόπουλος 
σε συνεργασία με τον Διονύση Γράβαρη

Επιλογή και επιμέλεια εποπτικού υλικού:  
Ηλίας Γεωργαντάς

Γλωσσική Επιμέλεια: Βάσω Μπαχούρου

Υπεύθυνος έκδοσης: Βασίλης Γραμέλης

Σύμβουλος έκδοσης - Συντονιστής έκδοσης:  
Δημήτρης Γκόβας
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KARL MARX

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
200 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Περιέχει 2 δερματόδετους τόμους  
σε χειροποίητη κασετίνα + CD
Η Συλλεκτική Έκδοση περιλαμβάνει:
1)  Δερματόδετο τον κυρίως τόμο, στον οποίο 

περιέχεται ολόκληρο το κείμενο του Πρώτου Τόμου 
του Κεφαλαίου.

2)  Δερματόδετο δεύτερο τόμο, στον οποίο περιέχονται 
όλα τα Παραρτήματα (5 παραρτήματα) για τον 
πρώτο τόμο καθώς και τα ευρετήρια ονομάτων και 
όρων,

3)  Χειροποίητη κασετίνα από χαρτόνι, στην οποία 
τοποθετούνται/βρίσκονται οι δύο δερματόδετοι 
τόμοι της συλλεκτικής έκδοσης.

Η Συλλεκτική Έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο από/στις 
εκδόσεις ΚΨΜ. Δημιουργήθηκαν 200 αριθμημένα 
αντίτυπα (αριθμημένα στην κασετίνα καθώς και 
σφραγιμένα/αριθμημένα σε κάθε τόμο στην τελευταία 
σελίδα).

Η Συλλεκτική Έκδοση έχει λιανική τιμή 120 €  
και διατίθεται με παραγγελία:
α)  Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελιών 

“προσθήκη στο καλάθι”, στην παρούσα ιστοσελίδα, 
(η επιλογή βρίσκεται πάνω αριστερά, κάτω από την 
1η φωτογραφία),

β)  Με τηλεφωνικάή παραγγελία επικοινωνώντας με τις 
εκδόσεις μας (210-3839711),

γ) Από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων ΚΨΜ.

Μετάφραση: Θανάσης Γκιούρας

Επιστημονική Επιμέλεια:  
Θανάσης Γκιούρας, Θωμάς Νουτσόπουλος 
σε συνεργασία με τον Διονύση Γράβαρη

Επιλογή και επιμέλεια εποπτικού υλικού:  
Ηλίας Γεωργαντάς

Γλωσσική Επιμέλεια: Βάσω Μπαχούρου

Υπεύθυνος έκδοσης: Βασίλης Γραμέλης

Σύμβουλος έκδοσης - Συντονιστής έκδοσης:  
Δημήτρης Γκόβας π
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ISBN: 978-960-6750-20-5 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 cm  

Σελ.: 344, Λιανική Τιμή: 18.00 €

ISBN: 978-960-6750-30-4 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 cm  

Σελ.: 552, Λιανική Τιμή: 20.00 €

ISBN: 978-960-6750-14-4 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 cm 

Σελ.: 80, Λιανική Τιμή: 6.30 €

Για τη Θρησκεία 
Συλλογή κειμένων  
και έργων
K. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς

Μια σημαντική συλλογή κλασικών 
κειμένων και έργων  
που κυκλοφορεί για πρώτη φορά 
σε ενιαία έκδοση.
Κείμενα του Καρλ Μαρξ και του 
Φρίντριχ Ένγκελς στα οποία 
αναλύεται ο διαχρονικός ρόλος 
της θρησκείας και της Εκκλησίας 
στην ανθρώπινη κοινωνία και 
πώς η κριτική και η πάλη κατά της 
θρησκείας εντάσσονται στην πάλη 
για τη χειραφέτηση του ανθρώπου 
από μια κοινωνία που έχει 
ανάγκη από μια «αντεστραμμένη 
συνείδηση του κόσμου» (Κ. Μαρξ). 
Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο 
της εκκοσμίκευσης και την 
τεράστια ανάπτυξη της επιστήμης 
προκύπτουν ξανά τα ερωτήματα: 
Γιατί η θρησκεία επιβιώνει; 
Γιατί οι Εκκλησίες διατηρούν τη 
δύναμή τους; 
Γιατί παρατηρούμε ιστορικές 
παλινδρομήσεις σ’ αυτό το ζήτημα 
και μάλιστα με ακραίες μορφές; 

Εισαγωγή – μετάφραση:  
Ελένη Αστερίου

Το Αλφαβητάρι  
του Κομμουνισμού
Το βιβλίο-σταθμός 
στην ιστορία του 
κομμουνιστικού κινήματος 
Ν. Μπουχάριν –  
Γ. Πρεομπραζένσκι

Γραμμένο ως εκλαϊκευτικό 
βιβλίο για το πρώτο Πρόγραμμα 
των Μπολσεβίκων μετά την 
Επανάσταση, αποτέλεσε στις 
αρχές του 20ού αι. για το 
κομμουνιστικό κίνημα ό,τι 
αποτελούσε τον 19ο αι. το 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο. 
Διαβάστηκε από εκατομμύρια 
ανθρώπους, και αποτελούσε 
τον «οδηγό εκμάθησης», 
την «αλφαβήτα» πολιτικής 
διαπαιδαγώγησης για το 
κομμουνιστικό κίνημα σε όλο τον 
κόσμο. Aποτελεί μοναδικό δείγμα 
των στόχων και των πολιτικών του 
κομμουνισμού όπως εκφράστηκαν 
κατά τα πρώτα χρόνια μετά τη νίκη 
της Οκτωβριανής Επανάστασης 
του 1917. Στο τέλος του 
βιβλίου παρατίθεται ολόκληρο το 
Πρόγραμμα του Μπολσεβίκικου 
Κόμματος όπως ψηφίστηκε το 
1919.

Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου 
Πρόλογος: Δημήτρης Γκόβας

Αναμνήσεις  
από τον Κ. Μαρξ 
και τον Φ. Ένγκελς
Μια μικρή βιογραφία για 
δύο μεγάλους επαναστάτες
Πολ Λαφάργκ 

Ο Πολ Λαφάργκ ήταν γαμπρός 
του Μαρξ καθώς και συνεργάτης, 
πολιτικός συναγωνιστής και φίλος 
των Μάρξ και Ένγκελς.  
Το βιβλίο περιέχει τις προσωπικές 
αναμνήσεις του από τους δύο 
συντρόφους του και για το λόγο 
αυτό έχει την ιδιαίτερη προσωπική 
χροιά, την πιο ανθρώπινη και 
καθημερινή πλευρά της ζωής των 
δύο επαναστατών. 
Η ματιά αυτή μας αρέσει, γιατί 
ως έναν βαθμό, μαζί με τον 
θαυμασμό που αποπνέει το 
γραπτό του Λαφάργκ, φέρνει στο 
φως πλευρές των καθημερινών 
ανθρώπων Μάρξ και Ένγκελς, 
απομυθοποιώντας θετικά την 
εικόνα των θεμελιωτών του 
μαρξισμού. Το πρωτότυπο κείμενο 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό νέοι 
Καιροί (Neue Zeit) στα Γαλλικά, το 
1891 και το 1904.

Μετάφραση: Κυριάκος Ιωαννίδης 
Πρόλογος: Δημήτρης Γκόβας
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Χαρτόδετο

Σχήμα: 16.2χ24 cm

Υπό έκδοση: Mάιος 2017

ISBN: 978-960-6750-68-7

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16.2χ24 cm

Σελίδες: 472, Λιανική Τιμή: 20.00 €

ISBN: 978-960-6750-75-5 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16.2χ24 cm 

Σελίδες: 338, Λιανική Τιμή: 19,90 €

Η ουσία  
του Χριστιανισμού  
Η ουσία  
της θρησκείας
Ludwig Feuerbach

Η ουσία του χριστιανισμού του 
Γερμανού στοχαστή Λουδοβίκου 
Φόιερμπαχ αποτελεί ένα από τα 
κλασικά κριτικά έργα του 19ου 
αι., όχι μόνο για τη μαρξιστική 
παράδοση αλλά για τη συνολική 
γραμματολογία της περιόδου. Με 
τη διαπίστωση, ότι «το μυστικό της 
θεολογίας είναι η ανθρωπολογία» 
ο Φόιερμπαχ συντελεί σε μια τομή, 
αρχικά στο πεδίο της θεολογίας 
και ακολούθως στο πεδίο της 
κοινωνικής αλλά και της αισθητικής 
θεωρίας. Οι επιδράσεις της 
ανθρωπολογικής κριτικής του 
στη θρησκεία έχουν προ πολλού 
καταστεί σαφείς τόσο στη μαρξική 
και μαρξιστική γραμματολογία 
όσο και σε άλλες φιλοσοφικές 
αντιλήψεις. Περιλαμβάνεται 
επίσης «Για την κριτική του 
συγγράμματος. Η ουσία του 
χριστιανισμού» (1842) με το οποίο 
απαντά σε κριτικές του βιβλίου 
του και διασαφηνίζει τη θέση 
του. Το Επίμετρο του μεταφραστή 
αναπτύσσει το ιστορικό περιβάλλον 
του κειμένου και χαρτογραφεί τις 
μακρόπνοες επιδράσεις του.

Μετάφραση – Επιμέλεια: Θανάσης Γκιούρας

Ιμπεριαλισμός
Μια μελέτη
John A. Hobson

Μια μελέτη που εκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1902 θεωρείται 
ακόμα, κλασσική συμβολή για τη 
μελέτη του φαινομένου την οποία 
και εγκαινιάζει. 
Εστιάζοντας στη βρετανική 
αυτοκρατορία της περιόδου, αλλά 
και στη ραγδαία επέκταση της 
κεφαλαιοκρατίας στην Αφρική 
και στην Ασία στην καμπή του 
20ού αιώνα η ανάλυση του 
Hobson επιχειρεί αφενός να 
διερευνήσει τους πολιτικο-
οικονομικούς μηχανισμούς που 
καθιστούν εφικτή και επιθυμητή 
την ιμπεριαλιστική πολιτική ενώ, 
αφετέρου, συγκεντρώνει το κριτικό 
ενδιαφέρον του στις επιπτώσεις 
μιας τέτοιας πολιτικής τόσο στο 
εγχώριο πολιτικό σύστημα όσο και 
στις διεθνείς σχέσεις. 
Παρά τις κριτικές ενστάσεις που 
έχουν διατυπωθεί έναντι του 
παραμένει η πρώτη καθοριστική 
συμβολή στην εξέταση του 
φαινομένου του ιμπεριαλισμού και 
μείζονα επιρροή σε όλες σχεδόν 
τις μαρξιστικές θεωρίες του 
φαινομένου την περίοδο έως και τη 
λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Μετάφραση-επιμέλεια: Θ. Νουτσόπουλος

Για την 
οικονομική & 
κοινωνική ιστορία  
της αρχαιότητας
Μια συλλογή
Μαx Weber

Δημοσιεύονται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα όλα τα κείμενα του 

κλασικού στοχαστή Max Weber 

που αφορούν οικονομικές 

και κοινωνικές αναλύσεις της 

αρχαιότητας.

Η γνώση όχι απλά της αρχαίας 

γραμματολογίας αλλά των 

κοινωνικών δομών της 

αρχαιότητας αποτελεί ένα από τα 

θεμέλια της σκέψης και του έργου 

του Max Weber. 

Στον τόμο αυτόν δημοσιεύονται 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

όλα τα κείμενα του κλασικού 

στοχαστή (εκτός της υφηγεσίας) 

που αφορούν οικονομικές 

και κοινωνικές αναλύσεις της 

αρχαιότητας.

Μετάφραση-επιμέλεια:  

Θανάσης Γκιούρας

Για την 

οικονομική  

& κοινωνική 

ιστορία  

της αρχαιότητας
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ISBN: 978-618-5156-10-7

Χαρτόδετο, Σελίδες: 304

Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λ. Τιμή:  12,00 €

ISBN: 978-618-5156-21-3

Χαρτόδετο, Σελίδες: 280

Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λ. Τιμή: 12,00 €

ISBN: 978-618-5156-23-7

Χαρτόδετο, Σελίδες: 214

Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λ. Τιμή: 12,00 €

Ήταν ένα μικρό 
καράβι...
Ιστορικά και πολιτικά 
σημειώματα  
στον καιρό της κρίσης
Γιώργος Μαργαρίτης

Μικρό ανθολόγιο κειμένων που 
δημοσιεύτηκαν στην αιχμή της 
κρίσης που βάναυσα έπληξε τη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια. 
Τα περισσότερα από αυτά τα 
κείμενα δημοσιεύτηκαν στην 
Εφημερίδα των Συντακτών, άλλα 
δημοσιεύτηκαν σε άλλα έντυπα 
ενώ υπάρχουν άλλα, λιγότερα, 
που εμφανίζονται εδώ για πρώτη 
φορά. Τα κείμενα είναι πολιτικά, με 
την έννοια ότι αναφέρονται στην 
πολιτική κατάσταση του καιρού της 
κρίσης και σχολιάζουν το πολιτικό 
σκηνικό που δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο των κοινωνικών 
αντιδράσεων, των πιέσεων και 
των αδιεξόδων που προκάλεσε 
ετούτη η χωρίς προηγούμενο 
κατάσταση. 
Ο γράφων όμως έχει την ιδιότητα 
του ιστορικού και για τον λόγο 
αυτό ο σχολιασμός της πολιτικής 
κατάστασης στο σήμερα πολύ 
συχνά ξεκινά από αναφορές σε 
ανάλογες καταστάσεις άλλων 
εποχών. 

Την άλλη φορά 
Αριστερά!
Νίκος Μπογιόπουλος

Το βιβλίο του δημοσιογράφου 
Νίκου Μπογιόπουλου ασκεί 
μαρξιστική κριτική στην κυρίαρχη 
πολιτική.
Στο βιβλίο περιέχονται άρθρα και 
κείμενα του δημοσιογράφου νίκου 
Μπογιόπουλου που δημοσιεύθηκαν 
στο διάστημα 2013-2015.
Η σύνθεσή τους αποτελεί απάντηση 
στην προπαγάνδα ότι «δεν υπάρχει 
εναλλακτική» απέναντι στην πολιτική 
που ακολουθείται στον τόπο μας από 
τις καθεστωτικές, οικονομικές και 
πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αναδεικνύονται τα αίτια που 
γέννησαν και αναπαράγουν την 
κρίση. Μια κρίση που είναι ορατά 
πια τα σημάδια του κινδύνου να 
προκαλέσει παρατεταμένο κοινωνικό 
σάπισμα. Υπαρκτές, όμως, είναι και οι 
δυνατότητες η Ιστορία να τραβήξει τον 
άλλο δρόμο. 
Η αρθρογραφία είναι χωρισμένη 
σε πέντε θεματικές ενότητες που 
αφορούν το δημόσιο χρέος και 
τα ελλείμματα, τον νεοφασισμό, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
θέση της Ελλάδας, τη φορολογία-
φορολεηλασία και τέλος, την 
κυβέρνηση ΣΥρΙΖΑ και την πολιτική 
της.

Μια θρησκεία 
χωρίς απίστους: 
Ποδόσφαιρο
Aνανεωμένη έκδοση
Νίκος Μπογιόπουλος
Δημήτρης Μηλάκας
 
11 χρόνια μετά…   
Μια νέα ανανεωμένη έκδοση  
για το ποδόσφαιρο
Ο νίκος Μπογιόπουλος και ο 
Δημήτρης Μηλάκας αναφέρουν 
στον πρόλογο της νέας έκδοσης 
του βιβλίου τους: Τότε, πριν από 
ένδεκα χρόνια, ήταν ο ροναλντίνιο 
και ο Ζιντάν. Σήμερα είναι ο 
Μέσι και ο ρονάλντο. Τότε, στην 
πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου, 
γράφαμε: «Τις δικές μας απόψεις 
για το ποδόσφαιρο τις κάναμε 
δύο σε μια. Κι όσο κι αν θέλουμε 
να λέμε ότι αφετηρία μας είναι 
η αγάπη μας για την μπάλα και η 
ελπίδα μας ότι η εξέδρα θα βγάλει 
τελικά τους ποδοσφαιροκάπηλους 
στη σέντρα… στην πραγματικότητα, 
οι σελίδες που ακολουθούν 
είναι το μόνο που απέμεινε από 
το ασίγαστο πόθο δύο τύπων 
που έφτασαν στα σαράντα, αλλά 
αρνούνται να συμφιλιωθούν με το 
απραγματοποίητο πια του ονείρου 
τους ότι όταν θα μεγαλώσουν θα 
γίνουν ποδοσφαιριστές». 
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ISBN: 978-618-5156-00-8, Χαρτόδετο, Σελίδες: 408

Σχήμα: 17x24 cm, Λ. Τιμή: 18,00 €

ISBN: 978-618-5156-06-0, Χαρτόδετο, Σελίδες: 106

Σχήμα: 14x20,5 cm, Λ. Τιμή: 7,00 €

Aναζητώντας οδοφράγματα
Αστικός Τύπος και ελληνικές συμμετοχές 
στον γαλλοπρωσικό πόλεμο και  
την Παρισινή Κομμούνα
Ξένια Μαρίνου

Οι συναντήσεις διεθνών επαναστατών στην 
Ελλάδα το καλοκαίρι του 1870, το κίνημα των 
ελλήνων εθελοντών στο πλευρό της Γαλλίας κατά 
τον γαλλοπρωσικό πόλεμο, οι τοποθετήσεις των 
συντακτών σημαντικών αθηναϊκών εφημερίδων 
και ένα δημοσιογραφικό σκάνδαλο συγκροτούν το 
ιδιαίτερο ελληνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο έρχεται 
να ενταχθεί η είδηση για το ξέσπασμα της Παρισινής 
Κομμούνας τον Μάρτιο του 1871.
Ο ακήρυχτος πόλεμος των αθηναϊκών εφημερίδων 
εξελίσσεται στη σκιά της επανάστασης του Παρισιού 
και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια της καταστολής 
της.Από τις σελίδες τους θα παρελάσουν ιστορικές 
στιγμές της γαλλικής μητρόπολης, με αλήθειες, ψέματα 
και άφθονη κυβερνητική προπαγάνδα. Οι ελληνικές 
συμμετοχές στην Παρισινή Κομμούνα προκαλούν 
αμηχανία στην Αθήνα.

Επιμέλεια: Χρήστος Λούκος 
Σχέδιο εξωφύλλου: Dino Battaglia

Η αδύνατη ταξική ανακωχή
Η πολιτική του ΕΑΜ στα υπουργεία 
Οικονομικών, Εργασίας και  
στα συνδικάτα μέχρι τα Δεκεμβριανά
Δημήτρης Μαριόλης
 
Ένα βιβλίο με ιστορικά ντοκουμέντα,  
που θέτει επίκαιρα ερωτήματα.
Λίγο πριν την απελευθέρωση, το 1944, το 
ΕΑΜ αναλαμβάνει πέντε θέσεις υπουργών και 
μία υφυπουργού στην κυβέρνηση «εθνικής 
ενότητας». Έτσι, από τον Οκτώβρη του 1944 ως το 
Δεκέμβρη του 1944, το ΕΑΜ έχει την ευθύνη της 
οικονομικής και εργατικής κυβερνητικής πολιτικής 
και παράλληλα, της καθοδήγησης του εργατικού 
κινήματος.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται η πολιτική και ο τρόπος 
με τον οποίο αντιμετώπισε το ΕΑΜ τα διλήμματα 
που έθετε η σιδερένια πραγματικότητα εκείνων των 
πρώτων κρίσιμων μηνών της απελευθέρωσης.

Η μελέτη αυτή, επιχειρεί να διερευνήσει πως 
αντιμετώπισε το ΕΑΜ τα πιεστικά διλήμματα, ποιες 
ήταν οι βασικές συντεταγμένες της πολιτικής των 
εαμικών υπουργών καθώς και οι επιλογές που 
ακολούθησαν τα συνδικάτα. 

Πρόλογος: Προκόπης Παπαστράτης
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Yπο έκδοση: Νοέμβριος 2017Yπο έκδοση: Μάιος 2017

Λαοκρατία
Εισαγωγή στην ιστορία του ΕΑΜ
Γιώργος Μαργαρίτης

Ένα βιβλίο για το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το 
θρυλικό ΕΑΜ.

Ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης στο βιβλίο αυτό 
επιχειρεί να παρουσιάσει τι πραγματικά ήταν το ΕΑΜ, 
να θέσει το ιστορικό πλαίσιο και τις πραγματικές 
διαστάσεις του μεγαλείου του ΕΑΜ, να καταγράψει 
τι ήταν και τι δεν ήταν αυτό το μεγαλειώδες μέτωπο-
εργαλείο του λαού απέναντι στους κατακτητές, 
απέναντι στους εγχώριους συνεργάτες τους.

Όπως πάντα στην ιστορία, έτσι και το ΕΑΜ δεν είναι 
μια ευθύγραμμη υπόθεση. Χρειάζεται να το μελετάμε 
πολιτικά, να αποκρυπτογραφούμε τις στιγμές και τις 
επιτυχίες του, να τοποθετούμε στη συγκεκριμένη 
κατάσταση-ιστορική, πολιτική, κοινωνική- την ανάλυσή 
μας, χωρίς εύκολες προβολές και προσαρμογές.

Μια εισαγωγή στην πλούσια ιστορία του ΕΑΜ.

Ο Δεκέμβρης του ’44  
και η διεθνής σημασία του
Ανανεωμένη  
και συμπληρωμένη έκδοση
Φοίβος Οκονομίδης

Η σύγκρουση του Δεκέμβρη 1944 ήταν μια 
σοβαρή ένδειξη ότι το τέλος του πολέμου που 
πλησίαζε, η ήττα της χιτλερικής Γερμανίας, των 
συμμάχων της όπως και της Ιαπωνίας, δεν θα είχε 
ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση και εθνική 
ανεξαρτησία των λαών, όπως ονειρεύονταν 
οι άνθρωποι και ανέφεραν οι συμμαχικές 
διακηρύξεις.

Οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις θα δημιουργούσαν 
εκ νέου τις δικές τους σφαίρες επιρροής. 

Στο βιβλίο εξετάζεται η στάση του διεθνούς 
παράγοντα, κατά κύριο λόγω των Βρετανών, της 
ΕΣΣΔ, της Γιουγκοσλαβίας και των ΗΠΑ σε σχέση 
με τις εσωτερικές εξελίξεις και την πάλη για την 
εξουσία μεταξύ των δυνάμεων του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ 
και της αστικής κυβέρνησης Παπανδρέου. 

Η σύγκρουση του Δεκέμβρη είναι ένα σημαντικό 
σημείο-κλειδί όπου διαφαίνεται το επίπεδο των 
νέων διεθνών σχέσεων που διαμορφώνονται 
προς το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πολέμου. 

Λαοκρατία

Εισαγωγή 

στην ιστορία του ΕΑΜ
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ISBN: 978-618-5156-11-4, Χαρτόδετο, Σελίδες: 208

Σχήμα: 15,5x24 cm, Λ. Τιμή: 14,00 €Yπο έκδοση: Μάιος 2017

Ασπρα Μαντίλια  
στην Plaza de Mayo
Ένα βιβλίο που καίει σαν τη φλόγα 
της Ηπείρου στην οποία ανθίζουν 
επαναστάσεις και πραξικοπήματα, 
τραγωδίες και όνειρα. 
Kώστας Λουλουδάκης/Ιουλιανός

Λαϊκή ιστορία, πολιτικό δοκίμιο και αφήγημα,  
σε ένα αποκαλυπτικό και πολύ διαφωτιστικό 
κείμενο.
Πρόκειται για μια συναρπαστική έρευνα για τις 
«ελεύθερες αγορές» που ξεκινά από τον Πάντσο 
Βίλα, διατρέχει  σχεδόν όλη την Λατινική Αμερική και 
την Μαύρη Αφρική και -με ενδιάμεσους σταθμούς- 
καταλήγει στην Ευρώπη της κρίσης και ιδιαίτερα την 
Ελλάδα της εξαθλίωσης.
Από τις σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν ο 
Εμιλιάνο Ζαπάτα, ο Nτιέγκο ριβέρα και η Φρίντα 
Κάλο, ο Σαντίνο και ο Τσε, ο Τσάβες και ο Αλιέντε, ο 
Λουμούμπα με τον Μαντέλα. Αλλά και ο ροκφέλερ  
με τον Αλ Καπόνε, η Standard Oil και η United Fruit 
Company, το ΔνΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η CIA, ο 
Πινοσέτ,  η Θάτσερ και ο ρίγκαν.  
Στοιχεία, ιστορία και λόγος σαν «ηφαίστειο», σαν 
λατινοαμερικάνικη τροπική καταιγίδα.  Απολαύστε το!

Πρόλογος: Μίλτος Πασχαλίδης 
Επίμετρο: Δημήτρης Παϊταρίδης, Οικονομολόγος - διδάκτορας  
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Από το Τρίτο Ράιχ  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Kώστας Λουλουδάκης/Ιουλιανός

Η άγνωστη μα συγκλονιστική ιστορία της δημιουργίας 
της Ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης αποτελεί 
αντικείμενο του δεύτερου βιβλίου του Κώστα Λουλου-
δάκη.

