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ΤΙΜΗ χωΡΙΣ ΦΠΑ

15 €

26 €

12 €

22 €

20 €

14 €

23 €
23 €

16 €

16 €

16 €
25 €

13 €

13 €
10 €
11 €
15 €

BAUDELAIRE Ch.
• αισθητικά δοκίμια    

BOAS F. 
• Η σκέψη του πρωτόγονου ανθρώπου 

και η πρόοδος του πολιτισμού
BORGES J.L. – JURADO A.

• Τι είναι ο βουδισμός
BURCKHARDT J.

• σκέψεις για την ιστορία   
CHESTOV L.

• στους αντίποδες του ορθολογισμού  
DE QUINCEY T.

• επιστολές σε έναν νέο του οποίου 
η εκπαίδευση έχει παραμεληθεί

ECKERMANN J.P.
• συνομιλίες με τον Γκαίτε τ. α΄ 
• συνομιλίες με τον Γκαίτε τ. B΄

FREUD S.
• Τρεις πραγματείες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας  

FURTWÄNGLER W.
• μουσική και λόγος  

GOETHE J. W.
• περί τέχνης  
• Θεωρία των χρωμάτων  

HOBBES Th.
• περί της φύσης του ανθρώπου

JAMES W. 
• Η ανθρώπινη ενέργεια  
• Η βούληση πίστης  
• περί της αθανασίας του ανθρώπου 
• Ψυχολογία και εκπαίδευση  

ΚΑΝΤ Ι.
• παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου   
και του υπέροχου 11 €

• Η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία 10 €
• ανθρωπολογία από πραγματολογική άποψη 20 €
• Λογική                                    16 €
• πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης 13 €
• Η διένεξη με τον Eberhard 12 €
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ΤΙΜΗ χωΡΙΣ ΦΠΑ

LEOPARDI G.
• Η θεωρία της ηδονής  18 €
• περί τεχνών και γραμμάτων  18 €

LOCKE J. 
• Δοκίμιο για την ανεκτικότητα / 
επιστολή για την ανεξιθρησκία 13 €

MAETERLINCK M. 
• ο θησαυρός των ταπεινών 15 €

NIETZSCHE Fr. 
• μαθήματα για την παιδεία  15 €

ORTEGA Y GASSET J. 
• αισθητικό τρίπτυχο 18 €

PESSOA F.
• Λογοτεχνικά δοκίμια 24 €

PICASSO P.
• σκέψεις για την τέχνη  13 €

RILKE R. M. 
• μικρά δοκίμια για την τέχνη 14 €

RODIN Aug. 
• Η τέχνη  23 €

SCHOPENHAUER A. 
• Τα πάθη του κόσμου 15 €
• εριστική διαλεκτική 

ή Η τέχνη τού να να έχεις πάντα δίκιο 13 €
SCHURÉ É.

•Τρεις μεγάλοι μύστες (ορφέας – πυθαγόρας – πλάτων) 14 €
STEINER R. 

• O χριστιανισμός και τα μυστήρια της αρχαιότητας 13 €
STEVENSON R. L.

• περί της ηθικής του συγγραφικού επαγγέλματος 
και άλλα δοκίμια 16 €

TOLSTOΪ L.
• Τι είναι τέχνη  16 €
• Τι είναι θρησκεία   16 €
• μια εξομολόγηση Υπό επανέκδοση
• Ημερολόγιο σοφίας  22 €

UNAMUNO M. de
• Το τραγικό αίσθημα της ζωής    20 €

WALTER B. 
• περί μουσικής  23 €

ZOLA É.
• Κείμενα για την τέχνη 16 €

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
• Έμπνευση και δημιουργία 25 €
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22 €

Σελίδες 384

16 €

Σελίδες 240

20 €

Σελίδες 336

14 €

Σελίδες 160

15 €

Σελίδες 208 Σελίδες 144

12 €

Σελίδες 392

26 €

23 €

Σελίδες 448

23 €

Σελίδες 448
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16 € 25 €

Σελίδες 288 Σελίδες 384

13 €

Σελίδες 192

15 €

Σελίδες 248

10 €

Σελίδες 96

11 €

Σελίδες 88

13 €

Σελίδες 192

16 €

Σελίδες 256

11 €

Σελίδες 104
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18 €

Σελίδες 288

13 €

Σελίδες 176

18 €

Σελίδες 256

15 €

Σελίδες 184

20 €

Σελίδες 336

10 €

Σελίδες 80

16 €

Σελίδες 256 

13 €

Σελίδες 192

12 €

Σελίδες 128
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15 €

Σελίδες 224

18 €

Σελίδες 320

24 €

Σελίδες 392

14 €

Σελίδες 176

23 €

Σελίδες 368

13 €

Σελίδες 144

15 €

Σελίδες 216

14 €

Σελίδες 232

13 €

Σελίδες 208
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16 €23 €

Σελίδες 336 Σελίδες 256

16 €

Σελίδες 288

16 €

Σελίδες 304

25 €

Σελίδες 444

22 €

Σελίδες 400

20 €

Σελίδες 448

13 €

Σελίδες 208

16 €

Σελίδες 272



… το καλύτερο γερμανικό βιβλίο!
Φρήντριχ νίτσε

… το μνημειώδες έργο Συνομιλίες με τον Γκαίτε τού Johann-Peter
Eckermann καλύπτει μια χρόνια έλλειψη από την κλασική γραμ-
ματεία, στην οποία αναμφίβολα εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο, που εκδόθηκε σε δύο άψογους εκδοτικά και αισθητικά τό-
μους.

«Τα 100 βιβλία του 2014», Bookpress, 14.12.2014

Ο Έκερμανν ήταν ένα παιδί φανατικό για γράμματα που του
έλαχε η μεγάλη ευκαιρία της ζωής του: προσελήφθη ως
γραμματέας και συνοδός στους περιπάτους του του γέροντα
σοφού, του μεγαλοφυούς τέκνου του 19ου αιώνα Γκαίτε. [...]
Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως παρίσταται και μετέχει
σε μια ανεπανάληπτη στιγμή στην ιστορία του πνεύματος της
Ευρώπης. Είχε μπροστά του και άκουγε τη συνείδηση της
ευρωπαϊκής πνευματικής ιστορίας. Και άρχισε να καταγρά-
φει ό,τι άκουγε. Ημερολογιακά. […] Όταν ο Γκαίτε πέθανε,
ο Έκερμανν δημοσίευσε το ημερολόγιό του, διάσημο σήμερα
ως πρότυπο του είδους, εργαλείο μελέτης και συνάμα κα-
τόρθωμα ύφους, αφού θεωρείται θεμελιώδες κείμενο του
γερμανικού ρομαντικού διαφωτισμού.

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Τα Νέα, 13-14.6.2015

Ο Έκερμανν, σε ρόλο πρωτίστως φιλικού συνομιλητή και δευτερευόντως πιστού στε-
νογράφου, αποδεικνύεται υπερπολύτιμος [...] μέσα από τις σκέψεις του Γκαίτε βλέ-
πουμε να ζωντανεύει μια ολόκληρη ιστορική εποχή.

Γιώργος Λαμπράκος, Bookpress, 21.11.2014

Όσο για τον Έκερμανν, αυτό τον Σάντσο Πάντσα της γερ-
μανικής λογοτεχνίας, μοιάζει και περισσή οξυδέρκεια να δια-
θέτει αλλά και αφηγηματική δύναμη, για να οργανώσει ένα
πολυσέλιδο κείμενο ημερολογιακών καταχωρίσεων χωρίς να
κουράζει ή να απογοητεύει τον αναγνώστη του. 

Δημήτρης Στεφανάκης, culturenow.gr, 7.1.2015

9

JOhANN PETER EckERmANN: συνομιλίες με τον γκαίτε (2 τόμοι)
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ΧΑΡΤΟΔΕΤΑ
ΑΝωΝΥΜΟΥ

• Η ζωή του Λαθαρίγιο ντε Τόρμες    
BALZAC H. de
• Η αναζήτηση του απόλυτου  
BARBEY d’ AUREVILLY J.

• Η μαγεμένη   
• Μια παλιά ερωμένη

BECKFORD W.
• Βαθέκ  

CAPUANA L.
• Ο μαρκήσιος της Ροκαβερντίνα

CARROLL L.
• Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων /
Μέσα απ’ τον καθρέφτη 

CERVANTES M. de
• Υποδειγματικές νουβέλες τ. Α΄ 
• Υποδειγματικές νουβέλες τ. Β΄ 

CONSTANT B.
• Αντόλφ

D’ ANNUNZIO G.
• Η ηδονή

DAUDET A.
• Σαπφώ  

DOSTOΪEVSKI F.
• Ο διπλός άνθρωπος

ΤΙΜΗ χωρΙς ΦΠΑ

12 €

17 €

15 €
Υπό επανέκδοση

12 €

16 €

17 €

17 €
17 €

14 €

17 €

15 €

14 €
FLAUBERT G.

• Πάθος και αρετή  
FΟΝΤΑΝΕ ΤΗ.
• Η μοιχαλίδα

HARDY Th.
• Δυο μάτια γαλανά

HAWTHORNE N.
• Η ιστορία του Μπλάιθντεηλ

HOFFMANΝ E. T. A.
• Το χρυσό δοχείο  

LAWRENCE D. H.
• Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλυ  

MAUPASSANT G. de
• Κραταιά ως θάνατος

20 €

Υπό επανέκδοση

18 €

18 €

12 €

18 €

16 €
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ΤΙΜΗ χωρΙς ΦΠΑ

• Όρος Οριόλ 16 €
• Η καρδιά μας 14 €

MUSSET A. de
• Οι δύο ερωμένες   13 €
• Η εξομολόγηση ενός τέκνου του αιώνα 16 €

PÉREZ GALDóS B.
• Τριστάνα 14 €

SADE D.A.F. de
• Τα εγκλήματα του έρωτα 16 €

SAND G.
• Λουκρητία Φλοριάνι 18 €

SÖDERGERG HJ.
• Δόκτωρ Γκλας 14 €
• Το σοβαρό παιχνίδι 16 €

STEVENSON R. L.
• Οι τυχοδιώκτες  13 €

TWAIN M.
• Τι είναι ο άνθρωπος και άλλα κείμενα 18 €

ZOLA É.
• Μια σελίδα αγάπης 20 €

ΣΚΛΗΡΗ BIBΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΙΜΗ χωρΙς ΦΠΑ

CHATEAUBRIAND
• Αταλά / Ρενέ  15 €

DOSTOΪEVSKI F.
• Ο διπλός άνθρωπος 17 €

FITZGERALD F. S.
• Η εποχή των θαυμάτων   15 €

HAMSUN K.
• Μυστήρια  17 €

LAWRENCE D. H.
• Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλυ  20 €

STEVENSON R. L.
• Οι τυχοδιώκτες  15 €

TCHEKHOV A.
• Η μονομαχία / Η αρραβωνιαστικιά  15 €
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12 € 17 €

17 €

ςελίδες 160 ςελίδες 368

16 €

ςελίδες 352

ςελίδες 384

17 €

ςελίδες 360

12 € 17 € 15 €

ςελίδες 144 ςελίδες 312 ςελίδες 296

14 €

ςελίδες 192
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15 € 20 €

12 €

17 €

ςελίδες 416 ςελίδες 304 ςελίδες 448

ςελίδες 184

16 €

ςελίδες 336

18 €

ςελίδες 328

18 €

ςελίδες 496

16 €

ςελίδες 356

14 €

ςελίδες 304
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18 €

13 €

ςελίδες 368

ςελίδες 240

16 €

ςελίδες 360

13 €

ςελίδες 256

16 €

ςελίδες 320

14 €

ςελίδες 320

14 €

ςελίδες 256

16 €

ςελίδες 352
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20 €

ςελίδες 448
Ο μαρκήσιος της ροκαβερντίνα, ο οποίος, θύμα της ζήλιας
του, δολοφονεί τον επιστάτη του, αφήνει να κατηγορηθεί
ένας αθώος και στο τέλος βρίσκει διέξοδο στην τρέλα, έχει
ντοστογιεφσκικές διαστάσεις, δεν παύει όμως να είναι κλα-
σικός ήρωας του βερισμού (της ιταλικής ηθογραφίας). Εξάλ-
λου, ο Λουίτζι Καπουάνα (1839-1915) του βερισμού
θεωρείται ο ιδεολόγος. Όμως, σε αυτό το συναρπαστικό μυ-
θιστόρημα ο συγγραφέας διευρύνει τα όριά του προς την κα-
τεύθυνση της ψυχολογικής εμβάθυνσης, των μεταφυσικών
ανησυχιών των scapigliati («μαλλιαρών») και του φανταστι-
κού στοιχείου. Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τον γνωρί-
σουν και οι Έλληνες αναγνώστες.

Η Καθημερινή, στήλη «Αρχείο Πολιτισμού», 14.10.2012,
για το βιβλίο Ο μαρκήσιος της Ροκαβερντίνα του Luigi Capuana.

Η Ηδονή εκδίδεται το 1889 και εκπλήσσει με το ελευθεριά-
ζον πνεύμα της και το νεωτεριστικό και μοντερνιστικό της
στυλ. (Ο ρόμπερτ Μούζιλ θα αναγνωρίσει σ’ αυτήν μία από
τις πρώτες του επαφές με τον Μοντερνισμό.) Η λεπτή και
επεξεργασμένη πρόζα του, η πειραματική διάθεση, η εναλ-
λαγή ύφους, η ενσωμάτωση λογοτεχνικών, φιλοσοφικών και
καλλιτεχνικών αποσπασμάτων του παρελθόντος στο σώμα
του κειμένου, η ποικιλία των ειδών, συνηγορούν αφενός στη
γνήσια συγγραφική αγωνία και περιπέτεια και αφετέρου στην
ανάμνηση ως το κατ’ εξοχήν σημείο της Παρακμής.

Θάνος ςταθόπουλος, Η Καθημερινή, 4.3.2012,
για το βιβλίο Η ηδονή του Gabriele d’Annunzio.

18 €

ςελίδες 448
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… πεζογραφήματα πρώτης
γραμμής, ικανά να συναρπά-
σουν και να συγκινήσουν,
όπως συμβαίνει µε τα σημαν-
τικά λογοτεχνικά έργα, […]
αναμφισβήτητα ανήκουν στη
μεγάλη παράδοση του γαλλι-
κού ρεαλισμού που κυριάρχησε
επί έναν αιώνα στα παγκόσμια
Γράμματα.

Αναστάσης Βιστωνίτης,
Το Βήμα, 16.10.2011, 

για τα βιβλία Κραταιά ως θάνατος και Όρος Οριόλ του Guy de Maupassant.

Ο Μωπασσάν έχει απαράμιλλο στυλ να εισέρχεται στην καθημερινότητα των
ηρώων του και να τους βασανίζει με μικρά και μεγάλα διλήμματα. […] Αν σας
αρέσει η γαλλική αστική κοινωνία την περίοδο του Ιμπρεσιονισμού, τολμήστε
να διαβάσετε το Πιερ και Ζαν […] που μας μεταφέρει στη Νορμανδία της δε-
καετίας του 1880. […] ένα μικρό κομψοτέχνημα, που έρχεται να προστεθεί
στην άριστη επιλογή τίτλων των εκδόσεων «ροές».

Νίκος Βατόπουλος, Η Καθημερινή, 11.8.2012,
για το βιβλίο Πιερ και Ζαν του Guy de Maupassant.
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… ο Μωπασσάν έγραφε από
τα τρίσβαθα της σπλαχνικής
ψυχής του. Είναι ανελέητος
και παρά ταύτα ήπιος απέναντι
στους ήρωες των έργων του.
Δεν επικρίνει τους εύλογους
φόβους τους, τις μικροπονη-
ριές τους, ούτε περιφρονεί το
μόχθο τους. Θαρρώ πως αντι-
μετωπίζει με βαθιά συμπάθεια
τον πόνο, τα παθήματα και τις
δυστυχίες τους. Όμως δεν πα-

ραλείπει να επισημαίνει το καθετί. Κοιτάζει δίχως να
αποστρέφει το βλέμμα. Και γι’ αυτό είναι θαρραλέος.

