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Πήραµε την ιστορ
ία του βιβλίου 

από την αρχή.

Βιβλία που θ’ αγκ
αλιαστούν ζεστά

 

από πλήθος ανα
γνωστών. 

Μέσα από την «Ά
νεµος εκδοτική

», 

το ΟΛΟ-δικό µας εκδοτ
ικό λογότυπο, 

ανασαίνουµε αλ
λιώς.

«Άνεµος», σηµαίνε
ι για µας αναπν

οή, 

ταχύτητα, δράση,
 εναλλακτικότη

τα. 

Βιαζόµαστε να φ
έρουµε την επό

µενη 

εποχή στις εκδό
σεις των ελληνικών 

βιβλίων, που φέρουν τ
ον δικό µας 

πολιτισµό. 

Βιβλία που µοσχο
βολούν Ελλάδα 

κι υψηλές αξίες
, που κοντέψαµε

να ξεχάσουµε…

το ΟΛΟ-δικό µας εκδοτ
ικό λογότυπο, 

κι υψηλές αξίες
, που κοντέψαµε

να ξεχάσουµε…

                Ελληνική Πεζογραφία
Χρήστος Φλουρής

Σπίθα

Σε αυτή τη διαπίστωση θα καταλήξει ένας µουσουλµάνος που 
αναγκάζεται να φύγει από την Κρήτη µε την ανταλλαγή των πλη-
θυσµών, αφήνοντας πίσω του το σπίτι του και τον πιστό χριστιανό 
φίλο του.

Ένας έρωτας που θα γεννηθεί στα ερείπια της Σµύρνης θα ανα-
θερµάνει µέσα του την πίστη πως θα καταφέρει να ριζώσει σ’ εκεί-
νη τη γη, κι ας έχει αφήσει τις µισές του ρίζες στον τόπο που γεν-
νήθηκε.

Όταν κι αυτός ο έρωτας, θύµα της µισαλλοδοξίας και του φανα-
τισµού, θα κινδυνεύσει να οδηγηθεί στη µαταίωση, παίρνει δύνα-
µη µονάχα από τη στέρεα πεποίθηση πως «όλοι µέσα µας κουβα-
λάµε τη σπίθα που µέλλεται να γίνει πυρκαγιά. Αρκεί να σκάψου-
µε κάτω από τ’ αποκαΐδια και να την βρούµε, κι ύστερα να βάλου-
µε πάνω της προσανάµµατα και να φυσήξουµε, για ν’ ανάψει ξανά 
η φωτιά, η φωτιά εκείνη που θα δαµάσει τ’ ατσάλινα κελεύσµατα 
της µοίρας και που θα κάνει να γίνει το θαύµα µπροστά στα ίδια 
µας τα µάτια».

«...Πάντα θα βρίσκεται µια πηγή 
µε νερό πλάι στη µεγάλη µας δίψα, 
πάντα θα βρίσκεται µια χαραµάδα µε 
φως στο απόλυτο σκοτάδι... Μπο-
ρεί ο Θεός να µας έπλασε από πηλό, 
µα έβαλε µέσα σ’ εκείνη τη φτηνή 
µάζα άφθονη ελπίδα και την ζύµω-
σε µε τη σάρκα µας µαζί, µε το είναι 
µας ολόκληρο. Η ελπίδα του ανθρώ-
που είναι ο Θεός που κουβαλάει µέσα 
του, ο καλός Θεός, που δεν τον τιµω-
ρεί µόνο, δεν τον βασανίζει, δεν τον 
απειλεί µε τις κόλασες και τα καζάνια 
µε την πίσσα, µα του δίνει δύναµη να 
σταθεί στα πόδια του και να κουβαλή-
σει τη ζωή του παραπέρα».
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2η έκδοση



Ελίνα Γαλανοπούλου
Μια ζωή άντρες

Πόσοι άντρες χωρούν σε µια γυναικεία ζωή; Για πόσους άντρες 
µπορεί µια γυναίκα να µιλήσει; Για ποιους επιλέγει τελικά να αφη-
γηθεί, έτσι ώστε η γεύση που θα της µείνει να µην είναι πικρή και 
το χαµόγελο γκριµάτσα; 

Είναι διασκεδαστικά τα παιχνίδια που παίζουν η µνήµη, η λογι-
κή, η καρδιά και το µυαλό. Οι εικόνες δεν είναι αναγκαστικά εξω-
ραϊσµένες ή όµορφες. Είναι, όµως, υπαρκτές και γέννηµα της ίδιας 
της δύναµης που σπρώχνει τις ζωές όλων µπροστά, µέχρι το τέρµα. 

Άντρες προϋπάρχουν στη ζωή µιας γυναίκας, πριν ακόµα έρθει 
στον κόσµο, για να την διαµορφώσουν, άντρες συναντά καθηµερι-
νά, άντρες καθορίζουν τις εποχές της, άντρες την στοιχειώνουν ή 
την οµορφαίνουν. Άλλες φορές προσκεκληµένοι και άλλες απρό-
σκλητοι. Σίγουρα, όµως, η τελική επιλογή του ποιος σηµατοδοτεί 
τις µνήµες της είναι δική της και από αυτό το σηµείο µπορεί να 
αφηγείται.

«... Παγωµένη άκουσε ότι η κυρία 
Λήδα ήταν αντίθετη στον ερχοµό ενός 
παιδιού. Ο Νίκος είχε ήδη δυο παιδιά 
που όφειλε να στηρίξει µε τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο, οικονοµικά και ηθι-
κά. Ένα “ξένο” παιδί θα αναστάτωνε 
τις ζωές τους, αφού θ’ ανάγκαζε τον 
Νίκο να πάρει το διαζύγιο που θα τα 
πλήγωνε ανεπανόρθωτα. Επιπλέον, τα 
έξοδα θα διπλασιάζονταν σε µια δύ-
σκολη οικονοµική συγκυρία για την οι-
κογένεια. 

Άναυδη η Αντιγόνη τον άκουγε να 
εκθέτει τα επιχειρήµατα της µητέρας 
του και στο τέλος έκανε µόνο µια ερώ-
τηση: “Και αφού, ηλίθιε άντρα, δεν 
ήθελες να τελειώσεις τον γάµο σου, 
γιατί λύσσαξες να µε πείσεις για το 
αντίθετο;” Σηκώθηκε, πήγε στον πλη-
σιέστερο κερµατοδέκτη και τηλεφώνη-
σε σε έναν φίλο της γυναικολόγο». 

ISBN: 978-960-9585-20-0 • σελ.: 288 • σχήμα: 12x22 cm 
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Νάσος Λαναράς
50 νευρώσεις των Φαγκρή

…Η αποθέωση είναι η θεία Λούλα. Η ροδαλή χωριατοπούλα απ’ 
το Κάτω Μαυρολιθάρι. Την είδε ο θείος Μπάµπης στο πανηγύρι 
της Παναγίας, να χορεύει το «Den soυ kanο ton agio ax amartιsa» 
και την ερωτεύθηκε. Τα ’φτυσε σου λέει, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, 
να παίζει κλαρίνο 6,5 ώρες για να σέρνει τον χορό η βλάχα. Να 
χορεύει η Λούλα την τεράστια επιτυχία «εhi meli ehi meli tou 
koubarou to kouneli» και ο θείος Μπάµπης να κολλάει αβέρτα 
τα πεντοχίλιαρα στο κούτελο του Πετρολούκα µέχρι το χάραµα.

Αν δεις όµως τώρα τη θεία Λούλα, που φύλαγε 45 προβατίνες 
και 67 γίδια σε ραχούλα της Πίνδου, δεν θα την γνωρίσεις. ΕΓΙΝΕ 
FASHION ICON!

Να δεις την...πρώην «Γκόλφω», στη Βουκουρεστίου να µπαίνει 
στην Hermes µε τη φωτογραφία της Βικτόρια Μπέκαµ στο χέρι 
και να παραγγέλνει το ίδιο µοντέλο τσάντα, µε αυτό που κρατά-
ει η Βικτόρια στη φωτογραφία των 20.000 ευρώ. Να το παίρνει δε 
αυθηµερόν. Η Βανδή σου λέει, µπαίνει σε λίστα αναµονής 3 µήνες. 
Ο Καίσαρης... κολλητός της. Έβγαινε και την κέρναγε freddocino 
στου Zonars. 

  Επειδή όµως το DNA,   που κουβαλάει ο καθένας είναι άτιµο 
πράγµα,   Νικολάκη,   µετά τα ψώνια,   η Λούλα έστελνε µε το σοφέρ 
τα πράγµατα στο σπίτι και κρυφά κατέβαινε στο τυροπιτάδικο του 
Βαγγέλη του Τρόµπα,   στην Αθηνάς για γνήσια Ηπειρώτικη µυζη-
θρόπιτα. 

Καλύτερα να προκαλείς το γέλιο 
παρά τον περίγελο.

Γάιος Πετρώνιος, 1ος αι. µ.Χ., 
ρωµαίος συγγραφέας
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Θεόδωρος Πάλλας
Ανεπαίσθητη προσβολή

Η Ειµαρµένη βούτηξε το σπαθί της στο αίµα και καταδίκασε την 
οικογένεια Πενθεδάκη να ζει στον κόσµο της ενοχής. 

Ο γιος της οικογένειας, Σωτήρης, ερωτεύεται την παιδική φίλη 
του πατέρα του, Ελένη, και προσπαθεί να ζήσει τον µεγάλο έρω-
τα. Οι ενοχές της Ελένης θα τον γεµίσουν απελπισία…

Η µητέρα, Αρίστη, στην καµπή της ζωής της θα µείνει έγκυος. 
Το παιδί όµως που θα γεννηθεί πρέπει είτε να επιβιώσει στον δικό 
του κόσµο είτε να έχει µια σύντοµη ζωή…

Η Κλειώ, η µεγάλη κόρη, ανακαλύπτει στον έρωτα έναν τιµωρό 
του κορµιού της. Ο τιµωρός θα τιµωρηθεί, υπάρχει όµως δικαιοσύ-
νη από τους θεούς ή από τους ανθρώπους;

Η Τέτα, η µικρότερη, ακολουθεί τις παραισθήσεις µιας θανατη-
φόρας εξάρτησης. Η µόνη που θα σωθεί και από τον θάνατο και 
από τις µνήµες…

«Ανεπαισθήτως µ’ έκλεισαν από τον κόσµο έξω»
Ο καβαφικός στίχος µοιάζει να κατατρέχει τις ζωές σχεδόν όλων 

των ηρώων του µυθιστορήµατος. Επιθυµίες, όνειρα, έρωτες προ-
σβάλλονται ανεπαίσθητα. Μένουν µετέωρα. Πεθαίνουν, άλλοτε 
αργά κι επώδυνα, άλλοτε γοργά και βίαια. Αυτουργοί, φυσικοί ή 
ηθικοί, εµείς οι ίδιοι και οι αντανακλάσεις µας: οι ήρωες του συ-
ναρπαστικού µυθιστορήµατος του Θεόδωρου Πάλλα.