Ποια η σχέση του φασισμού, της αποικιοκρατίας και 
των ιμπεριλαιστικών χωρών με την σημερινή Ευρωπα-
ϊκή Ένωση; Τι ρόλο έπαιξαν οι ΗΠΑ στην ανάπτυξη της 
Γερμανίας και πως η Γερμανία που ηττήθηκε τόσο στον 
Α΄ όσο και στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έγινε η ηγετική 
δύναμη της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ενοποίησης; 
Ποιος ο ρόλος της Βρετανίας και της Γαλλίας; 

Στο βιβλίο θα διαβάσουμε συγκλονιστικά ιστορικά 
γεγονότα και στοιχεία για την άμεση σχέση ναζιστών 
και φασιστών με τη διαδικασία της «ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης», ενώ στις σελίδες του παρουσιάζονται οι 
ανταγωνισμοί, οι συμμαχίες και οι αντιπαραθέσεις που 
οδηγούν μέχρι σήμερα στην κρίση και την αναδιαμόρ-
φωση της Ε.Ε. Ανάγλυφα αποτυπώνονται και οι άμεσες 
σχέσεις και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μεγάλων 
πολυεθνικών ομίλων και των τραπεζών στη δημιουργία 
και την πολιτικο-οικονομική στρατηγική της ΕΟΚ και 
μετέπειτα της Ε.Ε. Ένα αποκαλυπτικό και προκλητικό 
βιβλίο-μελέτη που βοηθάει στην κατανόηση πολλών 
σημερινών εξελίξεων και φωτίζει την ουσία και το χα-
ρακτήρα της Ε.Ε. του κεφαλαίου.

Από το 

Τρίτο Ράιχ  

στην 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση
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1.  Το παραμύθι ενός λαού που δεν είναι παραμύθι
διηγήματα
ISBN:  978-618-5156-02-2, Xαρτόδετο, Σελίδες: 232
Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή: 13,00 €

2.  Ο αδερφός μου ο Άρης
αντιμυθηστόρημα
Η πιο πλήρης βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη  
από τον αδερφό και σύντροφό του
ISBN: 978-618-5156-03-9, Xαρτόδετο, Σελίδες: 504
Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή:  18,00 €

3.  Η περιπέτεια ενός ανθρώπου του 20ού αιώνα
μυθιστορηματική βιογραφία
Σκίτσο Εξωφύλλου: Δημήτρης Γιολδάσης

ISBN: 978-618-5156-04-6, Xαρτόδετο, Σελίδες: 440
Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή:  16,00 €

Μια τριλογία του Μπάμπη Κλάρα, 
αδερφού και συντρόφου του Άρη, 
αφιερωμένη στα 70 χρόνια  
από το θάνατο του Άρη Βελουχιώτη

Έργα που ζωντανεύουν τις συνθήκες, αποτυπώνουν τις σκέψεις 
και την εποχή του μεγάλου απελευθερωτικού πολέμου, τις μικρές 
ιστορίες του λαού και των ανθρώπων που τελικά γίνονται η 
«μεγάλη» ιστορία. Μεγάλη είναι η προσφορά του Μπάμπη Κλάρα 
ώστε να μείνουν ζωντανές οι μνήμες, οι ιστορίες, οι συνθήκες, 
η εποχή της αντίστασης του λαού μας. Η τριλογία αυτή και όλα τα 
έργα του Μπάμπη Κλάρα είναι ένα κομμάτι της κληρονομιάς του 
Άρη και των αγώνων αυτού του τόπου. Είναι ένα πολύτιμο έργο, 
γραμμένο από έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγωνιστή.

Κασετίνα-box  
με 4 βιβλία
Στην συλλεκτική κασετίνα 
της Πεζογραφικής Τριλογίας 
περιέχονται τα βιβλία:

1.  Το παραμύθι ενός λαού 
που δεν είναι παραμύθι

2.  Ο αδερφός μου ο Άρης
3.  Η περιπέτεια ενός 

ανθρώπου του 20ού αιώνα
4.  to πιστεύω ενός απλού 

ανθρώπου

70 χρόνια από τον θάνατο του Άρη Βελουχιώτη

Το πιστεύω ενός απλού ανθρώπου 
δίνεται δωρεάν Μόνό  

με τη συλλεκτική κασετίνα.  
Τα άλλα βιβλία κυκλοφορούν  

στα βιβλιοπωλεία και αυτόνομα.

ISBN: 978-618-5156-05-3, Σελ.: 4 βιβλία 

Κασετίνα-κουτί: 14,5χ20,5χ7 cm

Λιανική Τιμή κασετίνας: 40,00 €
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ISBN: 978-618-5156-01-5, Xαρτόδετο, Σελίδες: 304

Σχήμα: 15,5x24 cm, Λιανική Τιμή: 15,00 €

Ποιος χρειάζεται  
την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Καταστροφή η ένταξη, σωτηρία  
η αποδέσμευση. Συλλογικό Έργο

Μια σημαντική μελέτη και ανάλυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της διαδικασίας καπιταλιστικής 
ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, σε όλα τα επίπεδα.
Ένα βιβλίο με κείμενα ερευνητών, δημοσιογράφων, 
πολιτικών επιστημόνων, οικονομολόγων, 
συνδικαλιστών και αγωνιστών του κινήματος που 
φέρνουν στο φως τις σύγχρονες αντιδραστικές 
τομές που συντελούνται στην Ε.Ε., στο φόντο της 
καπιταλιστικής κρίσης. 
Οι αντιδημοκρατικές πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο, 
οι αντιδραστικές αλλαγές στην εργασία και την 
κοινωνία που οδηγούν στην εξαθλίωση τους λαούς 
και τους εργαζόμενους για να αναταχθούν τα κέρδη 
των ισχυρών και των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. 
Η Ε.Ε. αποτελεί μια συμμαχία των ισχυρών του 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Αυτός ήταν ο σκοπός της 
ίδρυσής της και παραμένει ο στόχος της: 
Οικονομική και πολιτική κυριαρχία των ισχυρών 
του ευρωπαϊκού καπιταλισμού και επιβολή των 
συμφερόντων τους πάνω στους λαούς και την 
κοινωνική πλειοψηφία της Ευρώπης. 
Γι΄ αυτό η Ε.Ε. δεν «μεταρρυθμίζεται» προοδευτικά, 
δεν μπορεί να γίνει «των λαών». 

ISBN: 978-618-5156-15-2, Xαρτόδετο, Σελίδες: 296

Σχήμα: 15,5x24 cm, Λιανική Τιμή: 14,00 €

to ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ
Η διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από την 
πρώτη κυβέρνηση ως το θρίαμβο του 
δημοψηφίσματος και από την ήττα  
στη συστημική προσαρμογή. Συλλογικό Έργο

Με μεθοδεύσεις που η διεθνής κοινή γνώμη 
κατήγγειλε ως «πραξικόπημα», και τελικά με την 
υπογραφή του τρίτου Μνημονίου από την κυβέρνηση 
ΣΥρΙΖΑ-ΑνΕΛ, η νίκη του «Όχι» στο δημοψήφισμα 
της 5ης Ιουλίου 2015 μετατράπηκε σε συμβολική: 
το «Όχι» έγινε «ναι». Με ανάλογες μεθοδεύσεις, το 
καλοκαίρι του 2015, η ηγετική ομάδα της κυβέρνησης 
και του ΣΥρΙΖΑ επέβαλε το τρίτο Μνημόνιο ως 
πρόγραμμα του κόμματος, οδηγώντας το στη 
διάσπαση και, αποκεί, στη συστημική προσαρμογή.
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να απαντήσει στα 
ερωτήματα αυτά, υπό το πρίσμα ενός αγώνα γύρω 
από την πολιτική του κόμματος που δόθηκε πριν και 
κατά τη διάρκεια της εφτάμηνης κυβερνητικής θητείας· 
ενός αγώνα που δόθηκε, αλλά χάθηκε.
Οι απαντήσεις δεν αφορούν μόνο όσα προηγήθηκαν, 
αλλά κυρίως τη συνέχεια. Καθώς η αντικειμενική 
συνθήκη που έφερε τον ΣΥρΙΖΑ στην κυβέρνηση, η 
όξυνση δηλαδή της καπιταλιστικής κρίσης, είναι ακόμα 
εδώ, ο νέος κύκλος αγώνων που ήδη ξεκίνησε, αλλά 
και η επιθετικότητα των ευρωπαϊκών «θεσμών» 
βεβαιώνουν ότι ο «ιστορικός συμβιβασμός» με τη 
βαρβαρότητα είναι ανέφικτος· ότι καμιά ήττα δεν είναι 
οριστική.
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ISBN: 960-88484-7-4 Χαρτόδετο, 

Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 272, Λιαν. Τιμή: 17.70 €

ISBN: 978-960-6750-10-6

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 200, Λιαν. Τιμή: 10.00 €

Κριτικός Μαρξισμός
Ρεύματα και θεωρίες  
του μαρξισμού  
στον 20ό αιώνα
Ντέιβιντ Ρέντον

Το βιβλίο υποστηρίζει πως οι 
ρίζες των νέων κινημάτων 
βρίσκονται στη ζωή και το 
έργο μιας προηγούμενης 
γενιάς επαναστατών, όπως ο 
Σοβιετικός ποιητής Μαγιακόφσκι, 
ο φιλόσοφος Καρλ Κορς, οι 
κομμουνιστές ιστορικοί Έντουαρντ 
Τόμπσον και ντόνα Τορ, ο 
Αιγύπτιος σουρεαλιστής Ζορζ 
Ενέν, οι Αμερικανοί οικονομολόγοι 
της νέας Αριστεράς Πολ Μπάραν 
και Πολ Σουίζι, οι υποστηρικτές 
της απελευθέρωσης του Τρίτου 
Κόσμου Ουόλτερ ρόντνεϊ και Σαμίρ 
Αμίν, ο Χάρι Μπρέιβερμαν, και ο 
ντέιβιντ Ουίντζερι, δημοσιογράφος 
των εξεγέρσεων του Μάη του ’68. 
Το βιβλίο περιγράφει την αριστερά 
μέσα στην ιστορία του 20ού 
αιώνα. Αποτελεί μια συνοπτική 
παρουσίαση σημαντικών ρευμάτων 
του μαρξισμού.

Ο συγγραφέας David Renton είναι 
ερευνητής στο Sunderland University. 

Tίτλος πρωτότυπου: Dissident Marxism, εκδ. 
Zed books, London 2004,  
Μετάφραση: Αγγελική Βάσιλα

Κριτική ιστορία του 
μαρξισμού
Από τη γέννηση  
του Κ. Μαρξ μέχρι  
την κατάρρευση του 
ιστορικού κομμουνισμού  
του 20ού αιώνα
Κοστάντσο Πρέβε

Ένα αιχμηρό βιβλίο που θέτει  
νέα ερωτήματα για την ιστορία  
του μαρξισμού, χωρίς  
«ιερά και όσια»...
Σε μία ενιαία συζήτηση τριών 
διαστάσεων που συνήθως 
παρουσιάζονται χωριστά, δηλαδή 
μία αυθεντική φιλοσοφική 
ερμηνεία του Μαρξ, μία πρόταση 
περιοδολόγησης της ιστορίας 
του μαρξισμού από τον Ένγκελς 
μέχρι σήμερα, και τέλος μία 
ιστορική και φιλοσοφική κριτική 
του ωφελιμιστικού αρχέτυπου στη 
φιλοσοφία και στις κοινωνικές 
επιστήμες. Η ιστορία του 
μαρξισμού περιοδολογείται σε 
τρεις διαδοχικές εποχές.

Ο Κοστάντσο Πρέβε (1943-2013), 
σπούδασε πολιτικές επιστήμες, φιλοσοφία 
& νεοελληνικά στα παν/μια Τορίνου, 
Παρισιού και Αθήνας. Ήταν καθηγητής και 
συγγραφέας πολλών τόμων και δοκιμίων.

Κοινωνική 
Ασφάλιση 
Από το «κράτος πρόνοιας»  
στην «ελαστασφάλεια»
Βασίλης Μηνακάκης

Ένα επίκαιρο και χρήσιμο βιβλίο 
για το καυτό θέμα της κοινωνικής 
ασφάλισης και των αλλαγών  
που γίνονται παγκόσμια και  
στη χώρα μας.
Ποιος είναι ο ρόλος και ο 
χαρακτήρας της κοινωνικής 
ασφάλισης και ποια η ιστορική 
διαδρομή του θεσμού αυτού; 
Βρίσκεται σε κρίση και αν ναι πώς 
εκδηλώνεται και πού οφείλεται 
η κρίση αυτή; Γιατί η αναμέτρηση 
για την κοινωνική ασφάλιση 
έχει αναδειχτεί σε «μητέρα 
όλων των μαχών» και ποιο είναι 
το ασφαλιστικό μοντέλο που 
οικοδομείται σε αντικατάσταση 
του «κράτους πρόνοιας»; Ποια θα 
μπορούσε να είναι μια σύγχρονη 
εργατική απάντηση; Σε αυτά και 
σε άλλα ερωτήματα φιλοδοξεί να 
απαντήσει ο παρόν τόμος, έχοντας 
ως σημείο αναφοράς τις ανάγκες 
των εργαζομένων.

Ο Βασίλης Μηνακάκης γεννήθηκε το 
1962 στις Αμύκλες Λακωνίας.  
Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής του Παν/μίου 
Αθηνών. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί 
στην εβδομαδιαία εφημερίδα Πριν και στα 
περιοδικά Ουτοπία και Διάπλους.

ISBN: 978-960-6750-40-3 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24cm 

Σελ.: 240, Λιαν. Τιμή: 15.67 €
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Τα κοινωνικοπολιτικά 
Μέτωπα στην Τρίτη 
Κομμουνιστική 
Διεθνή
Θέσεις και αντιπαραθέσεις 
στη Γ΄ Κομμουνιστική 
Διεθνή για το Ενιαίο 
Μέτωπο, την Εργατική 
Κυβέρνηση, τα Συνδικάτα, 
τον Πόλεμο και το Φασισμό
Βασίλης Λιόσης

Mεγάλης αξίας ιστορικά, πολιτικά 
και ιδεολογικά κείμενα για 
μια συζήτηση που διεξάγεται 
ξανά στις νέες συνθήκες. Για 
πρώτη φορά στην ελληνική 
βιβλιογραφία μεταφράζονται 
εκτενή αποσπάσματα από τα 
ντοκουμέντα των συνεδρίων 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
και μεταφέρονται οι απόψεις και 
οι αντιπαραθέσεις των Λένιν, 
Ζηνόβιεφ, ράντεκ, Μπουχάριν, 
Μπορντίγκα, Τσέτκιν, Στάλιν, 
Τρότσκι κ.ά. Πώς οι κομμουνιστές 
είδαν το ζήτημα του Ενιαίου 
Μετώπου; Τι γνώμη είχαν για τη 
συμμετοχή στα ρεφορμιστικά 
συνδικάτα; Τι σήμαινε το αίτημα 
της Εργατικής Κυβέρνησης; Τι 
περιεχόμενο έδιναν στην έννοια 
του φασισμού; 

Πρόλογος: Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Ζητήματα τακτικής 
και στρατηγικής
Η διαλεκτική σχέση 
πατριωτικού-ταξικού, 
εθνικού-διεθνικού, άμυνας-
επίθεσης, μεταρρύθμισης-
επανάστασης
Βασίλης Λιόσης

Τόσο η καπιταλιστική κρίση, όσο 
και η κρίση της κομμουνιστικής 
αριστεράς θέτουν επιτακτικά 
το ζήτημα της τακτικής και της 
στρατηγικής. Χωρίς διαλεκτική 
σκέψη, δίχως μελέτη των 
κλασικών του μαρξισμού, αν 
δε ληφθεί υπόψη η ιστορική 
εμπειρία αλλά και τα νέα 
δεδομένα της εποχής μας, αν 
δεν μπει επί τάπητος ο στόχος 
για επιστημονικές επεξεργασίες 
κι αν δεν υπάρχει ουσιαστική 
σύνδεση με τις λαϊκές μάζες, κάθε 
φορέας που είναι ή που θεωρεί 
ότι είναι επαναστατικός θα είναι 
καταδικασμένος να παρεκκλίνει 
είτε προς τα αριστερά είτε προς τα 
δεξιά ή να παλινδρομεί συνεχώς.
Το βιβλίο αποτελείται από τρεις 
ενότητες που αφορούν  
α. τη Λενινιστική παράδοση  
β.  εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

και ιδεολογικές συντεταγμένες 
και 

γ.  πλευρές της ελληνικής πολιτικής 
πραγματικότητας.

Ιμπεριαλισμός  
και εξάρτηση
Η προσέγγιση του Λένιν,  
η περίπτωση της Ελλάδας  
και κριτική του σχήματος 
της αλληλεξάρτησης
Βασίλης Λιόσης

Ποιο είναι το περιεχόμενο της 
έννοιας του ιμπεριαλισμού και της 
εξάρτησης; Πώς αντιμετωπίστηκαν 
αυτές οι έννοιες από τους 
κλασικούς του μαρξισμού; Πώς 
επηρεάζει η νοηματοδότηση αυτών 
των εννοιών την τακτική και τη 
στρατηγική του επαναστατικού 
κινήματος;  
Πώς το εθνικό συνδέεται με το 
διεθνικό, το εθνικό με το ταξικό, η 
μεταρρύθμιση με την επανάσταση;  
Πώς προσδιορίζεται η έννοια του 
πατριωτισμού στη σύγχρονη εποχή 
και τι περιεχόμενο πρέπει να έχει η 
συγκρότηση ενός κοινωνικού και 
πολιτικού μετώπου στη σημερινή 
δύσκολη, για το λαό, κατάσταση; 
Ερωτήματα σαν τα παραπάνω είναι 
κρίσιμα για τη σημερινή συγκυρία. 
Στην Ελλάδα η καπιταλιστική κρίση 
και οι επιβουλές του ιμπεριαλισμού 
εκδηλώνονται με ιδιαίτερη 
σφοδρότητα. «Σταθερές» και 
«βεβαιότητες» κατέρρευσαν εν μία 
νυκτί. 

ISBN: 978-960-6750-67-0 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 cm 

Σελίδες: 384, Λιανική Τιμή: 15.00 €

ISBN: 978-960-6750-87-8

Χαρτόδετο, Σχήμα 15,5x24 cm

Σελίδες: 352, Λιανική Τιμή: 15,00 € Yπο έκδοση: Μάιος 2017

Ζητήματα 

τακτικής 

και 

στρατηγικής
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Η οικονομική 
λειτουργία του 
Χρηματιστηρίου 
Συμβολή στη θεωρία  
της αξίας 

Τα αμερικανικά 
τραστ
Η οικονομική, κοινωνική 
και πολιτική δράση τους.  
Ανέκδοτα έργα 1897, 1903
Πολ Λαφάργκ

Ένα βιβλίο που περιέχει δύο 
ανέκδοτες μπροσούρες του 
σημαντικού και γνωστού 
μαρξιστή Πολ Λαφάργκ, που με 
τη θεματολογία τους αποκτούν 
επικαιρότητα αλλά και ιστορική 
αξία. Η έκδοση στα ελληνικά για 
πρώτη φορά των δύο έργων του 
Πολ Λαφάργκ, αποτελεί από μόνη 
της σημαντικό γεγονός.  
Το γεγονός αυτό καθίσταται 
σημαντικότερο, αν λάβουμε 
υπόψη μας ότι και διεθνώς τα 
συγκεκριμένα έργα του Λαφάργκ 
δεν γνώρισαν επανεκδόσεις 
και αγνοήθηκαν στη μαρξιστική 
φιλολογία τη σχετική με τα θέματα 
που πραγματεύονται.

Πρόλογος – Μετάφραση: Ελένη Αστερίου

Το λυκόφως  
του καπιταλισμού
Οι κρίσεις και η χρόνια 
γενικευμένη κρίση του
Γιώργος Π. 
Τριανταφυλλόπουλος 

Ένα βιβλίο-εργαλείο ανάλυσης και 
στοιχείων  
για την γενικευμένη παγκόσμια 
κρίση του καπιταλισμού.
Από τις αρχές της επικράτησης του 
καπιταλισμού, κρίσεις διέκοπταν 
την γενικά αυξητική πορεία των 
παραγωγικών δυνάμεων και 
της παραγωγής. Κρίσεις που 
είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του 
καπιταλισμού και δεν συναντώνται 
σε προηγούμενα συστήματα. 
Ποια τα αίτια των κρίσεων; 
Σε ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του καπιταλισμού οφείλονται; 
Πως ξεπερνούσε ο καπιταλισμός 
τις κρίσεις του; Με ποιους 
μηχανισμούς; Οι μηχανισμοί αυτοί 
είναι ακόμη ενεργοί; Αν όχι γιατί; 
Το ότι ο καπιταλισμός ξεπερνούσε 
τις κρίσεις του αποτελεί  πρόκριμα 
και για το μέλλον; Είναι ο 
καπιταλισμός το τέλος της ιστορίας; 
Ή μήπως ο καπιταλισμός είναι 
πλέον ένα γερασμένο σύστημα 
που έχει μπει σε χρόνια 
γενικευμένη κρίση και πρέπει η 
ανθρώπινη δράση να το αποσύρει 
από το ιστορικό προσκήνιο; 

Ελλείμματα και 
Χρέος, Μνημόνιο 
και Κρίση
Γιώργος Σταμάτης 

Επτά επίκαιρα και καυστικά 
κείμενα για την κρίση,  
το μνημόνιο και τα ιδεολογήματα 
των κυρίαρχων
Σκοποί της μνημονιακής 
νεοφιλελεύθερης  οικονομικής 
πολιτικής είναι: Η μείωση μισθών 
και συντάξεων, η διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων και η 
αύξηση των κερδών, η διάλυση 
του κοινωνικού κράτους και 
της κοινωνικής ασφάλισης, η 
εκχώρηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και η εκποίηση 
της περιουσίας του Δημοσίου 
στους καπιταλιστές και τέλος η 
πειθάρχηση των εργαζομένων 
και των πολιτικών και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων 
τους. Για την ιδεολογική στήριξη και 
προπαγάνδιση αυτής της πολιτικής 
συστρατεύθηκε πλήθος αστών 
οικονομολόγων. Εδώ σχολιάζουμε 
τους Reinhart/Rogoff, Blanchard/
Leigh, Γιαννίτση και Πισσαρίδη/
Αζαριάδη/Ιωαννίδη. Και οι 
αριστεροί οικονομολόγοι τι έχουν 
αντιπαραθέσει; Απολύτως τίποτα. 
Έχουν όμως εκθέσει αθώα έως 
κολάσιμα αφελείς απόψεις για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 

ISBN: 978-960-6750-85-4

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15,5χ24 cm

Σελίδες: 228, Λιανική Τιμή: 13,85 €

ISBN: 978-960-6750-83-0

Χαρτόδετο, Σχήμα  15,5χ24 cm

Σελίδες: 86, Λιανική Τιμή: 7,00 €

ISBN: 960-88906-8-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 cm

Σελ.: 136, Λιανική Τιμή: 11.00 €
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ISBN: 978-960-89453-3-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 192, Λιαν. Τιμή: 12.54 €

ISBN: 960-88484-8-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 248, Λιαν. Τιμή: 16.70 €

Η παγκοσμιοποίηση 
χωρίς μάσκα
Ο ιμπεριαλισμός  
στον 21ο αιώνα
Τζέϊμς Πέτρας 
Χένρι Βελτμέγιερ

Το βιβλίο προσφέρεται ως μια 
συμβολή στη συζήτηση για την 
παγκοσμιοποίηση αλλά και στην 
ανάλυση του ιμπεριαλισμού στον 
21ο αιώνα, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλλει στοιχεία μιας σύγχρονης 
σοσιαλιστικής προοπτικής. Ο 
ριζοσπαστικός λόγος του μαρξιστή 
διανοητή Πέτρας, τα συνταρακτικά 
οικονομικά στοιχεία του Βελτμέγιερ 
και οι απόψεις που προβάλλονται 
από τις σελίδες του βιβλίου 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
νέας αντίληψης για την ανάλυση 
του σύγχρονου καπιταλισμού 
και των εξελίξεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Ο James Petras είναι Ομότιμος Καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στο State University της 
Νέας Υόρκης, Binghampton. Ο Henry 
Veltmeyer είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας 
& Μελετών Διεθνούς Ανάπτυξης στο Saint 
Mary’s University, Halifax. 

Τίτλος πρωτότυπου: Globalization Unmasked, 
εκδ. Fernwood, Canada 2001 
Μετάφραση: Όλγα Συκιώτη 
Επιστημονική επιμέλεια: Παναγιώτης Ψαθάς

ISBN: 978-960-6750-53-3 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24cm 

Σελ.: 126, Λιαν. Τιμή: 12.00 €

o Μαρξ, o Λένιν,  
o Γκράμσι  
και η πολιτισμική 
ηγεμονία  
της Αριστεράς
Δαμιανός Βασιλειάδης

Η Αριστερά στο σύνολό της έχασε 
σταδιακά την ιδεολογική της 
ηγεμονία, απέναντι στην αστική 
ιδεολογία, εξ ου και η κατάρρευση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού 
και η πλήρης επικράτηση του 
νεοφιλελεύθερου προτύπου της 
παγκοσμιοποίησης και της νέας 
Τάξης. 
Η ανάκτηση της ιδεολογικής 
ηγεμονίας, με ριζικό αναστοχασμό 
των θεωρητικών εργαλείων, όπως 
την περιγράφει ο Αντόνιο Γκράμσι 
και την προσαρμόζει ο συγγραφέας 
στα σημερινά δεδομένα ως 
πολιτισμική ηγεμονία, αποτελεί την 
κύρια λεωφόρο διεξόδου από την 
κρίση της, την ανάκαμψή της και 
τη δυνατότητα εποικοδομητικής 
παρέμβασής της για την αλλαγή 
του καπιταλιστικού καταναλωτικού 
μοντέλου προς ένα  πρότυπο 
δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Ιμπεριαλισμός: 
αντιθέσεις  
και αντιστάσεις
Διεθνές Συνέδριο  
των περιοδικών 
Διάπλους – Στίγμα – 
Ουτοπία

Ποια χαρακτηριστικά παίρνει 
σήμερα ο ιμπεριαλισμός; Ποιες 
αντιθέσεις τον διαπερνούν, 
αλλά και ποιες αντιστάσεις τον 
αμφισβητούν; Μπορούμε να 
διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά 
ενός σύγχρονου επαναστατικού 
υποκειμένου που θα αποτελέσει το 
αντίπαλο δέος στην καπιταλιστική 
εκμετάλλευση και στην 
ιμπεριαλιστική επιθετικότητα; Σε 
μια προσπάθεια να αναζητηθούν 
και συζητηθούν ξανά απαντήσεις 
σε αυτά τα ερωτήματα, που 
απασχολούν τόσο την κοινωνική 
θεωρία όσο και την πολιτική δράση, 
τα περιοδικά Διάπλους,  
Το Στίγμα και Ουτοπία 
διοργάνωσαν ένα διεθνές 
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 
τον Απρίλη του 2006 στην Αθήνα, 
με τη συμμετοχή σημαντικών 
ελλήνων και ξένων διανοητών, 
ερευνητών και αγωνιστών της 
Αριστεράς. Στο βιβλίο παρατίθενται 
όλες οι εισηγήσεις και παρεμβάσεις 
στο σημαντικό αυτό συνέδριο.
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ISBN: 978-960-6750-59-5, 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 

Σελ.: 224, Λιαν. Τιμή: 14.00 €

Η πραγμάτωση 
της ελπίδας
Η ζωή πέρα  
από τον καπιταλισμό
Μάικλ Άλμπερτ

ISBN: 978-960-6750-04-5 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 256, Λιαν. Τιμή: 16.70 €

Κάτι προφανώς είναι λάθος με τον καπιταλισμό!  
Ποια είναι όμως η «εναλλακτική» πρόταση σ΄ αυτό 
το σύστημα; 
Η απάντηση του Άλμπερτ βασίζεται στη 
«συμμετοχική οικονομία» (participatory economics  
ή Parecon, όπως έχει καθιερωθεί). 
Στο βιβλίο περιγράφονται προτάσεις για μια νέα 
οργάνωση της κοινωνίας, πέρα από τα όρια του 
καπιταλισμού. 
Στόχος του βιβλίου είναι να επισημάνει τα ευρύτερα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα της συμμετοχικής 
οικονομίας. 