Joseph Conrad

Δεν ξέρω άλλον συγγραφέα που να πίστευε το ίδιο ειλικρινά με τον Μωπασ-
σάν πως καθετί καλό, πως όλο το νόημα της ζωής βρίσκεται στη γυναίκα, στον
έρωτα, ούτε άλλον που να περιέγραψε τη γυναίκα και τον έρωτα με τέτοιο
πάθος και απ’ όλες τις απόψεις· νομίζω μάλιστα πως δεν υπήρξε ποτέ συγγρα-
φέας που να απεικόνισε με την ίδια ενάργεια και ακρίβεια όλες τις φοβερές
πτυχές του ίδιου ακριβώς φαινομένου που σε κείνον φάνταζε ως ό,τι ωραιότερο
και πολυτιμότερο στη ζωή. Κι όσο περισσότερο εμβάθυνε στο εν λόγω φαινό-
μενο, άλλο τόσο αυτό φανερωνόταν, αποκαλυπτόταν, ενώ ό,τι απέμενε δεν
ήταν παρά οι τρομακτικές του συνέπειες και η ακόμη πιο τρομακτική του φύση.

Λέων Τολστόι
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17 €

18 €

17 €

18 €

Σελίδες 240

Σελίδες 240

Σελίδες 336

18 €

Σελίδες 272

Σελίδες 256

19 €

Σελίδες 384 

ELIOT T. S. - Ποιήματα
• Μετάφραση: Παυλίνα Παμπούδη (δίγλωσση έκδοση) 

PAVESE CESARE - Τα ποιήματα
• Μετάφραση: Γιάννης Παππάς (δίγλωσση έκδοση)

PESSOA FERNANDO - Ποιήματα
• Μετάφραση: Γιάννης Σουλιώτης

SEXTON ANNE - Ποιήματα
• Μετάφραση: Δήμητρα Σταυρίδου

SUPERVIELLE JULES - Ποιήματα
• Μετάφραση: Ντενίζ Ανδριτσάνου (δίγλωσση έκδοση)

TRANSTRÖMER TOMAS (Βραβείο Νόμπελ) - Τα ποιήματα
• Μετάφραση: Βασίλης Παπαγεωργίου

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

18 €

18 €

18 €

19 €

17 €

17 €



FREELY J.
• Εικόνες από την Πόλη

GIBRAN K.
• Η αγαπημένη
• Η φωνή της αιώνιας σοφίας
• Νύμφες του πνεύματος
• Ο προφήτης / Ο κήπος του προφήτη
• Το όραμα
• Ο περιπλανώμενος
• Λιτανείες και θαύματα
• Άμμος και αφρός
• Η μουσική / Ο τρελός
• Εξεγερμένες ψυχές
• Σπασμένα φτερά
• Δάκρυα και χαμόγελα

MAUPASSANT G. de
• Η Ανατολή και άλλα διηγήματα

SAADI
• Ο κήπος με τα ρόδα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

16 €

12 €
10 €
10 €
12 €
10 €
9 €
13 €
9 €
9 €
12 €
10 €

Υπό έκδοση

10 €

16 €

16 €

Σελίδες 192

10 €

Σελίδες 152

12 €

Σελίδες 176

19

Printa - τα προσωπα τησ ανατοΛησ
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9 €

10 € 12 €

Σελίδες 128 Σελίδες 192

13 €

10 €

Σελίδες 152

Σελίδες 104 Σελίδες 256 Σελίδες 112

9 €

Σελίδες 112

9 €

Σελίδες 176

12 €

Σελίδες 144

10 €

Printa - τα προσωπα τησ ανατοΛησ



10 €

Σελίδες 144

16 €

Σελίδες 304

Ο Γκιμπράν δεν ήταν ούτε επαναστάτης, αλλά ούτε
και προφήτης. Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας·
κουβαλούσε στην ψυχή του τους ίδιους πόνους και τις
ίδιες χαρές. Όμως, μέσα από τα βιβλία του, κατάφερε
να μας φανερώσει το μεγαλείο του Θεού.

Paulo Coehlo

Printa - τα προσωπα τησ ανατοΛησ

21
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Printa - εκ βαθεων

BorgeS j.-l. – SaBato e.
• Διάλογοι

charterS a.
• Τζακ Κέρουακ: Μια βιογραφία

cioran e. 
• Ο Σιοράν μιλάει για τον Σιoράν

conrad j.
• Προσωπικό ημερολόγιο

doStoΪeVSKi F.
• Εγώ, ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι

Freud S. – Zweig. S 
• Αλληλογραφία

gorKi Μ. – tcheKhoV a. 
• Αλληλογραφία

harriS F. 
• Η ζωή και οι έρωτές μου

hemingway e. – FaulKner w. – SteinBecK j. –
doSS PaSSoS j. – miller h. 

• Πέντε συνεντεύξεις
jeFFerieS r.

• Η ιστορία της καρδιάς μου
Kerouac j. – ginSBerg a. – BurroughS w. 

• Τρεις συνομιλίες
KiPling r. 

•  Κάτι από τη ζωή μου
PeSSoa F. 

• Εγώ και οι «άλλοι»
ramuZ c. F. 

• Αναμνήσεις από τον Ιγκόρ Στραβίνσκι
Sand g.

• Ημερολόγιο της καρδιάς
SchnitZler a.

• Νιότη στη Βιέννη
walter B. 

• Θέμα και παραλλαγές
Zweig S. 

• Ο κόσμος τού χθες

ΜΠΑΜΠΑΣaκΗΣ Γ.-Ι.
• Guy Debord

ΤΙΜΗ XΩΡΙΣ ΦΠΑ

16 €

18 €

12 €

17 €

17 €

14 €

14 €

17 €

14 €

13 €

14 €

15 €

15 €

10 €

13 €

20 €

30 €

25 €

14 €
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Printa - εκ βαθεων

18 € 12 €

Σελίδες 352

16 €

Σελίδες 272 Σελίδες 128

14 €

Σελίδες 200

14 €

Σελίδες 264

17 €

Σελίδες 416

14 €

Σελίδες 216

13 €

Σελίδες 160

17 €

Σελίδες 336
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Printa - εκ βαθεων

25 €

10 €

30 €

Σελίδες 120

20 €

Σελίδες 392

Σελίδες 592

15 €

Σελίδες 232

Σελίδες 608

13 €

Σελίδες 232

Σελίδες 240

15 €

14 €

Σελίδες 240

14 €

Σελίδες 240
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Printa - συγχρονοι πεζογραφοι

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΝΤΥΡΕΡΟ-κΙΟΣΕΟΓΛΟΥ Ζ.
• Παράθυρα της Πόλης 16 €

ΤΣΙΟΛκΑΣ Χ.
• Νεκρή Ευρώπη 20 €

20 €16 €

Σελίδες 448Σελίδες 320

Η Νεκρή Ευρώπη είναι ένα λογοτεχνικό κατηγορώ γραμμένο με γνώση και γνή-
σια ανησυχία, ένα μνημειώδες πολιτικό μυθιστόρημα για την αθωότητα και
την πονηράδα, το μίσος και την αλληλεγγύη, τη γοητεία και την απογοήτευση,
την πίστη και την οριστική της απώλεια.

Ρούλα Γεωργακοπούλου, Τα Νέα, 30.4.2010...

[…] κάθε απόπειρα περίληψης αυτού του ανελέητα σκληρού βιβλίου που είναι
η Νεκρή Ευρώπη μοιάζει μάταιη μπροστά στο εύρος των θεμάτων και των κα-
ταστάσεων που ξεδιπλώνονται στις σελίδες του.

Σταυρούλα Παπασπύρου, Ελευθεροτυπία, 13.6.2010...

Η μεγαλύτερη αρετή του μυθιστορήματος είναι ακριβώς η συνδυασμένη αλλά
όχι παραφορτωμένη εμπλοκή περισσότερων παραμέτρων της νεοευρωπαϊκής
ταυτότητας σε ρέουσα, πειστική και βαθιά αληθινή αφήγηση.

Λάμπρος Σκουζάκης, Ελευθεροτυπία, 21.5.2011...

... για το βιβλίο Νεκρή Ευρώπη του Χρήστου Τσιόλκα.
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ροεσ - ξενη λογοτεχνια

BalZac h. de
• Σεραφίτα

deledda gr.
• Στάχτη 
(Βραβείο Μετάφρασης 2009 του ΥΠΕΞ Ιταλίας)

• Ηλίας Πορτολού (εκδόσεις Printa)
jameS h. 

• Η γοητεία ορισμένων παλιών ρούχων / 
Οι φίλοι των φίλων

lawrence d.h. 
•  Η παρθένα και ο Τσιγγάνος

leoPardi g. 
• Πρώτη αγάπη

mauPaSSant g. de
• Λόγια του έρωτα
• Περί  απιστίας
• Η τέχνη του χωρισμού
• Πιερ και Ζαν
• Οι πόρνες

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

14 €

18 €

13 €

9 €

12 €

7 €

10 €
10 €
10 €
12 €

Υπό έκδοση
Pirandello l. 

• Διηγήματα
Porter K.a. – hugheS l. –  caldwell e. –
malamud B.

• Θαμπή Αμερική 
SeyFettİn Ö.

• Ο κρυφός ναός
SVeVo i.

• Μια ζωή
wharton e. 

• Ήθαν Φρομ
• Χαμένες ψυχές

18 €

10 €

13 €

17 €

12 €
14 €
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ροεσ - ξενη λογοτεχνια

10 €

9 € 12 €

Σελίδες 288

Σελίδες 112 Σελίδες 208

10 €

7 €

Σελίδες 80

Σελίδες 160 Σελίδες 176

18 €

Σελίδες 320

14 € 13 €

Σελίδες 224

10 €

Σελίδες 168
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14 €

Σελίδες 272

ροεσ - ξενη λογοτεχνια

12 €

Σελίδες 192

10 €

Σελίδες 96

17 €

Σελίδες 400

18 €

Σελίδες 320

12 €

Σελίδες 224

13 €

Σελίδες 192
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ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΑΓκΕΕΦ Μ. 
• Μια ιστορία με κοκαΐνη 14 €

ΑΝΤΡΕΓΙΕΦ Λ.
• Αναμνήσεις ενός φυλακισμένου 15 €
• Λάζαρος / Ιούδας ο Ισκαριώτης 11 €
• Η ζωή του Βασίλι Φιβέισκι 11 €
• Σάσκα Ζιγκουλιόφ 17 €
• Η άβυσσος και άλλα διηγήματα 11 €

ΓκΟΡκΙ Μ. 
• Βάρενκα Ολέσοβα 10 €

κΟΥΠΡΙΝ Α. 
• Ολέσια / Το βραχιόλι με τους γρανάτες 12 €

ΜΠΑΜΠΕΛ Ι. 
• Το κόκκινο ιππικό   14 €
• Το άρωμα της Οδησσού 18 €
• Στο πεδίο της τιμής 14 €

ΜΠΟΥΛΓκΑκΟΦ Μ.  
• Θεατρικό μυθιστόρημα 15 €

ΜΠΟΥΝΙΝ Ι. 
• Ναταλί και άλλα διηγήματα 16 €
• Η ζωή του Αρσένιεφ 18 €

ΜΠΡΙΟΥΣΟΦ Β. 
• Τα αρραβωνιάσματα της Ντάσα
• Οι τελευταίες σελίδες από το ημερολόγιο 10 €

μιας γυναίκας 10 €
ΝΤΟΣΤΟΓΙeΦΣκΙ Φ.  

• Μια άνοιξη στην Αγία Πετρούπολη 10 €
• Αναμνήσεις από το υπόγειο 13 €
• Ο αιώνιος σύζυγος 13 €
• Ο παίκτης 14 €
• Νουβέλες και διηγήματα τ. Α΄ 25 €
• Νουβέλες και διηγήματα τ. Β΄ 22 €

ΣΕΣΤΟΦ Λ.
• Λέων Τολστόι: Αυτός που γκρεμίζει και χτίζει κόσμους 15 €
• Φιόντορ Ντοστογιέφσκι: Αγώνας ενάντια

στις αυταπόδεικτες αλήθειες 15 €
• Αντόν Τσέχοφ: Δημιουργία εκ του μηδενός 8 €

ΤΟΛΣΤΟΪ Λ.
• Η δύναμη του σκότους 10 €
• Άλμπερτ / Λουκέρνη 11 €
• Τα διηγήματα της Σεβαστούπολης 13 €

ροεσ - ρωσοι συγγραφεισ
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ΡΟΕΣ - ΡωΣΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

10 €

Σελίδες 176

ΤΙΜΗ χΩΡΙΣ φΠΑ

• Νουβέλες και διηγήματα τ. Α΄ 24 €
• Νουβέλες και διηγήματα τ. Β΄ 26 €

ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕφ Ι.
• Την παραμονή 15 €
• Ανοιξιάτικοι χείμαρροι 15 €

ΤΣEχΟφ Α.
• Ω, γυναίκες, γυναίκες! και άλλα διηγήματα 14 €
• Αριάδνη και άλλα διηγήματα 14 €
• To βασίλειο των γυναικών και άλλα διηγήματα 16 €
• Πολύχρωμες αφηγήσεις 13 €

11 €

15 € 11 € 11 €

Σελίδες 288 Σελίδες 176 Σελίδες 160

17 €

Σελίδες 408 Σελίδες 176
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ΡΟΕΣ - ΡωΣΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

12 € 14 € 18 €

Σελίδες 224 Σελίδες 280 Σελίδες 432

14 €

Σελίδες 304

15 €

Σελίδες 280

16 €

Σελίδες 288

Σελίδες 160

10 €

Σελίδες 400

18 € 10 €

Σελίδες 160
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25 € 22 €

Σελίδες 540 Σελίδες 452

15 €

Σελίδες 240

10 €

Σελίδες 144

13 €

Σελίδες 240

13 €

Σελίδες 256

14 €

Σελίδες 288

15 €

Σελίδες 256

8 €

Σελίδες 112

ΡΟΕΣ - ΡωΣΟι ΣυγγΡαφΕιΣ
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11 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 144

ΡΟΕΣ - ΡωΣΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

13 €

Σελίδες 240

15 €

Σελίδες 320

14 €

Σελίδες 272

14 €

Σελίδες 256

15 €

Σελίδες 320

24 €

Σελίδες 492 Σελίδες 556

26 €
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16 €

Σελίδες 368

14 €

Σελίδες 224

13 €

Σελίδες 256

ΡΟΕΣ - ΡωΣΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

Αισθάνεται κανείς ευτυχία όταν είναι σε θέση να απολαύσει ένα κεί-
μενο όπως το αυτοβιογραφικό, εν πολλοίς, μυθιστόρημα Η ζωή του Αρ-
σένιεφ του Ρώσου νομπελίστα συγγραφέα Ιβάν Μπούνιν (1870-1953).
Μου έδωσε ευχαρίστηση για δύο λόγους. Πρώτον, για την επαφή με το
ίδιο το έργο, το απόλυτο ποιητικό πεζογράφημα που ανακαλεί την
«παλιά» Ρωσία, καθώς γράφτηκε αρκετά αργά, την περίοδο 1927-1939,
από τον εμιγκρέ, πλέον, Μπούνιν. Δεύτερον, για το γεγονός ότι ένα τέ-
τοιο έργο, παραμελημένο στην Ελλάδα, κυκλοφορεί στη γλώσσα μας
σε μια θαυμάσια μετάφραση της Βιργινίας Γαλανοπούλου. Αξίζει ένα
μετάλλιο τιμής σε όλους εκείνους τους (λιγοστούς) εκδότες που επιμέ-
νουν να εκδίδουν τα «αντιεμπορικά» μεγάλα και ελάσσονα αριστουρ-
γήματα της παγκόσμιας φιλολογίας. Δίνουν ακόμη το μέτρο του
στοχαστικού εκδότη που επενδύει στον καλλιεργημένο αναγνώστη, την
ύπαρξη του οποίου πιστεύει ως «αληθινή»! Οι «Ρώσοι συγγραφείς» των
εκδόσεων Ροές αξίζουν αυτόν τον δημόσιο έπαινο, όπως και οι λοιπές
σειρές κλασικής λογοτεχνίας του οίκου.

Νίκος Βατόπουλος, Η Καθημερινή, 26.11.2011,
με αφορμή το βιβλίο Η ζωή του Αρσένιεφ του Ιβάν Μπούνιν.



ΤΙΜΗ χΩΡΙΣ φΠΑ

AICHINGER I.
• Επίκαιρη συμβουλή 15 €

DELIus F. C. 
• Τα αχλάδια του Ρίμπεκ 12 €

DÜRRENMATT F.
• Η πτώση και άλλες ιστορίες 12 €
• Οι φυσικοί 14 €
• Δικαιοσύνη Υπό επανέκδοση

KAFKA F.
• Η δίκη 14 €
• Η μεταμόρφωση 10 €
• Ο αγνοούμενος (Αμερική) 18 €
• Ο πύργος 18 €
• Διηγήματα και μικρά πεζά 14 €

RILKE R. M.
• Ασημένια φίδια και άλλα διηγήματα 14 €
• Αυτός που σκότωσε το δράκο και άλλα διηγήματα 16 €
• Γράμματα για τον Σεζάν 11 €
• Επιστολές σε μια νέα γυναίκα 10 €
• Οι τελευταίοι 11 €
• Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου

του σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε (δίγλωσση έκδοση) 9 €
RoTH j.