«...Μια πεταλούδα πετούσε. 
Πήγε κι άραξε στο καβούκι ενός 
σαλιγκαριού. “Άσε τις ανεµώνες”, 
του είπε και το ’σκασε αλαφιασµέ-
νη. Στην απόµερη άκρη µια αράχνη 
ύφαινε το πρόσωπό µου. “Καιρός ν’ 
αποφασίσεις”, είπε, “αν θα του βάλω 
χαµόγελο ή την πίκρα του θανάτου”. 
Κι ένα αστέρι ξέφυγε, είχε υπερβολι-
κή ταχύτητα, δεν είδε τις παπαρού-
νες και µάτωσε πάνω τους».
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Μαρία Φαρµάκη
Αλήθειες παράλληλες

«...Μοιάζει µε δαιµονισµένη 
την ώρα του εξορκισµού, που πα-
σχίζει να βγάλει από µέσα της τα 
δαιµόνια. Προσπαθεί να διώξει 
από το κορµί το στρώµα λάσπης, 
που ξαφνικά γεµίζει το πρόσωπό 
της µε ρυτίδες γύρω από τα µάτια 
και στο µέτωπο, κυρίως στο µέτω-
πο, ρυτίδες παντού. Σαν να πέρα-
σαν από πάνω της άλλα είκοσι χρό-
νια µοιάζει. Τα µάτια της έχουν πια 
σκοτεινιάσει, το µελί γίνεται σκού-
ρο καφέ, οι ώµοι της κρεµασµένοι, 
τα µαλλιά της, φρεσκολουσµένα 
και κάθιδρα, τώρα έχουν κολλήσει 
πάνω τους».
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Έξι και µία διαφορετικές πραγµατικότητες, που ξετυλίγονται 
ανεξάρτητα η µία από την άλλη, αλλά διαπλέκονται µέσα στον 
χρόνο. Άλλοι από αυτούς συνδέονται µε ισχυρούς δεσµούς από τα 
παιδικά τους χρόνια. Άλλοι δεν γνωρίζονται καν µεταξύ τους. Για 
άλλους η µοναξιά είναι εκεί, για να την παλεύουν, όσο παλεύεται... 
Ακολουθώντας τις ξεχωριστές ή κοινές τους πορείες, από επιλογή 
ή από σύµπτωση, θα γίνουν ένας κύκλος που τους χωράει όλους.
Αυτά θα δείξουν στον καθένα πώς στη δική του ζωή θα παντρέψει 
το τυχαίο µε την προσωπική επιλογή. Αυτά θα του δώσουν την ύλη 
για να σµιλέψει τη δική του αλήθεια.

Για τους ήρωες της ιστορίας, η µνήµη δεν είναι µόνο ένα άθροι-
σµα αναµνήσεων. Είναι κυρίως η εσωτερική καταγραφή του ατοµι-
κού τους σύµπαντος. Ως τέτοια, άλλοτε µεταµορφώνεται σε απει-
λητικό τέρας που θεριεύει την ανάγκη για λύτρωση, άλλοτε γίνεται 
παραµυθία και διέξοδος, κάποτε αποµένει η µοναδική σύντροφος.

Κοµµάτι µιας τέτοιας µνήµης που γράφεται στο χθες, στο σήµε-
ρα, στο αύριο είναι και ο έρωτας! Υπάρχει παντού και για τους 
επτά. Τους συνοδεύει όχι ως πάθος µε ηµεροµηνία λήξης, αλλά 
ως ασίγαστος πόθος για την οµορφιά, όπως αυτοί την καταλαβαί-
νουν, και την αθωότητα που εξακολουθητικά βιάζεται και γι’ αυτό 
ζητά δικαίωση.



Ειρήνη Αϊβαλιώτου
Τη νύχτα που 

την ακολούθησε

Άπληστη για έκφραση και 
τέχνη, ζει  σε ένα όνειρο γεµάτο ου-
ρές, αρχαίες κερκίδες, φωτεινά 
νεφελώµατα και διεξοδικά αδιέ-
ξοδα. Η κατακλείδα; Ένας λογο-
τεχνικός κρίκος ο οποίος συνδέει τη ζωή της µε το φανταστικό 
σύµπαν που την έχει περικυκλώσει. Στην Γκαµαλίγια γνώρισε τη 
Φάτιµα Μπάµπα και µια επικίνδυνη γυναίκα που έπαιζε το λαούτο 
της. Μαγεµένη άρχισε να της µιλάει για τον Gattamoro και τη Ron-
dinella. Της διηγήθηκε ιστορίες για τη µάγισσα που τη µύησε στην 
αρωµατοποιία. 

Όλα ακούγονταν σαν παραµύθι, ήταν όµως απτή πραγµα-
τικότητα. Παρακολουθούσε κάθε της λέξη µεθυσµένη από τη 
µυρωδιά που έχει το δροσερό χώµα κι ο άγριος δυόσµος. Την έβλεπε 
να αλητεύει, ενώ η Chorizo Parades την έψαχνε µαταίως. Όπως 
έψαχνε στην Ιαπωνία και ο αυτοκράτορας Ιτσιγιό να βρει το δώρο 
ενός Κινέζου µανδαρίνου. Λίγο αργότερα, στις στοές της Πράσα 
ντου Κοµέρσιου, µια παράξενη καλλιτέχνιδα του δρόµου την 
περίµενε για να της προσφέρει το κοµψοτέχνηµα που της ανήκε. 
Γύρισε ακριβώς στην τελευταία πράξη. Γεφυροποιός. Άγγελος 
και προάγγελος της διάβασης. Την κοίταξε βαθιά. Τότε δεν το 
κατάλαβε. Μετά το έφερνε στον νου της και το εξήγησε. Κατόπιν 
προχώρησε αργά. Περίµενε µε αγωνία την εξέλιξη. Σταµάτησε όµως 
να σκέπτεται καθετί εκείνη τη νύχτα. Γιατί ήταν η νύχτα που την 
ακολούθησε. Η νύχτα του µοιραίου έρωτα.
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Τζίνα Μιτάκη
Νυχτερινές κουβέντες
µε µια κουκουβάγια

ISBN: 978-960-9585-21-7 • σελ.: 204 • σχήμα: 12x22 cm 
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«... Θυµάσαι που παιδιά παίζα-
µε κουτσό; Μας εκπαίδευε η ζωή, 
εν αγνοία µας, να περπατάµε και  
να ισορροπούµε ακόµα και ακρω-
τηριασµένοι».

Νοστάλγησε. Να ξαναγινόταν 
λέει παιδί! Να ξαναγινόµασταν όλοι 
λέει παιδιά. Να µη γνωρίζαµε τίπο-
τα µα να τα ξέραµε όλα, µε κείνη την αγνή, παρθένα, ανεπιτήδευ-
τη σοφία των παιδιών.

Να ξεχυνόµασταν έξω, να γεµίζαµε τον τόπο, τον κόσµο όλο, µε 
φωνές και τραγούδια. Να σπέρναµε στο χώµα σποράκια από όνει-
ρα, ελπίδες και πίστη για το αύριο. Να ξεχυνόµασταν που λες, µε 
τα χέρια πλεγµένα σφιχτά αγκαλιασµένοι, να µη βρίσκουν τόπο 
να χωρέσουν η θλίψη και η µιζέρια. Η λαχανιασµένη ανάσα µας, 
να σκόρπαγε µακριά τη βρόµικη σκόνη του κόσµου, που µας που-
λάει και µας αγοράζει σαν πραµάτεια στα ανήθικα παζάρια του. 

Να πιανόµασταν από τα ανθισµένα ρείκια, τα σκίνα, τις σταγό-
νες του θαλασσινού νερού, από όλα τα καθαρά, τα όµορφα και τα 
πραγµατικά πολύτιµα. Κόντρα σε ό,τι θέλει να µας τσακίσει, να 
κρατηθούµε όρθιοι, µε πείσµα, ως να έρθει το καλοκαίρι. 

Να µοιραζόµασταν µπουκιές ζεστό ζυµωτό ψωµί µε λάδι και ζά-
χαρη και γουλιές νερό από αµόλυντο πηγάδι και να σταυρώναµε 
τα δάχτυλα, δίνοντας υπόσχεση και όρκο ιερό να µην ξεπουλήσου-
µε ποτέ όσα ακριβά τής πρέπουν της ζωής.

Αυτό το µικρό τρυφερό έργο 
µπορεί να θεωρηθεί κι ένα εγκόλπιο 
για το πώς να διαλέγεις φίλους που 
δεν ανήκουν στο είδος σου, πώς να 
αγαπάς τους καλύτερους και πώς να 
ερωτεύεσαι µε την πρώτη µατιά.



Χριστίνα Αυγερινού
Στο γέλιο της καταιγίδας

Νύχτα, χειµώνας. Τα βήµατα νωχελικά την οδηγούν στα σοκάκια 
της Πλάκας, τυχαία, σε µια υπόγεια γκαλερί. Μπρος σ’ ένα έργο, 
τάχα γελαστό, στέκει ο άντρας, ο αιώνια ουτοπικός Αγαπηµένος. 

Η Αλίκη είναι µόλις δεκάξι, δίχως ιδέα τι είναι ζωή. Μια παρά-
σταση είναι, της εµπιστεύεται ύστερα η Μυρτώ της.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, το αµάραντο εκείνο κορίτσι, είναι πα-
νέτοιµο ν’ αστράψει στη σκηνή του. Η πρώτη της έκθεση, µε χρί-
σµα χαρακτικής, σφραγίζει το ταλέντο της, δίνει µε πείσµα πνοή 
στο κάποτε παιδικό, αµάρτυρο όνειρό της. 

Τι θα συµβεί, όµως, όταν ο απρόσµενος ερχοµός ενός προσώπου 
απ’ την αντίπερα ακτή του Ατλαντικού φέρει µαζί του όλα τα κοι-
µισµένα, σ’ ένα νανούρισµα λήθης, παρελθόντα;

Πυρρόξανθα σιντριβάνια, ένα cafe στα Εξάρχεια, µια σύγχρονη 
«Πηνελόπη» των καιρών κι ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι, κρυφά χα-
ρισµένες απ’ τη γιαγιά σοκολάτες και µια αποθηκούλα-καταφύγιο 
στην Κυψέλη, µια αλησµόνητη υπόσχεση κι ένα γράµµα σε µαύρο 
κουτί, µια πλάκα του τέλους σε καταιγίδα Δεκέµβρη προβάλλουν 
ξανά στοιχειά µες στα µάτια της.