Τίτλος Πρωτ.: Realizing Hope, Life Beyond Capitalism, εκδ. Fernwood 
Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου, Επιμέλεια: Μαρία Συμεωνίδου

Από τον Κέυνς στη Θάτσερ 
Χωρίς Επιστροφή
Καπιταλιστικές Κρίσεις,  
Κοινωνικές Ανάγκες, 
Σοσιαλισμός
Χρήστος Λάσκος  
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ζούμε ενδιαφέροντες καιρούς. Είναι έντονη η αίσθηση 
του μεγάλου μετασχηματισμού ακόμη και σε όσους 
ανθρώπους αφήνονται στις εντυπώσεις της δικής 
τους και μόνο καθημερινότητας. Από το 2008 μέχρι 
σήμερα, βέβαια, η αίσθηση αυτή παράγεται από 
εικόνες κατάρρευσης και από την αγωνία για την 
έλευση ακόμη μεγαλύτερων καταστροφών. Ο παλιός 
κόσμος πεθαίνει και ο νέος δεν έχει ακόμη γεννηθεί. 
Τι είναι, ωστόσο, αυτό που καταρρέει; Και τι είναι 
αυτό το νέο του οποίου τη δημιουργία μπορούμε να 
επιδιώξουμε βάσιμα; Για να το θέσουμε με τους όρους 
του Γκράμσι, μπορεί αυτός ο καιρός των τεράτων να 
παραγάγει κι ελπίδα; Γιατί αυτό είναι το κύριο ερώτημα, 
στο οποίο οι αριστεροί καλούνται να απαντήσουν. 

ISBN: 978-960-6750-70-0 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 240, Λιαν.Τιμή: 13.85 €

22 Πράγματα που 
μας λένε για την 
ελληνική κρίση  
και δεν είναι έτσι
Χρήστος Λάσκος  
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δεν παράγουμε σχεδόν τίποτε ως χώρα. Καταναλώ-
νουμε περισσότερα από όσα παράγουμε.  
Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι στρεβλός, υπανάπτυ-
κτος και εξαρτημένος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει εργατι-
κή τάξη. Για όλα φταίνε οι συντεχνίες. Το μεγάλο κράτος 
βρίσκεται στη ρίζα της «ελληνικής» κρίσης. Είμαστε χα-
μένοι εκτός ευρώ· η διαπραγματευτική μας δύναμη είναι 
μηδενική. Αυτά και άλλα πολλά «αυτονόητα» του κυρί-
αρχου λόγου, ως εκ τούτου και της δημόσιας συζήτησης 
στην Ελλάδα, κρίνονται και ερευνώνται στο ανα χείρας 
βιβλίο. Όχι ως μια φιλολογική ενασχόληση ορισμένων 
σχολιαστών που ενδιαφέρονται για την «αλήθεια», 
αλλά ως τμήμα μιας ενεργής και ανελέητης κοινωνικής 
σύγκρουσης από την πλευρά των κυρίαρχων.

ΠΑΣΟΚ:  
από την αλλαγή 
στη μετάλλαξη
Γέννηση – Πορεία – Καμπή 
– Συντηρητική στροφή
Δημήτρης 
Κατσορίδας

ISBN: 960-88906-3-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 116, Λιαν. Τιμή: 9.40 €

Ένα βιβλίο για την πορεία, τους σταθμούς και την 
μετεξέλιξη του κόμματος που κυριάρχησε στο πολιτικό 
σκηνικό για 32 χρόνια. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 
1974 αποτελεί ένα σταθμό που άλλαξε τα πολιτικά 
πράγματα της χώρας. Αποτέλεσε την έκφραση του 
κοινωνικού και πολιτικού ριζοσπαστισμού εκείνης 
της εποχής. Η κατάληξη του ΠΑΣΟΚ σε μηχανισμό 
διαχείρισης του αστικού κράτους και η επικράτηση 
των αστικών απόψεων σε βάρος των σοσιαλιστικών 
συντελέστηκε μέσα από μακροχρόνιες συγκρούσεις, 
διαγραφές, αποχωρήσεις και διασπάσεις στο 
εσωτερικό του, όπου οι σοσιαλιστικές ιδέες, μέσα 
από αυτή τη μακροχρόνια αντιπαράθεση, ηττήθηκαν. 
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Περιοδική θεωρητική και πολιτική 

επιθεώρηση

Τα «Τετράδια Μαρξισμού» αποτελούν 

μια προσπάθεια συμβολής στη Θεωρία 

και Πράξη για την Κομμουνιστική 

Απελευθέρωση

Μια νέα περιοδική θεωρητική και πολιτική 

επιθεώρηση με αναφορά στον μαχόμενο 

μαρξισμό, με σκοπό την συμβολή στο 

διάλογο και την διατύπωση σύγχρονων 

ζητημάτων που απασχολούν τη μαχόμενη 

κοινωνία.

Το περιοδικό «Τετράδια 

Μαρξισμού» προτίθεται να δώσει το δικό 

του παρόν στις μεγάλες θεωρητικές, 

πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

προκλήσεις των καιρών μας.

Το περιοδικό διευθύνεται από Συντακτική 

Επιτροπή, κυκλοφορεί έντυπα 4 φορές το χρόνο. 

Εκδίδεται και διανέμεται από τις εκδόσεις ΚΨΜ. 

τετράδια

μαρξισμού
για την

κομμουνιστική 

απελευθέρωση

www.tetradia-marxismou.gr

www.kapsimi.gr

Τιμή 10,00 €

ΙSSΝ: 2529-0207

σχήμα: 15,5x23,5
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ISBN: 978-960-5156-20-6, Χαρτόδετο, Σελίδες: 120

Σχήμα:  16χ24 cm, Λιανική Τιμή: 10.00 €

ISBN: 978-618-5156-09-1, Χαρτόδετο, Σελίδες: 96

Σχήμα: 14χ20,5 cm, Λιανική Τιμή: 6.00 €

Το κρατικο–επιχειρηματικό 
έγκλημα και ο αθλητισμός
Μια κατάσταση «φυσιολογική»
Στράτος Γεωργούλας

Ένα θεωρητικό πλαίσιο για το κρατικο-
επιχειρηματικού εγκλήμα στο χώρο του αθλητισμού
Το λεγόμενο Σκάνδαλο Στημένων Αγώνων ή αλλιώς 
“Koriopolis” ξεκίνησε το 2011 και πέντε χρόνια μετά 
ακόμα δεν έχει λήξει. 
Με αφορμή αυτό και κάνοντας μια αναδρομή στο 
υλικό των απομαγνητοφωνημένων διαλόγων και 
του δικαστικού υλικού (στο οποίο εμπεριέχεται και η 
δήλωση ενός μάρτυρα κατά τη διάρκεια της έφεσης 
το Μάιο του 2016: «Στο χώρο του ποδοσφαίρου 
κυριαρχεί μόνο η οικονομική εξουσία. Οι πολιτικοί 
μας είναι άγιοι μπροστά στους παράγοντες του 
ποδοσφαίρου. Αυτός που έχει την οικονομική 
δυνατότητα, επιβάλλει και το αποτέλεσμα», θα 
προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στο θεωρητικό 
μας πλαίσιο περί κρατικο-επιχειρηματικού 
εγκλήματος, το οποίο και θα αναλύσουμε. Πέρα 
όμως από τη συγκεκριμένη θεωρητική σύνδεση, θα 
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: 
Τα γεγονότα αυτά είναι απλώς κάποια «σάπια φρούτα 
σε ένα καλάθι» ή αποτελούν μια κανονικότητα; Ποια 
είναι τα ειδικά εννοιολογικά εργαλεία που θα μας 
βοηθήσουν να αναδείξουμε τη δεύτερη οπτική σε 
σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς και τη σχέση 
δομής ατόμου στο αθλητικό φαινόμενο; 

32 βήματα 
ή ανταποκρίσεις από το σπίτι  
των πεθαμένων
Τάσος Θεοφίλου

Ο Τάσος Θεοφίλου στο βιβλίο αυτό περιγράφει όψεις 
του μικρού σύμπαντος της φυλακής, της υπόγειας 
κουλτούρας των φυλακισμένων, που μπορεί να ξεκινά 
από την αυτοσχέδια πρακτική τέχνη και να φτάνει 
ως τη γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και φαντασία 
λεξιπλασία. 
Ο ίδιος βιώνει όχι μονάχα τη βαρβαρότητα του 
εγκλεισμού, αλλά και την αυθαιρεσία ενός ολόκληρου 
δημοσιογραφικού-αστυνομικού-δικαστικού 
συμπλέγματος που χρησιμοποίησε ακόμα και τα pulp 
διηγήματά του ως «ακλόνητο» στοιχείο ενοχής για 
απαλλοτρίωση τράπεζας. 
Η λογοτεχνική και πολιτική γραφίδα του Τάσου 
Θεοφίλου δεν παρατηρεί μονάχα τη ζωή της φυλακής, 
δεν περιγράφει μονάχα το καφκικό σύμπαν της 
καταστολής, αλλά ανατέμνει τη σύγχρονη δυστοπία του 
κράτους έκτακτης ανάγκης. 
Η λογοτεχνική και πολιτική γραφίδα του Τάσου 
Θεοφίλου εκπληρώνει ένα ύψιστο πολιτικό 
καθήκον, πέρα από την ανάλυση και ερμηνεία 
της σύγχρονης βαρβαρότητας. Την αντίσταση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέχρι το οριστικό τέλος της 
βαρβαρότητας αυτής. 
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ISBN: 978-960-6750-92-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 356, Λιανική τιμή: 16.00 €

ISBN: 978-960-6750-07-6 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 cm 

Σελ.: 200, Λιανική Τιμή: 12.54 €

Οι μύθοι  
και το παραμύθι
Μια περιήγηση  
στις θρησκευτικές  
κι ιστορικές παραμυθίες 
των Ελλήνων και τους 
θλιβερούς πρωταγωνιστές 
που τιμάμε ως ήρωες
Νίκος 
Σακελλαρόπουλος

Δυνατό, σατυρικό, αποκαλυπτικό! 
Ένα βιβλίο που αλλάζει όσα 
ξέραμε για πτυχές της ελληνικής 
ιστορίας και όχι μόνο...

Η ιστορία που φτιάξαμε θα 
μπορούσε να ήταν κι ανώδυνη, 
αν δεν περιείχε εξωφρενικούς 
πατριωτικούς μύθους ταυτισμένους 
με θρησκευτικές υστερίες. 
Είμαστε η μοναδική θεοκρατική 
χώρα της Ευρώπης με βούλα στο 
Σύνταγμά μας.
Ταυτοχρόνως τιμάμε ως 
ήρωες ανθρώπους που ο βίος 
κι η πολιτεία τους επ’ ουδενί 
δικαιολογεί κάτι τέτοιο. 
Καταστήσαμε ίσους κι όμοιους τον 
Καποδίστρια με τον Μαυρομιχάλη, 
τον Κολοκοτρώνη με τον 
Μαυροκορδάτο, τον νικηταρά με 
τον Κωλέτη και τον Κουντουριώτη.

ISBN:  978-960-6750-98-4

Χαρτόδετο, Σελίδες: 288

Σχήμα: 14x20,5cm, Λ. Τιμή: 15,00 €

the Corporation 
Το παθολογικό κυνήγι  
των εταιρειών  
για κέρδος & εξουσία
Τζόελ Μπάκαν

Το βιβλίο-αποκάλυψη, στο οποίο 
βασίστηκε το σενάριο  
του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ 
The Corporation,  
για πρώτη φορά στα ελληνικά.
Το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε 
στις κινηματογραφικές αίθουσες 
όλου του κόσμου, αλλά και από την 
ελληνική τηλεόραση, προκάλεσε 
σάλο με τις αποκαλύψεις  
για το ρόλο των πολυεθνικών 
εταιρειών.  
Πρωταγωνίστησαν ο Μάικλ Μούρ, 
ο νόαμ Τσόμσκι, η ναόμι Κλάιν 
και πολλοί ακτιβιστές, στελέχη 
πολυεθνικών, πράκτορες του FBI, 
εργαζόμενοι. 
Στο βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος 
των Πολυεθνικών επιχειρήσεων 
σήμερα. 
Αποτελούν πλέον ένα θεσμό που 
έχει μετατραπεί  
σε σύγχρονη δικτατορία ή είναι 
απλά το τίμημα της άνετης 
καθημερινότητας; 

Τίτλος πρωτοτύπου: Τhe Corporation,  
The pathological pursuit of profit  
and power, εκδ. Free Press 
Μετάφραση: Αγγελική Βάσιλα

Η Αγρία Γραφή
Στέλιος Κανάκης

Βιβλία τέτοιου είδους μπορεί 
να επιφέρουν, σε ορισμένους 
ανθρώπους, ανεπιθύμητες 
ενέργειες και παθολογικές 
διαταραχές. Η Αγρία Γραφή 
περιγράφει και σχολιάζει απίθανες 
και ακατονόμαστες καταστάσεις, 
γραμμένες από ανθρώπους που 
θεωρούσαν τη γη τετράγωνη, 
τον ουράνιο θόλο βυθό μιας 
τεράστιας δεξαμενής ύδατος 
και αφόδευαν οπουδήποτε. 
Προειδοποιείστε πως περιεχόμενά 
της ενδεχομένως να παρακινούν 
σε αυτοκτονία, αιμομιξίες, 
κτηνοβασίες, σαδομαζοχιστικές 
καταστάσεις, βίαιη σεξουαλική 
συμπεριφορά ή παρεκτροπές, 
δολοφονίες, θηριωδίες. Πρόκειται 
για βιβλίο φαντασίας ημιάγριων 
βοσκών. Αν και είναι γραμμένο 
με χιούμορ, δεν είναι σίγουρο 
πως θα γελάσετε. Μπορεί να 
εκπλαγείτε, να δυσαρεστηθείτε, 
να θυμώσετε. Εάν δεν δύνασθε 
να το αντιμετωπίσετε κριτικά, 
αποφύγετε την παρατεταμένη 
χρήση και την έκθεση παιδιών σ’ 
αυτό, ειδικά κατά τις ευαίσθητες 
ηλικίες. Η ασυλλόγιστη επαφή με το 
περιεχόμενο μπορεί να προκαλέσει 
ελάττωση των διανοητικών 
ικανοτήτων, δυσχέρεια στη σκέψη 
καθώς και ακραία συμπεριφορά. 
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ISBN: 978-960-6750-81-6

Χαρτόδετο, Σχήμα 14χ20,5 cm

Σελίδες: 232, Λιανική Τιμή: 10.00 €

Παντοτινός 
Αντάρτης
Μια Βιογραφία του Χόρχε 
Σαμπάλσα
Φεντερίκο Λέιχτ

Ο Χόρχε Σαμπάλσα σηματοδοτεί 
το τμήμα  
των ανταρτών Τουπαμάρο της 
Ουρουγουάης,  
το οποίο δεν συμβιβάστηκε με την 
εξουσία.
Σήμερα στη μικρή αυτή χώρα της 
Λατινικής Αμερικής, κυβερνά το 
Φρέντε Άμπλιο (Λαϊκό Μέτωπο), 
αποτελούμενο κυρίως από 
δυνάμεις του ιστορικού αντάρτικου 
των Τουπαμάρος. 
Κάποιοι όμως δεν υπέκυψαν στον 
«ρεαλισμό»  
του κυβερνητισμού και τη 
διαχείριση.
Η βιογραφία αυτή, έρχεται να 
υπενθυμίσει τους διαφορετικούς 
δρόμους για τους επαναστάτες και 
την αριστερά  
στο σύγχρονο κόσμο. 
Επίκαιρη όσο ποτέ, δείχνει ότι 
η διαχείριση και η υποταγή στο 
κυρίαρχο πολιτικο-οικονομικό 
σύστημα οδηγεί σε δρόμους 
αντίπαλους και εχθρικούς για τις 
λαϊκές δυνάμεις...

Μετάφραση: Δημήτρης Κουφοντίνας

ISBN: 978-960-6750-02-1 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 cm

Σελ.: 240, Λιαν. τιμή: 15.00 €

RAF – «Αυτό 
ήταν για μας 
απελευθέρωση» 
Μια συζήτηση  
με την Ίρμγκαρντ Μέλερ  
για την ένοπλη πάλη,  
τη φυλακή  
και την αριστερά
Όλιβερ Τόλμαϊν 

Μια μοναδική, ίσως, μαρτυρία 
για τη γερμανική οργάνωση του 
αντάρτικου πόλης RAF (Φράξια 
Κόκκινος Στρατός). 

Η  Ίρμγκαρντ Μέλερ, κρατούμενη 
πάνω από 22 χρόνια σε φυλακές 
υψίστης ασφαλείας, μοναδική 
επιζήσασα από τη νύχτα Θανάτου 
(18η προς 19η Οκτωβρίου 1977)  
στα λευκά κελιά του Στάμχαϊμ,  
αντικρούει τα επίσημα κρατικά 
σενάρια αλλά και τους μύθους που 
αναπτύχθηκαν γενικότερα γύρω  
από τα πρόσωπα και τη δράση της 
οργάνωσης. 
Σε μια εκτενή συνομιλία με το 
δημοσιογράφο Όλιβερ Τόλμαϊν  
και μέσα από μια οπτική που 
εξακολουθεί να εμμένει στο όραμα 
της ανατροπής. 

Εισαγωγή-μετάφραση: Γιάννης Κέλογλου

ISBN: 978-960-6750-72-4

Χαρτόδετο, Σχήμα 14χ20,5 cm

Σελίδες: 248, Λιαν. Τιμή: 10,00 €

Καλημέρα, παιδιά, 
είναι χτες
Νίνα Γεωργιάδου

Κείμενα του καιρού μας.  
Στοχασμοί για έναν νέο αιώνα  
που όλο και πιο πολύ οδεύει  
προς το χτες...
Τα κείμενα του βιβλίου 
αποτυπώνουν γεγονότα, 
πολιτικές δράσεις, κοινωνικές 
συμπεριφορές και εκπαιδευτικές 
επιλογές του νέου αιώνα, που, 
όλο και περισσότερο, φαίνεται να 
οδεύει προς το χτες. Αρκετά από 
τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό «Αντιτετράδια της 
Εκπαίδευσης» ή στο διαδίκτυο. 
Οι μονόλογοι, στο τέλος, μπορεί 
να έχουν θεατρικό χαρακτήρα 
(παίχτηκαν με τον τίτλο, 
«Μονολογώντας… δημοσίως»), 
είναι όμως πολιτικά κείμενα. 
Οι λέξεις δεν είναι πάντα 
καραμέλες μιας γλυκιάς νουβέλας. 
Δεν έχουν πάντα το μεγαλείο 
του έπους, ούτε το βάθος του 
φιλοσοφικού στοχασμού.  
Συχνά έχουν τη γεύση της στάχτης, 
γιατί μιλούν για αποκαΐδια. 
Καλημέρα, λοιπόν, κι όσο κι αν 
είναι χτες, για κάθε χτες υπάρχει 
ένα σήμερα και για κάθε σήμερα 
ένα αύριο. 

Η Νίνα Γεωργιάδου είναι εκπαιδευτικός. 
Ζει και εργάζεται στην Κάλυμνο.
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Ιστορία της 
σύγχρονης 
Κινέζικης 
Επανάστασης
Μια συλλεκτική 
έκδοση με ιστορική 
αξία

Παρέκκλιση 
Ανηλίκων
Θεωρητική, Ερευνη-
τική προσέγγιση & 
Πολιτικές
Στράτος 
Γεωργούλας

Η Εγκληματο-
λογία στην  
Ελλάδα Σήμερα
Τιμητικός Τόμος για 
τον Στ. Αλεξιάδη 
Επιμ.: Στράτος 
Γεωργούλας

ISBN: 978-960-6750-23-6

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5χ24cm

Σελ.: 224, Λ.Τιμή: 25.00 €

ISBN: 978-960-6750-08-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 432, Λ.Tιμή: 30.00 €

ISBN: 978-960-89453-8-8 

Χαρτόδετο, Σχ.: 14x20.5cm 

Σελ.: 136, Λ. Τιμή: 11.49 €

ISBN: 978-960-6750-39-7 

Χαρτόδετο, Σχ.: 16.5χ24cm 

Σελ.: 704, Λ. Τιμή: 32.50 € 

Πρόκειται για μια πλήρη και αναλυτική ιστορία της 
Κινέζικης Επανάστασης. Στόχος του βιβλίου είναι να 
παρουσιαστεί ο αγώνας του κινεζικού λαού από το 
απελευθερωτικό κίνημα που ξεκίνησε το 1919 μέχρι τη 
νίκη της επανάστασης το 1949. Η ιστορική περιγραφή 
και παράθεση της διαδικασίας της κινέζικης επανάστα-
σης φτάνει μέχρι το 1956. Το έργο αυτό εκδόθηκε για 
πρώτη φορά το 1958 στο Πεκίνο από τις εκδόσεις του 
Υπουργείου Ανώτερης Εκπαίδευσης της Λ.Δ. Κίνας.  
Το 1959 μεταφράστηκε στα ρωσικά και εκδόθηκε στη 
Μόσχα από τις εκδόσεις «Ξένης Φιλολογίας». Στην 
Ελλάδα ο τόμος αυτός κυκλοφόρησε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 από τις «Ιστορικές Εκδόσεις», σε 
μετάφραση από τα ρωσικά από τον Γιάννη Χοτζέα.

Το 1949, τελείωσε ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος.  
Εν συνεχεία, επικράτησε ένα καθεστώς «μόνιμης έκτα-
κτης ανάγκης» που κράτησε αρκετά χρόνια. Ωστόσο, μετά 
την τυπική κατάργησή του το 1974, θεωρείται ότι «το 
τραύμα του εμφυλίου επουλώθηκε» και επήλθε «εθνική 
συμφιλίωση». Χρησιμοποιώντας ως υλικό ποικίλες απο-
φάνσεις που έχουν παραχθεί τελευταία στην ελληνική 
κοινωνία, το βιβλίο αυτό ανιχνεύει, «συμπτωματολογι-
κά», εκδηλώσεις ενός υλικού που περισσεύει, που δεν 
καλύπτεται από την πανηγυρική διαβεβαίωση ότι η ένο-
πλη ταξική σύγκρουση ήταν ένα κακό όνειρο που πέρασε. 
Δεν είναι ένα βιβλίο για την ιστορία του εμφυλίου, αλλά 
ένα βιβλίο για την επιβίωση της μνήμης του, για τη διαχεί-
ριση του ανυπόφορου υλικού που μας κληροδότησε.

Η εγκληματικότητα των ανηλίκων αποτελεί σήμερα 
ένα αγωνιώδες και τραυματικό φαινόμενο που 
απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία μας και επιβάλλει την 
αναζήτηση που οδήγησαν σ’ αυτήν τη συμπεριφορά. 
Θίγοντας θεωρητικά ζητήματα (προεγκληματική 
επικινδυνότητα, δικαιώματα του ανθρώπου) και 
εμβαθύνοντας ακόμα και σε επικοινωνιακές πτυχές ο 
συγγραφέας, κρατώντας χέρι-χέρι τον παρεκκλίνοντα 
ανήλικο, διατρέχει όλη την ιστορία και θεωρία της 
Εγκληματολογίας. Ταυτόχρονα το ερευνητικό μέρος 
και οι αντεγκληματικές πολιτικές στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό προσφέρουν στον αναγνώστη μια 
ολοκληρωμένη θέαση του προβλήματος και των 
τρόπων επίλυσής του.