• Το εμβατήριο Ραντέτσκυ 20 €
• Δεξιά κι αριστερά 16 €
• Ο Τσίπερ και ο πατέρας του Υπό έκδοση

sCHNITZLER A.
• Τερέζα 16 €

WALsER R.
• Γιάκομπ φον Γκούντεν 14 €
• Τα αδέλφια Τάννερ 17 €

ZWEIG s.
• Τρεις θρύλοι και ένα παραμύθι 12 €
• Σύγχυση αισθημάτων 12 €
• Συντριβή μιας καρδιάς 9 €
• Το γράμμα μιας άγνωστης 10 €
• Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας 12 €
• Φανταστική νύχτα 12 €

ΡΟΕΣ - γΕΡμανΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

35
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18 €

12 €

14 € 10 €

Σελίδες 160

12 €

Σελίδες 208

15 €

Σελίδες 272

Σελίδες 320 Σελίδες 144

14 €18 €

Σελίδες 424 Σελίδες 448 Σελίδες 288

ΡΟΕΣ - γΕΡμανΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

14 €

Σελίδες 192
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9 €

16 €

Σελίδες 88

Σελίδες 376Σελίδες 208

14 €

ΡΟΕΣ - γΕΡμανΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

11 €

Σελίδες 120

20 €

Σελίδες 520

16 €

Σελίδες 304

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 112

11 €

16 €

Σελίδες 368



12 €

12 €

Σελίδες 176

Σελίδες 176

12 €

Σελίδες 144

38

9 €

Σελίδες 96 Σελίδες 112

10 €

12 €

Σελίδες 144

ΡΟΕΣ - γΕΡμανΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

14 €

Σελίδες 256

17 €

Σελίδες 336
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Αλληλογραφία Φρόυντ – Τσβάιχ
Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή

μιας γυναίκας
Η γυναίκα και το τοπίο
Καυτό μυστικό (υπό επανέκδοση)
Ο κόσμος τού χθες
Σύγχυση αισθημάτων
Συντριβή μιας καρδιάς
Ταξίδι στο παρελθόν
Το γράμμα μιας άγνωστης
Το μυστήριο της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας
Τρεις θρύλοι και ένα παραμύθι
Φανταστική νύχτα
Φόβος

Ποτέ κανένας δεν κουβά-
λησε την παγκόσμια φήμη με
βαθύτερη σεμνότητα, λεπτό-
τερη συστολή, μεγαλύτερη
ταπεινοσύνη από τον Στέφαν
Τσβάιχ…

Thomas Mann

Ο ΣΤeΦΑΝ ΤΣΒaϊΧ ΣΤιΣ ΕκΔoΣΕιΣ PrinTa / ΡΟeΣ
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Ο αδρός ρεαλισμός (αποτυπωμένος με μια γκάμα
συναρπαστικών χρωμάτων) και η οξεία ιστορική
αίσθηση του Ροτ για το θάνατο των τελειωμένων
πραγμάτων έχουν ως αποτέλεσμα ένα συγκλονι-
στικό αντι-έπος.

Βαγγέλης χατζηβασιλείου, Ελευθεροτυπία,
26.7.2009, για το βιβλίο Tο εμβατήριο Ραντέτσκυ
του Γιόζεφ Ροτ.

Αναπάντεχο βιβλίο, έξω από τα συνηθισμένα μοτίβα, πραγματικό «θλιμ-
μένο τραγούδι αποχαιρετισμού»…

Κωστής Παπαγιώργης, Lifo, 23.9.2009, 
για το βιβλίο Tο εμβατήριο Ραντέτσκυ του Γιόζεφ Ροτ.

Διαβάζω το μυθιστόρημα του Γιόζεφ Ροτ Δεξιά κι
αριστερά. Από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους
συγγραφείς, ο Ροτ παρουσιάζει στα βιβλία του
«το τέλος εποχής» μέσα από ήρωες που λειτουρ-
γούν σαν πρότυπα της «ανθρώπινης συνθήκης»,
της condition humaine. Σ’ αυτό το μυθιστόρημα,
που εκδόθηκε το 1929, οι τρεις βασικοί χαρακτή-
ρες του Ροτ διατρέχουν μιαν ολόκληρη εποχή κρί-
σης, από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον
Μεσοπόλεμο, αναδεικνύοντας αυτό που είναι το
μεγάλο αφηγηματικό στοίχημα του Ροτ σε κάθε

βιβλίο του: τον άνθρωπο μπροστά στην κατάρρευση, κυρίως στην κα-
τάρρευση των αξιών και των παραδεδεγμένων καταστάσεων.

Νίκος Μπακουνάκης, Το Βήμα, 31.12.2010,
για το βιβλίο Δεξιά κι αριστερά του joseph Roth.

Ο ΓιΟζΕΦ ΡΟΤ ΣΤιΣ ΕκΔoΣΕιΣ ΡΟeΣ



Η νοσταλγία, το αίσθημα της εξορίας και η ανα-
ζήτηση μιας αληθινής πατρίδας διαποτίζουν αυτό
το γοητευτικό πεζογράφημα, έργο ενός από τους
μείζονες Ευρωπαίους πεζογράφους που το ανα-
γνωστικό μας κοινό ανακαλύπτει 70 και πλέον
χρόνια μετά τον θάνατό του. Η έκδοση περιλαμ-
βάνει εμπεριστατωμένο και διαφωτιστικό επίμε-
τρο της μεταφράστριας. 

Αναστάσης Βιστωνίτης, Το Βήμα, 11.11.2012,
για το βιβλίο O Λεβιάθαν του joseph Roth.

… γραμμένο σε μια πρόζα ποιητική, αισθαντική και μουσική που ευτύ-
χησε στην ελληνική της απόδοση από την Πελαγία Τσινάρη, ο Λεβιάθαν
του Γιόζεφ Ροτ διαβάζεται σαν παραβολή ή παραμύθι, αλλά ο ορίζον-
τάς του είναι μυθιστορηματικός: μολονότι επικεντρώνεται στη μοίρα
ενός και μόνου ήρωα, του Εβραίου εμπόρου κο-
ραλλιών Νίσεν Πιτσένικ, ο οποίος, καθηλωμένος
σε μια μικρή, περίκλειστη πολίχνη της Γαλικίας,
ονειρεύεται τον απέραντο ωκεανό, η αφήγηση
ανοίγεται στα μεγάλα θέματα που ζωντανεύουν
τα πιο αδρά επεισόδια του αξεπέραστου Εμβατή-
ριου Ραντέτσκι: και αυτά δεν είναι άλλα από την
αγωνία της καρδιάς και την αναστάτωση του νου
όταν τα καινά δαιμόνια της αλλαγής φτερουγίζουν
πάνω από τον παλιό κόσμο σαρώνοντας αντιλή-
ψεις, συνήθειες και παραδόσεις χιλιετιών.

Κατερίνα Σχινά, Η Καθημερινή, 24.3.2013,
για το βιβλίο O Λεβιάθαν του joseph Roth.
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Ο ΓιΟζΕΦ ΡΟΤ ΣΤιΣ ΕκΔoΣΕιΣ ΡΟeΣ
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ΡΟΕΣ - ιΣπανΟφωνΟι & πΟΡτΟγαλΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

ΤιΜΗ χΩΡιΣ ΦΠα

αΝΤΡαΝΤΕ Μ. ντε
• Αγαπώ, ρήμα αμετάβατο 15 €

αΡλΤ Ρ.
• Οι 7 τρελοί 18 €

ΒαΓιΕ-ιΝΚλαΝ Ρ. ντελ 
• Σονάτες 19 €

ΕΡΝαΝΤΕΣ χ.
• Ο βασιλιάς του μάμπο μαριάτσι και άλλα διηγήματα υπό έκδοση

ΜΠαΡΡαΤΣιΝα Ε.
• Πωλείται Παράδεισος 17 €

ουΜΠιδια α.
• Χειμωνιάτικη πόλη 10 €
• Η ερωτική περιπέτεια και οι χαρακτήρες της 15 €

ΠοΣαΣ Ρ. 
• Χουάν Πέρες Χολότε (Η ζωή ενός Ινδιάνου Τσοτσίλ) 13 €

18 € 19 €

Σελίδες 352

15 €

Σελίδες 352 Σελίδες 416

[…] το Αγαπώ, ρήμα αμετάβατο δεν είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα
εξαιτίας της θέσης του στη λογοτεχνική θεωρία και μόνο. Το Αγαπώ,
ρήμα αμετάβατο είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα για πολλούς ακόμα
λόγους…

Γιάννης Καλογερόπουλος, ιστολόγιο no14me, 1η.2.2018,
για το βιβλίο Αγαπώ, ρήμα αμετάβατο του Μário de Andrade.
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17 €

Σελίδες 280

Σελίδες 208

13 €

10 €

Σελίδες 128

15 €

Σελίδες 272

ΡΟΕΣ - ιΣπανΟφωνΟι & πΟΡτΟγαλΟφωνΟι ΣυγγΡαφΕιΣ

[…] ένα βιβλίο που προσπαθεί να εξηγήσει το θολό τοπίο της σαρκικής,
εγκεφαλικής, ψυχικής περιπέτειας που ενώνει δύο ανθρώπους σε ένα
κοινό ζωογόνο αλλά και τραγικό ταξίδι, αυτό του έρωτα. Συνοδοιπόροι
σε αυτό το ταξίδι της γραφής, στέκονται λογοτέχνες, ποιητές, δοκιμιο-
γράφοι που έχουν στοχαστεί μέσα από τους ήρωές τους και την προ-
σωπική τους μαρτυρία πάνω στο ζήτημα που μετατρέπει τον άνθρωπο
σε πιόνι και σε παίκτη την ίδια στιγμή.

Μαριαλένα Σπυροπούλου, Η Καθημερινή, 18.2.2018,
για το βιβλίο Η ερωτική περιπέτεια του Abdón Ubidia.



44

ΤιΜΗ χΩΡιΣ ΦΠα

ΓΚαΒΡιλοΒιΤΣ Σ.
• Το τέλος της αιωνιότητας 15 €

λΕιΒαδAΣ Γ. 
• Ανθολογία ιαπωνικής ποίησης 14 €
• Ανθολογία κινεζικής ποίησης 14 €
• Ανθολογία μπιτ ποίησης 18 €

ΝΤαουΣαΝΗΣ α. 
• Ανθολογία ποίησης της Μαύρης Αφρικής 22 €

ΠαΠαδαΚΗ Γ. 
• Ανθολογία αρχαίας ελληνικής ερωτικής ποίησης 16 €

ΣουλιΩΤΗΣ Γ.
• Ανθολογία πορτογαλικής ποίησης 22 €
• Ανθολογία μεξικανικής ποίησης 22 €

ΣΤΕΡΓιοΠουλοΣ Θ.
• Κάποιοι τραγουδούν δίπλα μας:
Ανθολογία αλβανικής δημοτικής ποίησης (περιλαμβάνει CD) 22 €

ΤαΜΠουΡαΚΗΣ Η. 
• Ανθολογία ποίησης των Ίνκας (περιλαμβάνει CD) 17 €

ΤΣολαΚου Ρ.
• Ανθολογία σύγχρονης αλβανικής ποίησης 15 €

14 € 14 €

Σελίδες 192

15 €

Σελίδες 240 Σελίδες 200

ΡΟΕΣ - πΟιητΕΣ τΟυ κΟΣμΟυ
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17 €

22 €

22 € 15 €

Σελίδες 600

Σελίδες 360 Σελίδες 216

22 €

16 €

Σελίδες 208

Σελίδες 256Σελίδες 400

ΡΟΕΣ - πΟιητΕΣ τΟυ κΟΣμΟυ

18 €

Σελίδες 376

22 € 

Σελίδες 440
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ΤιΜΗ χΩΡιΣ ΦΠα

ΒιΣΤΩΝiΤΗΣ α.
• Τα ρόδα της Αχερουσίας 10 €

ΕΡΗΝαΚΗΣ Ν.
• Σύντομα όλα θα καίγονται 

και θα φωτίζουν τα μάτια σου 10 €
ΖαΦΕιΡοΠoyλου Θ.

• Αριστείον μαύρης χλόης 8 €
ΖιΩΓα Ε.

• Επιστροφή αλλού 14 €
ΚαΡEλλΗ Ζ. 

• Για τον άνεμο 6 €
• Για τη θάλασσα 6 €
• Για τα λουλούδια 6 €
• Για τη Σελήνη 6 €

ΚαΡΤαΚΗ Σ.
• Ερωτικά κι ερωτευμένα 10 €
• Χάδι 10 €
• Ημερολόγιο της αγάπης 12 €
• Από το α στο ω – Μαντινάδες 10 €

ΚαΤιΩΝΗ δ.
• Το παραμύθι από ψηλά 10 €

ΚΕΦαλαΣ Η.
• Το δέντρο που έγνεθε τη βροχή και τραγουδούσε 10 €

ΚοΝδυλοΠουλοΣ Γ.
• Ορισμένου χρόνου 8 €

ΚουΚΗΣ χ.
• Ημερολόγιο για ερωτευμένους  6 €

λαΜΠΡοΠουλοΣ Ν.
• Το μάτι του άνθους 8 €

λυΜΠΕΡοΠουλοΣ Φ. 
• Βαθιά μωβ νεφελώματα 9 €

mAυΡοmΜαΤΗ Ε. 
• Όχι τα λόγια 10 €

ΜΕΝδΡιΝου Ν.
• Αειθαλή και φυλλοβόλα 10 €

ΣυλλοΓιΚο
• Ανθολογία νεαρών ποιημάτων 12 €

ΠαΠαδοΠουλοΣ ι.
• Το βουνό κι ο ποιητής δεν πήραν είδηση 10 €

ΡΟΕΣ - Ελληνικη πΟιηΣη
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14 €

Σελίδες 224

10 €

Σελίδες 64

10 €

Σελίδες 80

6 €

8 €

Σελίδες 48

Σελίδες 32

ΡΟΕΣ - Ελληνικη πΟιηΣη

ΤιΜΗ χΩΡιΣ ΦΠα

ΤΣαΠαΚιδΗΣ Θ.
• Ο τρίτος από αριστερά κωπηλάτης 9 €

ΦΕΣΣα α.
• Προσευχή πουλιού 10 €

6 €

Σελίδες 32
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8 €

Σελίδες 80

ΡΟΕΣ - Ελληνικη πΟιηΣη

10 €

Σελίδες 80

10 €

Σελίδες 112

6 €6 €

Σελίδες 32

10 €

10 €

Σελίδες 96

Σελίδες 112

12 €

Σελίδες 128

Σελίδες 40

10 €

Σελίδες 88
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8 € 9 €

Σελίδες 56 Σελίδες 80

10 €

Σελίδες 72

10 €

Σελίδες 80

6 €

Σελίδες 112

12 €

Σελίδες 128

ΡΟΕΣ - Ελληνικη πΟιηΣη

9 €

Σελίδες 64

10 €

Σελίδες 56

10 €

Σελίδες 64
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ΤιΜΗ χΩΡιΣ ΦΠα

Βλαχου Κ.
• Οι ψίθυροι στους τοίχους 14 €

ΚαΤΣΕΝΗΣ Γ.
• Πορτρέτα Φαγιούμ 14 €

ΚΩΝΣΤαΝΤAΚου ι.
• Ένταση 13 €
• Έρωτας στο κόκκινο 13 €

ΜΠοΓιαΝου Ε.
• Το μυστικό 11 €

ΠαΠαΓΕΩΡΓιου Β.
• Νυμφαίος θάνατος 10 €

ΠαΠαδαΚΗ α.
• Με άλλα λόγια 10 €

ΣΤΕΡΓιοΠουλοΣ Θ. 
• Άνθρωποι στα σύνορα 10 €
• Νυχτερινή επίσκεψη και άλλα διηγήματα 10 €

ΤαΜΠουΡαΚΗΣ Η.
• Ημερολόγια ταξιδιών σε φύλλα μπανανιάς  15 €
(περιλαμβάνει CD)

χαΤΖΗΜαΝΩλαΚΗ Π.
• Τα αινίγματα του Ν’γκόρο 15 €

ΡΟΕΣ - Ελληνικη πΕΖΟγΡαφια

Σελίδες 224

14 € 13 €

Σελίδες 224

14 €

Σελίδες 224 
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ΡΟΕΣ - ΕλληνΙΚη ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

10 €

Σελίδες 96

13 € 11 €

Σελίδες 176 Σελίδες 160

10 €

Σελίδες 128

10 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 144

15 €

Σελίδες 192

15 €

Σελίδες 272
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ΡΟΕΣ - ΟΙ ηΠΕΙΡωτΕΣ

15 € 10 € 13 €

Σελίδες 368 Σελίδες 192 Σελίδες 240

τιμη χΩριΣ Φπα

ζαρμπαλαΣ α.
• Ανθολογία βορειοηπειρώτικου διηγήματος 15 €
• Το αίμα της αγάπης 10 €
• Η μοίρα του Αλκίνοου και άλλα διηγήματα 13 €

ζαΦειρατηΣ β.
• Η μοναξιά της πέτρας 12 €

καζαντζηΣ κ.
• Απ’ τα σκλαβωμένα Γιάννενα Yπό έκδοση

κρυΣταλληΣ κ.
• Η δασκάλα και άλλα διηγήματα 10 €

λυμπεροπουλοΣ γ.
• Παζαριού ανατομή 13 €

οικονομιδηΣ μ.
• Άνθρωποι από τη Βόρειο Ήπειρο 14 €

ΣτεργιοπουλοΣ θ.
• Ο θάνατος του Κώστα Ταμπάνη 10 €
• Γραμμένα στο χώμα 10 €
• Η άγνωστη ρωμιοσύνη Yπό έκδοση

χρηΣτοβαΣιληΣ χρ.
• Περί Εβραίων 11 €
• Γιαννιώτικα διηγήματα 13 €
• Ηρωικά διηγήματα 13 €
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ΡΟΕΣ - ΟΙ ηΠΕΙΡωτΕΣ

13 €

10 € 13 €

14 €

Σελίδες 160

12 €

Σελίδες 256

10 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 176

Σελίδες 256

Σελίδες 304

13 €11 €

Σελίδες 192 Σελίδες 272 Σελίδες 272
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ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη

τιμη χΩριΣ Φπα

ΠηΓΕΣ
BergSon h.