Θα καταφέρει ο χρόνος να εξηµερώσει τις θύµησες, ή είναι προ-
τιµότερο, τελικά, κάποιες µνήµες να µένουν για πάντα θαµµένες;

«Άκουσα τη φωνή του. Γύρισα, 
τον είδα. Σιώπησε… Τον αντίκριζα 
σαν πρώτη φορά. Πρόσωπο φωτει-
νό στεκόταν, χανόταν στην πόλη. 
Τον παρατηρούσα προσεκτικά, 
αναζητώντας, ποθώντας µια αχτίδα 
του. Τα µάτια του ταξίδι στ’ απέ-
ραντο, ως άκρη µιας λάµψης που 
έσβηνε στο τέλος. Εικόνα γοητευ-
τική, ξάφνου, πρόβαλλε άγνωρη 
µπρος µου. Όµορφος! Όλος φως 
κι έρωτα. Φως που αναδυόταν απ’ 
τα βάθη της ψυχής, πληµµύριζε τον 
κόσµο του. Χαραγµένη στις γραµ-
µές του ωριµότητα µ’ έφηβη λα-
χτάρα για ζωή. Δεν το ’χα τολµή-
σει να µαρτυρήσω, το ’κρυβα. Μου 
’ταν ξεχωριστός…»
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Βάσω Παπαδοπούλου
Αλµυρά ευλογηµένα 
βλέµµατα

Ο Φάνης, ο όµορφος γιατρός, φτάνει στο νησί για την άσκηση 
του Αγροτικού του. Τα τριάντα χρόνια του τα πέρασε στην οικογε-
νειακή εστία, χωρίς καµιά παρεκτροπή. Είναι ανεξάρτητος, αυτό-
νοµος για πρώτη φορά και επιζητά εντάσεις, έρωτες, περιπέτεια, 
ώστε να καλύψει τον χαµένο καιρό.

Η Ιωάννα, ταλαντούχα χορεύτρια, εγκαταλείπει την πολλά υπο-
σχόµενη καριέρα της, την δίχως αναστολές έντονη ζωή της, για να 
δοκιµάσει τους αυστηρούς κανονισµούς του µοναχικού βίου. Ανα-
ζητά τη γαλήνη, για να επαναπροσδιορίσει την πορεία της. 

Ο γιατρός καλείται στη Μονή όταν η σχεδόν αιωνόβια αδελφή 
Θέκλα, χρειάζεται τη βοήθειά του, και σαγηνεύεται…

Είναι δυνατόν µια γριά καλόγρια, αφιερωµένη ολόψυχα στην 
προσευχή και µόνο, να γνωρίζει την ανθρώπινη φύση;

Η Ηγουµένη αναγκάζεται να ακολουθήσει εντολές…
Ο αλαφροΐσκιωτος του νησιού θυµώνει…
Όσο ο χειµώνας δίνει τη θέση του στην άνοιξη, οι άνθρωποι και 

τα γεγονότα εξελίσσονται.
Η σαγήνη του έρωτα έχει θέση στις πεντακάθαρες αυλές του µο-

ναστηριού;

«... Κατέβηκε από το αυτο-
κίνητο. Ένιωθε σαν να µην είχε 
αέρα. Ανέπνευσε δυνατά µερι-
κές φορές. Κρατώντας ένα τσιγά-
ρο στο χέρι, στηρίχθηκε στο καπό. 
Έκλεισε τα µάτια, στα ρουθούνια 
του επανήλθε η µυρωδιά της. Στα 
κλειστά του βλέφαρα ήρθε το λε-
πτό, αόρατο χνουδάκι που σκέπα-
ζε την κοιλιά της.

Το τσιγάρο έκαψε τα δάχτυλα 
του χεριού του. Τινάχθηκε.

Το χέρι του, χάιδευε τον ουρανό 
του αµαξιού...»
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Γιάννης Φιλιππίδης
Λούσιfair,

η βασίλισσα της Κυψέλης

Τα χρόνια της κρίσης βρίσκουν 
την ανυπόταχτη Λουκία, από 
µαµά β.π. πίσω στην αστική ζώνη, 
σ’ ένα από τα πιο καλοφωτισµένα 
σηµεία της Κυψέλης. 

Τι κάνει εκεί; Φωτίζει η ίδια σε 
θέση µάχης µε την επιµονή και 
την αντοχή, που ’χει αυταπόδει-
κτες σαν αρχές, η επαγγελµατική 
παρουσία της εκεί. Ήµαρτον, Κύ-
ριε, η δύσκολη εποχή, τη βρίσκει 
στα πάνω της. Τώρα ήτανε να γίνει 
κι αυτό; Επαναφέρουν κι ενέργεια 
25χρονης µια πετυχηµένη βλεφα-
ροπλαστική και κάτι-µερικές ενέσεις µπότοξ σε µια κυρία, που ’χει 
τσαλαπατήσει µόλις την πέµπτη της δεκαετία; Πλάι της, η µπουρ-
δελίστ µάµα Σόφη και η Ρωσοπόντια κοπέλα Λαρίσα. 

Τρεις γυναίκες –παντού οι γυναίκες, πάντα οι γυναίκες εν αρχή– 
θα προτάξουν τα καλοστεργιωµένα στήθη τους, την «Περήφανη 
Ελλάδα», το κατάστηµα που θα τις σώσει από το τέλµα της δικής 
τους κατατονίας, που νισάφι πια δηλαδή, λίγη παραπάνω δράση, 
παρακαλώ.

Και θα βάλουν όλες τους ένα χεράκι, να σηκώσουν ξανά στα πό-
δια του τον άντρα του σπιτιού, που ’χει βουλιάξει στα δικά του κα-
ταθλιπτικά. Η Λούσιφερ –το χαϊδευτικό της στη γειτονιά– θα ξα-
ναπιάσει η ίδια, αυτή τη φορά εκείνον από το χέρι, να τον ξαναφέ-
ρει στη ζωή, όπως έκανε κι αυτός από τη µεριά του, δώδεκα χρό-
νια πριν. 

Κι ο καθένας στη δική του στιγµή, θα βρει από την αρχή τον τρό-
πο, να δρα, να αντιστέκεται, µαθαίνοντας ξανά τον τρόπο, πώς να 
χαµογελάει…

«... Γιατί η ζωή 
είναι η µεγαλύτερη πουτάνα, 
ακόµα κι από µένα την ίδια, 
καρδιά µου...»
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Χρήστος Φλουρής
Ιφιγένειες

Ολόκληρη ζωή φαίνεται πως περίµενε να πάρει το αίµα της 
πίσω η Αρετή. Ολόκληρη ζωή άκουγε καταπρόσωπο ή πίσω από 
την πλάτη της, «η κόρη του φονιά», «η κόρη του φονιά», υποτι-
µητικά, µειωτικά, λες κι εκείνο το πρωί του Μαΐου του 1914 εκείνη 
είχε σηκώσει το χέρι της οπλισµένο εναντίον του Θωµά. Ήθελε να 
τιµωρήσει όλους αυτούς που από την τρυφερή παιδική της ηλικία 
την αποκαλούσαν έτσι. Λες και δεν είχε άλλο όνοµα, λες και ο πα-
τέρας της ο Σήφης δεν είχε κάνει τίποτε άλλο στη ζωή του εκτός 
από τον φόνο. Ήθελε να τιµωρήσει τον δάσκαλο, τους χωριανούς 
της, τη µοίρα της την ίδια… Όσο ήταν µικρή και δεν µπορούσε να 
καταλάβει το βάρος που κουβαλάνε οι λέξεις, δεν την ενοχλούσε. 
Τώρα, όµως, δεν µπορούσε να το ανεχτεί πια. Δεν ήταν δικό της 
λάθος και δεν ήθελε να εξακολουθεί να το χρεώνεται. Ο πατέρας 
της το είχε πληρώσει µε τη φυλακή, η αδερφή της η Ερωφίλη µε 
έναν γάµο αταίριαστο, µε µια ζωή στη σιωπή και µ’ έναν πρόωρο 
θάνατο… Δεν µπορούσε πλέον να ανεχθεί πως έπρεπε το σφάλ-
µα του πατέρα της να συνεχίσουν να το πληρώνουν και τα παιδιά 
του, και τα παιδιά των παιδιών του…

Οι «Ιφιγένειες» δεν είναι µία 
αληθινή ιστορία. Είναι πολλές 
αληθινές ιστορίες µαζί. Ούτε πε-
ριορίζεται, τοπικά και χρονικά, 
στην Κρήτη των αρχών του προη-
γούµενου αιώνα. Αναφέρεται σε 
όλες τις Ιφιγένειες ανά τους αιώ-
νες, από την πρώτη εκείνη µυθική 
φιγούρα έως και τη σύγχρονη επο-
χή. Σε όλες εκείνες τις γυναίκες 
που κλήθηκαν κάποια στιγµή να 
σηκώσουν φορτίο δυσανάλογο µε 
τη φύση και τη δύναµή τους και 
που είχαν δυο δρόµους να διαλέ-
ξουν, εκείνον του αγώνα κι εκείνον 
τον άλλον, της παραίτησης.
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2η έκδοση

Γιάννης Φιλιππίδης
Η µυρωδιά σου 

στα σεντόνια µου

Γεννηµένη σ’ έναν τυραννισµένο τόπο, µαθαίνει γρήγορα να 
αγαπά τη ζωή και τ’ ανεκτίµητα δώρα της: τον έρωτα, την ευτυχία 
να ζει σ’ έναν κόσµο που επέλεξε η ίδια, τα χρώµατα και τις µυρω-
διές γύρω της, τον αλήτη χρόνο, τους φόβους, τη δύναµή της να 
κοιτάει ψηλά ανασαίνοντας αρµύρες της θάλασσας και ξεστρατι-
σµένους µικρούς θεούς. 

Συναισθηµατικά σοφή από πάντα, µε σκηνικό µια πατρίδα που 
χρόνο µε το χρόνο αλλάζει δραµατικά, διεκδικεί τις στιγµές της, 
αποφασίζοντας να ζήσει, να κερδίσει τα χρόνια, όλα τα χρόνια της.

Και τι σχέση µπορούν να έχουν µεταξύ τους ένα παιδί που δεν 
γεννήθηκε ποτέ, το κάστρο του Πλαταµώνα κι ένα µοιραίο γράµ-
µα που δεν έφτασε πουθενά, ο ελληνικός κινηµατογράφος και οι 
κρυφές σχέσεις των ανθρώπων του, το πρόσωπό της τετράστη-
λο στις εφηµερίδες, ένα ερειπωµένο αρχοντικό έξω απ’ τα Βίλια, 
τα παράξενα όνειρα, και η λαµπερή Φρόσω που δεν θα ξεκουρα-
στεί ποτέ;

Είναι η Βασιλική της καρδιάς µας. Η καλή ψυχή που κρύβουµε 
µέσα µας. Κι όλη η Ελλάδα, δυο τσιγάρα δρόµος...
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4η έκδοση

Το µυθιστόρηµα του Γιάννη Φι-
λιππίδη, µοσχοβολάει έρωτα. Μαζί 
µε γαρδένια, ροδάκινο, ούζο, ελ-
ληνικό µεζέ και βαρύ καπνό. Από 
εκείνα τα βιβλία που δεν αφήνεις 
να σου πέσουν από τα χέρια. Βι-
βλία συµβίωσης. Το κρατάς µαζί 
σου συνέχεια, στο µετρό, στο λεω-
φορείο. Μέχρι να το εξαντλήσεις, 
να ρουφήξεις τους χυµούς του, να 
το τσαλακώσεις, να τσακίσεις τις 
σελίδες του, να το απολαύσεις.