Η Εγκληματολογία αποτέλεσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα περιπετειώδες εγχείρημα στο χώρο 
των Κοινωνικών Επιστημών. Η ίδρυση της προκαλεί 
προβληματισμούς και θέτει ερωτήματα, όσον 
αφορά στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η 
εγκληματολογική επιστήμη και ο εγκληματολόγος.  
H παρούσα έκδοση, ως μία συγγραφική συνάντηση 
που διακρίνεται από ώριμες θεωρητικές και 
ερευνητικές συμβολές καταξιωμένων καθηγητών, 
καθώς και από πρωτότυπες μελέτες νέων ερευνητών, 
αποσκοπεί σε μια όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτική 
παρουσίαση του θεωρητικού και ερευνητικού έργου της 
Εγκληματολογίας που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα, στο 
πλαίσιο του ελληνικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Η συνέχιση 
του εμφυλίου 
με άλλα μέσα
Άκης  
Γαβριηλίδης
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Περί  
Νεοφιλελευ-
θερισμού
Γιώργος Σταμάτης 

Βία στην 
Οικογένεια
Επιμέλεια:  
Γ. Νικολαΐδης - 
Μ. Σταυριανάκη

Περιβάλλον  
και Αγροτική 
Πολιτική σε 
συνθήκες πα-
γκοσμιοποίησης
Γιάννης Τόλιος 

ISBN: 978-960-6750-38-0

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5χ24cm

Σελ.: 344, Λ. Τιμή: 28.20 €

ISBN: 978-960-89453-05-2

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5x24 cm

Σελ.: 208, Λ. Τιμή: 11.49 €

ISBN: 978-960-6750-17-5

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5x24

Σελ.: 96, Λ. τιμή: 7.30 €

ISBN: 978-960-6750-24-3

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5χ24cm

Σελ.: 336, Λ. Τιμή: 30.00 €

Η μελέτη του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών 
αποτελεί μια περίπτωση γνωστικού πεδίου όπου 
κατ’ εξοχήν συναντώνται οι Επιστήμες της Υγείας με 
τις Κοινωνικές και νομικές Επιστήμες. Η αντιφατική 
σύμφυση των επιστημονικών δεδομένων με τις 
κοινωνικές παραδοχές, τις εκάστοτε κρατούσες 
ηθικές πεποιθήσεις και τις κυρίαρχες αντιλήψεις των 
κοινωνιών, είναι έκδηλη σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
διαχρονικής περιοδολόγησης των θεωρητικών 
γνώσεων και πρακτικών. 

Περιέχει κείμενα των: Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Νίνα 
Αγγελοπούλου, Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Νέλλη Γεωργούδη, Στράτος 
Γεωργούλας, Όλγα Θεμελή, Γιώτα Κατσίκη, Φωτεινή Μηλιώνη, 
Γιώργος Νικολαΐδης, Κική Πετρουλάκη, Αγγελική Σκουμπουρδή, 
Μεταξία Σταυριανάκη, Στέλλα Τσίτουρα, Κορίνα Χατζηνικολάου.

Τα άρθρα του Γιώργου Σταμάτη που συγκεντρώνει αυτός ο 
τόμος, γραμμένα και δημοσιευμένα τα τελευταία δέκα χρόνια 
σε διάφορα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, περιγράφουν 
εξελίξεις σε πολλά κοινωνικά και πολιτικά θέματα της εποχής 
μας, βασισμένα σε μια κριτική του νεοφιλελευθερισμού που 
τα “παράγει” και προτείνουν μια θεωρία για την κατανόησή 
τους. Στο διάστημα από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 
1970 μέχρι σήμερα συνέβησαν σχεδόν ανεπαισθήτως και 
συμβαίνουν στην κοινωνία μας κοσμογονικά πράγματα. 

Ο Γιώργος Σταμάτης είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας 
στο Πάντειο. Έχει συγγράψει πολλές εργασίες για ζητήματα της 
κεϋνσιανής, της νεορικαρδιανής και της μαρξικής οικονομικής 
θεωρίας, αλλά και για ζητήματα της κρατικής οικονομικής πολιτικής 
στην χώρα μας. Βιβλία του κυκλοφορούν στις Εκδόσεις Κριτική, στις 
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα και στις Εκδόσεις ΚΨΜ.

Ένα βιβλίο για τις εξελίξεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο. 
Μια φωνή κατά της ιδιωτικοποίησης και της 
επιχειρηματικοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
από έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο. 
Η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική συνίσταται 
κυρίως στην εκχώρηση οικονομικών λειτουργιών 
και δραστηριοτήτων του κράτους στον καπιταλιστικό 
τομέα της οικονομίας. Αυτό συνεπάγεται ότι αγαθά και 
υπηρεσίες, που παρήγαγε μέχρι πρότινος το δημόσιο 
και τα πρόσφερε ως δημόσια αγαθά δωρεάν ή αντί 
ευτελούς τέλους ή αντί λελογισμένου αντιτίμου στο 
κοινό, θα τα παράγουν τώρα πλέον καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις και θα τα προσφέρουν με σκοπό το 
κέρδος σε όσους έχουν να πληρώσουν. 

Το βιβλίο του Γιάννη Τόλιου, αγκαλιάζει έναν εξαιρετικά 
επίκαιρο κύκλο θεμάτων, που αγγίζουν το ενδιαφέρον 
ευρύτερων αναγνωστών. 
Αρχίζοντας από τις κλιματικές αλλαγές, τη διατροφική 
κρίση, τη βιοποικιλότητα, κά, το βιβλίο αναλύει κριτικά 
την πολιτική του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ,  
τις λεγόμενες συμφωνίες «ελευθέρου εμπορίου», το 
ρόλο των διαφόρων «λόμπυ» στη χάραξη της εμπορικής 
και αγροτικής πολιτικής, τη δράση των πολυεθνικών στη 
«διατροφική αλυσίδα» και τις πολύπλευρες προεκτάσεις 
της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
(ΓΤΟ), στην παραγωγή «μεταλλαγμένων» τροφίμων  
και ζωοτροφών.

Ο νεοφιλε-
λεύθερος 
εναγκαλισμός  
του Παν/μίου
Γιώργος Σταμάτης
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ΖΑΠΙΝΓΚ 
σε ιδέες  
του μέλλοντος
Σύλβια  
Οκαλιόβα

ΠΡΟΚΟΠΗΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ένας αντάρτης και 
λογοτέχνης της 
Λέσβου
Άρης Ταστάνης

H «φτώχεια» 
της 
Δικαιοσύνης
Δήμητρα  
Φρ. Σορβατζιώτη

HUDABANK
Από το έγκλημα  
του Χρηματιστηρίου 
στην παγίδα των 
δανείων
Χρήστος 
Γιαννίμπας

ISBN: 978-960-6750-61-8 

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5χ24cm 

Σελ.: 320, Λ. Τιμή: 25.00 € 

ISBN: 978-960-89453-4-0

Χαρτόδετο, Σχ.: 15.5x24cm

Σελ.: 168, Λ. Τιμή: 11.49 €

ISBN: 960-88906-4-0 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 96, Λ. Τιμή: 9.40 €

ISBN: 978-960-6750-01-4

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 296, Λ. Τιμή: 15.60 €

 Ένα βιβλίο για την διαδρομή του αντιστασιακού, 
αγωνιστή και λογοτέχνη Προκόπη Πανταζή.
Μια αλλιώτικη βιογραφία, μέσα από τα γραπτά του ίδιου 
αλλά και πολλών σημαντικών ανθρώπων του αγώνα, 
των τεχνών και των γραμμάτων. Ένας φόρος τιμής 
στον επαναστάτη Προκόπη Πανταζή και τη γενιά του, 
στους αγώνες της Λέσβου. Πολύ αξιόλογα είναι και 
τα κείμενα των άλλων ανθρώπων που γράφουν για 
τον Πανταζή, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του 
βιβλίου. Άρθρα, κριτικές, γράμματα, ομιλίες σημαντικών 
ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών, συναγωνιστών 
και φίλων του Προκόπη, συνθέτουν το προφίλ του ίδιου 
αλλά και μιας εποχής. Και μέσα από αυτά, καταλαβαίνει 
κανείς την μεγαλοσύνη του αγωνιστή Πανταζή.

Στο βιβλίο αυτό παρακολουθούμε πώς 
εκδηλώνεται το παιχνίδι των αντιθέσεων σε 
διάφορα επίπεδα του κόσμου, περνώντας από 
την καθημερινότητα και τον έρωτα, προχωρώντας 
στη φιλοσοφία, την επιστήμη, το χάος και την 
πολυπλοκότητα, τη ζωή, τον άνθρωπο και 
την κοινωνία, και τέλος την οικονομία – 
ξαναφθάνοντας στη φιλοσοφία. Αρχίζοντας από τα 
πιο απλά και φτάνοντας στα πιο σύνθετα. 

Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για το χρηματιστήριο και τη 
δράση των τραπεζών. Άραγε, το 1999 έγινε έγκλημα 
γιατί ένα εκατομμύριο Έλληνες αγόρασαν μετοχές; 
Ή μήπως το 2005 έγινε έγκλημα γιατί τα νοικοκυριά 
δανείστηκαν για να πάρουν σπίτι;  
Αλίμονο αν φτάσουμε να θεωρούμε έγκλημα την 
αγορά μετοχών ή το να πάρει κάποιος δάνειο για σπίτι. 
Το έγκλημα έγκειται στο γεγονός ότι σπρώχτηκαν 
να αγοράσουν μετοχές ή να πάρουν δάνειο, από την 
ανεξέλεγκτη δράση της HUDABANK (Χούντα-Μπανκ)  
και γιατί η πολιτεία δεν τους προστάτεψε ως όφειλε. 

«To ερώτημα εάν η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει με 
διάκριση τους φτωχούς, το απάντησαν όλοι λέγοντας 
μου: «Και το ρωτάς;». Όταν ζήτησα να μου πουν 
στοιχεία να τα γράψω για την έρευνα αυτή, κάποιοι 
έως πολλοί, αρνήθηκαν. 43 δέχτηκαν. Κάποιοι μάλιστα 
είπαν, γράψε και το όνομά μου, καλύτερα να ξέρουν 
ποιος μιλά. Η αλήθεια είναι πως ό,τι έχει γραφτεί 
εδώ σ’ αυτό το κείμενο είναι η πραγματικότητα από 
την πείρα, τις εμπειρίες και τις δικαστικές υποθέσεις 
συγκεκριμένων ανθρώπων. Από την στιγμή που η 
θεωρία και η δικαστική πραγματικότητα επιβεβαιώνει 
τα λεγόμενα τους, η αλήθεια αυτή δεν μπορεί να 
αγνοηθεί». 
Από τον πρόλογο της συγγραφέα
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ISBN: 978-960-6750-29-8, Χαρτόδετο 

Σχ.: 15.5x24 Σελ.: 248, Λ.Τ.: 15.00 €

Παλαιστίνη Αιτίες και μύθοι
Νασίμ Αλάτρας

Ένα αποκαλυπτικό βιβλίο για την Παλαιστίνη και όλη τη Μέση Ανατολή.
Στη Μέση Ανατολή έχουν συμβεί χιλιάδες αιματηρά επεισόδια, 
εκατοντάδες μάχες και δεκάδες πόλεμοι. Μέσα από όλα αυτά είναι 
εύκολο να δημιουργεί ο καθένας την εκδοχή του: Επιλέγεις ένα 
περιστατικό και ξεκινάς και τελειώνεις την ιστορία σου με όποιο επίλογο 
επιθυμείς. Εδώ είναι το πρόβλημα: μένουν οι μύθοι που αργά ή γρήγορα 
παράγουν νέους πολέμους, νέες συμπλοκές και νέες μάχες. 
Το βιβλίο αυτό ξεκινά έναν νέο πόλεμο. Πόλεμο στους μύθους για την 
πολύπαθη περιοχή. Αποκάλυψη των αιτιών των συγκρούσεων. Μια 
βαθύτερη ματιά στα γεωστρατηγικά σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, 
τις πολιτικές ισορροπίες, τους ανταγωνισμούς και τις συμφωνίες που 
διέπουν την Μέση Ανατολή από το 1917. Ένα βιβλίο που διαφωτίζει την 
πολύπλοκη κατάσταση, φέρνει στο προσκήνιο τα αίτια  
και τις βάσεις της αντιπαράθεσης. 

ISBN: 978-960-6750-26-7

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5 

Σελ.: 112, Λ. Τιμή: 9.40 €

Ο Μιράντα 
στην Ελλάδα
Φρανσίσκο  
Ντε Μιράντα

Το βιβλίο αποτελεί 
την μετάφραση του 
ημερολογίου που κράτησε 
ο Μιράντα κατά την 
τρίμηνη παραμονή του 
στην Ελλάδα.
Το βιβλίο εκδόθηκε υπό 
την αιγίδα της Πρεσβείας 
της Μπολιβαριανής 
Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας στην Αθήνα.

Ο Σοσιαλισμός 
της Βενεζουέλας  
και το κόμμα 
που θα  
τον προωθήσει
Αλί Ροδρίγες Αράκε
Αλμπέρτο Μ. Ρόχας
 

Ένα βιβλίο που φωτίζει την 
εξέλιξη και τις διεργασίες 
της Μπολιβαριανής Επανά-
στασης στη Βενεζουέλα. Το 
βιβλίο εκδόθηκε υπό την αι-
γίδα της Πρεσβείας της Μπο-
λιβαριανής Δημοκρατίας της 
Βενεζουέλας στην Αθήνα.

ISBN: 978-960-6750-27-4

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 140, Λ. Τιμή: 10.45 €

ISBN: 960-88906-2-4 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 160, Λ. Τιμή: 9.40 €

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 
– αποστολή
Το πείραμα Τσάβες 
και η Μπολιβαριανή 
επανάσταση
Συλλογικό 

Ο Τσάβες και η Βενεζουέλα, 
μαζί με τους Ζαπατίστας,  
αποτελούν μάλλον 
ελπιδοφόρα σημαδούρα 
μέσα στο αρχιπέλαγος  
της νέας Τάξης, της ενιαίας 
σκέψης, των πολέμων. 
Συγγραφείς: Ν. Κουνενής,  
Μ. Σαριδάκης, Ελ. Παγκαλιά,  
M. Albert, J. P. Stedile, L. Uharte 
Pozas.

ΙΡΑΝ και κρίση
Πυρηνικές 
φιλοδοξίες  
και η αμερικανική 
απάντηση
Ρότζερ Χάουαρντ

Ο ρότζερ Χάουαρντ, βρε-
τανός δημοσιογράφος, 
ανταποκριτής του BBC, 
περιγράφει με αποκαλυπτικά 
στοιχεία την κρίση στις σχέ-
σεις Ιράν-ΗΠΑ και τα τεκται-
νόμενα στην περιοχή, μέσα 
από τα ταξίδια του στο Ιράν.

Τίτλος πρωτότυπου: Iran in crises?, 
εκδόσεις Zed Books  
Μετάφραση: Ελένη Αστερίου

ISBN: 960-88906-1-6 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24

Σελ.: 272, Λ. Τιμή: 17.70 €
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ISBN: 978-960-6750-57-1

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 cm 

Σελ.: 80, Λιανική Τιμή: 12.00 €

ISBN: 978-960-6750-78-6

Χαρτόδετο, Σχήμα 14χ20,5 cm

Σελ. 70, Λιανική Τιμή: 12,00 €

Οργώνοντας  
το χρόνο
Δεκέμβρης 2008-

Δεκέμβρης 2010
Κώστας Κολλημένος

Περιέχει DVD με το βραβευμένο 
ντοκιμαντέρ «Οργώνοντας το 
χρόνο».
Η εξέγερση της νεολαίας,  
η φωτιά και ο λόγος. 
Η οργή για την δολοφονία του 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 
Η δολοφονική επίθεση στην 
Κωνσταντίνα Κούνεβα.  
Η κρίση. Το μνημόνιο, το ΔνΤ και 
η ΕΕ, τα ΜΜΕ. Οι μεγάλες απεργίες 
και η Marfin…
Δύο πυκνά χρόνια για την Ελλάδα, 
δύο χρόνια αντιστάσεων.
Αυτά τα δύο χρόνια, με μια 
κάμερα στο χέρι, ο σκηνοθέτης 
Κώστας Κολλημένος κατέγραψε 
τη σύγχρονη ελληνική ιστορία 
με αποτέλεσμα μια τριλογία 
ντοκυμαντέρ. 
Μια έκδοση με μερικά κείμενα 
πρωταγωνιστών και απλών 
ανθρώπων και το ντοκιμαντέρ του 
Κώστα Κολλημένου για την διετία 
των αντιστάσεων.  
Από την κραυγή του Δεκέμβρη 
στον Απεργιακό Μάη...

Ζούμ στις Κερασιές
Ένα ντοκιμαντέρ και 
6 κείμενα για την 
αλληλεγγύη, την κρίση και 
τη ζωή των ανθρώπων.
Κώστας Κολημένος

Περιέχει DVD με το ομότιτλο 
ντοκιμαντέρ.
Τι ζωντανή εικόνα, αυτή με το 

αχνιστό αίμα των χοίρων που το 

’γλυφαν οι γάτες τα χρόνια που 

οι τελετουργίες είχαν ακόμα την 

αρχέγονη δύναμή τους. 

Ο Κώστας αρνείται να τις ξεχάσει, 

δουλεύει γι’ αυτές, κάνει ταινίες και 

γυρίζει ντοκιμαντέρ ασταμάτητα, 

γράφει, και όσο γράφει όλα 

γίνονται καθαρότερα, παίρνουν 

σχήμα, ιστορικό περίγραμμα και 

χαρά από τη λήθη.

Κι αυτά που γράφει γιατί τα 

θυμάται, τα ζει ή τα ονειρεύεται 

έχουν γίνει και δικά μας και 

είμαστε σίγουροι για την αλήθεια 

τους.

Γιώτα Κωνσταντάτου,  

Ιστορικός τέχνης 

ISBN: 978-960-6750-51-9

Χαρτόδετο, Σχήμα: 20χ28 cm

Σελ.: 152, Λιανική Τιμή: 15.00 €

Στάχτη και Burberry
Ο Δεκέμβρης 2008 μέσα 
από συνθήματα, εικόνες  
και κείμενα
Μελίνα Χαριτάτου-
Συνοδινού

Ένα album για την εξέγερση της 
νεολαίας τον Δεκέμβρη 2008.  
Φωτογραφίες, συνθήματα, 
κείμενα, αφίσες, ντοκουμέντα...
Σε λίγα λεπτά οι καρδιές πήραν φω-
τιά. Κάποια μυαλά θόλωσαν και άλλα 
φωτίστηκαν... Τα όσα διαδραματί-
στηκαν τις πρώτες ημέρες ήταν αυ-
θόρμητα και μαζικά. Υπήρξε ένταση, 
εκρηκτικότητα και διάρκεια. Το εύρος 
και η πολυμορφία των δράσεων 
καθιστούσαν έκδηλη μια συγκρουσι-
ακή διάθεση όχι μόνο απέναντι στους 
μηχανισμούς καταστολής αλλά και 
απέναντι στους θεσμούς του κράτους 
στο σύνολό τους, απέναντι στα σύμ-
βολα του καταναλωτισμού και του 
lifestyle, απέναντι στην οικονομική 
εξουσία και το κυρίαρχο πολιτισμικό 
πρότυπο. Κυρίαρχο στοιχείο, η καταγ-
γελία και η διαμαρτυρία. Η έκφραση 
απόγνωσης για το μέλλον. 

Η Μελίνα Χαριτάτου σπούδασε Οικονομικά 
και Πολιτικές Επιστήμες στον Καναδά 
και Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο. Από 
το 2005 εργάζεται ως δημοσιογράφος 
πραγματοποιώντας αποστολές για 
την κάλυψη ένοπλων συρράξεων σε 
Παλαιστινιακά Εδάφη, Λίβανο, Καύκασο, 
Ιράκ και αλλού.
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Από την ειρωνεία της ιστορίας  
στην ειρωνεία της τύχης και από κει  
πίσω ολοταχώς στο τυχαίο
και μοιραία στο όλως τυχαίως
ύστερα ατυχώς στο δυστυχώς και πάει λέγοντας.
Αυτό δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι με τις λέξεις 
είναι το ύστατο χαίρε του κυρίου ράβε ξήλωνε 
καθώς πετάει με τα συνεργά της μαστορικής του  
στον ουρανό.

Στο πλήρωμα 
του τρόμου
Ποιητική συλλογή
Κίμων 
Ρηγόπουλος

Χαρτόδετο

Σχήμα: 28x21.5

Σελ.: 96, Λ. Τιμή: 8.00 €

ISBN: 960-88906-5-9

Χαρτόδετο, Σχήμα: 28x21.5

Σελ.: 96, Λ. Τιμή: 12.54 €

ISBN: 960-88906-6-7

Χαρτόδετο, Σχήμα: 19x22

Σελ.: 324, Λ. Τιμή: 16.72 €

ISBN: 960-88906-7-5

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16.5x22

Σελ.: 288, Λ. Τιμή: 16.72 €

Εναντίον των 
αθυρόστομων 
γελωτοποιών
Τα σκίτσα και η ομιλία 
στην απονομή του 
βραβείου Νόμπελ 1997
Ντάριο Φο

Το 1997 η Σουηδική Ακαδημία έδωσε το βραβείο 
νόμπελ λογοτεχνίας στον ντάριο Φο. 
Η ομιλία του ντάριο Φο συνοδευόταν από 25 σκίτσα 
του, γιατί «…μ΄ αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να 
αυτοσχεδιάσω, να εξασκήσω τη φαντασία μου». 
Στο βιβλίο αποτυπώνονται τα πρωτότυπα σκίτσα  
καθώς και η ελληνική τους μετάφραση.  
Επίσης, παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία του ντάριο Φο  
στην τελετή απονομής. 

Εισαγωγή: Πάνος Τότσικας 
Επίμετρο-Μετάφραση: Γιολάντα Τσιαμπόκαλου (Sadahzinia)

Χρέωσέ τα κι 
αυτά στη φωτιά
Στίχοι και εικόνες 
του B.D. Foxmoor  
από τη Low Bap 
μουσική σκηνή, 
2000-2006
B.D. FOXMOOR

Οι στίχοι που περιλαμβάνονται στο βιβλίο  
«Χρέωσέ τα κι αυτά στη φωτιά», χωρίς πόζα και 
ελιτίστικη αντιμετώπιση, είναι δυνατοί, άμεσοι όπως 
πάντα και κατάλληλοι για τις «μέρες τις παράξενες»  
που ζούμε. 
Το «Χρέωσέ τα κι αυτά στη φωτιά» είναι το δεύτερο 
βιβλίο του με στίχους (το 1ο κυκλοφόρησε το 2000  
με τον τίτλο «Χρέωσέ τα στη φωτιά»,  
εκδ. Ελληνικά Γράμματα). 

Πρόλογος: Γιολάντα Τσιαμπόκαλου (Sadahzinia) 
Επίλογος: Ramon

Φυσάει κόντρα
Μουσική αντίσταση 
στον καιρό της 
παγκοσμιοποίησης & 
του πολέμου 
Μιχάλης 
Παπαμακάριος

Ένα βιβλίο για την μουσική και το κίνημα. Ένας τόμος με 
άποψη, στοιχεία, φωτογραφίες και υλικό από την παγκό-
σμια μουσική σκηνή! Τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές. 
✓  87 δίσκοι – μανιφέστα του κοινωνικού και πολιτικού 

τραγουδιού της εποχής μας. 
✓  23 βιογραφίες των σύγχρονων επαναστατών της 

μουσικής σκηνής.  
✓   Ένα χρονικό της μουσικής αντίστασης στους καιρούς 

της παγκοσμιοποίησης και του πολέμου. Στους 
καιρούς που παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των 
κυριάρχων φυσάει κόντρα…

Ο Μιχάλης Παπαμακάριος ως ενεργό μέλος του μαζικού κινήματος, 
έχει συμβάλει στη διοργάνωση αρκετών συναυλιών στα πλαίσιά 
του. Ήταν συνεργάτης του περιοδικού Δίφωνο, ενώ αρθρογραφεί 
και στην κυριακάτικη εφημερίδα ΠΡΙΝ
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ISBN: 978-960-6750-49-6, Χαρτόδετο 

Σχήμα: 14x20,5 cm, Σελ.: 320, Λιανική Τιμή: 15.00 €

ISBN: 978-960-6750-35-9, Χαρτόδετο

Σχήμα: 19χ22.5 cm, Σελ.: 216, Λιανική Τιμή: 20.00 €

Στέλιος Καζαντζίδης
1931-2001
Βασίλης Βασιλικός

Ο Στέλιος μιλάει για τη ζωή του  
στον Βασίλη Βασιλικό και αυτοβιογραφείται...
Η εκ βαθέων αφήγηση του Στέλιου Καζαντζίδη  
στον Βασίλη Βασιλικό αποτελεί  
τη μοναδική ίσως ολοκληρωμένη εξιστόρηση των 
βιωμάτων του ήδη από τα πρώτα παιδικά του χρόνια  
τις μέρες της Κατοχής ως το αποκορύφωμά του  
και την απόσυρσή του από τα στούντιο.
Οι εμπειρίες του πολλές, οι περιπέτειές του ακόμα 
περισσότερες, οι ατυχίες πολλαπλές, αλλά παρ’ όλα 
αυτά ο Στέλιος αποπνέει ηρεμία, σιγουριά,  
αν και κάποια μελαγχολία. 
Θάσος, καλοκαίρι, ψάρεμα με την τράτα του Αντώνη·  
τα μεσημέρια, κάτω από τα πεύκα,  
ο Στέλιος μπροστά σ’ ένα μαγνητοφωνάκι,  
με την πλούσια ενδοχώρα του δικού του λεξιλογίου,  
εμπιστεύτηκε στον Βασιλικό ολόκληρη τη ζωή του. 

O Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα.  
Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος  
μετά τον Καζαντζάκη.

Μανώλης Χιώτης 
ο μάγκας που έβαλε κολόνια στο τραγούδι
Αντώνης Κασίτας

Περιέχει dvd με το ομότιτλο ντοκιμαντέρ
Μανώλης Χιώτης, το φαινόμενο, ο μεταρρυθμιστής,  
ο μάγκας, ο θρύλος.
Το λαϊκό τραγούδι, η αιχμή του δόρατος του πολιτισμού  
σ’ αυτόν τον τόπο, κομμάτι από την ψυχή του κόσμου, 
αναλύεται μέσω του μεταρρυθμιστή Μανώλη Χιώτη 
και ο Μανώλης Χιώτης βιογραφείται και αναλύεται 
μέσα στο λαϊκό τραγούδι, αφού όλη η ζωή του ήταν 
συνυφασμένη με αυτό.
Μόνο με την προσέγγιση και ανάλυση των ιστορικών 
και κοινωνικών καταστάσεων του 20ού αιώνα,  
με τα τόσα ιστορικά γεγονότα, θα μπορούσε  
να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. 
Το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ σε μία σχέση 
αλληλοσυμπλήρωσης.