• Ύλη και μνήμη  20 €
diltheY W.

• Η γένεση της ερμηνευτικής 15 €
Fichte J. g.

• Οδηγός για μία ευτυχισμένη ζωή 18 €
hegel g.W.F.

• Οι αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού 20 €
heidegger m.

• Επιστολή για τον ανθρωπισμό 16 €
• Η έννοια του χρόνου 23 €
• Περί της ουσίωσης και της έννοιας της φύσης 20 €
• Σεμινάρια για ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές

(Τα σεμινάρια του Τσόλλικον - Μέρος Α΄) 25 €
(Τα σεμινάρια του Τσόλλικον - Μέρος Β΄) 25 €

huSSerl e.
• Καρτεσιανοί στοχασμοί 16 €
• Η φιλοσοφία ως αυστηρή επιστήμη 14 €

Kant i. 
• Κριτική της κριτικής ικανότητας 27 €

nietzSche F.
• Ο Σοπεγχάουερ ως παιδαγωγός 14 €
• Ακμή και παρακμή της ελληνικής τραγωδίας 14 €

Scheler m. 
• Η θέση του ανθρώπου στον κόσμο 14 €

Schelling F. W. J.
• Φιλοσοφία της Αποκαλύψεως 23 €

Schleiermacher F.
• Περί μετάφρασης, ερμηνείας και κριτικής 15 €

Schopenhauer a. 
• Αφορισμοί για την πρακτική σοφία της ζωής 23 €
• Περί της ελευθερίας της βούλησης 15 €
• Περί οράσεως και χρωμάτων 17 €
• Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση

(Τόμος Β΄, Βιβλίο Α΄) υπό έκδοση
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18 €

16 €

Σελίδες 288

15 €

Σελίδες 176

Σελίδες 208

23 €

Σελίδες 360

20 €

Σελίδες 320

20 €

Σελίδες 320

τιμη χΩριΣ Φπα

μΕλΕτΕΣ
Kαλερη αι.

• Από την θεμελίωση των ανθρωπιστικών επιστημών
προς μια ερμηνευτική φιλοσοφία υπό έκδοση

KλιματΣακηΣ π.
• Συστηματική εισαγωγή στον γερμανικό ιδεαλισμό 18 €

υΦαντηΣ δ.
• Μελέτες για την φιλοσοφία του Μάρτιν Χάιντεγκερ υπό έκδοση

ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη
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14 €

Σελίδες 160

14 €

Σελίδες 192

20 €

Σελίδες 272

16 €

Σελίδες 272

Σελίδες 208

ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη

25 €

Σελίδες 368

25 €

Σελίδες 384

27 €

Σελίδες 480

14 €

Σελίδες 144

14 €
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17 €

Σελίδες 256

18 €

Σελίδες 296

15 €

Σελίδες 224

23 €

Σελίδες 368Σελίδες 216

15 €

ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη

… ο κλιματσάκης δεν εκπροσωπεί το ελληνικό φιλοσοφικό mainstream: δεν
ασχολείται με την κοινωνιολογία της γνώσης... μόνο και μόνο γι’ αυτό, χάριν
αντίστασης στη μονοκαλλιέργεια, αλλά και για την πολύ αξιόπιστη ιστορική έκ-
θεση, αξίζει να δουν το φως της δημοσιότητας και άλλες εκδόσεις του βιβλίου
του.

Σταμάτης γερογιωργάκης, Κριτικά, 2010-09, 
για το βιβλίο Συστηματική εισαγωγή στον γερμανικό ιδεαλισμό

του παύλου κλιματσάκη.

Σελίδες 400

23 €
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.… η σχολιασμένη μετάφραση του υφαντή προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να διαβάσει κανείς αυτό το δυσνόητο και δυσπρόσιτο έργο του χάιν-

τεγκερ που θεματοποιεί ένα από τα πιο συνταρακτικά και θεμελιώδη κείμενα
της ιστορίας της φιλοσοφίας, το β1 των Φυσικών του αριστοτέλη. ο ανα-

γνώστης θα αποζημιωθεί πλήρως για τον κόπο του.

παύλος κόντος, Κριτικά, 2015-1, 
για το βιβλίο Περί της ουσίωσης και της έννοιας της Φύσης

του martin heidegger.

δεν μπορεί να μην χαιρετίσει κανείς με ιδιαίτερη θέρμη την έκδοση του κει-
μένου Η έννοια του χρόνου...

παύλος κόντος, Κριτικά, 2012-06, 
για το βιβλίο Η έννοια του χρόνου 

του martin heidegger.

η δόκιμα μεταφρασμένη και σχολιασμένη δημοσίευση της διάλεξης και της
πραγματείας [Η έννοια του χρόνου] συνιστά αναμφίβολα ένα ευτυχές γεγονός
για την πρόσληψη της σύγχρονης φαινομενολογίας στη χώρα μας...

γκόλφω μαγγίνη, επιθεώρηση δια-ΛΟΓΟΣ, 1 (2011), 
για το βιβλίο Η έννοια του χρόνου

του martin heidegger.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό φιλοσοφικό κείμενο παρουσιάζεται για πρώτη
φορά στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό από την έγκυρη σειρά Φιλοσοφική βι-
βλιοθήκη των εκδόσεων ροές. πρόκειται για τη Γένεση της Ερμηνευτικής του
σημαντικού γερμανού φιλοσόφου βίλχελμ ντίλταϋ, ένα από τα θεμελιώδη
γραπτά της ερμηνευτικής παράδοσης... η εργασία του δημήτρη υφαντή φέρ-
νει εις πέρας το δύσκολο έργο της με αρτιότητα και επιτυχία. […] μία άρτια και
πρότυπη έκδοση που όχι μόνον αντεπεξέρχεται στην πρόκληση του πρωτοτύ-
που, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να εισαγάγει ακόμη και τον αμύητο αναγνώστη
στα βασικά προβλήματα και ερωτήματα της φιλοσοφικής ερμηνευτικής.

κοσμάς ρασπίτσιος, Κριτικά, 2012-01, 
για το βιβλίο Η γένεση της ερμηνευτικής

του Wilhelm dilthey.

ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη
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ΡΟΕΣ - ΦΙλΟΣΟΦΙΚη ΒΙΒλΙΟθηΚη

τα κείμενα του Φρήντριχ Σλαϊερμάχερ (1768-1834) που συγκεντρώνονται στον
άψογα μεταφρασμένο και εξαιρετικά επιμελημένο τόμο με τίτλο Περί μετά-
φρασης, ερμηνείας και κριτικής υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι εννοούμε σήμερα
ως μετάφραση, ερμηνεία και κριτική. […] πριν η λογοτεχνική μετάφραση, η
κειμενική ερμηνεία και η φιλολογική κριτική οργανωθούν σε αυτόνομες πρα-
κτικές και σε ξεχωριστές θεωρητικές «μαθήσεις», με διακριτές μεθοδολογίες,
παραδόσεις και κανόνες, ο Σλαϊερμάχερ, ώριμος συνεχιστής του γερμανικού
διαφωτισμού και μεταλαμπαδευτής της κληρονομιάς του στον γερμανικό ρο-
μαντισμό, θέλησε να κάνει τα πεδία αυτά άξονες μιας νέας γενικής μεθόδου
για τις «τέχνες του λόγου», η οποία θα διεύρυνε, στη γραμμή του διαφωτισμού,
το πρόγραμμα της μεθοδικής επιστημονικής γνώσης από τη φύση στον άν-
θρωπο […] για την έκδοση αυτή του Σλαϊερμάχερ, όπως και για όλη τη σειρά
«Φιλοσοφική βιβλιοθήκη» των εκδόσεων ροές, ιδιαίτερα εύσημα αξίζουν στον
υπεύθυνό της, δημήτρη υφαντή, του οποίου η δουλειά μεταφέρει επίμονα και
συστηματικά στα καθ’ ημάς κεντρικά κείμενα της γερμανικής, ιδίως, νεότερης
και σύγχρονης φιλοσοφίας. οι καιροί δεν είναι (στην πραγματικότητα, ποτέ
δεν ήταν) εύκολοι για κάτι τέτοιο, αλλά όσο τα ελλείμματα χρονίζουν, τόσο
τέτοιες προσπάθειες μέλλει να αποδώσουν τους καρπούς τους όπως τους πρέ-
πει: διακριτικά και στη μακρά διάρκεια.

γιώργος καράμπελας, Εφημερίδα των Συντακτών, 2.12.2017,
για το βιβλίο Περί μετάφρασης, ερμηνείας και κριτικής

του Friedrich Schleiermacher.

οι εκδόσεις ροές παρουσιάζουν την τελευταία προσθήκη στη σειρά «Φιλοσο-
φική βιβλιοθήκη», της οποίας η συμβολή στα ελληνικά γράμματα είναι ήδη
δύσκολο να υποτιμηθεί, περιλαμβάνοντας κυρίως έργα και μελέτες γερμανό-
φωνων (Kant, Fichte, Schelling, hegel, dilthey, Scheler, husserl, heidegger),
αλλά όχι μόνο (Bergson) φιλοσόφων, τα οποία κατά κανόνα δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστά στο ευρύ κοινό. εν προκειμένω, η έκδοση που παρουσιάζεται αφορά
ένα ακόμη σχετικά άγνωστο κείμενο γερμανικής φιλοσοφίας […] με δυο
λόγια, το Περί οράσεως και χρωμάτων του arthur Schopenhauer (1788-1860)
είναι μια επιστημονικών και φιλοσοφικών αξιώσεων μονογραφία γραμμένη
απ’ τον αγαπημένο «χολερικό» φιλόσοφο των σαρκαστικών αφορισμών και
των διεισδυτικών αποφθεγμάτων, η οποία μαρτυρεί τη συστηματική συγκρό-
τηση της σκέψης και το εύρος των ενδιαφερόντων του. 

Φρήντριχ κόυνερμαν, Artcore magazine, 18.5.2018,
για το βιβλίο Περί οράσεως και χρωμάτων του arthur Schopenhauer.
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ΡΟΕΣ - ψυχΟλΟΓΙΑ-ψυχΑνΑλυΣη

τιμη χΩριΣ Φπα

aSSoun p.-l.
• Ο Φρόυντ και η γυναίκα 20 €

Freud a.
• Εισαγωγή στην τεχνική της ανάλυσης του παιδιού 14 €

miller a.
• Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας 15 €
• Το ξύπνημα της Εύας 15 €
• Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ 16 €
• Η απαγορευμένη γνώση 16 €
• Δρόμοι της ζωής (έξι ιστορίες) 16 €

panKoW g.
• Οικογενειακή δομή και ψύχωση 16 €

panKoW g.
• Οι φύλακες-άγγελοι των παιδικών ψυχών 15 €

(γονείς & εκπαιδευτικοί)

μΙΚΡη ΣΕΙΡΑ

holmeS J.
• Κατάθλιψη 10 €

KennedY r.
• Λίμπιντο 10 €

Ward i.
• Φοβίες 10 €

Young r. m.
• Οιδιπόδειο 10 €

10 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 152
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20 € 14 € 15 €

Σελίδες 352 Σελίδες 192 Σελίδες 224

16 €

15 €

Σελίδες 240

16 €

Σελίδες 240

16 €

Σελίδες 224

Σελίδες 256

15 €

Σελίδες 320

ΡΟΕΣ - ψυχΟλΟΓΙΑ-ψυχΑνΑλυΣη

16 €

Σελίδες 288
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ΡΟΕΣ - Ο ΚΟΣμΟΣ χωΡΙΣ ΣυνΟΡΑ

τιμη χΩριΣ Φπα

de Soto h.
• Το μυστήριο του κεφαλαίου 20 €

Kaplan r. d.
• Φαντάσματα των Βαλκανίων 24 €
• Πόλεμος και πολιτική 16 €

parKer g.
• Γεωπολιτική: Παρελθόν, παρόν και μέλλον 22 €

ralSton Saul J.
• Πολιτισμός χωρίς συνείδηση 16 €
• Η κατάρρευση του παγκοσμισμού υπό έκδοση

22 €

20 € 24 €

Σελίδες 400 Σελίδες 512

16 €

16 €

Σελίδες 288

Σελίδες 416 Σελίδες: 304
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ΡΟΕΣ - δΟΚΙμΙΑ & ΕΙδΙΚΕΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ

τιμη χΩριΣ Φπα

βελιοΣ α.
• Εγώ κι ο θάνατός μου 10 €
• Ιστορίας το ανάγνωσμα υπό έκδοση

γεννηματαΣ π.
• Ελλάς: Δύση ή Ανατολή; 18 €

γεραΣηΣ γ.
• Η εικόνα ως οντολογία του αγαθού 10 €
• Η Ελλάδα στη δίνη της οικονομικής κρίσης 14 €
• Το χρονικό της εθνικής τραγωδίας 13 €

δριζοΣ γ.
• Κύθηρα: Μια ζωγραφική ματιά 
στην αρχιτεκτονική των Κυθήρων 12 €

καρτακηΣ ε. 
• Εγκόλπιον εθνικής αυτογνωσίας 14 €

κουρακηΣ ν.
• Κλασικά ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία 14 €

(βραβείο δοκιμίου ελληνικού κέντρου ρ.ε.ν.)
λαλαγιαννη β.

• Οδοιπορικά γυναικών στην Ανατολή 14 €
ροζανηΣ Στ. 

• Ezra Pound, ένας νεωτερικός Οδυσσέας 10 €
ΣκοπελιτηΣ Σ.β.

• Η σκοτεινή πλευρά της φωτογραφίας 12 €
Σπυριδοπουλου μ.

• L’œuvre et le fonds littéraire de Gisèle Prassinos (printa) 16 €
ΣτανοπουλοΣ θ.

• Γαιόσακοι και γκράδες 10 €
Στεργιου α.  

• Η γερμανική εξωτερική πολιτική (1945-2005) 16 €
Στεργιου α. – richter h. (επιμέλεια)

• Το Κυπριακό με το βλέμμα των ξένων 22 €
Συλλογικο 

• Ο πολιτικός λόγος του Κ. Καραμανλή 15 €
χουλιαραΣ α.