¶éòÜîè °ûâáìéñôïù 
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Πόπη Γκερούση
Ψυχή σαν θάλασσα

H Φωτεινή φωτίζει ζωές. Ο απαλός Σπύρος κι ο κραυγαλέος Φώ-
της. Πρόσωπα και στιγµές που ανήκουν, µαζί µε παραµυθένιες φι-
γούρες, στο βεβαρυµένο παρελθόν αυτού του κόσµου. Η φρεσκά-
δα της «Φωτεινούλας», εγγονής της Φωτεινής στο µέλλον, που ξέ-
ρει κι εκείνη «ν’ ακούει» και που βιάζεται, µε αναζωογονητικό τρό-
πο, να φιλοσοφήσει τον έρωτα.  

Απορίες, συλλογισµοί για την ευτυχία, και συµβολισµοί που ανή-
κουν στην αιωνιότητα της ανθρώπινης φύσης.  

Αρκετές δεκαετίες πριν, η Φωτεινή, µε κύριο όπλο µερικά ποιή-
µατα, διανύει µια πορεία ζωής που µοιάζει µε τρελή κούρσα συναι-
σθηµάτων, βιώνει συνεχή ψυχολογική και σωµατική βία, έναν αβά-
σταχτο φόνο κι έναν αναπάντεχο θάνατο. Με µια ανεξήγητη λάµ-
ψη στο δέρµα και τις σκέψεις φυλαγµένες πάνω στις κορυφές των 
βουνών. Με όνειρα κληρονοµιά από τη Σµύρνη και βήµατα-εικόνες 
που φτάνουν µέχρι την άλλη άκρη του κόσµου, την Κούβα.

Κι έπειτα; Η ζωή. Η ζωή που περίµενε κρυµµένη. Η αγάπη που 
ήταν πάντα εκεί, καταρρίπτοντας τον παντοδύναµο µύθο της αγά-
πης-τροχοπέδης. Η εξέλιξη των πάντων και η δύναµη της ψυχής 
που φάνηκε να είναι ο τελικός εξαγνισµός.  

Εξάλλου, η Φωτεινή είχε αγαπήσει τους στίχους του Rimbaud, 
«en avant… προχώρα µπροστά». Ακόµη κι όταν όλα µοιάζουν 
αδύνατα. Ειδικά τότε.

«Κάποια στιγµή ήρθε η ελπί-
δα, κάθισε σε µια καρέκλα, σιω-
πηλή λες και ήταν πάντα εκεί και 
την κοιτούσε. Η Φωτεινή ξεκού-
µπωσε το πουκάµισο, έσπρωξε το 
εσώρουχο και της έκανε χώρο να 
κολλήσει στο δέρµα της, ακριβώς 
πάνω από τον αριστερό µαστό…»
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Γιάννης Φιλιππίδης
Κρατάς µυστικό;

Όταν στα δώδεκά της χρόνια η Άννα αποφασίζει να κλέψει για 
πρώτη φορά, από φόβο πως θα ξεπέσουν αυτή κι η µάνα Αλεξάν-
δρα σε ιδρύµατα, αδυνατεί να εκτιµήσει πόσες επιπλοκές θα προ-
καλέσει µια ζωή, που στήνεται στα ψέµατα. Δώδεκα χρόνια αργό-
τερα, εκείνο το άφοβο κορίτσι δείχνει να ’χει στοιχειώσει τα πιο 
απλά και τα πιο παράτολµά του όνειρα. Για κείνη, και τη φιλότι-
µη Αλεξάνδρα, που ζει ανυποψίαστη µια φτωχή ζωή, τα αµέτρη-
τα κρυµµένα χρήµατα δε δείχνουν ικανά να παίξουν κάποιο ρόλο.

Αποφασισµένες να ζήσουν όπως ονειρεύτηκαν, θα χρειαστεί να 
χαρτογραφήσουν πολλές φορές απ’ την αρχή το µέλλον, για όσα 
θέλησαν και δε συνέβησαν στην ώρα τους. Πλάι τους, ο επιπό-
λαιος κι άπιστος Αντώνης, ο γοητευτικός και φιλαλήθης Μάρκος, 
η επαναστάτρια Ελευθερία και το από µηχανής δαιµόνιο της ζωής 
τους, η Λαµπρινή. Η γυναίκα που ’χει απορρίψει πρώτη τον εαυτό 
της και µια νύχτα θα χαθεί εξαφανίζοντας όλα τα έµβια ίχνη της. 
Ένα απροσδόκητο παιχνίδι αισθηµάτων για έξι κύριους παίχτες, 
που διαχειρίζονται την έννοια του µοιραίου. 

Είν’ όµως προτιµότερο κάποιες αλήθειες, να παραµένουνε καλά 
κρυµµένες.

«Δεν είµαι ώριµη. Δεν είµαι 
έφηβη. Δεν είµαι παιδί. Δε βασί-
στηκα ποτέ στις µύχιες σκέψεις 
µου. Μόνο το ένστικτο µε οδή-
γησε. Αυτό που προστατεύει τα 
αγρίµια στις αχανείς πατρίδες των 
ζώων. Δε βασίστηκα ποτέ µου σε 
άλλους. Μόνο στη µάνα. Δε µ’ 
άγγιξαν χέρια ξένα. Δε µε φίλησαν 
φίλοι. Φίλοι που δεν έτυχε ν’ απο-
κτήσω ποτέ µου κι εγώ έφταιξα γι’ 
αυτό. Αλλά γέµισα έναν ολόκληρο 
ουρανό µε τα κρυφά όνειρά µου. 
Ένας θόλος, τεράστιος, απέρα-
ντος, απλησίαστος. Γεµάτος από 
τα δικά µου προχειρογραµµένα 
σηµειώµατα». 
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Γιάννης Φιλιππίδης
Ζωή µε λες

Η πόλη θα επιµείνω σ’ αγαπάει, επίτρεψέ της να κυµατίζει τσι-
µέντα, υπερένταση και αριθµούς παραπανίσιους στις πρωινές λια-
κάδες του Απρίλη.

Μεγάλωσες θερίζοντας βλέµµατα γελαστά, ανάµεικτα µε σκέ-
ψεις και άνεµο, µα ούτ’ έναν κόκκο λύπης σου δε γλίτωσες ποτέ.

Τι αποφεύγεις να σκέφτεσαι; Φοβάσαι να διαφέρεις; Και πότε 
θα σιγουρευτείς, ότι αντέχεις ν’ αγκαλιάζεσαι από ζούγκλα; Άλλα 
ζωγράφιζες για σένα.

Βάλε εικόνα. Φαντάσου µέρες, που θα ντύσουν εποχές κι ευνοϊ-
κότερες προσωπικές στατιστικές. Οι επιλογές κι όχι οι προσευχές, 
είναι αυτές που ψιθυρίζουν λύσεις σκόρπιες από ’κεί που δε φα-
ντάζεσαι.

Φυλάς µια στάλα έγκαιρη φωνή για τα παράλογα και δύο ζάρια 
στα χέρια σου λευκά κι αναποφάσιστα, χωρίς πλεονέκτηµα. Αλλά 
δεν είσαι µοναχά εσύ. Γύρνα πίσω στις λέξεις σου, ξεχώρισε το κό-
στος από τις υψηλές αξίες. Επικεντρώσου στα σηµαντικά.

«… Αλλά βαρέθηκα να αισιοδο-
ξώ µονάχα τα πρωινά, που ο ήλιος 
λούζει τις απέναντι ταράτσες, ή τα 
µεσηµέρια, αυτά τα ήσυχα µεση-
µέρια, που τον θόρυβο της πόλης 
απορροφούν οι κυρίαρχες εξωτε-
ρικές τοιχοποιίες κι εγώ στέκοµαι 
θαρρείς σαστισµένος, αφενός µε 
την οµορφιά ν’ ανασαίνεις στην 
Ελλάδα και να ’σαι ακόµα νέος 
και υγιής και την ίδια στιγµή, να 
βουρκώνεις από αγωνία, για όσα 
φοβάσαι κι αργούν να ’ρθουν».

ISBN: 978-960-9585-02-6 • σελ.: 176 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 15,23€ με ΦΠΑ • (-10%) 13,71€ με ΦΠΑ

Πολύµνια Κοσσόρα
Ανοξείδωτη µνήµη

Μικρασία. Από τις εύφορες µέρες στον τρόµο της καταστρο-
φής. Μια οικογένεια σέρνεται από το πάτριο Ναζλί, στα µονοπά-
τια της Ανατολίας. Αρπάζεται από το αόρατο δίχτυ της αγάπης, 
ορθώνει την ανθρωπιά της µπροστά στα Τάγµατα Εργασίας. Η 
ζωή ξεδιπλώνει τα µίλια της πάνω στις ράγες του σιδηρόδροµου 
που καταλήγει στην καµένη Σµύρνη. Παιδικές περιπλανήσεις ανά-
µεσα στα αποκαΐδια και στα ίχνη της σφαγής. 

Προσφυγιά στη νέα πατρίδα, µαζική ταπείνωση, τα πρώτα αβέ-
βαια βήµατα στον άγνωστο τόπο. Το µαταιωµένο όνειρο της µόρ-
φωσης και η εφηβεία στο µεροκάµατο. Κατοχή, όταν σεµνά ξεπερ-
νιούνται τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το στιβαρό χτίσιµο της 
επιβίωσης, το πυρίµαχο της αγάπης. 

Το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, ο Αρίστος, δεν είναι ήρωας. 
Είναι ένα παιδί που ατσαλώνεται στις δυσκολίες, ένας άντρας που 
σφίγγει τα δόντια και προχωρεί. Ένας άνθρωπος που µέσα από 
την ταλαιπωρία και τη µαταίωση κρατάει το κουράγιο και την υπε-
ρηφάνεια να αναζητήσει τον έρωτα και να χτίσει στέρεα την ευ-
τυχία.