Ο Αντώνης Κασίτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957.  
Σπούδασε κινηματογράφο, και από το 1982 εργάζεται στην ΕΡΤ  
ως εικονολήπτης. Αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες.  
Το ντοκιμαντέρ «Μανώλης Χιώτης:  
ο μάγκας που έβαλε κολόνια στο τραγούδι»  
είναι η πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα.
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ISBN: 960-88484-9-0

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 80, Λ. Τιμή: 9.40 €

Ψάχνοντας  
το απέραντο 
γαλάζιο
Νεανική Λογοτεχνία 
Θωμάς 
Μανόπουλος
Εικονογράφηση:  
Απόστολος Παπαδημητρίου

Λογοτεχνία για παιδιά. 
Μια ιστορία με δελφίνια, 
χελώνες και θάλασσες…

Ο συγγραφέας Θωμάς 
Μανόπουλος γεννήθηκε στην 
Πρέβεζα το 1949. Ταξίδεψε με 
ποντοπόρα πλοία και δούλεψε 
ως δημοσιογράφος στον 
Αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο.

ISBN: 960-88484-0-7

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 112, Λ. Τιμή: 12.00 €

Περιπέτεια  
στο νησί των 
φαντασμάτων
Νεανική Λογοτεχνία
Θωμάς 
Μανόπουλος
 Εικονογράφηση: ΣΤΑΘΗΣ

Λογοτεχνία για παιδιά.
Ο Θωμάς Μανόπουλος 
στο βιβλίο επιχειρεί να 
μεταθέσει σε κάποιο 
νησί που το κατοικούν 
ζώα έντομα και πουλιά, 
τα όσα σοβαρά και 
αστεία συμβαίνουν στην 
καθημερινή μας ζωή.

ISBN: 960-88906-0-8

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5 

Σελ.: 160, Λ. Τιμή: 11.49 €

Η τελευταία 
βουτιά του 
ανθυπασπιστή
Θωμάς 
Μανόπουλος

Ένα σατιρικό μυθιστόρημα 
επικεντρωμένο 
στη σοβαροφανή 
φαιδρότητα των 
ένστολων μηχανισμών, 
τις περίπλοκες 
και κερδοφόρες 
διασυνδέσεις τους και τις 
παράπλευρες απώλειες 
που αναπόφευκτα τις 
ακολουθούν.

ISBN 978-960-6750-33-5 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 200, Λ. Τιμή: 12.54 € 

Βίοι Γελοίων 
Τα έργα και οι λέρες
Γιώργος Γαλίτης

Ένα σατιρικό βιβλίο που 
βγάζει απίστευτο γέλιο!  
Ένα μοναδικό πνευματικό 
πόνημα που ρίχνει σκοτάδι 
στις πιο φωτεινές σελίδες 
της παγκόσμιας ιστορίας...

O ηθοποιός Γιώργος Γαλίτης 
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Από το 1983 συμμετείχε σε 
παραστάσεις ερασιτεχνικών 
θιάσων της πόλης, ενώ 
παράλληλα δημοσίευσε 
πολιτικές γελοιογραφίες. 
Σπούδασε στη Σχολή του 
Εθνικού Θεάτρου.

ISBN: 978-960-6750-09-0

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 152, Λ. Τιμή: 10.00 €

Ιός Πυριτίου
Μυθιστόρημα 
επιστημονικής 
φαντασίας
Selir Kyzpem

Ένα βιβλίο επιστημονικής 
φαντασίας ή ένας 
καθρέφτης ανεστραμμένων 
πολιτικοκοινωνικών 
μηνυμάτων;  Ένας 
πολιτισμός ο οποίος μέσα 
από τη συνειδητοποίηση 
των ανθρώπινων 
αδυναμιών και την παιδεία, 
καταφέρνει να φέρει την 
ειρήνη και την κατανόηση 
μεταξύ των ανθρώπων. 

ISBN: 960-88906-9-1

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 136, Λ. Τιμή: 11.49 €

Μην περάσεις 
το ποτάμι
Ερωτικό-πολιτικό 
μυθιστόρημα
Βέρα Πέτσα-Βασιλείου

Στα Τρίκαλα του 1960, 
κάπου στις όχθες του 
Ληθαίου, γεννιέται ένας 
μεγάλος έρωτας, που 
θα δοκιμάσει τις αντοχές 
του στα σκληρά παιχνίδια 
της τύχης, του μοιραίου 
χρόνου και της πολιτικής 
αναταραχής. 
Η Βέρα Πέτσα-Βασιλείου 
γεννήθηκε στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας. 
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ISBN 978-960-6750-48-9 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20,5 

Σελ.: 208, Λ. Τιμή: 11.60 €

Η ομίχλη 
έπεσε νωρίς 
στην Οδησσό
Μυθιστόρημα 
Γιάννης 
Καραγιάννης

Ένα ταξίδι στην Οδησσό της 
Ουκρανίας, λίγο μετά  
την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης,  
φέρνει τα πάνω-κάτω στην 
ζωή του Έκτορα  
και γίνεται αφορμή σκληρής 
αυτοκριτικής  
κι επαναπροσδιορισμού 
των στόχων της ζωής του.

ISBN: 978-960-89453-6-4

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 144, Λ. Τιμή: 12.54 €

Ακορντεόν, 
βιολί και 
φυσαρμόνικα
Πολιτικό 
μυθιστόρημα
Βασίλης Τσιράκης

O νίκος αφού ξεφύλλισε τις 
σελίδες της απογευματινής 
εφημερίδας μονολόγησε κι 
έπιασε το ακορντεόν. 
Η Ιρίνα έσφιξε στα χέρια 
της τη θήκη του βιολιού και 
κατέβηκε το πεζοδρόμιο.  
Ο Aιντίν καθισμένος 
ανακούρκουδα έπαιζε  
φυσαρμόνικα.

ISBN 978-960-6750-47-2 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20,5

Σελ.: 696, Λ. Τιμή: 22.00 €

Πλατεία 
Μπελογιάννη
Μυθιστόρημα εναλ-
λακτικής ιστορίας
Γιώργος Αλεξάτος

Σ’ αυτό το μυθιστόρημα 
εναλλακτικής Ιστορίας, η 
Λαοκρατία αναπολεί τα 
παιδικά, εφηβικά και νεανικά 
της χρόνια, και το συγκλονι-
στικό Κίνημα Επιτάχυνσης, 
στη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Ελλάδας. 

O Γιώργος Αλεξάτος γεννήθηκε 
στον Αστακό Ακαρνανίας το 
1956. Ασχολείται με τη μελέτη 
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

ISBN: 978-960-89453-7-1 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5 

Σελ.: 80, Λ. Τιμή: 6.30 €

ISBN: 978-960-6750-46-5 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 136, Λ. Τιμή: 14.77 € 

ISBN: 960-88484-5-8 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5 

Σελ.: 280, Λ. Τιμή: 12.00 €

ΥποΚριτικά 
Κείμενα
Σατιρικό παιχνίδι 
κακών προθέσεων
Νίκος Κουνενής

Κείμενα υποΚριτικού 
λόγου πάνω σε έργα 
και καταστάσεις που αν 
και ουδέποτε υπήρξαν, 
φωτογραφίζουν 
κάποιες φαιδρές και 
παράλογες όψεις της 
πραγματικότητας, 
καλλιτεχνικής και όχι μόνο. 

Κουφός είσαι 
ρε; Δεν ακούς;
Κουφές ιστορίες 
καθημερινής τρέλας 
Σοφία Κολοτούρου
Σκίτσα: Σπύρος Δερβενιώτης 

Σε αυτό το βιβλίο 
περιγράφονται κουφές 
ιστορίες καθημερινής 
τρέλας από τη ζωή ενός 
μεταγλωσσικά κωφού 
ανθρώπου. 

Η Σοφία Κολοτούρου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε 
στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. 
Έχει γράψει ποιητικές συλλογές 
και κάποια ποιήματά της έχουν 
μελοποιηθεί. 

Στους δρόμους 
του Μπακαρό 
H Αμίνα στη δίνη 
της ιστορίας
Μοχάμεντ Ούμαρ
Ένα επίκαιρο και καυστικό 
μυθιστόρημα το οποίο 
αναφέρεται στις συνθήκες  
που βιώνουν οι γυναίκες 
στις φτωχογειτονιές της 
νιγηρίας. 

Ο συγγραφέας γεννήθηκε το 
1958 στην Αζάρε της Νιγηρίας. 
Έχει σπουδάσει Πολιτικές 
Επιστήμες και δούλεψε ως 
δημοσιογράφος. Σήμερα ζει και 
εργάζεται στο Λονδίνο. 

Μετάφραση: Αγγελική Βάσιλα
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Η άλλη όψη 
της Ολυμπιάδας 
2004
Α-δέσποτες απόψεις 
για την Αθήνα  
και τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004
Πάνος Τότσικας

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται 
φωτογραφίες της Αθήνας, 
του 2004, κείμενα του 
συγγραφέα που έχουν κα-
τατεθεί σε διεθνή συνέδρια  
και τον τύπο, καθώς αφίσες 
και έντυπο υλικό της «Κα-
μπάνιας Αντι-2004».

ISBN: 960-88484-1-5

Χαρτόδετο, Σχήμα: 22.5x24 

Σελ.: 120, Λ. Τιμή: 15.00 €

ISBN: 960-88484-6-6

Χαρτόδετο, Σχήμα: 17x24

Σελ.: 224, Λ. Τιμή: 15.00 €

ISBN  978-960-6750-34-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ19 

Σελ.: 160, Λ. Τιμή: 12.00 €

ISBN: 978-960-6750-43-4

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 80, Λ. Τιμή:  5,90 €

Ο Γατόκηπος
Παιδικό Θέατρο
Νόπη 
Τσιτλακίδου

Μια καταπληκτική παιδική 
θεατρική παράσταση!
Όλα τα δύσκολα της ζωής 
μαζεμένα σ’ ένα γατόκηπο 
με αδέσποτες γάτες που 
βρίσκουν εκεί καταφύγιο. 
Γελάνε, κλαίνε, κάνουν 
σκανταλιές, συναντιούνται 
με τους φόβους τους, δο-
κιμάζουν τα απαγορευμένα 
και υπάρχουν πάντα λύσεις 
όταν νοιάζεσαι να συναντή-
σεις την αλήθεια…

Περιβαλλοντικές  
δράσεις  
για ανήσυχους 
ανθρώπους
Διαχρονικό 
Ημερολόγιο-Ατζέντα

53 εβδομάδες για να μει-
ώσουμε το περιβαλλοντι-
κό μας αποτύπωμα.  
Για να μην αλλάξει το κλί-
μα, ας αλλάξουμε εμείς.
Το ημερολόγιο είναι 
διαχρονικό (ημερομηνίες 
χωρίς ημέρες) ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιείται 
κάθε χρόνο.

Εδώ κάποτε…
Συμβολή  
στην ιστορία  
της Ηλιούπολης
Πάνος Τότσικας

Το βιβλίο αναφέρεται 
στην αρχαία και νεότερη 
ιστορία της περιοχής όπου 
βρίσκεται η σημερινή 
Ηλιούπολη. Στο βιβλίο 
καταγράφονται οι 
κοινωνικοί αγώνες ενάντια 
στους καταπατητές και 
διεκδικητές της δημόσιας 
γης της περιοχής. 
Περιλαμβάνονται κείμενα, 
χάρτες, αρχειακό υλικό.

ISBN: 978-960-6750-90-8, Χαρτόδετο

Σελίδες: 264, Σχήμα 16x23 cm, Λιανική τιμή: 15,00 €

Το πλήρες εγχειρίδιο της πρέφας
Το πιο πλήρες βιβλίο για την πρέφα στην Ελλάδα
Δημήτρης Κούρτης - Σπύρος Τσοβόλας

Τα χαρακτηριστικά που έχει το νέο αυτό βιβλίο είναι τα εξής δύο:
α)  Απευθύνεται σε όλους τους παίκτες της πρέφας, από μη έμπειρους 

μέχρι και τους πολύ δυνατούς παίκτες. Αλλά επίσης είναι ένα άριστο 
βοήθημα για αυτούς που επιθυμούν να μάθουν πρέφα. Πιστέψτε με, 
θα λατρέψετε αυτό το παιγνίδι.

β)  Αναπτύσσει όλα τα θέματα (αγορά, εκτέλεση και άμυνα) διεξοδικά και 
περιγράφονται με τη σειρά όλες οι διαδικασίες σκέψης και ανάλυσης, 
από την στιγμή που ο παίκτης θα πάρει τα χαρτιά στο χέρι του, 
μέχρι να παιχτεί και το τελευταίο χαρτί της διανομής. Τα πολλά 
παραδείγματα που παρατίθενται σε κάθε φάση διευκολύνουν 
αφάνταστα την κατανόηση και την εμπέδωση της θεωρίας.A
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ΜπεΕΛΛάΣ
Η εθνική μας 
κωμωδία
Ντίνος 
Σπυρόπουλος

Αμοίρου 
Οδύσσεια
Κωμικοτραγωδία
Ντίνος 
Σπυρόπουλος

Είμαι Χάλια
Δραματική κωμωδία
Ντίνος 
Σπυρόπουλος

ISBN: 978-960-6750-86-1

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 44, Λ. Τιμή: 6.00 €

ISBN: 978-960-6750-54-0

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 84, Λ. Τιμή:  8.00 €

ISBN: 978-960-6750-22-9

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 44, Λ. Τιμή: 6.00 €

ISBN: 978-960-6750-16-8

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14χ20.5 

Σελ.: 88, Λ. Τιμή: 6.00 €

ΜπεΕλλάς; 
Από το Bella;  
Ωραία Ελλάς; 
ΜπεΕλλάς; 
Από το μπεεε των προβάτων; 
ΜπεΕλλάς; 
Απ’ το μπελά που μας βρήκε;

Όλα μαζί και τίποτα. Και το ένα και το άλλο.  
Και ωραίοι και πρόβατα.
Από μια χώρα που κάποτε όλοι είχαν και το έδειχναν 
σε μια χώρα που πλέον δεν έχουμε και φαίνεται.
Και η φωτογραφία είναι από εκείνη την εποχή 
που ακόμα και τα σακάκια άνθιζαν.

Το έργο δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. 
Ούτε και η πραγματικότητα ασχολήθηκε ποτέ μαζί του. 
Όπως όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς έτσι κι εγώ έπρεπε 
να καταθέσω στην παγκόσμια λογοτεχνική κοινότητα 
την δικιά μου Οδύσσεια. 
Μετά τον Όμηρο, τον Τζέιμς Τζόις και τον Καζαντζάκη 
ήρθε και η σειρά μου. 
Τώρα αν εσείς ανάμεσα σε χιλιάδες βιβλία διαλέξατε 
την δικιά μου Οδύσσεια, τι να σας πω. 
Κανείς δεν είναι τέλειος. 
Κάποια απάντηση θα είχε ο Φρόιντ για την περίπτωσή 
σας αλλά που να τον βρούμε τώρα. 
Μετά την ανάγνωση του έργου τα χρήματα δεν 
επιστρέφονται. Καλά να πάθετε.

Μια θεατρική παράσταση για τον γάμο.  
Μια δραματική κωμωδία!
Ο Γάμος είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι τυχαίο που το 
ονόμασαν έτσι. Μυστήριο για την εκκλησία αλλά και 
μυστήριο με την αστυνομική έννοια. 
Πολλοί κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να λύσουν 
αυτό τον γόρδιο δεσμό.Τι είναι ο γάμος;
Ακροβατώντας μεταξύ κωμωδίας και δράματος ο 
ντίνος Σπυρόπουλος προσπαθεί να διαβάσει την 
ψυχολογία μιας γυναίκας που βρίσκεται σε ένα 
σταυροδρόμι ηλικιακό και συναισθηματικό.
Είναι χάλια. Όμως ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; 
Άραγε υπάρχει απάντηση;

Γκόλφω 
Forever
Ειδυλλιακή παρωδία 
του βουνού  
και της στάνης
Ντίνος 
Σπυρόπουλος

Μια παρωδία του γνωστού έργου, στην Ελλάδα του 
σήμερα.
Με βάση το γνωστό κλασικό έργο του Σπυρίδωνα 
Περεσιάδη «Γκόλφω» (γράφτηκε το 1893),  
ένας θίασος αποφασίζει να ανεβάσει μια άλλη Γκόλφω, 
με φόντο ένα χωριό του 2008. 
Το να παρωδήσεις ένα θρυλικό έργο δεν είναι εύκολο 
πράγμα, αλλά μια μεγάλη πρόκληση. 
Ποια είναι η Γκόλφω; 
Μήπως η Ελλάδα; 
Μήπως η χαμένη μας ταυτότητα;
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Το Αγγελογοργονάκι …και οι πειρατές
Γιώργος Μπέσιας
Ζωγραφική: Ισμήνη Μπονάτσου
ISBN: 960-6660-00-1, Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 22.5x23.5 

Σελίδες: 36, έγχρωμο με δώρο CD, Λιανική τιμή: 14.63 €

Της Ζωής τα μυστικά.  
Εξυπνάδα, υγεία, χαρά, όλα μες στα 
φαγητά
Λίλιαν Δούμα 
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
ISBN: 960-6660-05-2, Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 22.5x23.5 

Σελ.:32, έγχρωμο με δώρο CD & αφίσα, Λιανική τιμή: 11.49 €

Η απαγωγή του Λούλη
Ελένη Ζάχου
Εικονογράφηση: Δ. Οικονομίδης & Ε. Ακρίβου
ISBN 960-6660-06-0, Σκληρό εξώφυλλο, Σχήμα: 22.5x23.5 

Σελίδες:32, έγχρωμο, Λιανική τιμή: 10.45 €

Η χαμένη Αλφαβήτα - Οι πειρατές της 
Μεσογείου είναι του νηπιαγωγείου!
Φωτεινή Τσάμπρα – Ζωή Σκαλίδη
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή 
ISBN: 978-960-6660-13-9, Σκληρό εξώφυλλο 

Σχήμα: 22.5x23.5, Σελ.: 44 με δώρο CD, Λιανική τιμή: 14.63 €

Το νησί των αριθμών
Φωτεινή Τσάμπρα – Ζωή Σκαλίδη
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή 
ISBN: 978-960-6660-12-2, Σκληρό εξώφυλλο 

Σχήμα: 22.5x23.5, Σελ.:36, με δώρο CD, Λιανική τιμή: 14.63 €

to χωριό της Άλφα Βήτα
Αλεξία Αλεξίου
Εικονογράφηση: Δ. Οικονομίδης & Ε. Ακρίβου
ISBN: 978-960-6660-14-6, Σκληρό εξώφυλλο

Σχήμα: 22.5x23.5, Σελίδες: 36, Λιανική Τιμή: 10.00 €

Η Λιογέννητη κι ο Κωνσταντής
Βασίλης Γρίβας
ISBN: 960-6660-09-5, Σκληρό εξώφ.: 21x27.5

Σελίδες: 36, Λιανική τιμή: 11.49 €

Το ταξίδι της μαγικής μαργαρίτας…
Σοφία Δήμου
Εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη
Μουσική-αφήγηση-τραγούδι: Παντελής Θαλασσινός
Τραγούδι: Φαίδρα Θαλασσινού, Στίχοι: Ηλίας Κατσούλης
ISBN: 978-960-6660-10-9, Σκληρό εξώφυλλο

Σχήμα: 22.5x23.5, Σελ.:24, με δώρο CD, Λιανική τιμή: 11.49 €

Μια τρελή ποντικοοικογένεια 
Φωτεινή Τσάμπρα – Ζωή Σκαλίδη
Φωτογραφίες: Ελευθερία Κουσιάκη 
Εικονογράφηση εξωφύλλου: Ίρις Σαμαρτζή
ISBN: 978-960-6660-17-7, Σκληρό εξώφυλλο, Σελίδες: 48 

Σχήμα: 20,5x28,5, Λ.Τ.: 16,00 € με δώρο cd

Η πεταλούδα, το κορίτσι, ο δράκος  
και τα όνειρα...
Άννα Σάντσεζ Κόουσο
Eικονογράφηση: Αρτούρο Λακάλ Ρουίζ
ISBN: 978-960-6660-18-4, Σκληρό εξώφυλλο, Σελίδες 40 

Σχήμα: 23,5χ22,5, Λιανική τιμή: 11.00 €

Στη Συνεδρία
Λογοτεχνική διαδρομή στο χώρο της ψυχοθεραπείας
Κατερίνα Τριανταφύλλου
ISBN: 960-6650-04-4
Χαρτόδετο,  Σχ.: 14x20.5

Σελίδες: 168, Λιανική τιμή: 9.40 €

Βγες από τη δύσκολη θέση… 
Συμβουλές για μικρά & καθημερινά 
προβλήματα
Μαρία Σταμέλλου 
ISBN: 960-6660-03-6
Χαρτόδετο, Σχήμα: 10.5x17

Σελίδες: 80, Λιανική τιμή: 4.79 €

Οδηγός των έργων του αρχαίου 
ελληνικού θεάτρου. 
Τραγωδία-Κωμωδία (Ελληνικά & Αγγλικά)
Ελένη Νικολαΐδου-Χρήστος Κάτσικας
ISBN: 960-6660-07-9, Σχήμα: 14x20.5 , Σελίδες: 248

Λιανική Τιμή: 15.00 €

η άλλη πρόταση στο παιδικό βιβλίο
Mε τη σειρά «κοινωνικά παραμύθια» για παιδιά, μια κατηγορία βιβλίων που συμβάλλει  

στην ανάπτυξη στάσης ζωής των παιδιών με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και ομαδικό 

πνεύμα. Έχουν ευρύτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες, 

οπτικοακουστικά μέσα, αφίσες ή χαρτοκοπτικές δραστηριότητες.
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Φτιάχνω το δικό μου 
θέατρο σκιών

σετ 1
Ζωγραφίζω & παίζω με τις 
φιγούρες του Καραγκιόζη 
φιγούρες του Τάσου Κώνστα
ISBN: 978-960-6660-20-7
20 σκληρά χαρτόνια

Σχήμα: Α4, Λιανική τιμή: 8.00 €

Φτιάχνω το δικό μου 
θέατρο σκιών

σετ 2 
Ο Καραγκιόζης στους πλανήτες
φιγούρες του Τάσου Κώνστα
ISBN: 978-960-6660-19-1
20 σκληρά χαρτόνια 

Σχήμα: Α4, Λιανική τιμή: 8.00 €

Φτιάχνω το δικό μου 
θέατρο σκιών

σετ 3 
Ο Μέγα Αλέξανδρος  
και το καταραμένο φίδι
φιγούρες του Τάσου Κώνστα
20 σκληρά χαρτόνια 

Σχήμα: Α4, Λιανική τιμή: 8.00 €

Ο Κώστας και  
η Καίτη στη χώρα  
της προπαίδειας
Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
για παιδιά με μαθησιακές 
δυσκολίες
Μανίνα Καούκη

Η Προπαίδεια είναι ένα από το 
δυσκολότερα απομνημονευτικά 
κομμάτια των μαθηματικών. 
Βασικό εργαλείο μας αποτελεί 
η συνεχής ανατροφοδότηση με 
διάφορα είδη ασκήσεων. Εδώ 
ακριβώς στηρίζεται και αυτό 
το βιβλίο, μία πλούσια γκάμα 
ασκήσεων σε συνδυασμό με 
την ξεκούραστη σχεδίαση, το 
καθιστούν μία αποτελεσματική 
μέθοδο για εκμάθηση, θέλοντας 
να εμβαθύνει στην μνήμη εργασίας 
και να εγκαταστήσει εκεί την 
προπαίδεια.
• Ενισχύει την Μνήμη Εργασίας.
• Βοηθάει στην συγκέντρωση.
•  Ενισχύει στο Δομικό, 

Φωνολογικό & Σημασιολογικό 
τμήμα.

• Βοηθάει στον Προσανατολισμό
• Οπτικοκινητικό συντονισμό
• Τεχνικές Απομνημόνευσης
• Αντίληψη Πλαισίου
•  Αντιληπτική Διάκριση των 

αριθμών

Δυσκολεύομαι στα 
δίψηφα σύμφωνα 
και φωνήεντα
Μανίνα Καούκη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς 
και ειδικούς. Είναι ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
με έτοιμα φύλλα εργασίας. 
Διαθέτει πλήθος δομημένων 
ασκήσεων, ώστε να αντιμετωπίσει 
δυσκολίες στο σχηματισμό 
λέξεων, προτάσεων αλλά και 
κειμένων. Αφορά μαθητές που 
αντιμετωπίζουν γενικευμένες και 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον 
γραπτό αλλά και στον προφορικό 
λόγο. 
Πρόγραμμα αντιμετώπισης: 
• Ορθογραφία
• Φωνολογική συνειδητοποίηση
• Ανάγνωση
•  Αναγνωστική κατανόηση λέξεων 

– προτάσεων – κειμένων
• Οπτικοκινητικός συντονισμός
• Μνήμη
• Έκφραση – Άρθρωση
• Οπτική διάκριση
• Προσανατολισμός στη γραφή
• Ακουστική μνήμη
• Φωνολογική γραφή

ISBN: 978-960-6660-25-5

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16χ23.5 

Σελίδες: 104, Λιανική Τιμή: 13.50 €

ISBN: 978-960-6660-26-9

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16χ23.5 

Σελίδες: 104, Λιανική Τιμή: 13.50 €

Ε Ι Δ Ι Κ Η  α γ Ω γ Η
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.  Οι λειτουργίες του κράτους  
σε περίοδο κρίσης. 