• Γεωγραφικοί μύθοι της διεθνούς πολιτικής 14 €

Bergman i.
• Ο Μπέργκμαν μιλάει για τον Μπέργκμαν 17 €
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ΡΟΕΣ - δΟΚΙμΙΑ & ΕΙδΙΚΕΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ

τιμη χΩριΣ Φπα

Braden K. – ShelleY F.
• Παγκόσμια γεωπολιτική 28 €

epStein m.
• Ανθρωπιστικές εφευρέσεις 
και ηθική της μοναδικότητας 16 €

QuinceY th. de
• Η δολοφονία ως μία εκ των καλών τεχνών 12 €

roSenBerg n. – Birdzell l. e. 
• Πώς πλούτισε η Δύση 20 €

Schatz K.
• Το πρωτείο του Πάπα 18 €

Sorman g.
• Οι μεγάλοι στοχαστές της εποχής μας 24 €

14 €

Σελίδες 200

18 €

Σελίδες 400

10 €

Σελίδες 64

13 €

Σελίδες 240

16 €

Σελίδες 296

Σελίδες 80

12 €
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Σελίδες 272

14 €

Σελίδες 400

22 €16 €

Σελίδες 368

ΡΟΕΣ - δΟΚΙμΙΑ & ΕΙδΙΚΕΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ

14 €

Σελίδες 272

10 €

Σελίδες 144

14 €

Σελίδες 192

12 €

Σελίδες 192

16 €

Σελίδες 244

10 €

Σελίδες 160
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ΡΟΕΣ - δΟΚΙμΙΑ & ΕΙδΙΚΕΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ

20 €

Σελίδες 468

18 €

Σελίδες 304

12 €28 €

Σελίδες 288

16 €

Σελίδες 232 Σελίδες 144

17 €

Σελίδες 352

24 €

Σελίδες 528

14 €

Σελίδες 224

15 €

Σελίδες 320
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… το βιβλίο προσφέρει πολλά ερμηνευτικά κλειδιά για να
καταλάβει ο αναγνώστης ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της
κακοδαιμονίας μιας χώρας, οικονομικώς εξουθενωμένης σή-
μερα, η οποία, αν επιβιώνει, το οφείλει αποκλειστικά και
μόνον στον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και στη δυτική
ένταξή της.

αθαν. χ. παπανδρόπουλος, European Business Review,
22.4.2013, για το βιβλίο Ελλάς: Δύση ή Ανατολή; 

του παναγιώτη γεννηματά.

Στην ενδιαφέρουσα ιστορικοπολιτική πραγματεία των οίκο-
θεν αγκυλώσεων και των αντιστάσεων της κοινωνίας και οι-
κονομίας στον εκσυγχρονισμό, ο παναγιώτης γεννηματάς

–επίτιμος αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων, σταθερά προσανατο-
λισμένος στη δύση– θεωρεί ότι τα δεινά της κρίσης οφείλονται στο ότι η ελλάδα, μο-
λονότι φιλοευρωπαϊκή, παραμένει κατ’ ουσίαν εξωευρωπαϊκή και, άρα, δυσκολεύεται
να ευθυγραμμιστεί με τον σκληρό ευρωπαϊκό πυρήνα· ο ελληνικός εκδυτικισμός, λέει,
είναι μιμητικός και προσποιητός – αν όχι ιδιοτελής.

θανάσης βασιλείου, Η Καθημερινή, 21.7.2013,
για το βιβλίο Ελλάς: Δύση ή Ανατολή; του παναγιώτη γεννηματά.

Σπάνια ένας δημοφιλής φωτογράφος με τόσο μεγάλο θεμα-
τικό εύρος, αλλά και εμπορική επιτυχία, γράφει δοκίμια για
τη φωτογραφία με τη συχνότητα που το κάνει ο Στέλιος Σκο-
πελίτης. Έχοντας καταπιαστεί με τον άνθρωπο, με προσωπι-
κότητες και πορτρέτα, αλλά και με το αστικό τοπίο,
επανέρχεται τώρα με ένα κείμενο για τη Σκοτεινή πλευρά της
φωτογραφίας. ο καλλιτέχνης –δεν είναι λίγοι όσοι τον έχουν
αποκαλέσει «φιλόσοφο που έτυχε να βρίσκεται πίσω από τον
φωτογραφικό φακό»– δεν αρκείται στην τέχνη του, αλλά
προσεγγίζει και τη δική του σκοτεινή πλευρά, αποδομώντας
κομμάτια του παρελθόντος του, ασκώντας κριτική ακόμη και
στην ίδια τη φωτογραφική κάμερα. 

νόρα ράλλη, Εφημερίδα των Συντακτών, 1η.2.2015,
για το βιβλίο Η σκοτεινή πλευρά της φωτογραφίας του Σ.β. Σκοπελίτη.

… ένα σαγηνευτικό, σχεδόν «ανορθόδοξο» βιβλίο, […] μια αυτόνομη συλλογή κειμέ-
νων ποικίλων ειδών που παρά την ετερόκλιτη μορφή τους συναρμονίζουν ιδανικά την
συλλογιστική του συγγραφέα για τη φωτογραφία.

λάμπρος Σκουζάκης, pandoxeio.com, 19.5.2015,
για το βιβλίο Η σκοτεινή πλευρά της φωτογραφίας του Σ.β. Σκοπελίτη.

ΡΟΕΣ - δΟΚΙμΙΑ & ΕΙδΙΚΕΣ ΕΚδΟΣΕΙΣ
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ΡΟΕΣ - παΡαμυθΟλΟγΟτΕχνια 

ΤΙμΗ ΧωΡΙΣ φΠΑ

ΓΙεΡΣωφ Π.
• Το καμπουραλογάκι 14 €

ΔΡΙΖοΥ φ.
• Πελαγία, η γοργόνα των Κυθήρων 12 €

ΖοΥΚοφΣΚΙ β.
• Ο γκρίζος λύκος 12 €

ΠΑμΠοΥΔΗ Π.
• 24 παραμύθια για γέλια και για γράμματα 14 €
• Γατολόγιο 13 €
• Σκυλολόγιο 13 €
• Ο Ιβάν ο Τρομερός 
(και άλλα τρελαμένα παραμυθοτράγουδα) 14 €

ΠΛεΙωνΗ μ.
• Με τα φτερά της ελπίδας Υπό έκδοση

ΣΑνΔΗ Γ.
• Ο Φαντέ και το Ιερό Λουλούδι 7 €

ΣΤΗβενΣον Ρ. Λ.
• Το διαβολάκι στο μπουκάλι 12 €

ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ Θ.
• Ο πρίγκιπας της Μένουα 10 €

14 € 12 €

Σελίδες 124 Σελίδες 58

12 €

Σελίδες 28
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ΡΟΕΣ - παΡαμυθΟλΟγΟτΕχνια 

14 €

Σελίδες 106

Σελίδες 84

14 €

Σελίδες 132

10 €

13 €

Σελίδες 118

Σελίδες 74

13 €

Σελίδες 126

12 €7 €

Σελίδες 96

24 παραμύθια για γέλια και για γράμματα: Ένα διασκεδαστικό βιβλίο
για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς το αλφάβητο και τυχόν ενδιαφέρον-
ται για άλογα, βατράχια, γοργόνες, δράκους, ελεφαντόμυγες, ζαργάνες,
ηλεκτρικές σκούπες, θησαυρούς, ιππότες, καλικάντζαρους, λουκάνικα,
μάγους, νάνους, ξωτικά, οδοντίατρους, παλιοπράγματα, ρομπότ, σκου-
λήκια, τέρατα, υποπρόξενους, φαντάσματα, χαλίφηδες, ψαρόβαρκες και
ωραίους ωτορινολαρυγγολόγους…



ΡΟΕΣ -  μικρά microMEGA
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ΤΙμΗ ΧωΡΙΣ φΠΑ

ΠΑμΠοΥΔΗ Π.
• Η κόκκινη ιστορία  2 €
• Η μπλε ιστορία  2 €
• Η κίτρινη ιστορία 2 €
• Η πράσινη ιστορία 2 €
• Η καφέ ιστορία 2 €
• Η μαύρη ιστορία   2 €
• Η πορτοκαλί ιστορία  2 €
• Η άσπρη ιστορία 2 €

Σελίδες 16

2 €2 €

Σελίδες 16

2 €

Σελίδες 16

Η Παυλίνα Παμπούδη είναι μια σημαντική συγγραφέας, ποιήτρια, με-
ταφράστρια, επιμελήτρια και στιχουργός αρκετών τραγουδιών για μικρά
και μεγάλα παιδιά. Σ’ αυτές τις οκτώ έμμετρες ιστοριούλες, με πολύ
χρώμα και χιούμορ, καταθέτει για άλλη μια φορά την αγάπη της για
τους μικρούς μας φίλους, αντιμετωπίζοντας πάντα με σεβασμό αυτό
που λέμε «Παιδική Λογοτεχνία». Γονείς ακούτε; οι Ιστορίες για γέλια
και για χρώματα δεν πρέπει να λείπουν από καμιά παιδική βιβλιοθήκη.
Για χθεσινά, αυριανά και (κυρίως) παντοτινά παιδιά!

Θεοδόσης βαφειάδης, ιστολόγιο Νότες λογοτεχνίας, 10.5.2018,
για τις οκτώ Ιστορίες για γέλια και για χρώματα

της Παυλίνας Παμπούδη.



ΡΟΕΣ -  μικρά microMEGA
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Σελίδες 16

2 €

Σελίδες 16

2 €

Σελίδες 16

2 €

Σελίδες 16

2 €

Σελίδες 16

2 €

μια φορά στον μαραθώνα
σ’ έναν πορτοκαλεώνα
ζούσε η Πορτοκαλίνα
μια νεράιδα τσαχπίνα.

είχε μάτια και μαλλιά
λαμπερά πορτοκαλιά
και της άρεσε πολύ
καθετί πορτοκαλί.

Η πορτοκαλί ιστορία

Τον κυρ-μήτσο, τον ζηλιάρη
τον κουτό, τον κιτρινιάρη
καθώς γύριζε στο σπίτι
τον κουτσούλησε στη μύτη
ένα κίτρινο πουλάκι
(θα ’τανε καναρινάκι...).

Η κίτρινη ιστορία



ΡΟΕΣ - microMEGA
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Η σειρά microMEGA των εκδόσεων Ροές έχει δημιουργήσει μια δική της πα-
ράδοση: μικρά κείμενα, μεταφρασμένα με φροντίδα και προσεκτικά επιμελη-
μένα, μας γνωρίζουν είτε ορισμένους από τους κορυφαίους της λογοτεχνίας σε
έργα τους που δεν είναι γνωστά, είτε ορισμένους «αφανείς» σε έργα τους που
αξίζει να γίνουν γνωστά στο ελληνικό κοινό.

Θανάσης Αντωνίου, diastixo.gr, 3.7.2015

ο τίτλος microMEGA αφορά μια σειρά μικρών σε έκταση έργων μεγάλων συγ-
γραφέων που φιλοξενούνται στις εκδόσεις Ροές. Και εκεί κρύβονται θησαυροί,
μικροί και μεγάλοι…

Γιάννης μπασκόζος, Το Βήμα, 18.8.2013

… ας κάνουμε μια στάση σ’ αυτήν τη σειρά από βιβλία σκέψης όσο και επιλο-
γές από την παγκόσμια λογοτεχνία, των εκδόσεων Ροές, με τον εύγλωττο τίτλο
microMEGA: Σημαντικά κείμενα μικρής φόρμας, σε προσεγμένες μεταφρά-
σεις, μας παραδίδονται σε μικρό σχήμα με μαλακό εξώφυλλο κι ελάχιστο
βάρος, με δοκιμιακή αισθητική εξωφύλλου. Καθώς είμαι καθημερινός χρήστης
των μμμ, και δη του μετρό, βρήκα σε αυτήν τη σειρά έναν θαυμάσιο σύν-
τροφο…

Κώστας Κατσουλάρης, Bookpress, 12.12.2012

είναι ορισμένες φορές που ο αναγνώστης πιάνει ένα μικρό βιβλίο στα χέρια και
πιθανόν αναρωτιέται: «Πόσα μπορεί να περιγράψει και να μεταδώσει ένα τόσο
μικρό βιβλιαράκι;». Όμως δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες που σ’ έναν μικρό
τόμο ανακαλύπτουμε μια εξαιρετική ιστορία, μια ιδιαίτερη τεχνική, μια ανυ-
πέρβλητη έλξη. […] συγχαίρω τις εκδόσεις Ροές για τη σειρά microMEGA που
περιλαμβάνει έργα σπουδαίων συγγραφέων, τα οποία με προσοχή και επιμέλεια
φτάνουν στο αναγνωστικό κοινό – και σε προσιτές τιμές.

Στέφανος Ξένος, diavasame.gr, 7.5.2013

… μια σειρά μικρών κλασικών βιβλίων –εκδόσεις Ροές– που γράφει
ιστορία…

Δημήτρης μανιάτης, Τα Νέα, 21-22.2.2015
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ΤΙμΗ ΧωΡΙΣ φΠΑ

ΓΙΑννOΠοΥΛοΣ Π.
• Ξενομανία 9 €

ΔΗμοΣΘEνΗΣ – ΙΣοΚΡΑΤΗΣ
• Η παρακμή του δήμου 7 €

εΠΙΚΤΗΤοΣ
• Εγχειρίδιον 6 €

ΘΑνΑΣεΚοΣ Λ.
• Οι περιπέτειες του Θεού 5 €

ΘοΥΚΥΔΙΔΗΣ
• Ιστορίας επιγράμματα 8 €

ΚΑβΑφΗΣ Κ. Π. 
• Πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα 6 €

ΚΑΡΚΑβΙΤΣΑΣ Α.
• Έθνος υπό σκιάν... / Οι φυλακές του Ναυπλίου 9 €

ΚοΡΑΗΣ Α.
• Επιστολές προς το έθνος 7 €

ΛΑΣΚΑΡΑΤοΣ Α.
• Λαός και λαοπλάνοι 7 €

ΠΛοΥΤΑΡΧοΣ
• Ερωτικός 8 €

ΡενΙεΡΗΣ μ. – ΓεννΗμΑΤΑΣ Π.
• Τι είναι η Ελλάς 6 €

ΡοΪΔΗΣ ε.
• Τα «ανθελληνικά» 9 €

ΣΥΛΛοΓΙΚο
• Ένας διάλογος για την εθνική ταυτότητα και την κρίση 7 €

bονΑpArTE n.
• Εγώ, ο Ναπολέων 10 €

burCKhArDT J.
• Οι μεγάλοι της Ιστορίας 7 €

CArlylE Th.
• Σημεία των καιρών 7 €

ChODErlOS de lAClOS
• Γυναικών παιδεία 8 €

CICErO Q. Τ.
• Εγχειρίδιο προεκλογικής εκστρατείας 6 €

DEl VASTO l.
• Τρεις μήνες με τον Γκάντι 9 €

DOSTOΪEVSKI F.  
• Για τον Πούσκιν 7 €
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DÜrrEnMATT F.  
• Ερεθίσματα 10 €

ECKErMAnn J.p.
• Η σοφία του Γκαίτε 8 €

EMErSOn r. w. 
• Άνθρωπος, ο μεταρρυθμιστής / Κύκλοι 6 €

FITzGErAlD F. S.
• Το ράγισμα 6 €

FrEuD S. 
• Μαθήματα ψυχικής ανατομίας 7 €
• Το μέλλον μιας αυταπάτης 10 €

GAnDhI M.
• Θρησκεία και αλήθεια – Οικονομία και ηθική 9 €

GOrKI M.
• Αναμνήσεις από τον Τολστόι 8 €

GrODDECK G.
• Το μέλλον είναι γένους... θηλυκού 8 €

huME D.
• Ο σκεπτικιστής / Ο επικούρειος / 

Ο στωικός / Ο πλατωνικός   8 €
IOnESCO E.

• Η ελεγεία ενός παράλογου κόσμου 7 €
JOuKOVSKI V.

• Οι τελευταίες στιγμές του Πούσκιν 7 €
KAFKA Fr.

• Αφορισμοί 8 €
KIErKEGAArD S. 

• Διαψάλματα 7 €
lAFArGuE p. 

• Το δικαίωμα στην τεμπελιά 6 €
• Η θρησκεία του κεφαλαίου 10 €

lA METTrIE J. O. de
• Η τέχνη της απόλαυσης 6 €

lAwrEnCE D. h. 
• Πορνογραφία και αισχρότητα 6 €

lEOpArDI G.
• Στοχασμοί 8 €

lOnDOn J.
• Τι σημαίνει η ζωή για μένα 8 €

MAChIAVEllI n. 
• Η χειραγώγηση του όχλου 6 €
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ΤΙμΗ ΧωΡΙΣ φΠΑ
MAnDEVIllE b.

• Περί της φύσης της κοινωνίας 7 €
MArX K.

• Σελίδες διπλωματικής ιστορίας 9 €
MAurOIS A.