«...Στην καµπή της δηµοσιάς 
φάνηκε επιτέλους το φρικτό κα-
ραβάνι. Σκούρο, µακρύ, αργόσυρ-
το σκουλήκι. Εξαθλιωµένοι άντρες 
κάθε ηλικίας. Τα ρούχα τους, 
ράκη χωρίς σχήµα, κρέµονται από 
τα ταλαίπωρα κορµιά τους. Άλ-
λοι µε ξεχαρβαλωµένα παπού-
τσια, άλλοι µε ξυλοτσόκαρα, άλ-
λοι µε κουρέλια δεµένα στα µατω-
µένα πόδια τους, σέρνουν τα βή-
µατά τους προς το κέντρο της µι-
κρής πόλης. Βογκητά, κλάµατα, 
οιµωγές και µια λέξη που ξεκίνησε 
σαν µοναχικός στεναγµός κι ενώ-
θηκε µε τη λέξη του διπλανού, και 
του άλλου, και του άλλου, κι έγι-
νε αλλόκοτος ψαλµός: νερό, νερό, 
λίγο νερό, αδέρφια…»
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Ειρήνη Μεταξά
Κάτι από αγάπη

Στο πέρασµα του χρόνου, έρχεται η στιγµή που οι άνθρωποι αι-
σθάνονται την ανάγκη να ξεδιπλώσουν τον αληθινό τους εαυτό, 
ν’ αγκαλιάσουν τις προσωπικές τους αλήθειες. Σε αυτή τους την 
προσπάθεια, άλλοτε τα καταφέρνουν κι άλλοτε όχι. Συχνά, συµ-
βαίνει όµως να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Τότε οι ψυχές τους 
πάλλονται. Και αυτοί µπορούν κι ανακαλύπτουν την αµφίδροµη 
σχέση ανάµεσα στην οµορφιά και την ασχήµια, στην αρχή και το 
τέλος, στο φως και τη σκιά:

Ένας δραµατοθεραπευτής συντονιστής εναλλακτικών διακο-
πών.

Μία ζωγράφος δασκάλα εικαστικών σε σχολείο.
Μία επιτυχηµένη επαγγελµατίας, εσωστρεφής και δίχως σταθε-

ρή σχέση στη ζωή της. 
Ένας µπάρµαν που αναζητάει τον έρωτα και τις προκλήσεις 

της ζωής.
Το απρόσµενο αντάµωµα ανόµοιων χαρακτήρων σε κάποιον 

εναλλακτικό χώρο αυτογνωσίας, θα αποτελέσει την αρχή για µια 
νέα προσωπική διαδροµή του κάθε ήρωα χωριστά.

«… αν και είµαστε τόσο δια-
φορετικοί µεταξύ µας, ο καθένας 
από µας µπόρεσε ν’ ακούσει τον 
δικό του παλµό, τον παλµό της 
καρδιάς του. Τώρα το παιχνίδι εί-
ναι αν θα τον ακολουθήσουµε ή 
αν απλώς θα κλείσουµε τ’ αυτιά 
µας». 

«… σου υπόσχοµαι πως από 
εδώ και πέρα θα τιµήσω δεόντως 
όλες τις αισθήσεις µου».
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Χριστίνα Αυγερινού
Στο γέλιο της καταιγίδας

Νύχτα, χειµώνας. Τα βήµατα νωχελικά την οδηγούν στα σοκάκια 
της Πλάκας, τυχαία, σε µια υπόγεια γκαλερί. Μπρος σ’ ένα έργο, 
τάχα γελαστό, στέκει ο άντρας, ο αιώνια ουτοπικός Αγαπηµένος. 

Η Αλίκη είναι µόλις δεκάξι, δίχως ιδέα τι είναι ζωή. Μια παρά-
σταση είναι, της εµπιστεύεται ύστερα η Μυρτώ της.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, το αµάραντο εκείνο κορίτσι, είναι πα-
νέτοιµο ν’ αστράψει στη σκηνή του. Η πρώτη της έκθεση, µε χρί-
σµα χαρακτικής, σφραγίζει το ταλέντο της, δίνει µε πείσµα πνοή 
στο κάποτε παιδικό, αµάρτυρο όνειρό της. 

Τι θα συµβεί, όµως, όταν ο απρόσµενος ερχοµός ενός προσώπου 
απ’ την αντίπερα ακτή του Ατλαντικού φέρει µαζί του όλα τα κοι-
µισµένα, σ’ ένα νανούρισµα λήθης, παρελθόντα;

Πυρρόξανθα σιντριβάνια, ένα cafe στα Εξάρχεια, µια σύγχρονη 
«Πηνελόπη» των καιρών κι ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι, κρυφά χα-
ρισµένες απ’ τη γιαγιά σοκολάτες και µια αποθηκούλα-καταφύγιο 
στην Κυψέλη, µια αλησµόνητη υπόσχεση κι ένα γράµµα σε µαύρο 
κουτί, µια πλάκα του τέλους σε καταιγίδα Δεκέµβρη προβάλλουν 
ξανά στοιχειά µες στα µάτια της.

Θα καταφέρει ο χρόνος να εξηµερώσει τις θύµησες, ή είναι προ-
τιµότερο, τελικά, κάποιες µνήµες να µένουν για πάντα θαµµένες;

«Άκουσα τη φωνή του. Γύρισα, 
τον είδα. Σιώπησε… Τον αντίκριζα 
σαν πρώτη φορά. Πρόσωπο φωτει-
νό στεκόταν, χανόταν στην πόλη. 
Τον παρατηρούσα προσεκτικά, 
αναζητώντας, ποθώντας µια αχτίδα 
του. Τα µάτια του ταξίδι στ’ απέ-
ραντο, ως άκρη µιας λάµψης που 
έσβηνε στο τέλος. Εικόνα γοητευ-
τική, ξάφνου, πρόβαλλε άγνωρη 
µπρος µου. Όµορφος! Όλος φως 
κι έρωτα. Φως που αναδυόταν απ’ 
τα βάθη της ψυχής, πληµµύριζε τον 
κόσµο του. Χαραγµένη στις γραµ-
µές του ωριµότητα µ’ έφηβη λα-
χτάρα για ζωή. Δεν το ’χα τολµή-
σει να µαρτυρήσω, το ’κρυβα. Μου 
’ταν ξεχωριστός…»
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Μάρω Λεονάρδου
SOS Save Our Souls 
Σώστε τις ψυχές µας

Στη διάρκεια της συγγραφής αυτού του βιβλίου, πολλές φορές 
αισθάνθηκα ότι κρατούσα στα χέρια µου την εύθραυστη ψυχή 
ενός ανθρώπου. Μου είχε δώσει το «εν λευκώ» να χρησιµοποιήσω 
την ιστορία του όπως ήθελα. «Βάλε τη φαντασία σου», µου είπε, 
«άλλαξε τα ονόµατα, γράψε ό,τι θες».

Παρ’ όλα αυτά, µου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το κάνω. Κρα-
τούσα στα χέρια µου τη ζωή του, κι ήταν σαν να κρατώ ένα πολύτι-
µο αντικείµενο, το οποίο δεν έπρεπε να σπάσει. Είχα αναλάβει την 
ευθύνη και την υποχρέωση να διηγηθώ την ιστορία του, στο σύντο-
µο πέρασµά του από τη γήινη πραγµατικότητα, όπως εκείνος µου 
την διηγήθηκε.

Αν τα κατάφερα, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπώ-
σεις µε λέξεις στο χαρτί, την αλήθεια κάποιου άλλου. Παρ’ όλα 
αυτά, αισθάνοµαι ευγνωµοσύνη. Γιατί όταν σ’ εµπιστεύεται κά-
ποιος, όταν σου µιλά για τα όνειρά του, τους πόθους του, το θά-
νατο και τον Θεό, αυτό είναι πράξη αγάπης. Γι’ αυτό, ό,τι έγραψα 
εδώ, το έκανα µε αγάπη. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, εί-
ναι µια αληθινή ιστορία.

Ο Φίλιππος -πρωταγωνιστής του 
βιβλίου- από µικρό παιδί δίνει τη 
δική του µάχη για επιβίωση, άλ-
λοτε κόντρα και άλλοτε αγκα-
λιά µε το πεπρωµένο του. Η πεί-
να, οι Γερµανοί, ο αποχωρισµός 
από τη µάνα του στην πιο τρυφε-
ρή του ηλικία, η δεύτερη µάνα που 
τον αγκαλιάζει σε µια ξένη χώρα, 
θα τον σηµαδέψουν. Κι αργότε-
ρα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
του θα συναντήσει πολλά δύσκο-
λα σταυροδρόµια, µε ναυάγια και 
τραγικούς έρωτες. Εκπέµπει SOS 
σε δύσκολες εποχές, που σε κά-
ποιους θα θυµίσουν και τη σηµε-
ρινή.
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Γιάννης Φιλιππίδης
Ο εραστής, η µέλισσα
κι ένα µικρούλι «αχ»

Αθήνα, 1999. Μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου, ένας Σεπτέµ-
βρης ιδιαίτερα ζεστός. Ένα ποικιλόµορφο όσο κι ετερόκλητο σύ-
νολο ανθρώπων που θα δεθεί µε τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Μια 
φαινοµενικά νέα ακόµα γυναίκα, κυριαρχηµένη από πλήθος νευ-
ρώσεων, που ξέχασε να ερωτευτεί. Μια κορυφαία Ελληνίδα τρα-
γουδίστρια στο απόγειο της καριέρας της, βουλιαγµένη στη µονα-
ξιά και τα χάπια. Ένα δεκαεννιάχρονο κορίτσι που έρχεται στην 
πρωτεύουσα, για ν’ ακολουθήσει τα όνειρά του. Μια γάτα, µε τα-
λέντο να πέφτει από ψηλά µπαλκόνια. Ένας εικοσιτριάχρονος 
που τον θέλουν όλες. Δύο πρωταγωνίστριες του ασπρόµαυρου ελ-
ληνικού κινηµατογράφου, που ξεπήδησαν από άλλο βιβλίο, γιατί 
έχουν πολλά να πουν ακόµα. Μια πόρνη πολυτελείας, που στα-
µάτησε το επάγγελµα, αλλά βαρέθηκε πια να κάθεται. Μια κα-
φετζού που δεν θα πιστέψει ποτέ στις υπερφυσικές δυνάµεις της, 
αλλά υπάρχουν στο µέγιστο βαθµό. Ένα πλήθος ιδανικοί ανύπα-
ντροι άντρες και µια χούφτα αθεράπευτες κουτσοµπόλες.

Τι δεν είπαµε; Α, ναι. Έναν µεγάλο σεισµό και τις ασταµάτητες 
µετασεισµικές του ακολουθίες.

Ένα απολαυστικό µυθιστόρηµα γεµάτο χιούµορ και συναίσθηµα, 
κοµµάτι από τη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. 

Να µην ξεχάσω τον δραπέτη, µια αινιγµατική µέλισσα κι ένα 
«αχ», που θα κρίνετε εσείς πόσο µικρούλι είναι κάθε φορά.