 Θεωρία & ελληνική εμπειρία, 
 1ο Επιστ. Συν., 1990, 

 Σελίδες: 336,  Λιανική Τιμή: 18 €

2.  Το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. 
  Οικονομικές, κοινωνικές & πολιτικές διαστάσεις, 
 2ο Επιστ. Συν., 1991, 

 Σελίδες: 456,  Λιανική Τιμή: 18 €

3.  Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα, 
 3ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1993

 Σελίδες: 768,  Λιανική Τιμή: 18 €

4.  Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη 
μεταπολεμική περίοδο (1945-1967)

 4ο Επιστ. Συν., 1994, 

 Σελίδες: 900,  Λιανική Τιμή: 18 €

5.  Όρια και σχέσεις δημοσίου ιδιωτικού
 5ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

 Σελίδες: 674,  Λιανική Τιμή: 18 €

6.  Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός 
αποκλεισμός

 6ο Επιστημονικό Συνέδριο, 1996

 Σελίδες:  784,  Λιανική Τιμή: 18 €

7.  Δομές & σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα 
 7ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2000

 Σελίδες: 887,  Λιανική Τιμή: 18 €

8.  Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη 
σημερινή Ελλάδα

 8ο Επιστ. Συν., 2001, 

 Σελίδες: 604,  Λιανική Τιμή: 20 €

9.  Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα  
(1980-2001)

 9ο Επιστημονικό Συνέδριο, 2004, 

 Σελίδες: 723,  Λιανική Τιμή: 20 €

10. Εργασία, πολιτική και εργατικά συνδικάτα  
στην Ελλάδα (1980-2004)

 10ο Επιστ. Συν. 2007, 

 Σελίδες: 608,  Λιανική Τιμή: 35 €

11. Δημοκρατία και κρατικές πολιτικές στην Ελλάδα
 11ο Επιστημονικό Συνέδριο 2008

 Σελίδες: 520,  Λιανική Τιμή: 35 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1. Σταύρος Ιωαννίδης
 Ανταγωνισμός, αγορά & δημοκρατία.
 Μια κριτική της νεοαυστριακής οικονομικής 

θεωρίας, 1992

 Λιανική Τιμή: 20 €

2.  Μανόλης Αγγελίδης
 Φιλελευθερισμός: κλασικός και νέος. Ζητήματα 

συνέχειας και ασυνέχειας στο φιλελεύθερο 
επιχείρημα, 1993

 Λιανική Τιμή: 15 €

3.  Διονύσης Γράβαρης
 Εκπαίδευση και πολιτική οικονομία. 
 Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής στους A.Smith, 

J.S.Mill και Α.Marshall, 1994, 

 Λιανική Τιμή: 15 €

4.  Διονύσης Δρόσος
 Αγορά και κράτος στον A.Smith. Kριτική στην 

αναδρομική θεμ. του νεοφιλελευθερισμού, 1994

 Λιανική Τιμή: 15 €

5.  Μανόλης Αγγελίδης
 Η γένεση του φιλελευθερισμου. Προβλήματα 

σύστασης του πολιτικού σε θεωρίες του 
κοινωνικού συμβολαίου: Thomas Hobbes-John 
Locke, 1994

 Λιανική Τιμή: 20 €

Ίδρυμα ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Διαθέτουμε και διανέμουμε τα παρακάτω βιβλία  

του «Ιδρύματος ΣΑΚΗ ΚΑρΑΓΙΩρΓΑ»:
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6.  Ιόλη Πατέλλη
 Η φιλοσοφία του Hobbes. Λόγος και αιτιότητα στη 

νέα φυσική και πολιτική επιστήμη, 1995, 

 Λιανική Τιμή: 20 €

7.  Κώστας Σταμάτης
 Αστική κοινωνία, δικαιοσύνη  

και κοινωνική κριτική, 1995, 

 Λιανική Τιμή: 20 €

8.  Διονύσης Γράβαρης
 Κρίση του κοινωνικού κράτους  

και νεωτερικότητα, 1997

 Λιανική Τιμή: 20 €

9.  Δημήτρης Χαραλάμπης
 Δημοκρατία και παγκοσμιοποίηση, 1998,

 Λιανική Τιμή: 20 €

10.  Θανάσης Μανιάτης / Περσεφόνη Τσαλίκη / 
Λευτέρης Τσουλφίδης

 Ζητήματα πολιτικής οικονομίας. Η περίπτωση της 
Ελλάδας, 1999

 Λιανική Τιμή: 20 €

11. Θανάσης Γκιούρας
 Φορολογία και πολιτική. Πολιτικοοικονομική 

προβληματική και δημοσιονομική σκέψη,  
2000

 Λιανική Τιμή: 20 €

12. Ηλίας Γεωργαντάς
 Τοπικό κράτος και τοπικότητα. 
 Στα ίχνη δύο συζητήσεων, 2002, 

 Λιανική Τιμή: 20 €

13. Απόστολος Πανταζής
 Η γένεση του μεθοδολογικού ατομισμού στις 

κοινωνικές επιστήμες. Προβλήματα κατασκευής 
κοινωνιολογικών και οικονομικών εννοιών,  
2005

 Λιανική Τιμή: 20 €

14. Θωμάς Νουτσόπουλος
 Διαλεκτική και αξίες. Προβλήματα ανάλυσης 

διαλεκτικών εννοιών στο έργο των Hegel και Marx, 
2005

 Λιανική Τιμή: 20 €

15. Λία Μελά
 John Rawls. Η προβληματική του συμβολαίου, 

2007

 Λιανική Τιμή: 20 €

16. Σπύρος Γάγγας
 Κοινωνία & ηθική. Αξίες και νεωτερικότητα  

στην κοινωνιολογία και την επιστημολογία του 
Émile Durkheim, 2008

 Λιανική Τιμή: 25 €

17. Μάρκος Τσέτσος
 Εθνικισμός και λαϊκισμός στην νεοελληνική 

μουσική. Πολιτικές όψεις μιας πολιτισμικής 
απόκλισης, 2012, 

 Λιανική Τιμή: 15 €

18. Μ. Αγγελίδης/Κ. Ψυχοπαίδης (επιμ.), 
 Κείμενα πολιτικής θεωρίας και θεωρίας  

της πολιτικής, 2015

 Λιανική Τιμή: 20 €

19. Στέργιος Μήτας 
 Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή δικαίου,  

2016

 Λιανική Τιμή: 15 €

20. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος 
 Η χαμένη συναίνεση, Κοινωνικό Κράτος, 

Καπιταλισμός, Δημοκρατία, 2016

 Λιανική Τιμή: 15 €

21. Aγγελική Παπαθανασίου 
 O Mαρξ της κριτικής, Βίος και πειθάρχηση  

στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα,  
2016

 Λιανική Τιμή: 20 €
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O Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος γεν-
νήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Σπούδα-
σε Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπι-
στήμιο του Warwick. Εκπόνησε διδακτο-
ρική διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
πάνω στο Κοινωνικό Κράτος, με υπο-
τροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο-
φιών, ενώ στο ίδιο πανεπιστήμιο δίδαξε 
Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής και τώρα 
διδάσκει Πολιτική Επιστήμη. Στις δημο-
σιεύσεις του περιλαμβάνονται οι τόμοι 
Στα Μονοπάτια του Αντόνιο Γκράμσι: 
Πολιτική και Πολιτισμός από το Έθνος-
Κράτος στην Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, 
Θεμέλιο, 2010, (συνεπιμέλεια με Γιάννη 
Βούλγαρη) και Νεολαία και Οικονομικές 
Κρίσεις στην Ελλάδα, 1929 και 2008, 
Αθήνα, Gutenberg, 2016, (συνεπιμέλεια 
με Δέσποινα Παπαδημητρίου και Ζήσιμο 
Συνοδινό). 

κυκλοφορούν από το 
Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα

1.	 Σταύρος	 Ιωαννίδης, Ανταγωνισμός, αγορά 
και δημοκρατία. Μια κριτική της νεοαυστρια-
κής οικονομικής θεωρίας, 1992

2.		 Μανόλης	Αγγελίδης, Φιλελευθερισμός: κλα-
σικός και νέος. Ζητήματα συνέχειας και ασυ-
νέχειας στο φιλελεύθερο επιχείρημα, 1993

3.		 Διονύσης	Γράβαρης, Εκπαίδευση και πολιτι-
κή οικονομία. Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής 
στους A.Smith, J.S.Mill και Α.Marshall, 1994

4.		 Διονύσης	 Δρόσος, Αγορά και κράτος στον 
A.Smith. Κριτική στην αναδρομική θεμελίω-
ση του νεοφιλελευθερισμού, 1994

5.		 Μανόλης	Αγγελίδης, Η γένεση του φιλελευ-
θερισμου. Προβλήματα σύστασης του πολιτι-
κού σε θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου: 
Thomas Hobbes-John Locke, 1994

6.  Ιόλη	Πατέλλη, Η φιλοσοφία του Hobbes. Λό-
γος και αιτιότητα στη νέα φυσική και πολιτική 
επιστήμη, 1995

7.		 Κώστας	Σταμάτης,	Αστική κοινωνία, δικαιο-
σύνη και κοινωνική κριτική, 1995

8.		 Διονύσης	 Γράβαρης,Κρίση του κοινωνικού 
κράτους και νεωτερικότητα, 1997

9.		 Δημήτρης	Χαραλάμπης, Δημοκρατία και πα-
γκοσμιοποίηση, 1998

10.	Θανάσης	Μανιάτης	/	Περσεφόνη	Τσαλίκη	/	
Λευτέρης	 Τσουλφίδης, Ζητήματα πολιτικής 
οικονομίας. Η περίπτωση της Ελλάδας, 1999

11.	Θανάσης	Γκιούρας, Φορολογία και πολιτική. 
Πολιτικοοικονομική προβληματική και δημο-
σιονομική σκέψη, 2000

12.	Ηλίας	 Γεωργαντάς, Τοπικό κράτος και τοπι-
κότητα. Στα ίχνη δύο συζητήσεων, 2002

13. Απόστολος	Πανταζής, Η γένεση του μεθοδο-
λογικού ατομισμού στις κοινωνικές επιστή-
μες. Προβλήματα κατασκευής κοινωνιολογι-
κών και οικονομικών εννοιών, 2005

14. Θωμάς	Νουτσόπουλος, Διαλεκτική και αξίες. 
Προβλήματα ανάλυσης διαλεκτικών εννοιών 
στο έργο των Hegel και Marx, 2005

15. Λία	Μελά, John Rawls. Η προβληματική του 
συμβολαίου, 2007

16.	 Σπύρος	 Γάγγας, Κοινωνία και ηθική. Αξίες 
και νεωτερικότητα στην κοινωνιολογία και 
την επιστημολογία του Émile Durkheim, 2008

17.	Μάρκος	 Τσέτσος	 Eθνικισμός και λαϊκισμός 
στη νεοελληνική μουσική, Πολιτικές όψεις 
μιας πολιτισμικής απόκλισης, 2011

18.	Μ.	 Αγγελίδης/Κ.	 Ψυχοπαίδης (επιμ.), Κεί-
μενα πολιτικής θεωρίας και θεωρίας της πο-
λιτικής, 2015

19.	Στέργιος	Μήτας	Η αλληλεγγύη ως θεμελιώ-
δης αρχή δικαίου, 2016

20.	Aγγελική	Παπαθανασίου	O Mαρξ της κριτι-
κής, Βίος και πειθάρχηση στον καπιταλιστικό 
παραγωγικό κανόνα, 2016
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Κοινωνικό Κράτος,  
Καπιταλισμός, Δημοκρατία 

η χαμένη 
συναίνεση

Κοινωνικό Κράτος,  
Καπιταλισμός, 

Δημοκρατία 

Πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που οι κοινωνίες της Δύ-
σης είναι πολύ πλουσιότερες απ΄ ό,τι ήταν τη δεκαετία 
του ’70 και ταυτόχρονα διαθέτουν μικρότερης κλίμακας 
Κοινωνικό Κράτος σε σύγκριση με το παρελθόν, αυτό 
να βρίσκεται αντιμέτωπο με το διαρκές φάντασμα της 
λιτότητας; Η απάντηση βρίσκεται στη μορφή της συναί-
νεσης που διαμορφώνεται σε κάθε ιστορική περίοδο 
ανάμεσα στον καπιταλισμό και τη δημοκρατία. 

Το βιβλίο αυτό αναλύει τις διαφορετικές μορφές που 
παίρνει αυτή η σχέση τη μεταπολεμική περίοδο ανα-
τρέχοντας στις θεωρίες που διατυπώθηκαν γύρω από 
το Κοινωνικό Κράτος, με έμφαση  στις διαδρομές που 
ακολουθεί η νομιμοποίηση του τελευταίου από την επο-
χή της συγκρότησης του μέχρι την τελευταία καπιταλι-
στική κρίση. 
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H Aγγελική Παπαθανασίου γεννή-
θηκε το 1982 στη Λάρισα. Σπούδασε 
πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, όπου και πραγματοποίη-
σε τις μεταπτυχιακές της σπουδές ως 
υπότροφος του ΙΚΥ. Το 2015 ανακη-
ρύχθηκε Διδάκτωρ Πολιτικής Θεωρίας.  
Ο Μαρξ της Κριτικής αποτελεί μια ελα-
φρώς επεξεργασμένη μορφή της διδα-

κτορικής της διατριβής.  
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Δημοκρατία, 2016
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Βίος και πειθάρχηση 
στον καπιταλιστικό παραγωγικό κανόνα 

Ανατρέχοντας στο σύνολο του μαρξικού έργου, η πα-
ρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει την ύπαρξη μιας 
κεντρικής προβληματικής που διαπερνά τόσο τις πρώ-
ιμες όσο και τις ώριμες στιγμές της σκέψης του Μαρξ. 
Πρόκειται για την κριτική της βιοπολιτικής λειτουργίας 
του κεφαλαίου, προβληματική η οποία αναφέρεται στην 
κοινωνική λειτουργία του κεφαλαίου ως ενός πλέγμα-
τος σχέσεων εξουσίας και εκμετάλλευσης που συγκρο-
τούνται ιστορικά και προσιδιάζουν ως τέτοιες αποκλει-
στικά στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Διαμέσου 
μιας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα τόσο στα «άδυτα 
της παραγωγής» όσο και εκτός της άμεσης παραγω-
γικής διαδικασίας, οι σχέσεις αυτές εγγράφονται στην 
ίδια την ύπαρξη του παραγωγικού υποκειμένου, σταθε-
ροποιώντας την ταξική κυριαρχία στις νεώτερες κοινω-
νίες. 

Κάνοντας την εμφάνισή της ήδη στα 1843, η εν λόγω 
προβληματική βρίσκει την πλήρη της ανάπτυξη στο 
ώριμο μαρξικό έργο και ειδικότερα στο πλαίσιο της 
κριτικής των μορφών της καπιταλιστικής συνεργασί-
ας, όπου καταδεικνύονται οι τεχνικές για την υπαγωγή 
και πειθάρχηση των παραγωγικών υποκειμένων στον 
καπιταλιστικό (ανα)παραγωγικό κανόνα και αναλύεται ο 
ιστορικός ρόλος της κρατικής εξουσίας στην εμπέδωση 
του κανόνα αυτού. 
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κείμεναπολιτικής  
οικονομίαςκαιθεωρίας

τηςπολιτικής  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Μανόλης Αγγελίδης - Κοσμάς Ψυχοπαίδης

κείμεναπολιτικής  
οικονομίας 
καιθεωρίας

τηςπολιτικής  

Στα κείμενα που περιλαμβάνονται στη συλλογή αυτή 
παρακολουθούμε την πορεία προς τη συγκρότηση μιας 
ενιαίας κοινωνικής επιστήμης ως πολιτικής οικονομίας, 
από τις πρώτες προσπάθειες έως την αμφισβήτηση και 
την υπονόμευση της, στις σύγχρονες προσεγγίσεις του 
20ού αιώνα. 

Η αλλαγή αυτή συνιστά ταυτόχρονα και μια αλλαγή 
στη μέθοδο. Στις απαρχές της επιστήμης της πολιτικής 
οικονομίας, εθεωρείτο αυτονόητη η σύνδεση των 
προβλημάτων της αγοράς και της πολιτικής με μια 
ηθική θεωρία της ευδαιμονίας, ενώ οι σύγχρονες 
τοποθετήσεις χαρακτηρίζονται από την αποσύνδεση 
των προβλημάτων περιγραφής των κοινωνικών 
επιστημών από αξιολογήσεις. 

Η αποσύνδεση αυτή και η αμφισβήτηση της ενότητας 
της πολιτικής οικονομίας ως ηθικής επιστήμης έχει 
οδηγήσει σε αντίστοιχη αμφισβήτηση του ίδιου του 
αντικειμένου της κοινωνίας.
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εθνικισμόςκαι
λαϊκισμός

στηνεοελληνική
μουσική

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, και σε 
αντίθεση με τις άλλες τέχνες, η έντεχνη μουσική βρίσκεται στο 
απόλυτο περιθώριο του κοινωνικού και πολιτειακού ενδια-
φέροντος. Η άγνοια, η αδιαφορία ακόμα και η εχθρότητα με 
την οποία αντιμετωπίζεται, είναι η άλλη όψη του διαχρονικού 
ελλείμματος εθνικής πολιτικής σε σχέση με αυτήν. Η Ελλάδα 
παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος δεν δια-
σφαλίζει τη δωρεάν μουσική παιδεία των πολιτών της σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δεν στηρίζει τους βασικούς 
θεσμικούς όρους αναπαραγωγής της.

Ένα άλλο σύμπτωμα της απόκλισης από τις ευρωπαϊκές πρα-
κτικές, είναι η μετεξέλιξη της λαϊκής και λαϊκότροπης μουσικής 
σε αυθεντικό εκφραστή του νεοελληνικού αστισμού και στη 
μοναδική μουσική πρακτική που αναγνωρίζεται άνευ όρων 
από την ελληνική πολιτεία και κοινωνία.

Η μελέτη αυτή επιδιώκει μία πρώτη διερεύνηση των κοινωνι-
κών, πολιτικών και ιδεολογικών παραγόντων της παραπάνω 
απόκλισης. Εστιάζει στο θεωρητικό έργο δύο εκ των πρω-
ταγωνιστών της νεοελληνικής μουσικής, του Μανώλη Καλο-
μοίρη και του Μίκη Θεοδωράκη, με αναφορά στη σύγχρονη 
θεωρητική συζήτηση περί εθνικισμού και λαϊκισμού, και σε 
μία προσπάθεια ανάδειξης όχι μόνο των θεωρητικών αντιφά-
σεων, αλλά και των πράξεων και παραλείψεων που οδήγησαν 
στην οριστική επικράτηση του αισθητικού λαϊκισμού στα πράγ-
ματα της μουσικής.
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Η O Μάρκος Τσέτσος (γεν. 1968) είναι 

Αναπληρωτής Καθηγητής Αισθητικής 
της Μουσικής στο Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι μέλος της γραμματείας σύνταξης 
του περιοδικού Μουσικολογία, 
επιστημονικός συνεργάτης του 
περιοδικού Αξιολογικά και τη μουσικής 
εγκυκλοπαίδειας Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart (MGG). Έχει δημοσιεύσει 
τα βιβλία: Βούληση και ήχος.  
Η μεταφυσική της μουσικής στη 
φιλοσοφία του Σοπενχάουερ (Εστία 
2004), Έγελος, Η αισθητική της 
μουσικής (μετάφραση & επίμετρο, 
Εστία 2002) και Hanslick, Για το ωραίο 
στη μουσική (μετάφραση & επίμετρο, 
Εξάντας 2003). 

Από το 1981 έχει αναπτύξει αξιόλογη 
καλλιτεχνική δραστηριότητα ως 
αρχιμουσικός και κιθαριστής. 
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Πάρ  ́τα μωρή άνεργη!
Κυριακή Μαγεμένη

Aπό την blogger Μάγισσα Κίρκη στο χαρτί...
Αύθονο γέλιο, σύγχρονη πραγματικότητα,  
νεανική ματιά.
Αν πιστεύεις στα παραμύθια, κακώς κρατάς αυτό το 
βιβλίο. Εδώ μέσα η σύγχρονη Μάγισσα Κίρκη είναι 
άνεργη με ωροσκόπο blogger, Αφροδίτη στους πρώην 
και Ήλιο στο ΠΑΣΟΚ που της κόβει 14-να’ ναι-οι-
ώρες-τους-μισθούς. 
Τα δε γουρούνια έγιναν εργοδότες, ο Οδυσσέας 
στέλνει friend requests στους Λαιστρυγόνες και το 
νησί του έχει γεμίσει πακιστανούς μικροπωλητές με 
υπηκοότητα ελληνική και ιθαγένεια χασαποσέρβικη. 

H Kυριακή Mαγεμένη γεννήθηκε στην Aθήνα.   
Μπορείτε να την απολαύσετε στο blog  
www.magissa-kirki.blogspot.com

Παράφρον Κρέας
Κωλόγρια

Από την blogger «Κωλόγρια» στο χαρτί...
Έξυπνο, πραγματικό, πολυσύνθετο...
Η Κωλόγρια είναι ένα διαταραγμένο άτομο με ελαφριά 
τάση προς σχιζοφρένεια που μιλάει πολύ, σιχαίνεται να 
δουλεύει και σπουδάζει συνέχεια.  
Έχει μάθει ως τώρα πώς να κάνει ρούχα, πώς να παίζει 
θέατρο, πώς να γίνει υπουργός πολιτισμού, πώς να 
στέλνει άλλους διακοπές, πώς να κάνει μασάζ, πώς να 
γράφει και να επιμελείται κείμενα, πώς να πλέκει και 
πώς να πρήζει τ’ απόκρυφα των ανθρώπων. 
Το πρώτο της βιβλίο έχει την γραφή του blogger, μια 
απίθανη ιστορία πολλαπλών επιλογών και πλοκών. 
Ο αναγνώστης επιλέγει την εξέλιξη και το τέλος που 
θέλει. Επειδή η ζωή δεν είναιο μονόδρομος...

Την Κωλόγρια μπορείται να την απολάυσεται και στο  
http://kwlogria.wordpress.com/

falimento books

Τα κείμενα και γραπτά των bloggers δεν είναι έντεχνος λόγος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

λόγος καυστικός, σατιρικός, αυτοκαταστροφικός, αποκαλυπτικός. Το νέο εγχείρημα των 

εκδόσεών μας με τον διακριτικό τίτλο Fallimento books περιλαμβάνει τέτοια κείμενα, τα οποία 

δοκιμάζουμε να εξαπλώσουμε πέρα από τους επισκέπτες των blog.



Βιβλία - Περιοδικά - Εφημερίδες
Διαφημιστικά έντυπα
Εκδόσεις - Επιμέλειες
Ψηφιακές εκτυπώσεις
Κάρτες - Αφίσες - Flyers
Τιμοκατάλογοι - Μενού
Δημιουργία μακέτας
Εταιρική ταυτότητα
Βanner - Roll up
Βιβλιοδεσίες (κολλητά / ραφτά)
Καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες

Κιάφας 3&Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα
τ.: 210 38 13 838 | 210 38 10 502 | 210 38 39 711 

f: 210 38 39 713, e-mail: info@synthesi-print.gr
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Οκτωβριανή Επανάσταση
Η ιστορία της σε κόμικ

Τα ιστορικά γεγονότα εναλλάσσονται με σύγχρονες εικόνες της 
πόλης. Ο αφηγητής βαδίζει σε βρώμικους δρόμους, μπροστά σε 
τοίχους με γκράφιτι, κάθεται στο γήπεδο και από τα σύγχρονα 
μέρη στα οποία βρίσκεται μας εξιστορεί τα γεγονότα του 1917. 
Οι αφηγήσεις του διακόπτονται ή καλύτερα συνεχίζονται από τα 
πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Στις εικόνες-κόμικ εμφανίζεται πότε 
ο Λένιν να μιλάει στα πλήθη, πότε μεγάλες διαδηλώσεις, ακόμα και 
οι μνημειώδης  αντιπαραθέσεις Μπολσεβίκων και Μενσεβίκων στις 
συνεδριάσεις των Σοβιέτ. 
Το κείμενο στηρίζεται σε σειρά ιστορικών πηγών και είναι 
αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας. Το κείμενο επιχειρεί να 
«βάλει σε τάξη» τα ιστορικά γεγονότα, να αναδείξει τα αίτια ενός 
κοσμοϊστορικού γεγονότος, να αποτυπώσει με ακρίβεια το ρόλο 
των τάξεων, των πολιτικών δυνάμεων και των προσώπων. Με λίγα 
λόγια, να παρουσιάσει στις νεώτερες γενιές ένα από τα μεγαλύτερα 
ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα.
Το κόμικ έχει ένδεκα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο καταπιάνεται 
με την ιστορία από το 1905 ως το 1917 και τα υπόλοιπα δέκα 
αντιστοιχούν στους πρώτους δέκα μήνες του 1917.

Η μάχη της Zacatecas
Pancho Villa
Paco Ignacio Taibo II

Ο Πάντσο Βίγια (Pancho Villa) ήταν ένας από τους 
επαναστατημένους Μεξικανούς στρατηγούς  (μαζί με 
τον Εμιλιάνο Ζαπάτα και τον Πασκουάλ Ορόσκο),  
κατά την διάρκεια της Μεξικάνικης επανάστασης του 
1910-1917 που οδήγησε μεταξύ άλλων και στην 
πτώση του δικτάτορα Πορφίριο ντίας. Ο Πάντσο 
Βίγια ήταν επικεφαλής της Στρατιάς του Βορρά. Τον 
Ιούνιο 1914 στην περιοχή της πόλης Ζακατέκα η 
οποία είχε στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της 
χώρας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη μάχη. Τα τρένα 

Σενάριο: Βασίλης Λιόσης 
Σκίτσο-εικονογράφηση: Νάσος Σταυρόπουλος 

που περνούσαν από τη Ζακατέκας ήταν φορτωμένα 
με στρατό, πυροβολικό και πυρομαχικά, για να 
ενισχυθούν οι δυνάμεις του στρατού. Στην ιστορία 
αναμιγνύεται η φαντασία με την πραγματικότητα, με 
τον μοναδικό τρόπο του Paco Ignasio Taibo ιι, για να 
ζωντανέψουν σελίδες ιστορίας από την Μεξικάνικη 
Επανάσταση. Η εικονογράφηση αποτελεί μια πραγματικά 
πρωτότυπη αποτύπωση, κάθε σελίδα ένα έργο τέχνης. 
Το κείμενο του Taibo καθηλώνει.