• Ανοιχτή επιστολή σε έναν νέο 10 €
για την πορεία του στη ζωή

MOnTESQuIEu
• Περί καλαισθησίας 8 €

MOrIn E.
• Από την κρίση στην πίστη 5 €

νΙεTzSChE Fr.
• Η διονύσια κοσμοθεώρηση 7 €

nOrDAu M.
• Ο κατά συνθήκην γάμος 7 €

OrTGEGA y GASSET J.
• Η επιλογή στον έρωτα 7 €

pASCAl b.
• Τα πάθη του έρωτα 7 €
• Η τέχνη της πειθούς 7 €

pEnn w.
• Καρποί της μοναξιάς 10 €

pESSOA F.
• Πίσω από τις μάσκες 9 €
• Η αγωγή του στωικού 7 €
• Ταξίδι στην άβυσσο / Η ώρα του διαβόλου 7 €
• Λισαβόνα 10 €
• Σημειώσεις στη μνήμη του δασκάλου μου Καέιρο 8 €

pOE E. A.
• Δοκίμια 8 €

rEnAn E.
• Τι είναι έθνος / Προσευχή πάνω στην Ακρόπολη 7 €

röpKE w. 
• Η κρίση της εποχής μας 7 €

rOuSSEAu J.-J.
• Αιμίλιος και Σοφία 8 €

SAlOMÉ-AnDrEAS l.
• Η ανθρώπινη φύση της γυναίκας 7 €
• Σεξουαλικότητα και ερωτισμός 9 €
• Η σεξουαλικότητα και το εγώ 7 €
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• Σκέψεις για το πρόβλημα του έρωτα 7 €

SChOpEnhAuEr A. 
• Δοκίμιο για τις γυναίκες 7 €
• Μεταφυσική του έρωτα 7 €
• Εγχειρίδιο πρακτικής σοφίας 8 €
• Η βούληση για ζωή 

και η μηδαμινότητα της ανθρώπινης ύπαρξης 8 €
SÉChEllES h. de

• Θεωρία της φιλοδοξίας                                                             8 €
SnITKInA A.

• Η ζωή μου με τον Ντοστογιέφσκι 8 €
STEVEnSOn r. l.

• Για τον έρωτα και το γάμο 6 €
STrInDbErG A.

• Μικρή κατήχηση για τις κατώτερες τάξεις 7 €
SwIFT J.

• Οδηγίες προς υπηρέτες 7 €
ThuAl Fr. 

• Η κρίση στα Βαλκάνια και η Ελλάδα 5 €
ΤOlSΤOΪ l.   

• Περί τρέλας 8 €
• Αβίαστη δράση 8 €

ΤOlSΤOΪ Τ.
• Ο πατέρας μου Λέων Τολστόι 9 €

unAMunO M. de
• Περί εξευρωπαϊσμού 9 €

VAlÉry p.
• Σκέψεις και αφορισμοί 8 €
• Πνεύμα και πολιτική 8 €

wAlTEr b.
• Περί της ηθικής δύναμης της μουσικής 6 €

wIlDE O.
• Αφορισμοί 9 €

wOlInSKI G.
• Σκέψεις 10 €

zOlA É.
• Μισώ... 8 €

zwEIG S.
• Το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας 6 €

ΣΥΛΛοΓΙΚο
• Ιστορίες του Ζεν      9 €
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9 €

Σελίδες 192

7 €

Σελίδες 120

6 €

Σελίδες 96

7 €

Σελίδες 96

8 €

Σελίδες 128

8 €

Σελίδες 128

9 €

Σελίδες 160

7 €

Σελίδες 96

6 €

Σελίδες 80
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7 €

Σελίδες 112

9 €

Σελίδες 176

7 €

Σελίδες 128

10 €

Σελίδες 192

8 €

Σελίδες 160

7 €

Σελίδες 96

9 €

Σελίδες 208

7 €

Σελίδες 112

6 €

Σελίδες 80
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8 €

Σελίδες 128

8 €

Σελίδες 160

9 €

Σελίδες 160

6 €

Σελίδες 96

8 €

Σελίδες 128

10 €

Σελίδες 192

6 €

Σελίδες 80

7 €

Σελίδες 128

10 €

Σελίδες 192
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7 €

Σελίδες 80

Σελίδες 144

6 €

Σελίδες 96

7 €7 €

Σελίδες 96

8 €

Σελίδες 144

Σελίδες 128

8 €

10 €

Σελίδες 192

6 € 6 €

Σελίδες 80Σελίδες 96
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8 €

Σελίδες 144

8 €

Σελίδες 128

7 €

Σελίδες 112

7 €

Σελίδες 96

6 €

Σελίδες 112

8 €

Σελίδες 144

Σελίδες 192

10 €

Σελίδες 176

7 €

Σελίδες 112

9 €
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7 €

Σελίδες 112

9 €

Σελίδες 144

10 €

Σελίδες 208

7 €

Σελίδες 112

7 €

Σελίδες 80

7 €

Σελίδες 80

8 €

Σελίδες 112

10 €

Σελίδες 200

7 €

Σελίδες 112
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7 €

Σελίδες 80

8 €

Σελίδες 128 Σελίδες 96

7 € 9 €

Σελίδες 144

7 €

Σελίδες 96 Σελίδες 96

7 € 7 €

Σελίδες 64

7 €

Σελίδες 96

8 €

Σελίδες 136
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7 €

Σελίδες 96

8 €

Σελίδες 160

8 €

Σελίδες 104

8 €

Σελίδες 144

8 €

Σελίδες 128

6 €

Σελίδες 112

7 €

Σελίδες 80

7 €

Σελίδες 160 Σελίδες 144

8 €
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9 € 10 €

Σελίδες 160 Σελίδες 208 Σελίδες 128

8 €

8 €

Σελίδες 144

6 €

Σελίδες 80

8 €

Σελίδες 144

Σελίδες 168

9 €

Σελίδες 144

8 € 9 €

Σελίδες 144
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6 €

Σελίδες 96

9 €

Σελίδες 176

Αποστάγματα σκέψης, διαθλάσεις στοχασμών, εξομολογήσεις που ενώ μιλούν για το
εγώ εντέλει αφορούν όλους μας, καθώς τείνουν προς το εμείς. Συγγραφείς που ανοί-
γουν τις θύρες του κρυφού τους εργαστηρίου για να εξερευνήσουμε τον μύχιο εαυτό
τους, για να έχουμε μια θέα στο γραφείο τους, από το παράθυρο του οποίου ατενίζουν
τον κόσμο και μετατρέπουν τούτη την ενατένιση σε φράσεις. […] Στο βιβλίο Ερεθί-
σματα (μτφρ. βασίλης Πατέρας, εκδ. Ροές), ο ντύρρενματτ μιλάει με οξύνοια για την
εργασία του συγγραφέα και για τις κοινωνικές αναταράξεις, για το κράτος και τη δη-
μοκρατία, για τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία, για τις ιδεολογίες και το χιούμορ, για την
γνώση και την εξουσία, για τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό, για τον έρωτα και την
αγάπη. Υιοθετεί μια ψύχραιμη, ζυγιασμένη χρήση της γλώσσας, διακρίνεις όμως και
νιώθεις τη ένταση και το παλλόμενο θυμικό κάτω από την κρούστα της ψυχραιμίας. 

Γιώργος-Ίκαρος μπαμπασάκης, Bookpress, 7.5.2018,
για το βιβλίο Ερεθίσματα του Friedrich Dürrenmatt.

μπορεί να φαίνεται παλιό το να συζητάς για την ηθική σήμερα αλλά στο βάθος ποτέ δεν
έχει φύγει από την καρδιά των ανθρώπων. ο Α. μωρουά πολύ λογικά αναπτύσσει μια
ποικιλία θεμάτων που θα έπρεπε να απασχολούν έναν νέο. επιλέγω μια μικρή παραίνεσή
του: αποκτήστε καλλιτεχνική παιδεία. «Η τέχνη προσφέρει στο πνεύμα αυτό που του αρ-
νείται η ζωή, την ένωση του στοχασμού με τη γαλήνη». Για τον έρωτα θα μιλήσει με τα
λόγια των λογοτεχνών, του Πωλ βαλερύ, του Σταντάλ, του φλωμπέρ και άλλων. Και θα
μιλήσει ακόμα για το χρήμα, την πίστη, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την πολιτική,
την πίστη με ένα λόγο κατανοητό και αγαπησιάρικο αλλά κυρίως λογικό, γιατί όπως
λέει ο μωρουά «ο κόσμος δεν είναι παράλογος, είναι απλώς αυτό που είναι».

Γιάννης μπασκόζος, Ο αναγνώστης,
για το βιβλίο Ανοιχτή επιστολή σε έναν νέο για την πορεία του στη ζωή

του André Maurois.
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[…] αυτό το μικρό βιβλιαράκι που διάβασα στις διακοπές μου –στην εξαιρετική σειρά
microMEGA από τις εκδόσεις Ροές–, το βρήκα όχι απλά ενδιαφέρον, αλλά και απολαυ-
στικό ανάγνωσμα. ο ναπολέων «μιλά» σε πρώτο πρόσωπο: στο κείμενο συγκεντρώ-
νονται αρκετές ρήσεις (ορισμένες πραγματικά εντυπωσιακές) αλλά και απόψεις του για
διάφορα θέματα, από την προσωπικότητά του έως τον πόλεμο και την πολιτική, αλλά
επίσης για τη θρησκεία, τις τέχνες, τα πάθη και τις αρετές… μοιάζει να δημιουργεί ο
ίδιος μια τοιχογραφία της αληθινά μυθιστορηματικής ζωής του […] Η πολύ προσεγ-
μένη έκδοση περιλαμβάνει χρονολόγιο, προλεγόμενα από τον Αλέξανδρο βέλιο για
«την κρυφή γοητεία του βοναπαρτισμού» και ένα πραγματικά υπέροχο επίμετρο από
τον ralf waldo Emerson […]

Αγγέλα Γαβρίλη, diavasame.gr, οκτώβριος 2016,
για το βιβλίο Εγώ, ο Ναπολέων του ναπολέοντα βοναπάρτη.

[…] στην παρούσα έκδοση ένα μικρό δείγμα του στοχασμού του Γκαίτε ανθολογείται
ως προσιτή για το αναγνωστικό κοινό εισαγωγή στο κατά πολύ εκτενέστερο έργο [Συ-
νομιλίες με τον Γκαίτε του Έκερμανν] ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα μιας πρώτης
επαφής με ένα από τα σημαντικότερα πνεύματα όλων των εποχών. Την προσεγμένη
(όπως όλες της σειράς «microMEGA») έκδοση ολοκληρώνει το επίμετρο, ένα εξαιρετικό
κείμενο για τον Γκαίτε από τον βρετανό συγγραφέα John Cowper powys. […] Από-
λαυσα την ανάγνωση, κρατώντας συνεχώς σημειώσεις […] σίγουρα δεν πρόκειται για
ένα βιβλίο που το διαβάζεις και το αφήνεις στην άκρη, αλλά για ένα εγχειρίδιο φιλο-
σοφίας και αισθητικής στο οποίο επανέρχεσαι ξανά και ξανά.

Αγγέλα Γαβρίλη, diavasame.gr, Δεκέμβριος 2016,
για το βιβλίο Η σοφία του Γκαίτε του Johann peter Eckermann.

ο Λαφάργκ αναρωτιέται αν το χρήμα είναι ο τελευταίος θεός και μπορεί να διαψεύδε-
ται στην εποχή που γράφει το βιβλίο αυτό, αλλά καταφέρνει να περιγράψει τα συμ-
πτώματα του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος με ρεαλισμό, όπως αποδεικνύουν
οι εξελίξεις. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει στον πρόλογο του βιβλίου ο Αλέξανδρος
βέλιος, που έχει επιμεληθεί και τη μετάφραση, «στο ορατό μέλλον πάντως, τίποτε δεν
φαίνεται να τον απειλεί». «Ποια θα είναι η νέα μορφή καπιταλισμού;» αναρωτιέται στο
επίμετρο της εξαιρετικής έκδοσης ο Αντώνης Κεφαλάς που, βασισμένος στην ιστορική
εμπειρία που αποδεικνύει ότι το σύστημα θα ανακάμψει, διερευνά πιθανές μορφές και
θέτει ερωτήματα οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αναζήτησης. Η νέα μίνι έκ-
δοση του βιβλίου του Λαφάργκ που δημοσιεύτηκε αρχικά σε συνέχειες στον Σοσιαλι-
στή, όργανο του Γαλλικού εργατικού Κόμματος, το 1887, βρίσκει στις παγκόσμιες
εξελίξεις σήμερα μια απίστευτη «αντιγραφή». Η έκδοση, εξαιρετική, θέτει ερωτήματα
και προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον.

Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, Εφημερίδα των Συντακτών, 15.12.2013,
για το βιβλίο Η θρησκεία του Κεφαλαίου του paul lafargue.
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ΑΛΑΡΚον Π.
• Ο Θάνατος κι ο φίλος του 6 €

ΑνΤΡεΓΙεφ Λ.
• Έρεβος    6 €

ΑΡΛΤ Ρ.
• Ένα τρομερό ταξίδι 6 €

bAΓIEXO K.
• Άγριο παραμύθι 8 €

ΓΙΑΚομΠΣεν Γ. Π.
• Μόγκενς 6 €

ΓΚΑΛΣΓοΥοΡΘΥ ΤΖ.
• Η μηλιά 7 €

ΓΚοΓΚοΛ ν.
• Ο καβγάς των δύο Ιβάν 6 €
• Το πορτρέτο     6 €

ΚΙΡοΓΑ ο.
• Διηγήματα έρωτα, τρέλας και θανάτου 6 €

ΚονΡΑνΤ Τ. Ζ.
• Ο άποικος της Μάλατα 7 €

ΛεΣΚοφ ν.
• Η λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ   6 €
• Ο λευκός αετός 7 €

μΠΑΛΖΑΚ ο. ντε
• Η βεντέτα 6 €

μωΠΑΣΣΑν Γ. 
• Ο Οξαποδώ 6 €

νΤοΣΤοΓΙεφΣΚΙ φ. 
• Το όνειρο ενός γελοίου ανθρώπου 6 €
• Ο κροκόδειλος / Μπομπόκ 8 €

οΥμΠΙΔΙΑ Α.
• Τερπινοήσεις (Ιστορίες φαντασίας και ουτοπίας) 6 €

ΠΙΡΑνΤεΛΛο Λ.
• Το ταξίδι 5 €

ΡΑνΤΙΓΚε Ρ.
• Ο διάβολος στο κορμί     8 €

ΡοΤ Γ.
• Ο Λεβιάθαν 6 €

ΣνΙΤΣΛεΡ Α.
• Η δεσποινίς Έλζε (βραβείο μετάφρασης Ινστιτούτου Γκαίτε 2016) 6 €
• Ο ανθυπολοχαγός Γκουστλ 6 €

ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια
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ΣοΠεν Κ.
• Η ιστορία της μιας ώρας και άλλα διηγήματα 7 €

ΤοΛΣΤοΪ Α. 
• Η οικογένεια του βρικόλακα Υπό έκδοση

ΤοΛΣΤοΪ Λ. 
• Ο σατανάς 6 €
• Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς 6 €
• Ο πατήρ Σέργιος 6 €
• Η σονάτα του Κρόυτσερ 9 €
• Αφέντης και υπηρέτης 8 €

ΤΣβΑΪΧ Σ.
• Η γυναίκα και το τοπίο 5 €
• Ταξίδι στο παρελθόν 6 €
• Φόβος 6 €
• Καυτό μυστικό Υπό έκδοση

ΤΣεΧοφ Α.
• Ο μαύρος μοναχός 6 €

φΙΤΖεΡΑΛνΤ φ. Σ.
• Η τελευταία των ωραίων και άλλες ιστορίες 7 €

ΧΑμΣοΥν Κ.
• Βικτώρια  6 €

ωΡεβΙΓΥ Ζ. ντ’
• Η ευτυχία μέσα στο έγκλημα 6 €

6 €

Σελίδες 144Σελίδες 144

6 €6 €

Σελίδες 160

ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια
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ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια

6 €

Σελίδες 160

6 €

Σελίδες 176

8 €

Σελίδες 176

7 €

Σελίδες 144

6 €

Σελίδες 112

6 €

Σελίδες 160

7 €

Σελίδες 160 Σελίδες 120

6 €

Σελίδες 152

7 €
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ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια

Σελίδες 112

6 €

8 €

Σελίδες 192

Σελίδες 112

6 €

5 €

Σελίδες 80

6 €

Σελίδες 120

6 €

Σελίδες 160

Σελίδες 216

8 €

Σελίδες 128

6 €

6 €

Σελίδες 144
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ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια

6 €

Σελίδες 144

8 €

Σελίδες 160

6 €

Σελίδες 144

9 €

Σελίδες 224

6 €

Σελίδες 128

6 €

Σελίδες 112

7 €

Σελίδες 144

6 €

Σελίδες 128

5 €

Σελίδες 80
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ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια

6 €

Σελίδες 176

6 €

Σελίδες 160

6 €

Σελίδες 176

7 €

Σελίδες 176

6 €

Σελίδες 128

Ένα συνηθισμένο κοίταγμα του εαυτού σου στον καθρέφτη μπορεί και
να σε συντρίψει… […] Η πρώτη παράγραφος του Άγριου παραμυθιού
–άκρως ατμοσφαιρική και καθηλωτική– εμπερικλείει ήδη το δράμα που
ξεδιπλώνεται ακολούθως σε αυτό το εκτεταμένο διήγημα. Η έκδοσή του
από τις Ροές, στη λογοτεχνική σειρά microMEGA, συνιστά την πρώτη
ελληνική μετάφραση ενός δείγματος της πεζογραφίας ενός κατά τα
λοιπά επιφανέστατου και κορυφαίου ποιητή της ισπανικής γλώσσας
στον εικοστό αιώνα.