Οι ήρωες του Γιάννη Φιλιππίδη 
είναι τοποθετηµένοι µέσα σε τού-
τα τα σκηνικά, άλλοτε µε τον πόνο 
µιας στιγµής, άλλοτε µε το κοφτό 
λαχάνιασµα ή πετάγονται σε χρό-
νο ανύποπτο κρυφά έξω από την 
ιστορία, εµπλουτίζουν την αφήγη-
ση και δηµιουργούν ενδιαφέρον 
στον αναγνώστη να ξηλώσει πόντο 
πόντο τις ιστορίες από τις περι-
στάσεις του συνόλου, να βγάλει τα 
πρόσωπά τους αργότερα στο δω-
µάτιο και να τους µιλήσει ακριβώς 
όσα κι ο ίδιος έζησε και ζει.

Κατερίνα Κατσίρη - Ποιήτρια
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Πέτρος Κουµπλής
12 ιστορίες που ονειρεύονται
να γίνουν παραµύθια

Γιάννης Φιλιππίδης
Μα, το ψάρι είναι φρούτο

Ποιος αναρωτιέται πραγµατικά για τις παράλογες φοβίες αυτού 
του κόσµου, για τα κλουβιά µέσα στα οποία ζει;

Ποιος έρχεται αντιµέτωπος µε τα δικά του ψεύδη, ποιος τολµά 
να φανταστεί µια άλλη ζωή; Ποιος επαναστατεί στον κοινό τόπο 
της καθηµερινότητας; Ποιος κοιτά τον ουρανό και όχι το ρολόι 
του; Ποιος προσέχει τις λεπτοµέρειες;

Η ζωή είναι οι λεπτοµέρειές της.
Ενώστε αυτά τα δώδεκα κοµµάτια, τα φαινοµενικά αταίριαστα 

µεταξύ τους. Θα δείτε πως είναι τα δώδεκα βήµατα του ίδιου τα-
ξιδιού. Οι δώδεκα διαφορετικές αφηγήσεις µιας ιστορίας παρηγο-
ρητικής σε καιρούς δύσκολους – µα πάντοτε οι καιροί είναι δύ-
σκολοι. 

Δώδεκα ιστορίες.
Δώδεκα ιστορίες, που είναι ζωντανές. Και γι’ αυτό ονειρεύονται.
Ονειρεύονται να γίνουν παραµύθια.

To «Μα, το ψάρι είναι φρούτο» είναι µια αγκαλιά από σκα-
µπρόζικες, φλεγµατικές, απροσδόκητες κι αισθαντικές παραµυθέ-
νιες ιστορίες που απευθύνεται σ’ ενήλικους –κυρίως– αναγνώστες 
µ’ ανεπτυγµένη αίσθηση του χιούµορ.

Μια οικογένεια από πλάσµατα, φυτά, στοιχεία της φύσης ή αντι-
κείµενα χωρίς δικαίωµα λόγου, στήνουν ψιλοκουβέντα για τον κό-
σµο των ανθρώπων, τις νευρώσεις του, τις χαρές, τον έρωτα, τη 
µοναξιά, τα αδιέξοδα και τις ελπίδες. Λοιδορούν ή ξεκαρδίζο-
νται µ’ όσα µας βασανίζουν, τοποθετούνται απ’ την αρχή πάνω 
σε έννοιες κι αξίες ταλαιπωρηµένες, βοηθούν να εστιάσουµε στα 
ουσιαστικά και όσα µας αξίζουν. Δεν κατηχούν, δε νουθετούν, δε 
µας κουνάν το δάχτυλο, δεν επιδιώκουν να πουλήσουν άποψη.

Θέλουν µονάχα να µας πουν πως η ζωή είναι µια αλήθεια ακρι-
βή, µια αξία ανεκτίµητη, σαν το ανυπόµονο φως που ξηµερώνει 
κάθε µέρα από την αρχή.

«Συχνά οι άνθρωποι συγχέουν 
το παραµύθι µε το ψέµα. 

Ή απλώς πιστεύουν πως απευ-
θύνεται σε παιδιά κι εκείνους δεν 
τους αφορά, γιατί έχουν µεγαλώ-
σει και τώρα πια… ξέρουν.

Έγραψα αυτή την ιστορία –που 
έχει δώδεκα διαφορετικές αφηγή-
σεις– και ονειρευόµουν να γίνει 
κάποτε παραµύθι.

Παραµύθι, παραµυθία, παρη-
γοριά.

Έστω κι ένας άνθρωπος να πα-
ρηγορηθεί –έστω και ΜΟΝΟ 
ένας– τότε αυτό το βιβλίο θα ζή-
σει για πάντα».

Ένα χρυσόψαρο στήνει καβγά 
µε τη δεσµώτη γυάλα του, µια ανά-
σα πριν από την επικείµενη αυ-
τοκτονία του. Μια γάτα βεράντας 
µοιράζεται παρόν και παρελθόν, 
στη ροή µιας νύχτας εξοµολογή-
σεων, συνάπτοντας δεσµό ζωής µε 
άλλη µία γάτα εντελώς, µα εντε-
λώς αλήτισσα. Ένα πεύκο κι ένα 
κυπαρίσσι φυτρωµένα σε αρµυρή 
πλαγιά, ανακαλύπτουν τα καταθλι-
πτικά τους σύνδροµα κι εκτιµούν 
την αξία της ειρηνικής ζωής στην 
ύπαιθρο. Ένα µικρό αγόρι µιλάει 
µε την πανσέληνο για τον πατέρα 
που έφυγε νωρίς. Κάποιος Κοχύ-
λης απολαµβάνει την αγάπη στην 
αφρισµένη αγκαλιά της νευρικής 
κυρίας Θάλασσας. Ένα δέντρο 
που ανακαλύπτει τη µαγική του 
ικανότητα να περπατά, συµπληρώ-
νουν το ψηφιδωτό των οχτώ ιστο-
ριών µας.
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2η έκδοση



Καίτη Γρίσπου
Μοιράζοµαι και ωριµάζω

Χρήστος Ελευθεράκος
Κυβερνογραφία

Τι φέρνει στην επιφάνεια ένας κοινός 
διαρρήκτης; Τι εµποδίζει µια µοναχή να 
αποσχηµατιστεί; Τι οδηγεί στην αυτο-
κτονία έναν γιατρό; Τι γράφει στη δια-
θήκη του ένας καπετάνιος; Τι θα συµβεί 
όταν δύο αδέσποτα σκυλιά παρασύρουν 
ένα mountain bike και τον αναβάτη 
του; Ποια συγκυρία έφερε δίπλα-δίπλα 
µια πολυτραυµατία ειδική-φρουρό και 
τη σκηνογράφο του Εθνικού Θεάτρου; 
Πώς ένας θάνατος µπορεί να είναι αφε-
τηρία ελπίδας, η αυγή της ζωής;

Μια πολύχρωµη σβούρα που τυλίγει 
µε το κορδόνι της φαινοµενικά άγνωστους µεταξύ τους ανθρώ-
πους, που είναι όµως οι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Γιατί… Ο πόνος 
λιγοστεύει όταν έχει συµπαραστάτες. Η µνήµη διατηρείται όταν 
τροφοδοτείται. Η αγάπη µεγαλουργεί όταν εµβολιάζεται.

Ένας τηλεφωνικός υπάλληλος µε µο-
ναδικά ενδιαφέροντα την πορνογραφία 
και το cyber sex, ο οξύθυµος συνεργά-
της του µε το παρελθόν στην επαρχιακή 
νυχτερινή ζωή, και ο µυστηριώδης διευ-
θυντής, είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν 
την µονότονη εικόνα µιας σύγχρονης εται-
ρείας. Η ζωή στο δωµάτιο της Αθήνας αγ-
γίζει τα όρια της ανοχής και τα πράγµατα 
παίρνουν µια αναπάντεχη τροπή. Είναι ικα-
νός ν’ αντέξει µια µεγάλη αλλαγή; Ποιος ο 
ρόλος του κρυφού ηµερολογίου του διευθυ-
ντή; Η ιστορία µιας αδιέξοδης αναζήτησης 

νοήµατος σ’ένα ψηφιακό µοτίβο που καταλήγει στην εξάρτηση και η 
µοιραία τραυµατική συνειδητοποίηση της σκληρής πραγµατικότητας. 

ISBN: 978-960-9585-03-3 • σελ.: 288 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 16,67€ με ΦΠΑ • (-10%): 15,00€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 9,90€

ISBN: 978-960-99753-8-4 • σελ.: 200 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 15,65€ με ΦΠΑ • (-10%): 14,00€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 9,90€

Έρχεται πάντα µια στιγµή στη ζωή 
κάθε γυναίκας που γυρνάει το βλέµµα 
προς τα πίσω, στο δρόµο που περπάτη-
σε ως τώρα, τον περισσότερο ή λιγότε-
ρο ταξιδεµένο. Τότε δοκιµάζει µια πα-
ράτολµη ίσως, νοσταλγική κατάδυση στα 
βαθιά νερά του παρελθόντος και έρχε-
ται αντιµέτωπη µε την αλήθεια της. 

Είναι η στιγµή που παίρνει τα πα-
λιά της όνειρα απ’ το χέρι, τα ανασύρει 
στην επιφάνεια και τα επιστρέφει στο 
φως και στη ζωή.

Επειδή τα όνειρά της, απλά, τα ανέβαλε, δεν τα ακύρωσε!

ISBN: 978-960-9585-08-8 • σελ.: 216 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 9,33€ με ΦΠΑ • (-10%): 8,40€ με ΦΠΑ

Αγγελική Μπούλιαρη
Εγώ αγαπώ, αυτή καπνίζει

Κατερίνα Ανδρικοπούλου
Το καλοκαίρι της νύφης

Μια µικρή ιστορία. Η ιστορία µιας 
νύφης που δεν έχει γίνει ακόµα νύφη, 
αλλά το σκέφτεται. Να παντρευτεί; Να 
πηδήξει απέναντι; Να γυρίσει σελίδα; 
Ν’ αλλάξει κεφάλαιο; Τι να κάνει; Και 
αν από νύφη γίνει νύµφη; Αν δεν βγάλει 
φτερά και αν δεν πετάξει σαν πεταλού-
δα; Τι γίνεται τότε; Μια ιστορία για τους 
µήνες που κυλούν και που ίσως καταλή-
ξουν σ’ έναν γάµο. Ευτράπελα, αγωνίες, 
ανησυχίες, κατάθλιψη, υστερίες, κλάµα-
τα. Μια θύελλα συναισθηµάτων που σι-
γά-σιγά δαµάζονται. Ένα οδοιπορικό γε-
µάτο χιούµορ, εσωτερικές ανησυχίες, πολυεθνικές ιστορίες, ευ-
τράπελα και γέλιο πριν και λίγο µετά το πανδαιµόνιο ενός γάµου.