Κείμενα: Πάκο Ιγκνάσιο Τάϊμπο ΙΙ,  
Εικονογράφηση: Atelier des grands pêchers

H όκτωβριανή 
Επανάσταση σε κόμικ

Υπό έκδοση Οκτώβριος 2017

Υπό έκδοση Οκτώβριος 2017
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ISBN: 978-960-6750-62-5, Χαρτόδετο

Σχήμα: 12.8χ18.2 cm, Σελίδες: 400, Λιανική Τιμή: 16.00 €

Το Κεφάλαιο
Διασκευή σε manga

Καρλ Μαρξ

Ε, λοιπόν, ορίστε η διασκευή αυτού  
του κλασικού έργου σε γιαπωνέζικο manga.  

Με βάση μια ιστορία απλή –ένας μικροτυροκόμος 
δημιουργεί το εργοστάσιό του– το κόμικς 

περιγράφει τί είναι ο καπιταλισμός.
Αυτό το βιβλίο-manga χωρίζεται σε δύο 

μέρη, απολύτως συμπληρωματικά –το πρώτο 
πραγματεύεται το χρήμα και το δεύτερο τους 

μηχανισμούς του κεφαλαίου– είναι ένα έξυπνο, 
διασκεδαστικό και απαιτητικό κάλεσμα να 

ανακαλύψουμε το σπουδαιότερο έργο του Μαρξ.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η βιομηχανική 

επανάσταση ξεκινάει στην Ευρώπη αλλάζοντας  
εκ βάθρων τις αντιλήψεις και τους τρόπους 

κατανάλωσης και ζωής των ανθρώπων.  
Η μαζική παραγωγή είναι, εφεξής, δυνατή, αλλά οι 

ανισότητες που απορρέουν  
από τις νέες οικονομικές και κοινωνικές πρακτικές 

ανοίγουν ένα τεράστιο χάσμα.  
Από τη νέα κατάσταση ωφελείται μια μειοψηφία 

επιχειρηματιών, ενώ η μεγάλη μάζα των 
εργαζομένων μετατρέπονται σε «εργατική δύναμη» 

από την οποία πλουτίζουν οι πρώτοι. 
Σήμερα, κατακλυζόμαστε από αντικείμενα 
και προϊόντα, σκοτωνόμαστε στη δουλειά, 
καταναλώνουμε ολοένα και περισσότερο.  

Και παρότι γνωρίζουμε ότι το καπιταλιστικό 
σύστημα είναι καταδικασμένο και θα καταλήξει σε 

μια κρίση που θα προκαλέσει αμέτρητα θύματα, 
εξακολουθούμε να κλείνουμε τα μάτια.

Πώς γεννιούνται οι οικονομικές κρίσεις; Πώς 
είναι δυνατόν να υπάρχει ανεργία; Γιατί όλες 

αυτές οι κοινωνικές ανισότητες; Γιατί χρειάζεται 
η αμφισβήτηση και η ανατροπή αυτού του 

συστήματος;
Ανακαλύψτε σε αυτό το μάνγκα μια εισαγωγή 

στο μείζον έργο του Καρλ Μαρξ, που αφορά το 
σημερινό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα: τον 

καπιταλισμό....

Τίτλος πρωτοτύπου: “MANGA DE DOKUHA: DAS KAPITAL” by Karl 
Marx, VARIETY ART WORKS, EAST PRESS CO. LTD. Tokyo, Japan 

Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς, Πρόλογος: Ολιβιέ Μπεζανσενό

Ξέρεις από τί γίνεται το χρήμα  
που χρησιμοποιούμε;

Γνωρίζεις τους μηχανισμούς  
του καπιταλισμού;

Πίστευες ότι Το Κεφάλαιο  
του Μαρξ ήταν τόσο δύσκολο  
όσο και τα... κινέζικα;
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ISBN: 978-618-5156-08-4, Χαρτόδετο, Σελίδες: 80

Σχήμα: 21x29 cm, Λιανική Τιμή: 8,97 €

Η Πάπισσα Ιωάννα
Μεσαιωνικό Εικονογραφημένο
Λευτέρης Παπαθανάσης

Βραβείο Κοινού 
στα Ελληνικά Βραβεία 

Κόμικς 2016

Η εικονογραφημένη ιστορία της 
Πάπισσας Ιωάννας, βασισμένη στο γνωστό 
έργο του μεγάλου Εμμουνουήλ ροίδη. Ο δημιουργός 
Λευτέρης Παπαθανάσης σε άλλη μια καταπληκτική 
δουλειά, αποδίδει την ιστορία ως «μεσαιωνικό 
εικονογραφημένον».
Σχεδόν 150 χρόνια μετά τη συγγραφή της «Πάπισσας 
Ιωάννας», το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο του 
Εμμανουήλ ροΐδη μεταφέρεται πρώτη φορά σε 
κόμικς από έναν Ελληνα δημιουργό. Ο Λευτέρης 
Παπαθανάσης, με άφθονο χιούμορ και ευφυείς 
αναχρονισμούς παρουσιάζει την (φανταστική;) 
περιπέτεια της Ιωάννας που έγινε... Πάπισσα.
Απολαύστε το!

Ο Λευτέρης Παπαθανάσης (boban) γεννήθηκε το 1972 στην 
Άρτα. Σπούδασε Χημεία, την επιστήμη των αλλαγών.  
Ζει στα Γιάννενα με την Ανδρομάχη, τη Ρόζα και την Ίλια και 
εργάζεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

ISBN: 978-618-5156-19-0, Σκληρόδετο, Σελίδες: 120

Σχήμα: 23x28 cm, Λιανική Τιμή: 13,00 €

tα αντιφασιστικά –  
tα αντιρατσιστικά
Σκίτσα ενάντια στο φασισμό  
και τον ρατσισμό, παλιό και νέο...
Στάθης

Τα «ΑνΤΙφασιστικά –ΑνΤΙρατσιστικά» του ΣΤΑΘΗ είναι 
μια φωνή από σκίτσα και λέξεις ενάντια στις κραυγές 
από αίμα και σκότος. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο 
στους νέους, που, πρώτα απ’ όλους, θέλουν να 
υποτάξουν οι εμπρηστές.
Συνεπώς είναι μια προσπάθεια γεμάτη ελπίδες…
Όπως τονίζει στην εισαγωγή του στο βιβλίο ο Στάθης: 
«Ο νεοφιλελευθερισμός, η πιο ακροδεξιά οικονομική 
πολιτική από κτίσεως κόσμου, χρειάζεται όλο και πιο 
πολύ το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό και το βρίσκει 
στο πρόσωπο των δεξιών, των «εκσυγχρονιστικών» 
και των σοσιαλδημοκρατικών (πού έχουν 
ενσωματωθεί) πολιτικών δυνάμεων. Τούτων 
ένεκεν, ο φασισμός, ο πόλεμος, ο ρατσισμός και ο 
εθνικισμός έχουν αναγεννηθεί από τις στάχτες (πού 
έχουν προκαλέσει) σε μια γκροτέσκ και αιμάσσουσα 
Παλινόρθωση – τερατική και τερατώδη. Η σάπια κοιλιά 
ξαναγέννησε φίδια και θα συνεχίσει να γεννάει.

Ο ΣTAΘHΣ (κατά κόσμον Στάθης Δ. Σταυρόπουλος), γεννήθηκε 
το 1955 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και 
Σκηνοθεσία Κινηματογράφου. Άρχισε να δημοσιεύει σκίτσα και 
γελοιογραφίες το 1981 στον “Oδηγητή” και συνέχισε για δέκα 
χρόνια στον “Pιζοσπάστη”, άλλα δέκα στα “NEA”, έπειτα στην 
«Ελευθεροτυπία» και σε πολλά ακόμα έντυπα, εφημερίδες και 
περιοδικά. Γνωστή είναι η στήλη του «Ναυτίλος».
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ISBN: 978-960-6750-52-6 

Σκληρόδετο

Σχήμα: 28.5χ20.5 cm 

Σελίδες: 320

Λιανική Τιμή: 37.80 €

Παρίσι 1871. Στη Μητρόπολη των κοινωνικών αναταραχών ξεσπάει η πρώτη 
εργατική επανάσταση, η Κομμούνα.
Οι Κομμουνάροι με διάταγμα, θέτουν υπό τη σημαία της Κομμούνας όλους τους 
ξένους εθελοντές –ανάμεσά τους, Πολωνοί, Ιταλοί, Ιρλανδοί, ακόμα και Έλληνες– 
και τονίζουν ότι ο στόχος τους δεν είναι εθνικοαπελευθερωτικός, αλλά ταξικός. 
Στόχος του Vautrin, γάλλου συγγραφέα στο μυθιστόρημα του οποίου βασίζεται το 
βιβλίο, μοιάζει η εξοικείωση του αναγνώστη με τον μύθο που λέγεται Κομμούνα και 
προκειμένου να πολεμήσει την καταχνιά της λήθης, επιμένει περισσότερο στην απλή 
εξιστόρηση των σημαντικότερων γεγονότων, παρά στην ανάλυσή τους.
Τη διαδρομή απογειώνει εικαστικά ο κορυφαίος σχεδιαστής Tardi κατορθώνοντας 
ένα πραγματικό ταξίδι στην πρώτη Άνοιξη των λαών. Κινηματογραφιστής πιστός 
της ιστορίας, ο Ταρντί, παρακολουθεί από κοντά τη δράση των ηρώων του, στους 
δρόμους, τα οδοφράγματα και τις πλατείες. Ένα εικονογραφημένο λαϊκό αστυνομικό 
μυθιστόρημα με φόντο τα οδοφράγματα της Κομμούνας.

Τίτλος πρωτοτύπου: Le Cri Du Peuple, εκδ. Casterman, Μετάφραση: Γιάννης Καυκιάς, Πρόλογος: Ξένια Μαρίνου

Η κραυγή  
του λαού

Ιστορίες από την 
Παρισινή Κομμούνα

Ταρντί – Βωτρέν

ISBN: 978-960-6750-03-8, Χαρτόδετο

Σχήμα: 22.5x22.5, Σελίδες: 300, Λιανική Τιμή: 25.00 €

WoBBLIES
Εικονογραφημένη ιστορία  
των Βιομηχανικών Εργατών  
του Κόσμου (IWW)
Paul Buhle – Nicole Schulman

Ένα αριστουργηματικό λεύκωμα με σκίτσα, κόμικς 
και χαρακτικά των γνωστότερων εναλλακτικών 
σκιτσογράφων της Αμερικής, αφιερωμένo 
στα 100 χρόνια από την ίδρυση του θρυλικού 
συνδικάτου των ΗΠΑ, IWW (Βιομηχανικοί Εργάτες 
του Κόσμου). Αφίσες, ιστορίες, απεργίες, 
τραγούδια, ποιήματα, ήρωες.  Ένα μνημείο για την 
εργατική πάλη της άλλης Αμερικής. 
Mια συλλεκτική έκδοση που πρέπει να έχει κάθε 
φίλος των κόμικς!
Τίτλος πρωτοτύπου: Wobblies, εκδ. Verso, 2005 
Μετάφραση: Κατερίνα Χαλμούκου 
Επιμέλεια: Γιάννης Κουκουλάς, Πρόλογος: Δημήτρης Γκόβας
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 Ο θάνατος  
του William  
George Allum
Ένα ατμοσφαιρικό  
comic album βασισμένο  
στα ποιήματα  
του Νίκου Καββαδία 
Κυριάκος Μαυρίδης

William George Allum… ο εγγλέζος 
θερμαστής του ποιήματος  
του ν. Καββαδία… αυτός ο 
απόμακρος, ο ξένος, με το κορμί 
του όλο φοβερά στιγματισμένο 
και τις αισχρές φήμες των άλλων 
ναυτικών να τον συνοδεύουν…  
με τη θλιβερή ιστορία και το ακόμα 
πιο τραγικό τέλος…
Τι όμως κρυβόταν πραγματικά 
πίσω από το τατουάζ του στο μέρος 
της καρδιάς; 
Τι ήταν αυτό που έμεινε μέσα του 
για πάντα κρυφή θανατερή πληγή; 
Και ποιες ήταν οι πραγματικές 
συνθήκες που βρέθηκε νεκρός 
εκείνο το βράδυ καθώς 
περνούσανε από το Bay of Bisky;
Ένα γράμμα μέσα σε ένα μπουκάλι, 
προερχόμενο από έναν ναυτικό στο 
ίδιο πλοίο με τον Allum,  
δίνει μια διαφορετική εκδοχή των 
γεγονότων και φωτίζει με άλλο 
φως την ιστορία του και το τέλος 
του…  

Το Μπλε είναι  
το πιο ζεστό χρώμα
Μια τρυφερή ιστορία  
σε comic album.
Julie Maroh

Το βιβλίο-κόμικ της Ζιλί Μαρό 
(Julie Maroh) βραβεύτηκε σε 
πολλά φεστιβάλ βιβλίου και κόμικ 
και από πολλούς κριτικούς. 
Το 2013 μεταφέρθηκε στη 
μεγάλη οθόνη, αποτελώντας 
τη βάση του σεναρίου για 
την ταινία «Η ζωή της Αντέλ» που 
βραβέυτηκε με το «Χρυσό 
Φοίνικα» στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου των Καννών 
2013 (σκηνοθεσία Αμπντελατίφ 
Κεσίς, πρωταγωνίστριες: Αντέλ 
Εξαρχόπουλος και Λεά Σεϊντού). 
Η εικονογραφημένη ιστορία που 
μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη 
είναι ένα comic album με όμορφο 
σχέδιο, δυνατά συναισθήματα 
και πλοκή: Η ζωή της Κλεμεντίν 
ανατρέπεται την ημέρα που 
συναντά την Έμμα, μια κοπέλα 
με γαλάζια μαλλιά, που τη βοηθά 
να ανακαλύψει όλες τις όψεις της 
επιθυμίας και να αντιμετωπίσει τα 
επικριτικά βλέμματα των άλλων. 

Tίτλος πρωτοτύπου: «Le Bleu est une  
couleur chaude», Julie Maroh,  
© Editions Glénat, 2010, Paris 
Μετάφραση: Κατερίνα Γεωργοπούλου

• Χαρτόδετη έκδ.: Λ. Τιμή: 19.17 €

ISBN: 978-960-6750-76-2

• Σκληρόδετη έκδ.: Λ. Τιμή: 23.43 €

ISBN: 978-960-6750-77-9

Σχήμα: 17x24, Σελ.: 296

tina Modotti
Από την τέχνη  
στην επανάσταση
Angel de la Calle

Ο δημιουργός και σκιτσογράφος 
Angel de la Calle, ανακαλύπτει 
και μας παρουσιάζει μια θρυλική 
μορφή της τέχνης και του αγώνα, 
μια μποεμ φιγούρα, την Τίνα 
Μοντότι. Φωτογράφος, ηθοποιός 
του βωβού κινηματογράφου, 
μοντέλο, στέλεχος του 
κομμουνιστικού κινήματος, ιταλίδα 
που αγωνίστικε στο Μεξικό του 
’20, στην Ισπανία του ’36, στη 
Μόσχα και σε πολλές ακόμα μάχες.
Η Τίνα γνώρισε όλο τον κόσμο. 
Έζησε όλες αυτές τις ιστορίες 
που έγιναν η Ιστορία. Βρέθηκε 
σε όλες τις πόλεις που είχαν αξία: 
Χόλυγουντ, Μεξικό, Παρίσι, Μόσχα, 
Βερολίνο, Μαδρίτη. 
Ερωμένη και μαθήτρια του μεγάλου 
φωτογράφου Έντουαρντ Γουέστον, 
έζησε το μετεπαναστατικό Μεξικό,  
όπου έγινε μοντέλο του ντιέγκο 
ριβέρα που την απαθανάτισε  
στις τοιχογραφίες του και 
συνατήθηκε φιλικά με τη Φρίντα 
Κάλο. Αλλά και φίλη της Αλεξάντρα 
Κολοντάϊ, του Μαγιακόφσκι, του 
Σαντίνο και του Σεργκέϊ Αϊζενστάϊν!

ISBN: 978-960-6750-94-6

Χαρτόδετο, Σελίδες: 36

Σχήμα: 21χ29 cm, Λιαν. Τιμή: 5,33 €

ISBN: 978-960-6750-84-7

Χαρτόδετο, Σελίδες: 160 

Σχήμα 22χ30 cm, Λιαν. Τιμή: 15,00 €
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BLANKEtS
Το εικονογραφημένο best seller μυθιστόρημα 
του Craig Thompson

Ένα αριστουργηματικό κόμικ-άλμπουμ,  
ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα  
για τον έρωτα, τη θρησκεία, την αμφισβήτηση και τη χειραφέτηση.
Ο Αμερικανός δημιουργός Craig Thompson αυτοβιογραφείται και 
αφηγείται με άφθονο λυρισμό και συγκίνηση τα παιδικά του χρόνια και 
την πιο κρίσιμη περίοδο της εφηβείας του.
Το Blankets μέσα από τις σελίδες του παρουσιάζει τη σταδιακή 
μεταστροφή του πρωταγωνιστή από την άρνηση των απολαύσεων και 
της χαράς της ζωής των παιδικών χρόνων στη συνειδητοποίηση της 
αναγκαιότητας για τις μικρές και σύντομες όμορφες στιγμές ξενοιασιάς.
Κάθε σχέδιο του ογκώδους αυτού έργου (600 σελίδες) είναι 
πλημμυρισμένο από μια γλυκιά νοσταλγία της εποχής της νεανικής 
αθωότητας…
Για το Blankets, που πρωτοκυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Top 
Shelf στις ΗΠΑ το 2003, ο Thompson κέρδισε πολλές υποψηφιότητες 
για βραβεία και το περιοδικό Time ανέδειξε το βιβλίο του ως το 
καλύτερο κόμικς της χρονιάς!
Το βιβλίο έλαβε τρία βραβεία Harvey το 2004 (για Best Artist, Best 
Graphic Album of Original Work και Best Cartoonist) καθώς και δύο 
βραβεία Eisner για Best Graphic Album και Best Writer/Artist.

Kυκλοφορεί με χαρτόδετο και σκληρό εξώφυλλο.

Τίτλος πρωτοτύπου: Βlankets, εκδ. Top Shelf productions 
Μετάφραση: Mπέλλα Σπυροπούλου 
Πρόλογος-επιμέλεια: Γιάννης Κουκουλάς 
Επιμέλεια κειμένου: Άντα Τασοπούλου

Box office Poison
Εικονογραφημένο 
μυθιστόρημα
Alex Robinson

Ένα απολαυστικό graphic novel 
του Alex Robinson
Οι εμπνευσμένοι διάλογοι 
του ρόμπινσον καθιστούν το 
βραβευμένο με Eisner Box Office 
Poison από τα πιο απολαυστικά 
βιβλία κόμικς των τελευταίων 
ετών. Η αφηγηματική ικανότητά 
του, το χιούμορ του, οι σιωπές 
του, αιχμαλωτίζουν τον αναγνώστη 
αφήνοντάς του μια γλυκόπικρη 
γεύση…
Τρεις δημιουργοί κόμικς, ένας 
βιβλιοϋπάλληλος, ένας καθηγητής 
ιστορίας  
και μια δημοσιογράφος είναι 
μερικοί από τους ήρωες του 
απολαυστικού  
γκράφικ νόβελ του Άλεξ 
ρόμπινσον. Ένα βιβλίο με διεθνή 
εκδοτική επιτυχία και φανατικούς 
φίλους, τώρα και στην Ελλάδα.

Τίτλος πρωτοτύπου:  
Box Office Poison, εκδ. Top Shelf  
productions 
Μετάφραση: Μπέλλα Σπυροπούλου

ISBN: 978-960-89453-5-7

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16x24 cm

Σελ.: 600, Λιανική Τιμή: 25.00 €

ISBN: 978-960-6750-37-3

Σκληρόδετο, Σχήμα: 16x24 cm

Σελ.: 600, Λιανική Τιμή: 30.00 €

ISBN 978-960-6750-44-1 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16.5x24 cm 

Σελ.: 608, Λιανική Τιμή: 28.90 €
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Ένα πολύ όμορφο, έγχρωμο ατμοσφαιρικό 
άλμπουμ...
Αυτή η έκδοση έχει σκοπό να συλλέξει σε έναν τόμο 
τέσσερα χρόνια δουλειάς του δημιουργού Γιώργου 
Γούση. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια μέσα στα οποία 
δημιουργήθηκαν οι πιο δύσκολες σελίδες κόμικ 
που έφτιαξε ποτέ, τις πρώτες του, όπως δηλώνει 
ο δημιουργός. Πρόκειται για σύντομες ιστορίες, 
δημοσιευμένες σε διάφορα έντυπα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, παραταγμένες σε χρονολογική σειρά  
από την παλαιότερη έως και την νεότερη  
-ειδικά φτιαγμένη γι’ αυτή την έκδοση-  
με την οποία και κλείνει ο πρώτος κύκλος 
δημιουργίας.

Ιστορίες  
από τις Αθώες 
Εποχές
Γιώργος Γούσης

ISBN: 978-960-6750-56-4

Σκληρόδετο, Σχήμα: 21χ29

Σελ.: 128, Λιαν. Τιμή: 20.00 €

Aδέσποτα σκίτσα
Comic Strip του Τάσου Μαραγκού
Τάσος Μαραγκός

Τα comic strip του Τάσου Μαραγκού κόσμησαν τις σελίδες 
της «Εφημερίδας των Συντακτών» τα προηγούμενα 
χρόνια, ενώ έχουν προστεθεί και νέα strip. Μια άκρως 
χιουμοριστική, αλλά και βαθιά πολιτική ματιά στην 
τρέχουσα και γενικότερη επικαιρότητα, με σχόλια που τα 
λένε... όλα! Απολαύστε το!

Feathers
Έκτορας

Συλλογή από τα στριπάκια του, γνωστά από το «9» 

της Ελευθεροτυπίας και το «Κομικοδρόμιο»  

της Ελευθεροτυπίας. Τα strips του Feathers 

αποτελείται από αυτοδιαχειριζόμενους 

σκαντζόχοιρους, κινηματικά ψάρια, 

αντικαθεστωτικούς τάρανδους, και άλογα.

Kλινικά ζωντανός
Πέτρος Ζερβός

Η νέα συλλογή του Πέτρου Ζερβού. Απίθανες ατάκες 
μεταξύ ασθενή και γιατρού...
Περιλαμβάνει σκίτσα της περιόδου 2000-2008 
από το μόνιμο μονοσέλιδο «Δούρειος Άνεμος» του 
περιοδικού «9» της «Ελευθεροτυπίας». Η συλλογή 
είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Άγγελου Μαστοράκη,  
εμπνευστή του ιστορικού περιοδικού «9».

ISBN: 978-618-5156-17-6, Χαρτόδετο

Σελίδες: 88, Σχήμα: 23χ16 cm, Λιαν. Τιμή: 12,00 €

ISBN: 978-618-5156-16-9, Χαρτόδετο

Σελίδες: 80, Σχήμα: 13χ24 cm, Λιανική Τιμή: 12,00 €

ISBN: 978-960-6750-69-4, Χαρτόδετο

Σχήμα: 10.5x23, Σελίδες: 176, Λιανική Τιμή: 10.00 €
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PALEStINE
Πολεμικές ανταποκρίσεις  
από την παλαιστινιακή Ιντιφάντα σε κόμικς
Joe Sacco

Το πολυβραβευμένο κόμικ άλμπουμ και στην Ελλάδα.
Μια μοναδική δουλειά του γνωστού και πολυβραβευμένου σκιτσογράφου 
Joe Sacco.
Στα τέλη του 1991 και στις αρχές του 1992, ο Τζο Σάκο πέρασε δυο μήνες 
με τους Παλαιστινίους στα Κατεχόμενα Εδάφη, ταξιδεύοντας και κρατώντας 
σημειώσεις. Μόλις επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 
1992, ξεκίνησε να γράφει και να σκιτσάρει το Palestine (Παλαιστίνη),  
το οποίο συνδύαζε την τεχνική του επιτόπιου ρεπορτάζ με την 
αφηγηματικότητα ενός βιβλίου κόμικς, ώστε να εξερευνήσει αυτή την 
περίπλοκη και συναισθηματικά επιβαρημένη κατάσταση. 
Το Palestine πρωτοδημοσιεύτηκε σε 9 τεύχη από την εκδοτική εταιρία 
Fantagraphics Books του Σιάτλ, από το 1993 ως το 1996 και στη 
συνέχεια κυκλοφόρησαν οι ομώνυμοι τόμοι, ο πρώτος το 1994 και ο 
δεύτερος το 1996. Γι’ αυτά τα συγκλονιστικά βιβλία, ο Σάκο βραβεύτηκε 
το 1996 με το American Book Award, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία 
διεθνώς στο χώρο του βιβλίου, που απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε 
κόμικς.
Το Palestine εκδόθηκε επιτέλους ενιαίο σε ένα νέο επίτομο σχήμα,  
με ένα νέο πρόλογο από τον Παλαιστίνιο πανεπιστημιακό και συγγραφέα 
Έντουαρντ Σαΐντ. 
Αυτόν τον ενιαίο τόμο, με το ολοκληρωμένο έργο Palestine  
προσφέρουν οι εκδόσεις ΚΨΜ στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Kυκλοφορεί σε 2 εκδόσεις με μαλακό και σκληρό εξώφυλλο.