Γρηγόρης μπέκος, Το Βήμα, 25.9.2016
για το βιβλίο Άγριο παραμύθι του César Vallejo.



94

Το Μόγκενς είναι αναμφίβολα ένας λογοτεχνικός θησαυρός, ένα κεί-
μενο που συγκλονίζει όχι με την πολυπλοκότητά του αλλά με την απλό-
τητα που το διακρίνει καθώς και την ικανότητα του Γιάκομπσεν να
αναδεικνύει την ανεκτίμητη αξία της φύσης που μας περιβάλλει.

Γιάννης Αντωνιάδης, culturenow.gr, 17.4.2016,
για το βιβλίο Μόγκενς του Jens peter Jacobsen.

Συνταρακτικό ψυχογράφημα που λειτουργεί και ως καθηλωτικό θρίλερ,
ο Φόβος διαθέτει ένα χιτσκοκικό σασπένς που μαγνητίζει τον αναγνώ-
στη…

νίκη Κώτσιου, Ο αναγνώστης,
για το βιβλίο Φόβος του Stefan zweig.

Τα διηγήματα που περιλαμβάνονται στη συλλογή είναι όλα ένα κι ένα,
ορισμένα δε είναι αριστουργηματικά. […] 8 ιστορίες περιλαμβάνονται
στον μικρό και εύχρηστο τόμο των Ροών […] όλες θαυμάσιες που δια-
βάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα διηγήματα του Κιρόγα είναι
τόσο ωραία κατασκευασμένα που δημιουργούν την αίσθηση της ανα-
γνωστικής πληρότητας.

ιστολόγιο Librofilo, 21.3.2017,
για το βιβλίο Διηγήματα έρωτα, τρέλας και θανάτου

του horacio Quiroga.

Η Κέιτ Σοπέν […] ανέδειξε τις αναζητήσεις της γυναίκας και την προ-
σπάθειά της να ορίσει τη θέση και τις επιθυμίες της σε μια ανδροκρα-
τούμενη κοινωνία. […] Τα διηγήματά της είναι απλές σκηνές,
στιγμιότυπα που παρουσιάζουν τον εσωτερικό κόσμο των ηρωίδων, τις
επιλογές τους, τις επιθυμίες και τους δισταγμούς τους, ενώ το τέλος είναι
τις περισσότερες φορές απρόοπτο και ανατρεπτικό. μιας παλάμης ιστο-
ρίες ξετυλίγουν καθημερινά περιστατικά, τα οποία, ωστόσο, εκπλήσ-
σουν με την πρωτοτυπία τους. 

Χρύσα Σπυροπούλου, Η Καθημερινή, 14.3.2017,
για το βιβλίο Η ιστορία μιας ώρας και άλλα διηγήματα

της Kate Chopin.

ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια



95

[…] ένα μικρό σε σχήμα και όγκο αλλά «μεγάλο» σε αξία βιβλίο, [η] εκ-
πληκτική συλλογή διηγημάτων Τερπινοήσεις […] την οποία διαβάζεις
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα (2 ώρες μάξιμουμ) αλλά η αίσθηση
που σου αφήνει σε κυνηγάει μέρες. […] Τα 11 ολιγοσέλιδα διηγήματα
του βιβλίου [(πραγματικά διαμαντάκια)] είναι ιστορίες του φανταστικού
έχοντας ως βάση ρεαλιστικές καταστάσεις που εκτρέπονται είτε προς
έναν παραλογισμό της καθημερινότητας, είτε προς μια άλλη διάσταση
της ίδιας της ζωής. […] Δυστοπικά αλλά και ουτοπικά, τα διηγήματα
του ουμπίδια δείχνουν ένα συγγραφέα στιβαρό και ευρηματικό, υπέ-
ροχο στιλίστα που ισορροπεί με θαυμαστό τρόπο μεταξύ του ρεαλιστι-
κού και του φανταστικού στοιχείου...

ιστολόγιο Librofilo, 4.11.2015,
για το βιβλίο Τερπινοήσεις του Abdón ubidia.

[…] μια νουβέλα, που όχι μόνο συγκαταλέγεται στα γνωστότερα και
σπουδαιότερα έργα του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα, αλλά θεω-
ρείται και το πλέον αριστοτεχνικό σύντομο αφήγημά του. […] ο συγ-
γραφέας χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη δεξιότητα ένα σύστημα συμβόλων
δανεισμένων από την πλούσια παράδοση […] κορυφώνοντας έτσι την
υποβλητική ατμόσφαιρα και εντείνοντας την τραγικότητα του αφηγή-
ματος. μια ατμόσφαιρα ονειρικά, μαγευτικά όμορφη, αλλά την ίδια
στιγμή δυσοίωνη, στοιχειωμένη και τρομακτική… 

Πέρσα Κουμούτση, fractal, 13.4.2016,
για το βιβλίο Η μηλιά του John Galsworthy.

Κλασικό σημείο αναφοράς στη λογοτεχνία του φανταστικού, ο Οξα-
ποδώ είναι ίσως το διασημότερο διήγημα του μωπασσάν […] Στον
Οξαποδώ, ο πρωταγωνιστής ολισθαίνει μέσα σε μια εφιαλτική καθημε-
ρινότητα και προσπαθεί να ανιχνεύσει τη θέση του μέσα σε  έναν κόσμο
ανεξήγητο που προαναγγέλλει πολύ ανάγλυφα καφκικές ατμόσφαιρες,
δεδομένης και της τροπής που παίρνει το φανταστικό με την ιδιαίτερη
έμφαση στην αγωνία και την υπαρξιακή κρίση του ατόμου. 

νίκη Κώτσιου, Ο αναγνώστης,
για το βιβλίο Ο Oξαποδώ του Guy de Maupassant.

ΡΟΕΣ - microMEGA / λΟγΟτΕχνια
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Η Alice miller ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΟΕΣ

Κυκλοφορούν:

Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας
Το ξύπνημα της Εύας
Το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ
Η απαγορευμένη γνώση
Δρόμοι της ζωής (έξι ιστορίες)
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Βιβλία δήθεν για παιδιά:

Γατολόγιο
Σκυλολόγιο
24 παραμύθια για γέλια και για χρώματα
Ο Ιβάν ο Τρομερός
Ιστορίες για γέλια και για χρώματα 

(8 βιβλιαράκια)

[…] 24 παραμύθια ευφάνταστα και ξεκαρδιστικά, με πρωταγωνιστές τα
γράμματα της αλφαβήτας, να μετατρέπουν την παιδική δημιουργία σε
απόλαυση και να επιβεβαιώνουν ότι  τα γράμματα, όταν συνεργάζονται
με τα γέλια, ευεργετούν αλάνθαστα τη γνώση· ότι η γλωσσοπλαστική
τεχνική της Παυλίνας Παμπούδη ανάγει τη μελέτη σε χαρά, καθιστών-
τας το βιβλίο της ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εργαλείο.

Χριστίνα Κόλλια, fractal, 8.6.2016,
για το βιβλίο 24 παραμύθια για γέλια και για γράμματα

της Παυλίνας Παμπούδη.

Η ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΜΠΟΥΔΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΡΟΕΣ
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o ΛeωΝ ΤΟΛΣΤoϊ ΣΤΙΣ ΕΚΔoΣΕΙΣ PrintA / ΡΟeΣ
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o ΛeωΝ ΤΟΛΣΤoϊ ΣΤΙΣ ΕΚΔoΣΕΙΣ PrintA / ΡΟeΣ
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o ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔoΣΕΙΣ PrintA / ΡΟeΣ
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Ντοστογιέφσκι – ο μόνος απ’ τον οποίο έμαθα
κάτι για την ψυχολογία των ανθρώπων.

φρήντριχ νίτσε

o ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔoΣΕΙΣ PrintA / ΡΟeΣ
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o ΑΝΤΟΝ ΤΣΕχΟΦ ΣΤΙΣ ΕΚΔoΣΕΙΣ PrintA / ΡΟeΣ



Αν λάβει υπόψη κανείς την τεχνική αρτιότητα του έργου, τις
αφηγηματικές καινοτομίες, τη θεματολογία και τις θέσεις του
συγγραφέα (οι οποίες βρίσκονται πολύ μπροστά από την
εποχή τους) και το πιο σημαντικό ίσως, το στοχαστικό βάθος,
τότε δεν θα ήταν υπερβολική η άποψη ότι πρόκειται για ένα
αριστουργηματικό έργο, το οποίο τυγχάνει να είναι και ένα
από τα πιο αγαπημένα (και πολυσυζητημένα) της σουηδικής
λογοτεχνίας.

Θωμάς Συμεωνίδης, Bookpress, 9.10.2017,
για το βιβλίο Δόκτωρ Γκλας του Hjalmar Söderberg.

Ένα κλασικό βιβλίο, ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτό
είναι το Δόκτωρ Γκλας, το σκοτεινό μυθιστόρημα του Σουη-
δού συγγραφέα Hjalmar Söderberg […], που εκδόθηκε το
1905, θεωρείται ένα από τα πιο προκλητικά και εμβληματικά
έργα της σκανδιναβικής λογοτεχνίας και κυκλοφόρησε επι-
τέλους στα ελληνικά από τις πάντα καλές εκδόσεις Printa /
Ροές.

ιστολόγιο Librofilo, 16.1.2018,
για το βιβλίο Δόκτωρ Γκλας του Hjalmar Söderberg.

Το σοβαρό παιχνίδι του έρωτα και των σχέσεων είναι στην
καρδιά αυτού του κλασικού ερωτικού μυθιστορήματος της
σουηδικής λογοτεχνίας, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1912. Ο συγγραφέας, ποιητής, δρα-
ματουργός και δημοσιογράφος (από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφορεί και το αριστουργη-
ματικό Δόκτωρ Γκλας) Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ, με υλικό περίπου την ίδια του την
ερωτική ζωή, αφού το κείμενο ενσωματώνει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, αφηγείται

ως μυθοπλασία ένα ερωτικό τρίγωνο, έναν καταραμένο
έρωτα και ένα πολύκροτο σκάνδαλο διαζυγίου στη Στοκ-
χόλμη της εποχής. 
[…] ένα υψηλού επιπέδου ψυχογράφημα χαρακτήρων, με
ψυχολογικό σασπένς αλλά και λυρισμό, που αν το επιλέξετε
ανάμεσα στα διαβάσματά σας, θα σας εντυπωθεί όχι μόνο
λογοτεχνικά αλλά ψυχολογικά.

Αγγέλα Γαβρίλη, diavasame.gr, Απρίλιος 2018,
για το βιβλίο Το σοβαρό παιχνίδι του Hjalmar Söderberg.
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Ο Hjalmar Söderberg στισ εκδoσεισ Printa 



Πώς μπορούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, που βρίσκονται πλέον σε
καθεστώς υποτίμησης, να αναζωογονηθούν και να γίνουν ελκυστικές
και χρήσιμες για τον σύγχρονο άνθρωπο; Πώς θα αποκτήσουν πάλι
το στοιχείο της δημιουργικότητας που είχαν κάποτε; Πώς θα τους
ξαναδώσουμε τον αρχικό ανθρωπιστικό τους χαρακτήρα μετά την
απανθρωποποίηση που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα;
Σε αυτά και άλλα ερωτήματα –ερωτήματα σχετικά με τις «ανθρωπι-
στικές εφευρέσεις», με την αντίληψή μας για τον χρόνο, με την επα-
ναστατικότητα του μοντερνισμού, με την υιοθέτηση μιας νέας
ηθικής– προσπαθεί να απαντήσει ο Ρώσος στοχαστής Μιχαήλ Επ-
στάιν στο βιβλίο αυτό, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην επί-
καιρη συζήτηση αναφορικά με τον ρόλο των ανθρωπιστικών
επιστημών στον θεσμό του σύγχρονου πανεπιστημίου.

*

Ο Επστάιν έχει γίνει γνωστός όχι μόνον για τα βιβλία του αλλά και για την ιδιαίτερα
έντονη κριτική του απέναντι στη διανόηση [και] υπογραμμίζει ότι ένα μέρος της ευθύνης
για τη σημερινή κακή πορεία της ανθρωπότητας το φέρουν
οι διανοούμενοι και οι φιλόσοφοι. «Μιλώ γι’ αυτούς που
έγραφαν για μια ανθρωπότητα κατακερματισμένη, μιλούσαν
για την πολυπολιτισμική διάσταση, για τις διαφορετικές θρη-
σκείες, για τις διαφορετικές ταυτότητες, υπερτονίζοντας τι
έχουμε διαφορετικό και όχι ό,τι έχουμε κοινό εμείς οι άνθρω-
ποι. Δεν νομίζω ότι αυτό μας ωφέλησε. Αν έχουμε, λοιπόν,
σήμερα μια πρόκληση εμείς που ασχολούμαστε με τις αν-
θρωπιστικές σπουδές, είναι να μιλήσουμε για την ανθρωπό-
τητα ως ένα αδιάσπαστο σύνολο». […] Ο Ρώσος φιλόσοφος
παίρνει θέση θέτοντας όλους προ ευθυνών: «Όλα αυτά τα
χρόνια που πέρασαν μέσα στην παγκοσμιοποιημένη πλάση,
οι φιλόσοφοι συνάδελφοί μου υπερτόνιζαν πως το σημαντικό
για τον άνθρωπο είναι να αισθάνεται υπερηφάνεια που ανή-
κει κάπου: σε έναν πολιτισμό, μια θρησκεία, σε μια πολιτική ομάδα, σε μια εθνοτική
ομάδα, σε μια ομάδα καθορισμένη από τις σεξουαλικές επιλογές κ.λπ. Όλα αυτά έφτια-
ξαν έναν μετανεωτερικό κόσμο, όπου δεν υπήρχε ακεραιότητα, αλλά μόνο κατακερμα-
τισμένη αλήθεια. Τώρα κατηγορούν τον Τραμπ και την προπαγάνδα του, τις ψευδείς
ειδήσεις. Μα ποιος ενέσπειρε αυτή την αίσθηση της θρυμματισμένης αλήθειας; Όποιον
όρο οι ειδικοί της μετανεωτερικότητας έβαλαν σε εισαγωγικά, όπως η αλήθεια, έρχεται
σήμερα να μας εκδικηθεί».

Απόσπασμα της συνέντευξης του Μιχαήλ Επστάιν 
στη Μαργαρίτα Πουρνάρα, Η Καθημερινή, 23.4.2018.
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Ο mikHail ePStein στισ εκδoσεισ ΡΟeσ



105

Πρότυπο για τον Φραντς Κάφκα, στοχαστική πρό-
κληση για τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, πηγή έμπνευ-
σης για τον Γ.Τζ. Ζέμπαλντ, ο Ρόμπερτ Βάλζερ
είναι μια αινιγματική φυσιογνωμία της γερμανό-
φωνης λογοτεχνίας, μια ταπεινή ιδιοφυΐα σιβυλ-
λικής ευαισθησίας. «Ανιχνευτή του μικρού» τον
έχει ονομάσει ο Ζέμπαλντ, κι αυτό είναι πράγματι:
ένας συγγραφέας σπάνιας διορατικότητας και
ανηλεούς αυτοπαρατήρησης, που εμμένοντας στο
ελάχιστο αναδεικνύει το μείζον. 

Κατερίνα Σχινά, Η Καθημερινή, 4.11.2012.

Μυθιστόρημα μαθητείας, κοινωνική αλληγορία,
σπουδή στην ταπεινότητα, το μυθιστόρημα Γιά-
κομπ φον Γκούντεν γράφτηκε το 1909, αλλά δια-
τηρεί στο ακέραιο τη συμβολική δύναμη μιας
διαβατήριας τελετής.