ISBN: 978-960-9585-07-1 • σελ.: 192 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 9,33€ με ΦΠΑ • (-10%): 8,40€ με ΦΠΑ



Σοφία Νινιού
Γλαύκος και Ίρις

          Άνεµος παιδί

Μια παραµυθένια ιστορία µε ένα όµορφο λουλούδι, την 
Ίριδα, και έναν ξεχωριστό γλάρο, τον Γλαύκο, που συναντιούνται 
και ερωτεύονται στην ακτή του Σαρωνικού, γίνεται η απόδειξη 
ότι η διαφορετικότητα δεν µπορεί να εµποδίσει την αγάπη 
να ανθίσει και να εξελιχθεί, παρ’ όλες τις δυσκολίες που θα 
συναντήσει. Η υποµονή και η επιµονή είναι οι σύµµαχοι του 
ζευγαριού για την επίτευξη του στόχου τους. Ο γάµος τους θα 
µείνει αξέχαστος σε όλα τα πουλιά και τα άνθη που είχαν την 
τύχη να είναι δίπλα τους σ’ αυτή την πανέµορφη διαδροµή.

Ένας συναρπαστικός περίπατος πλάι στη θάλασσα για τον 
µικρό µας αναγνώστη, που αισθάνεται την αλµύρα της, ακούει 

το τραγούδι της και τις κουβέντες των πουλιών µε τα λουλούδια, 
χαίρεται τα χρώµατά τους και µαθαίνει τα ονόµατά τους.

Οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου περιέχουν βασικές 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και πληροφορίες, µε βάση το ανα-
λυτικό πρόγραµµα του υπουργείου Παιδείας.

Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη

ISBN: 978-960-9585-28-6 • σελ.: 40 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 9,33€ με ΦΠΑ • (-10%): 8,40€ με ΦΠΑ

λυτικό πρόγραµµα του υπουργείου Παιδείας.



          Ποίηση που τραβάει τα βλέµµατα

Πόπη Γκερούση

Τα νησιά και ο έρωτας

Χρήστος Παπουτσής

Μετά το τέλος 
τ’ ουρανού

Δυο κολόνες όρθιες στην είσοδο
να µπαινοβγαίνει το αεράκι 

και να έχει την πόρτα του 
µοιράζοντας αρχαίους χρόνους

στα µάτια που περιµένουν 
να διαιρεθούν 

µια στην είσοδο 
µια στην έξοδο του κόσµου.

Τα νησιά-ποιήµατα προσφέρουν εικόνες γνήσιας ζωής γεµάτης 
φως και χρώµατα από τις Κυκλάδες συν ένα νησί, τα Κύθηρα, 
σκιρτούν ολόκληρα από µια –χωρίς οίκτο– παιδικότητα, µιαν 
ανηλεή ωρίµανση, το γλυκόπικρο του έρωτα κι ένα ταξίδι στο 
καλά κρυµµένο, εκεί που τίκτεται η βαθύτερη ανθρώπινη 
ανάγκη.

Ο έρως, η ελκτική δύναµη της 
δηµιουργίας, εξαντλείται. Τελειώ-
νει µαζί µε τον χρόνο. Ό,τι δηµι-
ουργήθηκε έχει τέλος. Ο έρωτας, 
που στη ροµαντική του έκδοση, δί-
χως µια στέγη, κυλιέται στη φύση 
και στα αδιάκριτα βλέµµατα, θα 
καταλήξει παντοτινά άστεγος. 
Μετά το τέλος τ’ ουρανού.

ISBN: 978-960-9585-23-1 • σελ.: 72 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 10,56€ με ΦΠΑ • (-10%): 9,50€ με ΦΠΑ

Νατάσα Ρεντήφ

Ετερόφωτος
Το ετερόφωτο λευκό των σελίδων 

χάνεται στη νύχτα, εκτός κι αν δια-
τηρήσεις τη φλόγα µέσα σου…Εκεί 
όπου έρχεσαι αντιµέτωπος µε το 
σύµπαν ολόκληρο.

ISBN: 978-960-9585-30-9 • σελ.: 48 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 9,78€ με ΦΠΑ • (-10%): 8,80€ με ΦΠΑ

Σοφία Στρέζου

Της µνήµης...
κόκκινη θάλασσα

Της µνήµης… κόκκινη θάλασσα
…σαν κύµα γδέρνει τα βράχια νο-

σταλγικά εισχωρεί στα αποµεινάρια ξε-
χασµένης σπηλιάς λησµονηµένης ανά-
µνησης προσµένοντας την ηχώ άλλης 
µιας θύµησης…

ISBN: 978-960-9585-29-3 • σελ.: 80 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 10,56€ με ΦΠΑ • (-10%): 9,50€ με ΦΠΑ

ISBN: 978-960-9585-31-6 • σελ.: 72 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 10,22€ με ΦΠΑ • (-10%): 9,20€ με ΦΠΑ

Κώστας Βασιλάκος

Σκέψεις θραύσµατα
Εικόνες ζωής που φιλοδοξούν να γί-

νουν λέξεις, στίχοι και κείµενα, σε µια 
απόπειρα να µεταµορφώσουν ό,τι µας 
απελπίζει, να συγκεράσουν το φαντα-
στικό µε το πραγµατικό, το λογικό µε 
το παράλογο.

ISBN: 978-960-9585-10-1 • σελ.: 112 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 12,78€ με ΦΠΑ • (-10%): 11,50€ με ΦΠΑ



Έφη Μαχιµάρη

Νυχτερινό ρεσάλτο
Κωνσταντία Γέροντα

Η κάθε του λέξη 
ένας λυγµός Χαµένη στο έρεβος, αργά µέσα στη 

νύχτα, θα κλειστώ στη βαθιά αγκαλιά 
της, στη µακρά σιωπή της, να καταµε-
τρήσω τι µε καθόρισε, µε πόνεσε, µε 
ανάστησε.

Η συλλογή περιλαµβάνει ποιήµατα 
που εκφράζουν το ανεκπλήρωτο, τη 
µαταίωση, το δίπολο έρωτα-θανάτου. 
Άλλα θέµατα είναι η λήθη, η απουσία, 
η εγκατάλειψη.

ISBN: 978-960-99753-2-2 • σελ.: 52 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,05€ με ΦΠΑ • (-10%): 10,85€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,03€

ISBN: 978-960-9585-18-7 • σελ.: 88 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,05€ με ΦΠΑ • (-10%): 10,85€ με ΦΠΑ

Ελένη Μαυρογονάτου

Φυσάει απόψε 
περασµένους έρωτες

Γαβρίλης Ιστικόπουλος

Το άνθος της µπαµπακιάςΤο άνθος της µπαµπακιάς

Έρωτας σε χρόνο ενεστώτα. Χαρ-
τογραφεί πάνω σε σώµατα τις συντε-
ταγµένες των ονείρων. Ρίχνει πρόχειρη 
εσάρπα τη λήθη ή ναυαγεί, οριστικός κι 
αµετάκλητος, δίχως µπουκάλι. Έρωτας 
τατουάζ χαραγµένος στη µνήµη.

Στο αέναο «κρυφτούλι» µε τις λέ-
ξεις, ο ποιητής Γαβρίλης Ιστικόπουλος, 
µας ξεναγεί στον ανάλαφρο αιθέριο, 
αγνό και ονειρικό χώρο, του «Άνθους 
της µπαµπακιάς», να φωνάξουµε µαζί 
του, «φτου ξελευτερία!...» 

Μακάρι να... συναντηθούµε!
ISBN: 978-960-9585-00-2 • σελ.: 64 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,23€ με ΦΠΑ • (-10%): 11,00€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,11€

ISBN: 978-960-9585-22-4 • σελ.: 52 • σχήμα: 14x20,5 cm 
τιμή: 9,89€ με ΦΠΑ • (-10%): 8,90€ με ΦΠΑ

Χαριτίνη Ξύδη

Τακούνια καίγονται 
στο φούρνο

Άµυ Μπουκουβάλα

Ψήγµατα

Απέναντι σ’ ένα πρόσωπο πραγµα-
τικό ή επινοηµένο η ακολουθία τεθλα-
σµένων στίχων ανάβει το φως είτε µέσα 
στο λαβύρινθο, πλησίον σωστικού ανα-
σκαφής, είτε έξω από µπορντέλο.

Φως και σκοτάδι φτερουγίζουν στις 
πλάτες µας. Γύρω και µέσα µας ένας 
µικρός Θεός που προσµένει τον δικό 
του Δαίµονα. Κι η ιστορία αρχίζει και 
τελειώνει µε µία λέξη: ΕΡΩΤΑΣ.

ISBN: 978-960-99753-9-1 • σελ.: 80 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,78€ με ΦΠΑ • (-10%): 11,50€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,39€

ISBN: 978-960-9585-19-4 • σελ.: 80 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,05€ με ΦΠΑ • (-10%): 10,85€ με ΦΠΑ

ISBN: 978-960-9585-19-4 • σελ.: 80 • σχήμα: 15x22 cm 



Παναγιώτης Α. Φερεντίνος

Αφέντης του «τόσο δα»
Τάκης Τσαντίλας

Της ροής και της τέφρας
Μεγαλούπολη... Αθήνα σήµερα. Εικό-

νες µέσα µας, και εικόνες έξω. Η πόλη 
µέσα µου, και η πόλη έξω. Ποιος θα 
µιλήσει γι’ αυτούς που λίγοι βλέπουν; 
Κι ακόµα λιγότεροι γράφουν... Σκηνή 
από τσίρκο ή η ίδια µας η ζωή;

Κανένα τέλος δεν υφίσταται 
όσο το φως ανθίζει εντός µας. 

Στον αέναο χορό της ζωής 
η µνήµη δηλώνει παρούσα 

επωάζει ποιήµατα 
και σπέρνει ανθάκια στο µέλλον.

ISBN: 978-960-99753-3-9 • σελ.: 106 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 13,34€ με ΦΠΑ • (-10%): 12,00€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,67€

ISBN: 978-960-9585-01-9 • σελ.: 64 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 12,23€ με ΦΠΑ • (-10%): 11,00€ με ΦΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,11€

Κάκια Παυλίδου

Θηλυκές οι θηλιές 
του κόσµου

Μαρία Στρίγκου

Ν’ ακούσω τη λέξη 
που λείπει

Σ’ αυτή την ποιητική συλλογή περ-
πάτησα ξυπόλυτη πάνω στον έρωτα, 
στη ζωή και στον αντίπαλό µου, τον 
άγριο εαυτό µου. Ο στίχος, ο ελευθε-
ρόστιχος κι ανένταχτος, ήταν το µόνο 
µου ρούχο.

«Ν' ακούσω τη λέξη που λείπει» 
γιατί οι ελλείψεις του µυαλού και της 
καρδιάς γίνονται οι µεγαλύτερες πλη-
γές του ανθρώπου. Κι η αγάπη θα εί-
ναι πάντα το γιατρικό που ψάχνουµε. 
Όλοι µας.