Τίτλος πρωτοτύπου: Palestine, εκδ. Fantagraphics Books 
Μετάφραση: Γιολάντα Τσιαμπόκαλου (Sadahzinia) 
Εισαγωγή: Edward Said 
Πρόλογος: Γιάννης Κουκουλάς 
Επιμέλεια κειμένου: Γιώργος Κρεασίδης

Motherfucker
Mια ιστορία από το κίνημα 
των Μαύρων Πανθήρων
Kείμενο:  
Sylvain Ricard
Εικονογράφηση: 
Guillaume Martinez

O Βερμόντ Ουάσιγκτον είναι τo 
σύμβολο της ελευθερίας για την 
Αμερική, άλλα γι΄ αυτόν που 
είναι μαύρος δεν έχει σημασία, 
γιατί δέχεται την αδικία και την 
ταπείνωση. Θύμα του ρατσισμού 
που μαστίζει την αμερικάνικη 
κοινωνία, με τα απομεινάρια 
της δουλείας και του Εμφυλίου 
Πολέμου. 
Ο Βερμόντ Ουάσιγκτον είναι 
μέλος του κόμματος των Μαύρων 
Πανθήρων, παλεύοντας για τα 
δικαιώματά του και την ισότητα. 
Μια ιστορία που μέσα από τη ζωή 
του πρωταγωνιστή μας γνωρίζει 
με τη δράση των ηρωικών 
Μαύρων Πανθήρων στις ΗΠΑ στις 
δεκαετίες του 1960-1970.

Tίτλος πρωτοτύπου: Motherfucker, εκδ. 
Futuropolis, Παρίσι 2012 
Μετάφραση: Κατερίνα Γεωργοπούλου, 
Επιμέλεια-Λογοτεχνική απόδοση: Μυρτώ Reiss

ISBN: 978-960-89453-0-5

Χαρτόδετο, Σχήμα: 18.4x27.3

Σελ.: 312, Λιανική Τιμή: 25.00 €

ISBN: 978-960-6750-36-6

Σκληρόδετο, Σχήμα: 18.4x27.3

Σελ.: 312, Λιανική Τιμή: 30.00 €

ISBN 978-960-6750-93-9 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 21x29 cm 

Σελ.: 136, Λιανική Τιμή: 14.91 €



58

7 Σκοτεινές ιστορίες για τον έρωτα, τη βία, τη ζωή 
και το θάνατο. (όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά)
Συστατικά:  Μία πένα, τόνους μαύρο -και μια ιδέα 

κόκκινο- μελάνι, τέσσερις -νεκροί- 
ποιητές & ένας κυνικός, με ερεβώδες 
χιούμορ δημιουργός.

Εκτέλεση:  Αφού σιγοβράσει όσο χρειαστεί, 
τυπώνεται και διανέμεται.

Σερβίρεται καυτό (σε αντίθεση με την εκδίκηση),  
με άφθονο αλκοόλ.

Ο Μανώλης Φραγγίδης γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη το 1980.  
Το 1988 τον βρίσκει φοιτητή της Ιατρικής στη Σιένα της Ιταλίας, 
το 2007 αριστούχο απόφοιτο του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ  και το 
2008 μεταπτυχιακό φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

«Πόλεμος των Πολιτισμών», «Πάλη των Τάξεων»,  
«Μάχη κατά της ακρίβειας», «Πόλεμος κατά της 
Τρομοκρατίας», «Στράτευση για τη σωτηρία του πλανήτη», 
- τόσα πολεμικά μέτωπα κι όμως, όποιον και να ρωτήσεις, 
θα σου πει ότι ζούμε την πιο μακρά περίοδο ειρήνης 
εδώ και αιώνες. Οι 12 αυτοτελείς ιστορίες αυτού του 
τόμου, αντλώντας υλικό από την πρόσφατη επικαιρότητα 
(η ιστορία με τα σκίτσα του Μωάμεθ, οι κάμερες 
παρακολούθησης, ο τυχοδιωκτισμός των πολυεθνικών, 
το ράλι της τιμής του πετρελαίου), περιστρέφονται γύρω 
από αυτό και άλλα οξύμωρα. Παράγει πολλούς φτωχούς 
ο πλούτος. Πολλούς σκλάβους η ελευθερία. Πολλά 
νέα σύνορα η παγκοσμιοποίηση. Πολύ αυταρχισμό η 
δημοκρατία. Πολύ πόλεμο η Διαρκής Ειρήνη.

Η συνέχεια του μαύρου κόμικς  
από τον Μανώλη Φραγγίδη
Ο Μανωλης Φραγγίδης ξαναχτυπά, προ(σ)
καλώντας μας σε ενα νέο ταξίδι στα βάθη της 
ανθρώπινης ψυχής. 
7+1 Σκοτεινές ιστορίες για τον έρωτα, το μίσος, 
την απώλεια, την εμμονή, τη ζωή και το θάνατο.
Περιέχει επίκαιρες και ταυτόχρονα διαχρονικές 
ιστορίες, στο γνωστό noir (μαύρο) ύφος του 
Μανώλη Φραγγίδη.

Η βία ανέκαθεν αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες 
αρετές του πολιτισμού μας. Τα πολλαπλά οφέλη της 
βίας στον άνθρωπο σκιαγραφούνται γλαφυρά και 
εμπεριστατωμένα σ’ αυτό το ανατριχιαστικό πόνημα 
από τους Ταμπάσκο/JimSam. Στις μέρες μας, όπου 
αμφισβητούνται και οι πιο σταθερές αξίες, έρχονται οι 
δύο αυτοί εμετικοί τύποι για να μας υπενθυμίσουν πως 
η βία όχι μόνο, διαπαιδαγωγεί σωστά αλλά και βοηθά  
στην ταχεία επίλυση των καθημερινών προβλημάτων. 
Όπως είπε κι ο Μαχάτμα Γκάντι: «Το μόνο αποτέλεσμα 
που θα έχει το “οφθαλμόν αντί οφθαλμού” είναι ότι θα 
καταλήξει να κάνει όλον τον κόσμο τυφλό.»  
Μήπως αυτό είναι η αιτία που…

Comix Noir
Ένα «μαύρο» Comic 
Album, 
7 σκοτεινές ιστορίες...
Μανώλης  
Φραγγίδης

Διαρκής Ειρήνη
Σπύρος  
Δερβενιώτης
Πρόλογος: ΣΤΑΘΗΣ (Σταυρόπουλος)

Comix Noir II
the Devil you Know
Μανώλης  
Φραγγίδης

tυφλή Βία
Βύρων Ταμπάσκος - 
JimSam

ISBN: 978-960-6750-28-1

Δίχρωμο, Χαρτόδετο, Σελ.: 44

Σχ.: 21x29cm, Λ.Τιμή: 6.30 €

ISBN: 978-960-6750-15-1

Χαρτόδετο, Σχήμα: 21x29

Σελ.: 48, Λιανική Τιμή: 6.30 €

ISBN: 978-618-5156-18-3

Χαρτόδετο, Σελίδες: 60

Σχήμα: 21χ29, Λ. Τιμή: 9,00 €

ISBN: 978-960-6750-55-7

Σκληρόδετο, Σχήμα 21x29 cm

Σελ.: 68, Λιαν. Τιμή: 12.00 €
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Ο 
Μπερεδοκλέφτης
Ερμής Ατζέμογλου

Χαιρετίσματα  
από τη Σερβία
Aleksandar Zograf

Τίτλος πρωτοτύπου:  
Greetings from Serbia 
Μετάφραση: Μπέλλα Σπυροπούλου, 
Πρόλογος-Επιμ.: Γιάννης Κουκουλάς

ISBN: 978-960-6750-65-6

Χαρτόδετο, Σχήμα 23χ31 cm

Σελ. 56, Λιανική Τιμή: 10.00 €

Ένα εικονογραφημένο βιβλίο σε noir ύφος,  
το οποίο εκπέμπει ένταση μέσα από τις λεπτομέρειες 
της κάθε σελίδας του. Σ’ ένα καθαρά αθηναϊκό και 
βρώμικο τοπίο συνδυάζεται το μυστήριο με το κωμικό 
στοιχείο. Μια ιστορία, η οποία μιλάει για το σήμερα, 
χρησιμοποιώντας όμως πινελιές παρμένες από το 
παρελθόν. Μετά από σχεδόν ένα έτος προετοιμασίας, 
ο μπερεδοκλέφτης ξαμολύθηκε στους δρόμους της 
Αθήνας! Κλειδώστε πόρτες και παντζούρια, κρύψτε 
τους μπερέδες στα μπαούλα σας.  Έχοντας πάρει το 
νόμο στα χέρια του, ο μπερεδοκλέφτης έχει βάλει στο 
στόχαστρο του κάθε κουλτουροχλεχλέ  
που βολτάρει ανέμελος στα σοκάκια μοδάτων 
συνοικιών.

ISBN: 978-960-6750-32-8

Χαρτόδετο, Σχήμα: 21x29 cm 

Σελ.: 80, Λιαν. Τιμή: 12.54 €

ISBN: 978-960-6750-21-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 20.5x28

Σελ.: 120, Λιαν. Τιμή: 15.67 €

ISBN: 978-960-6750-00-7 

Χαρτόδετο, Σχήμα: 15.5x24 

Σελ.: 288, Λιαν. Τιμή: 15.00 €

Ο Aleksandar Zograf, την περίοδο του εμφυλίου 
στη Γιουγκοσλαβία και του αποκλεισμού της Σερβίας 
από το νΑΤΟ αλλά και τα δύσκολα χρόνια που 
ακολούθησαν δημιούργησε μια σειρά από κόμικς  
για τη ζωή σε καθεστώς πολέμου. 
Με σπάνια ευαισθησία και επικεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον του στα ανθρώπινα δράματα, στην 
απώλεια ταυτότητας και στη διέξοδο μέσω του 
ονείρου καυτηριάζει την πολιτική κατάσταση στη 
Σερβία, στην γη, στον κόσμο με μια σπαρακτική 
αντιπολεμική κραυγή. 
Η έκδοση συνοδεύεται από τα e-mails που έστελνε 
ο δημιουργός σε όλο τον κόσμο την περίοδο που οι 
βόμβες σφύριζαν στον ουρανό της Σερβίας.

CHE
Μια εικονογραφημένη 
βιογραφία
Spain Rodriguez

Μια βιογραφία του μεγαλύτερου επαναστάτη  
του 20ού αιώνα σε comic album.
Μια δυνατή δουλειά του Spain Rodriguez,  
του πιο γνωστού πολιτικού σκιτσογράφου της 
underground σκηνής των ΗΠΑ,  
που αναδεικνύει τη ζωή και την πολιτική πορεία του 
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
Ένα comic album ιστορικής αξίας, δυνατό,  
πρωτότυπο και μοναδικό!

Τίτλος πρωτοτύπου: Che, a graphic biography, εκδ. Verso, 2008 
Μετάφραση: Mπέλλα Σπυροπούλου 
Επιμέλεια: Paul Buhle

Μετά τα  
Μεσάνυχτα  
και άλλες  
ιστορίες
Παναγιώτης 
Μητσομπόνος

Ένα απολαυστικό Comic Album
Έγχρωμη, ατμοσφαιρική 9η τέχνη... 
Οι τριάντα τρεις ιστορίες αυτού του λευκώματος δια-
δραματίζονται στις καλύτερες ώρες για τα μυστήρια της 
ζωής... Είκοσι εφτά απ΄ αυτές εξελίσσονται «Μετά τα 
μεσάνυχτα», ενώ άλλες έξι «Άλλες Ιστορίες» φωτίζονται 
από το πολύ πιο ύποπτο φως της εσωτερικής νύχτας-μέ-
σα σε μιαν ατμόσφαιρα όχι και τόσο μακρινή δηλαδή. Τα 
θέματα, όλα, ερωτοτροπούν με την πιο καθημερινή επι-
καιρότητα: τις ταπεινότερες εμπειρίες του καθενός μας. 

O Παναγιώτης Μητσομπόνος γεννήθηκε στην Άμφισσα  
το 1958. Σπούδασε γραφικές τέχνες στη Σχολή Βακαλό 
και ζωγραφική στην Academia di Belli Arti της Φλωρεντίας. 
Εικονογραφεί κείμενα και δημοσιεύει κόμικς σε περιοδικά  
(«9» Ελευθεροτυπίας).
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ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 1
Eίναι κανείς εγώ;
Soloùp 

Το πρώτο comics άλμπουμ  
των «ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ»
«ΕΙνΑΙ ΚΑνΕΙΣ, ΕΓΩ;»  
Το πρώτο άλμπουμ της νέας σειράς του 
Soloup με τον Αντώνιο, την… Κλεοπάτρα  
και τους υπόλοιπους πειρασμούς, να 
παλεύουν με την ψυχή τους στη μέση της 
ερήμου. 
Οι «Πειρασμοί» δημοσιεύονται  
από τον Οκτώβριο του 2005  
στο περιοδικό «Γαλέρα».

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ 2
…Θύελλες
Soloùp 

Το δεύτερο comics άλμπουμ  
των «ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ»
Τίτλος του δεύτερου βιβλίου:  
«...Θύελλες».
Και πάλι κεντρικός ήρωας και …
θύμα των Πειρασμών, ο Αντώνιος. 
Αποτραβηγμένος κάπου στην έρημο 
της Αιγύπτου, παλεύει μόνος με τους 
δαίμονες της ψυχής του. Όμως παρά την 
φαινομενική μοναξιά του,  
ο Αντώνιος δεν είναι εντελώς μόνος.  
Έχει για γείτονες έναν παράξενο 
σκορπιό και μια θυλική κόμπρα, την 
Κλεοπάτρα.

ISBN: 978-960-6750-18-2, Χαρτόδετο, Σχήμα: 20χ28 cm

Σελίδες: 64, έγχρωμο, Λιανική Τιμή: 7,30 €

ISBN: 960-88484-3-1, Χαρτόδετο, Σχήμα: 7x12 

Σελίδες: 80, έγχρωμο, Λιανική Τιμή: 5.00 €

ISBN: 978-960-6750-45-8, Χαρτόδετο, Σχήμα: 20χ28 cm, 

Σελίδες: 64, έγχρωμο, Λιανική Τιμή: 7,30 €

Solo ùp εναντίον 
Καλαϊτζή
Soloùp 

Δεν είναι βόας, δεν είναι κινούμενο σχέδιο.  
Είναι ένα Flip book που θα μπορούσε να μην 
ελπίζει αλλά υπάρχει. Επειδή ο Καλαϊτζής και 
ο Soloùp είχαν όρεξη και χρόνο για πολύτιμο 
χάσιμο, έφτιαξαν κάτι μη υποκινούμενο από ξέ-
νους δακτύλους αλλά από την αυτοδιάθεση του 
αντίχειρά σας. Ίσως το πρώτο αντιχειροκινού-
μενο στην Ελληνική σιωπή. Ο «αυτοσερβιριζό-
μενος», μια από τις ελάχιστες… «χωρίς λόγια» 
γελοιογραφίες του Γιάννη Καλαϊτζή, ζωντανεύει 
χάρις στον Soloùp κι εσάς.
Το Flip book έκανε την πρώτη του εμφάνιση 
στο τέλος του 19ου αιώνα σαν βλαστός της 
τότε νέας εφεύρεσης του κινηματογράφου. 



61
κό

μ
ικ

ς

LYNCH
Πανταζής/Γούσης/
Ταξής/Διαλυνάς/
Τσιάτσιος

Μήτσος 
Κυκλάμινος,  
όλα μέσα
Soloùp

Πρόλογος: Εύη Σαμπανίκου,  
Αβραάμ Κάουα, Πάνος Κρητικός 
Επιμέλεια: Γιάννης Κουκουλάς

Ο 
Ανθρωπόλυκος
1989-2009  
Επετειακή έκδοση
Soloùp

ISBN: 960-88484-2-3
Καρτολίνες 12 Α/Μ χαρτόνια 
Σχήμα: 15.5x23
Λιανική Τιμή: 7.00 €

www.HEAVY 
MEtAL FARM.gr
Γιάννης Καλαϊτζής

Δώδεκα συλλεκτικές καρτολίνες  
με σκίτσα του Γ. Καλαϊτζή, έχοντας θέμα  
τα μεταλλαγμένα προϊόντα.
Η καλλιέργεια και κατανάλωση μεταλλαγμένων 
οργανισμών όπως π.χ. το καλαμπόκι ή το βαμβάκι,  
αναμένεται να επιφέρει κάποιες αλλαγές στην 
διατροφική μας αλυσίδα, το άκρο της οποίας κοσμεί 
ο άνθρωπος. 
Θα προσδεθούμε άρρηκτα στη νέα πραγματικότητα 
με ενδιαφέρουσες μορφές…
Αυτά έχοντας υπ΄ όψιν, οι εκδόσεις ΚΨΜ,  
υποδέχονται τη νέα εποχή με τις 12 υπέροχες 
χιουμοριστικές καρτολίνες του Γιάννη Καλαϊτζή.

ISBN: 978-960-6750-11-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 17x24

Σελ.: 48, Λιανική Τιμή: 5.50 €

Πέντε νέοι έλληνες δημιουργοί  
σε ένα comic album. 
Μια ιστορία της εποχής μας...

Το LYNCH στις 48 δίχρωμες σελίδες του 
παρουσιάζει τη συνεργασία  
των Παναγιώτη Πανταζή, Γιώργου Γούση, Ταξή,  
Μιχάλη Διαλυνά και Αναστάση Τσιάτσιου. 
Οι δημιουργοί εναλλάσονται ανα σελίδα στο 
σχεδιασμό μιας ιστορίας που μιλάει για τον κλοιό 
που κλείνει, με τον πιο απειλητικό τρόπο, γύρω από 
την Κατερίνα και τον Χάρη και όποιον προσπαθήσει 
να τους βοηθήσει.

ISBN: 978-960-89453-9-5

Χαρτόδετο, Σχήμα: 19x27.5

Σελ.: 168, Λιαν. Τιμή: 12.54 €

ISBN: 978-960-6750-31-1

Σκληρόδετο, Σχήμα: 17χ24 

Σελ.: 64, Λιαν. Τιμή: 15.00 €

Το… «θρυλικό» Ελληνόπουλο των σελίδων της 
«Βαβέλ», ο Μήτσος Κυκλάμινος, ξαναχτυπά. Αυτή 
τη φορά ολοκληρωμένος σε έναν τόμο όπου 
περιέχονται όλες οι ιστορίες του Κυκλάμινου. Ιστορίες 
δημοσιευμένες στο περιοδικό «Βαβέλ», κυρίως μεταξύ 
1989 και 1992 αλλά και σκόρπιες μέχρι και το 2004, 
διανθισμένες με παλιές και νεώτερες γελοιογραφίες.  
Την ιστορική αυτή επανέκδοση συμπληρώνουν 
με ένα αναλυτικότατο εισαγωγικό κείμενο, η Εύη 
Σαμπανίκου, ο Αβραάμ Κάουα και ο Πάνος Κρητικός 
ενώ … σημειώσεις κρατούν ο Γιώργος Σιούνας από 
την «Βαβέλ» και ο Γιάννης Κουκουλάς. Ασπρόμαυρο 
κερασάκι στην τούρτα, η πρώτη-πρώτη ιστορία του 
Κυκλάμινου που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.

Επετειακή – συλλεκτική αριθμημένη έκδοση,  
500 αριθμημένα αντίτυπα
Ο «Ανθρωπόλυκος», το πρώτο κόμιξ-άλμπουμ του 
Soloup, ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, 
ξανάρχεται. Η ιστορία που βασίζεται σε ένα διηγηματάκι 
του Μπορίς Βιάν, αφηγείται την τρελή κι ανάποδη 
περιπέτεια ενός λύκου που τον δάγκωσε άνθρωπος κι 
έγινε …Ανθρωπόλυκος! Στην πρώτη πανσέληνο λοιπόν, 
έχοντας μεταμορφωθεί σε άνθρωπο, αποφασίζει να 
εξερευνήσει την πόλη. Εκεί όμως, τον περιμένουν μια 
σειρά από απρόσμενες καταστάσεις...
Κυκλοφορεί σε επετειακή έκδοση των 64 σελίδων, 
σε 500 αριθμημένα αντίτυπα. Την έκδοση συνοδεύει 
σημείωμα της Εύης Σαμπανίκου και του Αβραάμ Κάουα.
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Ένατη τέχνη
Από το παρελθόν  
στο μέλλον
Γιάννης 
Κουκουλάς

Ο άνθρωπος  
της καρδιάς
Γκιουνερί  
Ίτσογλου

Μετάφραση: Φραγκώ Καράογλαν

Τα κόμικς από  
το περίπτερο  
στη σχολική τάξη
Θεωρητικές, 
ερμηνευτικές και 
διδακτικές διαστάσεις 
Μαριάννα Μίσιου

PoRN FLAKES 
Πέτρος Ζερβός

Πρόλογος: Γιάννης Κουκουλάς

ISBN: 960-89453-1-3

Χαρτόδετο, Σχήμα: 14x20.5

Σελ.: 248, Λιαν. Τιμή: 12.54 €

Ένα βιβλίο-θησαυρός για τους λάτρεις  
της ένατης τέχνης!
Τριάντα δύο κείμενα του Γιάννη Κουκουλά με 
θέμα τη μαγική τέχνη της εικονογραφημένης 
αφήγησης των κόμικς. Τα Κόμικς! Κάποτε τα 
αποκαλούσαμε “μικυμάου” και τα κρύβαμε σε κάθε 
πιθανό σημείο για να τα προστατεύσουμε από τις 
απειλητικές διαθέσεις της μαμάς. Κάποτε κάποιοι 
τα αποκαλούσαν συλλήβδην παραλογοτεχνία και 
υποκουλτούρα. Σήμερα, έχουν αποκτήσει με κόπο, 
πόνο, ιδρώτα και τόνους μελανιού και χαρτιού, μια 
ισότιμη θέση στο πάνθεον των τεχνών.  
Τα αποκαλούμε “Ένατη Τέχνη” και για πολλά από 
αυτά ο όρος είναι απόλυτα δικαιολογημένος.

ISBN: 978-960-6750-13-7

Χαρτόδετο

Σχήμα: 21x23, Σελ.: 120

Λιανική Τιμή: 12.54 € 

Το πρώτο comic album Τούρκου δημιουργού  
στη χώρα μας. Μια καταπληκτική ματιά της Ανατολής 
απέναντι στη Δύση... 
Ο ήρωας του άλμπουμ είναι μουσικός, παίζει κυρίως 
νέι, κατέχει την τέχνη του τραγουδιού, τον συνεπαίρνει η 
παραδοσιακή μουσική και η ποίηση. Ζει με τις δικές του 
αρχές και αρνείται να προσαρμοστεί στην «πραγματικό-
τητα». Είναι ο άνθρωπος της καρδιάς... Ο Γάλλος φίλος 
του, ο Ζαν Πιέρ, λατρεύει την Ισταμπούλ, εκτιμά απερι-
όριστα τον θυμόσοφο ανατολίτη μουσικό, ακούει τους 
γοητευτικούς αφορισμούς του με ευγένεια, δυσκολεύε-
ται όμως να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης του. Οι ιστο-
ρίες εξελίσσονται στο φόντο της αγαπημένης Πόλης, 
των ανθρώπων της, του τοπίου της, της ιστορίας της…

ISBN: 978-960-6750-50-2

Χαρτόδετο, Σχήμα: 16χ23.5 

Σελ.: 380, Λιαν. Τιμή: 27.50 €

Θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κόμικς και 
παραδείγματα λογοτεχνικής ανάγνωσης, μέσα  
από τα δημοφιλή έργα του σεναριογράφου Γκοσινί
Λάτρεις της Ένατης Τέχνης, φοιτητές, εκπαιδευτικοί 
και μελετητές θα βρουν στον παρόντα τόμο αρχικά 
θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κόμικς και στη 
συνέχεια παραδείγματα λογοτεχνικής ανάγνωσης, 
μέσα από τα δημοφιλή έργα του σεναριογράφου 
Γκοσινί (Goscinny) με τους εικονογράφους Morris, 
Uderzo και Tabary. Τέλος, με μια σειρά από 
φύλλα εργασίας, τα κόμικς προτείνονται και στους 
μαθητές ως αυτούσιο αντικείμενο διδασκαλίας, 
συνδυάζοντας την αναγνωστική απόλαυση με μια 
ουσιαστικότερη γνωριμία.

ISBN: 978-960-6750-25-0

Χαρτόδετο, Σχ.: 21x29 cm

Σελ.: 64, Λιανική Τιμή: 7.00 €

Σκίτσα του Πέτρου Ζερβού  
σε ένα έγχρωμο album με γέλιο και σαρκασμό.
Αντί του λυτρωτικού συναινετικού σεξ μεταξύ 
ενηλίκων με σώας τας φρένας καταφεύγουμε 
σε υποκατάστατα. Φοβικά επιλέγουμε την 
αυτοαπομόνωση, την ασφάλεια και τη βεβαιότητα 
των κατά μόνας ηδονών, υποκύπτουμε στις 
πατροπαράδοτες «αξίες» και θρησκευτικές 
αγκυλώσεις περί εγκράτειας. 
Απωθούμε τις ορμές και συσσωρεύουμε τις 
επιθυμίες. Όσο περισσότερο βιώνουμε το εικονικό 
σεξ, το σεξ ως θέαμα και το σεξ δι’ αντιπροσώπων 
τόσο στρεβλώνουμε την ανάγκη, το ένστικτο,  
την απόλαυση. 
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δημιουργήσαμε το νέο χώρο μας 
...από τα «υλικά» των βιβλίων 

και της ιστορίας 

Νέα Διεύθυνση
Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο-Κεντρική Διάθεση

Κιάφας 3 & Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα
 Εκδόσεις ΚΨΜ    twitter.com/kapsimi

τηλ.: 210 3839711, 210 3813838, e-mail: info@kapsimi.gr

www.kapsimi.gr
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