Κατερίνα Σχινά, Η Καθημερινή, 4.11.2012,
για το βιβλίο Γιάκομπ φον Γκούντεν 

του Robert Walser.

Τα Αδέλφια Τάννερ είναι βιβλίο ακραίας ευαισθη-
σίας, περίτεχνων περιγραφών, ιδιαίτερα όσων
αναφέρονται στη φύση, θυμίζοντάς μας εμπρεσιο-
νιστικούς πίνακες, και φιλοσοφικών σχολίων
πάνω στο νόημα της ζωής και της ύπαρξης.

Αναστάσης Βιστωνίτης, Το Βήμα, 11.5.2014,
για το βιβλίο Τα αδέλφια Τάννερ

του Robert Walser.

Ετοιμάζεται: Ο Τσίπερ και ο πατέρας του

Ο ΡΟμπεΡτ βαλζεΡ στισ εκδoσεισ ΡΟeσ

Υποψήφιο βραχείας λίστας για το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης
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Ο φΡηντΡιχ ντυΡΡενματτ στισ εκδoσεισ ΡΟeσ

Ετοιμάζεται: Δικαιοσύνη

Ο Φρήντριχ Ντύρρενματτ παρατηρούσε, εξέταζε σε βάθος, κατέγραφε
και έδιδε διαστάσεις καθολικές ακόμα και στα πιο απλά γεγονότα της
καθημερινότητας χωρίς όμως να καταφεύγει σε ερμηνείες και ορισμούς.
[…] Όλα τα έργα του Ντύρρενματτ, ακόμα και αυτά που θεωρούνται
από ορισμένους αστυνομικά,
είναι σπουδές σε θέματα κοι-
νωνικά, πολιτικά, υπαρξιακά.
Μάλιστα, στα περισσότερα απ'
αυτά ο κόσμος παρουσιάζεται
παράλογος, μερικές φορές χα-
οτικός, ενώ οι ρόλοι του καθε-
νός συγχέονται, το καλό και το
κακό δεν είναι μονοσήμαντες
έννοιες. Οι ιστορίες δεν τελει-
ώνουν παρά μονάχα όταν φτά-
σουν στη χείριστη έκβασή
τους, υποστήριζε, καθώς ήξερε
ότι το αίσιο τέλος είναι προνό-
μιο των παραμυθιών. 

Χρύσα Σπυροπούλου, 
Η Καθημερινή, 1.6.2010



Ο Miguel de Unamuno (1864-1936) ανήκει στην
παράδοση των μεγάλων στοχαστών, όπως οι Pas-
cal, Kierkegaard και Nietzsche. Ο κόσμος του είναι
αυτός του παραδόξου. Το έργο του, η ζωή του και
η προσωπικότητά του αλληλοπροσδιορίζονται και
έχουν ως απαρχή και ως έκφραση μια δυναμική
αντίφαση, που καλύτερα απ’ όλους περιγράφει ο
ίδιος: «Η θρησκεία μου είναι η αναζήτηση της αλή-
θειας στη ζωή, και της ζωής στην αλήθεια, παρ’ ότι
γνωρίζω ότι όσο ζω δεν θα τις βρω. Η θρησκεία μου
είναι ο αδιάκοπος και ακαταπόνητος αγώνας με το

μυστήριο. Η θρησκεία μου είναι ο αγώνας με τον Θεό… Απορρίπτω την
αιώνια άγνοια. Και οπωσδήποτε θέλω να αναρριχηθώ στο ακατόρθωτο».
Σ’ αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας αφ’ ενός επιδιώκει να προσδιορίσει έναν
χριστιανισμό που συνήθως βρίσκεται στο περιθώριο των επίσημων δογ-
μάτων, και αφετέρου αντιπαραθέτει την αντίληψή του για τον άνθρωπο
και τον κόσμο στα ρεύματα του σύγχρονου ρασιοναλισμού.

*
[…] στη φιλοσοφία του Ουναμούνο το τραγικό αίσθημα είναι ταυτόσημο
με τη συνείδηση της ζωής. Η τραγική συναίσθηση της ζωής είναι ανάλογη
με τη σύλληψη της συνείδησης ως ψυχικού γεγονότος: ο πυρήνας της
ατομικότητάς μας, όπως έγραφε αντίστοιχα ο Ορτέγκα ι Γκασέτ, δεν δια-
μορφώνεται από τις απόψεις ή τις εμπειρίες μας, ούτε από την ιδιοσυγ-
κρασιακή μας δομή, παρά μάλλον από κάτι πολύ πιο αδιόρατο, αιθέριο
και ανεξέλεγκτο, που συνθέτει ένα σύστημα προτιμήσεων και απαρέ-
σκειας, τελείως εξατομικευμένο, την καρδιά καθενός: εκείνο το τοπίο της
ύπαρξης όπου ανθούν τα ποιητικώτερα κι ανθρωπινότερα συναισθήματα,
ο έρωτας, ο πόνος, η ευσπλαγχνία και το έλεος. Το δύσβατο κείμενο Το
τραγικό αίσθημα της ζωής, πρόζα ποιητική θα ’λεγε
κανείς, φορτισμένο από την ανάγκη χειραφέτησης
από την αυθεντία αλλά και υποταγμένο σε ένα
φόρτο αναγνωστικών παραπομπών, διασώζεται
στην αντίληψη του βασανισμένου αναγνώστη από
την ιδιαίτερα προσεγμένη, γλαφυρή και αξιέπαινη
μετάφραση του Η.Π. Νικολούδη.

Νίκος Ξένιος, Bookpress, 7.2.2014
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Το κυρίως σώμα του βιβλίου αποτελείται από μια
σειρά «καλλιτεχνικών-φιλοσοφικών» διαλόγων
με βασικό ομιλητή τον Ροντέν, τους οποίους είχε
την πρωτοβουλία να προκαλέσει και να καταγρά-
ψει ο τεχνοκριτικός Paul Gsell, παραδίδοντας έτσι
στην παγκόσμια κοινότητα ένα πραγματικό «σε-
μινάριο», όπου ο μεγαλύτερος –κατά πολλούς–
γλύπτης των νεότερων χρόνων παρουσιάζει όχι
μόνο τα μυστικά της τέχνης, αλλά και τις άφθαρ-
τες αρχές που δίνουν στη ζωή νόημα και καταξιώ-
νουν τον άνθρωπο. Με φωτογραφίες από τα

σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη, το βιβλίο καταλήγει στη γνωστή
«Διαθήκη» του Ροντέν, την ύστατη πνευματική παρακαταθήκη του, ενώ
περιλαμβάνει και δύο σχετικά κείμενα του ο R. M. Rilke.

*
Μέσα στην αποδομητική και μεταμοντέρνα μανία των πάντων σχεδόν
στην εποχή μας, βιβλία σαν και αυτό (ηλικίας σχεδόν ενός αιώνα), στέ-
ρεα και ουσιαστικά, μας πάνε πίσω στις πηγές της γνώσης, της επιστή-
μης και της τέχνης, μας τέρπουν αναδρομικά και μας παρηγορούν για
την επιβράδυνση στη διαβλεπόμενη καθολική έκλειψη της κριτικής σκέ-
ψης. Εύγε στους συντελεστές του βιβλίου. Πέτυχαν ένα μικρό άθλο…

Ανδρέας Παναγόπουλος, Η Καθημερινή, 11.9.2007

Η Τέχνη του Γάλλου γλύπτη Auguste Rodin (1840-1917) ανήκει σ’
εκείνη την κατηγορία κειμένων που είναι τόσο δυνατά και μεστά περιε-
χομένου ώστε κάθε σχολιασμός είναι περιττός.
Μπορείς να μιλήσεις γι’ αυτό μόνο με σεβασμό
και θερμή συγκίνηση, έχοντας ως μοναδική φιλο-
δοξία να μοιραστείς και να επικοινωνήσεις την
απόλαυση της ανάγνωσής του αλλά και τις μεγά-
λες αλήθειες που περικλείει. […] Ένα μόνο απο-
μένει να πω κλείνοντας: διαβάστε αυτό το βιβλίο
ξανά και ξανά και χαρίστε το σε όσους αγαπάτε.

Αγγέλα Γαβρίλη,  Diavasame.gr, 15.5.2008
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Το Ημερολόγιο σοφίας, έργο των τελευταίων χρό-
νων της ζωής του Τολστόι, είναι το βιβλίο που ο
ίδιος θεωρούσε ως τη σημαντικότερη συνεισφορά
του στην ανθρωπότητα. Διαβάστηκε πολύ στην
προεπαναστατική Ρωσία, απαγορεύτηκε και ξε-
χάστηκε την εποχή του Κομμουνισμού, για ν’
ανακαλυφθεί, ευτυχώς, ξανά πριν από μερικά χρό-
νια. Είναι ένας καθημερινός οδηγός που φωτίζει
το μονοπάτι μιας ουσιαστικής ζωής μ’ ένα φως
που δεν σβήνει ποτέ. Το Ημερολόγιο Σοφίας αδί-
κως λογοκρίθηκε για έναν αιώνα, κι αξίζει αναμ-

φισβήτητα μια θέση ανάμεσα στα λίγα βιβλία στην ιστορία μας που δεν
θα σταματήσουν ποτέ να μας διδάσκουν τι είναι σημαντικό στη ζωή.
Μέσα σ’ αυτό το απάνθισμα θρησκευτικών και φιλοσοφικών σκέψεων
τις οποίες ο Τολστόι άντλησε απ’ την παγκόσμια πνευματική κληρονο-
μιά, κάθε ένας από μας μπορεί να βρει κάποια λόγια που θ’ αγγίξουν
την ψυχή του και θα τον φέρουν πιο κοντά στην ουσία των πραγμάτων,
την οποία τόσο επίμονα αρνείται σήμερα ο πολιτισμός μας.

*

Ελπίζω οι αναγνώστες του πα-
ρόντος βιβλίου να βιώσουν το
ίδιο αίσθημα καλοσύνης και
ανάτασης που βίωσα κι εγώ
όταν εργαζόμουν για τη δημι-
ουργία του, και που βιώνω πάλι
και πάλι, όταν το ξαναδιαβάζω
κάθε μέρα...

Λέων Τολστόι, Μάρτιος 1908
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Μέσα σ’ έναν κόσμο κατ’ ουσίαν άλογο και αντί-
ξοο, ο άνθρωπος καλείται να διάγει την ύπαρξή
του όντας διαρκώς εκτεθειμένος, αφενός, στον
πόνο και την ανία, αφετέρου, στον πλανερό χαρα-
κτήρα του κόσμου αυτού, του υποσχόμενου μία
ευτυχία φαντασιώδη και ανέφικτη. Η ορθή απο-
τίμηση της πραγματικής αξίας των αγαθών της
ζωής καταδεικνύει τις προτεραιότητες που πρέπει
να θέτει κανείς για τις αποφάσεις και τις επιλογές
του. Οι Αφορισμοί (1851) είναι το έργο εκείνο που
έβγαλε τον Schopenhauer από την αφάνεια και

τον έκανε γνωστό σ’ ένα ευρύτατο αναγνωστικό κοινό. Αν και κείμενο
εκλαϊκευμένης φιλοσοφίας, συνιστούν εξαιρετική εισαγωγή όχι μόνο
στην σκέψη του ίδιου του Schopenhauer, αλλά και γενικότερα σε βασικά
θέματα πρακτικής φιλοσοφίας. Αποτελούν δε συνάμα έξοχο δείγμα τόσο
της αριστοτεχνικής γραφής όσο και του καυστικού κριτικού πνεύματος
τού φιλοσόφου.

*

Για τον Σοπενάουερ ο πρακτικός βίος ορίζεται με βάση τρεις κατηγο-
ρίες: τα όσα είμαστε, τα όσα διαθέτουμε και τα όσα παριστάνουμε ότι
είμαστε και διαθέτουμε. Με αφετηρία αυτό το τρίπτυχο, ο στοχαστής
εξηγεί ποιες πρέπει να είναι οι καθημερινές μας προτεραιότητες, όπως
και το πώς επιβάλλεται να πορευτούμε
μακροπρόθεσμα στη ζωή αν θέλουμε να
πετύχουμε ένα μίνιμουμ ικανοποίησης
και ισορροπίας. Ένα έργο αρυτίδωτο από
τον χρόνο και αναντικατάστατο στο είδος
του.

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, 
Επτά – Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
18.7.2010.
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Ο Ντοστογιέφσκι αυτοβιογραφούμενος μέσα από
την αλληλογραφία του και το ημερολόγιό του

Να ξεκινήσουμε με τον μεταφραστή: Ο Πάνος
Σταθόγιαννης όχι μόνο μεταφράζει από τα ρώ-
σικα, και πολύ καλά μάλιστα, αλλά επί πλέον γρά-
φει την εισαγωγή και, το πιο σημαντικό, κάνει την
επιλογή των κειμένων. Τα κείμενα αυτά προέρ-
χονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από την αλλη-
λογραφία του Ντοστογιέφσκι και από το
«Ημερολόγιο του συγγραφέα». Η αλληλογραφία

του περιέχεται κυρίως στο πρώτο μέρος που επιγράφεται «Βίος και πο-
λιτεία» και έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, ενώ στο δεύτερο μέρος,
«Κρίσεις και στοχασμοί», τα κείμενα προέρχονται στη συντριπτική τους
πλειοψηφία από το «Ημερολόγιο του συγγραφέα». Στο πρώτο μέρος
μάς παρέχεται σχεδόν μια πλήρης βιογραφία του μεγάλου Ρώσου μυθι-
στοριογράφου, με ελάχιστα βιογραφικά κενά. Και το πιο σημαντικό
είναι ότι ξεπερνάει την αυτοβιογραφία, όπου ο αυτοβιογραφούμενος
όταν γράφει έχει πάντα στο
μυαλό του τον αποδέκτη-
αναγνώστη, ενώ στην αλλη-
λογραφία του, και μάλιστα
όταν απευθύνεται σε εντε-
λώς οικεία πρόσωπα, είναι
εντελώς εξομολογητικός.
Αναρωτιέμαι αν ο Ντοστο-
γιέφσκι θα ήταν τόσο εξομο-
λογητικός αν ήξερε ότι τις
επιστολές του θα τις διάβα-
ζαν κάποια μέρα εκατομμύ-
ρια αναγνώστες…

Μπάμπης Δερμιτζάκης,  
Lexima.gr, 21.6.2012.
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Το εξώφυλλο από το μικρό βιβλιαράκι Σκέψεις του
Βολίνσκι (που πρόσφατα επανεκδόθηκε από τις εκ-
δόσεις Ροές και εντάσσεται στην καλαίσθητη σειρά
μίνι βιβλίων microMEGA) σε κάνει να ανατριχιάζεις:
ένα λιτό σκιτσάκι ενός άντρα που στο ένα χέρι κρα-
τάει ένα τουφέκι και στο άλλο ένα πλακάτ που ανα-
γράφει: «Θάνατος σε όσους δεν έχουν τις ίδιες ιδέες
με μένα». Το μυαλό ταξιδεύει ιλιγγιωδώς στα θλι-
βερά γεγονότα της 7ης Ιανουαρίου [2015] όταν φα-
νατικοί ισλαμιστές εισέβαλαν με καλάσνικοφ στα
γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo στο Παρίσι.
Τα όσα

ακολούθησαν είναι πλέον γνω-
στά. Ανάμεσα στους νεκρούς
ήταν ο σπουδαίος κομίστας Βο-
λίνσκι. Ο οποίος, πόσο τραγικό,
στις Σκέψεις έγραφε: «Η μόνη
μου ευτυχία σ’ αυτή τη θλιβερή
ζωή είναι να διαβάζω το Charlie
Hebdo, περιοδικό γεμάτο χιού-
μορ και εικονογραφημένες ιστο-
ρίες (πωλείται παντού) [...]». Ο
Βολίνσκι ξεγυμνώνεται. Δοκι-
μάζει τα όρια, παίζει με τις αντι-
θέσεις, αναιρεί τα στερεότυπα και τις συμβάσεις, προσβάλλει. Οι αφορισμοί
του θυμίζουν τον μετρ του είδους Όσκαρ Ουάιλντ, πυκνά δομημένες φρά-
σεις, συχνά αυτοαναιρούμενες,
που συμπυκνώνουν προβλημα-
τισμούς για ατελείωτες συζητή-
σεις και καβγάδες. Tweets που
σήμερα θα γίνονταν viral και θα
ακολουθούσαν κατεβατά απαν-
τήσεων. Και είναι σκέψεις δια-
χρονικές και επίκαιρες.

Σπύρος Γιαννακόπουλος, 
Η Καθημερινή, 11.4.2015.
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