ISBN: 978-960-9585-09-5 • σελ.: 112 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 13,34€ με ΦΠΑ • (-10%): 12,00€ με ΦΠΑ

ISBN: 978-960-9585-05-7 • σελ.: 112 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 13,34€ με ΦΠΑ • (-10%): 12,00€ με ΦΠΑ

Σοφία Στρέζου

Αισθητικές αναλύσεις 
δηµιουργών

Μάγδα Παπαδηµητρίου-
Σαµοθράκη

Καθρέφτης ψυχής
Η Σοφία Στρέζου παρουσιάζει τα βι-

βλία 17 δηµιουργών µε την τέχνη του λό-
γου. Προβάλλει αποσπάσµατα και ποιή-
µατα από το έργο τους, αναλύοντας αι-
σθητικά τη γραφή, µε ποιητικούς όρους.

Η λέξη ξέφυγε σαν ανάσα από την 
ψυχή για να ζευγαρώσει µε τις άλλες 
λέξεις για να γίνει Ποίηση! Όλυµπος, 
Αιγαίο, Ποίηση, Αγώνες. Πιστεύω ότι το 
κατάφερα τούτο το απόσταγµα ψυχής!

ISBN: 978-960-99753-5-3 • σελ.: 134 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 14,33€ με ΦΠΑ • (-10%): 12,90€ με ΦΠΑ
ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 7,16€

ISBN: 978-960-99753-4-6 • σελ.: 102 • σχήμα: 15x22 cm 
τιμή: 13,34€ με ΦΠΑ • (-10%): 12,00€ με ΦΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 6,67€

ISBN: 978-960-99753-4-6 • σελ.: 102 • σχήμα: 15x22 cm 



Τι είναι το «Άνεµος magazine»; 

Το «Άνεµος magazine» είναι µια καινούργια ολόθερµη προ-
σπάθεια της οµάδας των παιδιών του Ανέµου, να υπάρξουν όχι 
µόνο κινούµενοι στα στενά πλαίσια των εκδοτικών τους ονείρων, 
που καταλήγουν σε µορφή βιβλίου.

Είναι η ανάγκη των δηµιουργών και των φίλων του Ανέµου, να 
εκφραστούν και ν’ απλώσουν τις σκέψεις τους σε κείµενα, που θ’ 
αφορούν άλλοτε αυτόνοµα κι αδηµοσίευτα κείµενα πεζογραφίας 
ή ποιήµατα κι άλλες φορές πάλι την ίδια την οπτική τους για την 
εποχή, αρθρογραφώντας για ό,τι τους συγκινεί, τους πληγώνει ή 
τους θυµώνει κοινωνικά.

Η εστίασή µας είναι τα χειρόγραφά σας κείµενα πεζογραφίας, 
ποίησης ή γενικής αρθρογραφίας µε άξονες την ποιότητα ζωής, 
την ίδια την κοινωνία, τη µουσική, το θέατρο, το βιβλίο, τον πολι-
τισµό εν γένει. Γράψτε µας για ενδιαφέρουσες ταινίες, συναυλίες, 
βραδιές τέχνης, εικαστικά νέα κι ό,τι άλλο κάνει τη ζωή µας πιο 
χρωµατιστή κι ενδιαφέρουσα.

Στείλτε τα δικά σας κείµενα αποκλειστικά στο µέιλ:
anemos.magazine@gmail.com γράφοντας στο Θέµα, τον τίτ-

λο του άρθρου-κειµένου ή ποιήµατος και τ’ ονοµατεπώνυµό σας.
Τα άρθρα είναι καλό να µη ξεπερνούν τις 500-700 λέξεις και τα 

κείµενα πεζογραφίας τις 1000 λέξεις, θα ελέγχονται από συνεργά-
τες του Ανέµου και τα σηµαντικότερα απ’ αυτά, θα επιµελούνται 
τυπογραφικά και θα δηµοσιεύονται γρήγορα.

Αν θέλετε να συνοδεύονται από φωτογραφία, αυτή θα πρέπει 
να αποτελεί πνευµατικό δικαίωµα δικό σας και όχι κάποιου τρί-
του προσώπου.

Αφήστε το νου σας ελεύθερο να ταξιδέψει και να γράψει. ΤΩΡΑ 
και στο µέλλον, έχετε το βήµα.

Γιατί όταν στην ελεύθερη έκφραση και τον πολιτισµό λειτουρ-
γούµε χωρίς αφεντικά, το αποτέλεσµα ξεπερνάει τα όρια του µα-
γικού.

Μ’ εκτίµηση κι αγάπη στο δικό σας λόγο. 
https://www.facebook.com/Anemos.Magazine

H «Κάρτα φίλων του Ανέµου»
Κλείνοντας φέτος τα 3 χρόνια υγιούς λειτουργίας µας σαν Άνεµος 

εκδοτική, ένα ευέλικτο, σύγχρονο, φρέσκο και γεµάτο από ιδέες και 
όνειρα-βιβλία στηριζόµενοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη δύναµη και στη 
µεγάλη αγκαλιά, που ολοένα µεγαλώνει, αποφασίσαµε ν’ ανταποδώ-
σουµε ΕΜΠΡΑΚΤΑ την εµπιστοσύνη, την εκτίµηση και την συµπά-
θεια, που εισπράξαµε στα πρώτα δυόµισί µας χρόνια.

Έτσι, µε την «Κάρτα φίλων του Ανέµου», εγκαινιάζουµε µια και-
νούργια εποχή στη µεταξύ µας σχέση: ΕΣΕΙΣ βοηθήσατε να ξεκινή-
σουµε και να διατηρήσουµε στη ζωή το δικό µας όνειρο,  ΕΜΕΙΣ επι-
στρέφουµε ένα κοµµάτι από την αγάπη σας µε µια σειρά από απο-
κλειστικά προνόµια, που αφορούν µονάχα φίλους.

Γενικοί όροι χρήσης:
• Αποκτάτε την «Κάρτα φίλων του Ανέµου», µε την αγορά ΕΣΤΩ κι 

ενός βιβλίου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από το σάιτ µας ή τα σηµεία πώλησης των βι-
βλίων µας στις εκδηλώσεις µας (δε θα τη βρείτε στα βιβλιοπωλεία). Εναλ-
λακτικά, τηλεφωνήστε καθηµερινά στο 210 82 23 574 (καθηµερινά από 
τις 10:00 το πρωί µέχρι τις 2:00 το µεσηµέρι) κι εκµεταλλευθείτε ΑΜΕ-
ΣΑ από την πρώτη κιόλας επαφή, τα πλεονεκτήµατα της κάρτας.

• Σχετικά µε την κάρτα, που κρατάτε στα χέρια σας: Τηλεφωνήστε µε 
την πρώτη ευκαιρία στον Άνεµο για να επιβεβαιώσετε ονοµατεπώνυµο, 
e-mail. Έτσι θα ενεργοποιήσουµε την κάρτα δίνοντας αριθµό µητρώου µέ-
λους.

• Σαν µέλος, έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε βιβλία µας στις µέ-
γιστες επιτρεπόµενες εκπτώσεις στις τιµές των βιβλίων που κυµαίνονται 
από 10 ως και 60 τοις εκατό, ανάλογα µε τον χρόνο έκδοσης του βιβλίου.

• Με την αγορά ενός βιβλίου, µπορείτε ν’ αποκτήσετε άλλο ένα στη 
ΜΙΣΗ από την αναγραφόµενη ενιαία τιµή του.

• Τα έξοδα αποστολής ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ σε σας, αν η παραγγελία υπερ-
βαίνει τα 25 ευρώ, αν δηλαδή κυµαίνεται ανάµεσα στα 2-4 βιβλία, που 
εσείς θ’ αποκτήσετε έτσι κι αλλιώς στις µέγιστες εκπτώσεις τους.

• Αποκτάτε ΑΜΕΣΗ και έγκαιρη ενηµέρωσης για κάθε γεγονός σύ-
µπραξης πολιτισµού µε τη µορφή γιορτής µε αφορµή ένα βιβλίο. Επιπρό-
σθετα, µαθαίνεται για ΜΕΓΑΛΕΣ πρόσφορες που θα διαρκούν λίγες µο-
νάχα µέρες.

Ας κάνουµε τη σχέση µεταξύ µας, 
ακόµα πιο ουσιαστική και οριστική.

Μπείτε στη µεγάλη οικογένεια 
του Ανέµου, την εκδοτική των δηµι-
ουργών και των ονείρων τους για βι-
βλία, έτσι όπως τα ονειρευτήκαµε.



Δείτε πώς θα αποκτήσετε εύκολα 
βιβλία του Ανέµου

Παραγγέλνοντας βιβλία από το site 
του Ανέµου στο www.anemosekdotiki.gr 

ή στο 210 82 23 574 

•  Παραλαµβάνετε την παραγγελία σας σε µια-δύο ερ-
γάσιµες µέρες εύκολα, σε οποιοδήποτε σηµείο της 
Ελλάδας επιλέξετε.  

•  Έχετε έκπτωση πώλησης των βιβλίων µας (10%), 
έτσι ώστε η επιβάρυνση των ταχυδροµικών να φαί-
νεται αµελητέα.  

•  Πληρώνετε µε τις ασφαλείς διαδικασίες της αντικα-
ταβολής, µέσω paypal, ή visa.  

•  Κάθε βιβλίο έχει την προσωπική αφιέρωση του συγ-
γραφέα.  

•  Η παραγγελία συνοδεύεται από καλαίσθητο διαφη-
µιστικό υλικό (καταλόγος, σελιδοδείκτες, κάρτες).  

•  Για την Αθήνα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, το κό-
στος συσκευασίας-αποστολής και η αντικαταβολή 
σαν υπηρεσία είναι 4€. 

•  Για παραγγελίες βάρους µέχρι δύο κιλών, η επιβά-
ρυνση είναι κοινή (από ένα έως τρία βιβλία). Συµφέ-
ρει λοιπόν περισσότερο στην παραγγελία σας να συ-
µπεριλαµβάνονται πιο πολλά από ένα βιβλία.  

•  Για χώρες του εξωτερικού, η παραγγελία προπληρώ-
νεται σε τραπεζικό λογαριασµό, µέσω paypal η visa 
και φτάνει παντού το ίδιο εύκολα συστηµένη, σε συ-
νεργασία µε τα κατά τόπους ταχυδροµεία.

•  Δείτε κι αναζητήστε τα ειδικά προνό-
µια που θ’ απολαµβάνετε, αποκτώ-
ντας άµεσα και εύκολα την «Κάρ-
τα φίλων του Ανέµου», που παρέ-
χεται σε όλους µε τη αγορά οποιου-
δήποτε βιβλίου ΑΜΕΣΑ από το 
site µας.

Πληροφορίες-Παραγγελίες: www.anemosekdotiki.gr
τηλ.: 210 8223574 • e-mail: anemosekdotiki@yahoo.gr

νεργασία µε τα κατά τόπους ταχυδροµεία.
  Δείτε κι αναζητήστε τα ειδικά προνό-
µια που θ’ απολαµβάνετε, αποκτώ-


