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Γιώργος Ίκαρος  
Μπαμπασάκης

Aχιλλέας  
Κυριακίδης

Κυριάκος Αθανασιάδης
Aύγουστος Κορτώ

Αλέξης Σταμάτης

25 επι λεξει 
Βασίλης Αλεξάκης
Παρουσίαση βιβλίου
«Μικρός Έλληνας

14 FAGOTTO
Σόλης Μπαρκή
Μικρό κονσέρτο  
κρουστών

6 ΑΓΚΥΡΑ
παιδ. θέατρο-παιχνίδι
Κατερίνα Παπαδημητρίου

19 NEΦελΗ
Μάρκος Κρητικός
Παρουσίαση βιβλίου 
«Aπιστία  
μετά  
φόνου»

6 ΑΓΚΥΡΑ
Νίκος Μίχαλοπουλος

Παρουσίαση βιβλίου 
«Κορυφές μέσα μας»

14 FAGOTTO
Αφήγηση παιδ. παραμυ-
θιού και κατασκευή αυτο-
σχέδιου μουσικού οργάνου
Ηλέκτρα Νέγκα

24. ΜελιΣΣΑ
Κώστας Μπίρης
Μάρω Αδάμη- Καρδαμίτση

«Τα κατεστραμμένα  
νεοκλασσικά της Αθήνας»

4  BOOKINIST & 5 ΒιΒλιοχΑΜοΣ (πεζοδΡοΜοΣ ΜΑΥΡοΚοΡδΑτοΥ)

 Ιστορία δίχως τέλος, προσθέτεις εσύ το επόμενο κομμάτι της.

Κωνσταντίνος Τζούμας
Κόρα Καρβούνη
Κώστας Βασαρδάνης
Λεωνίδας Καλφαγιάννης

Δημήτρης Λιγνάδης 
Ευγενία Δημητροπούλου
Μυρτώ Αλικάκη
Ειρήνη Μαργαρίτη

Hθοποιοί διαβάζουν λογοτεχνία
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  1. Εκδόσεις ‘Ικαρος, Βουλής 4 
  2. Μωβ Σκίουρος, Πλ. Καρύτση 3
  3. Στοά του Βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου
  4. Bookinist, Μαυροκορδάτου 9
  5. Βιβλιοχαμός, Μαυροκορδάτου 7
  6. Εκδόσεις Άγκυρα, Σόλωνος 124
  7. Έναστρον, Σόλωνος 101 
  8. Εκδόσεις Aίολος, Χαρ. Τρικούπη 25 
  9. Ναυτίλος, Χαρ. Τρικούπη 28 
10. Η Μηχανή του Χρόνου, Χαρ Τρικούπη 24 
11. Γωνιά του βιβλίου, Χαρ. Τρικούπη 18 
12. Εκδόσεις Σπανός, Μαυρομιχάλη 7 
13. Καλ. Βιβλιοδετείο Πετρίδη, Μαυρομιχάλη 18
14. Fagotto, Βαλτετσίου 15 
15. Οδός Πανός, Διδότου 39 
16. Bιβλιοπωλείο της Εστίας, Διδότου & Δελφών 1 
17. Tilt,  Ασκληπιού 37 
18. Καραβίας, Ασκληπιού 35 
19. Εκδόσεις Νεφέλη, Ασκληπιού 16 
20. Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο Λύτη, Σόλωνος 92 
21. Travel bookstore, Σόλωνος 71 
22. Θεμέλιο, Σόλωνος 84 
23. FreeThinking Zone, Σκουφά 64 & Γριβαίων
24. Εκδόσεις Μέλισσα, Σκουφά 58 
25. Επί Λέξει, Ακαδημίας 32 
      Eθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημίου 32ΕΒ

    ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
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   23 FREE THINKING ZONE  Ανάγνωση ερωτικής λογοτεχνίας

16

7 ενΑΣτΡον
παιδική παράσταση
Τριγωνοψαρούλης

12301130

17 τILT Kομίστες σκιτσογραφούν και υπογραφουν δημιουργίες τους
Βάλια Καπάδαη, Ευγενία Κουμάκη, Αυγή Κανάκη, Ελεάννα Μαυροφρύδη

εΘνιΚΗ ΒιΒλιοΘΗΚΗ 

Ξενάγηση  
από την Δ/ντρια της ΕΒΕ 

Αντωνία Αράχωβα
250 δελτία προτεραιότητας στην 

είσοδο της Εθν. Βιβλιοθήκης 
από τις 13.30 - Έναρξη 14.00



ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ιΚΑΡοΣ

Βουλής 4

1«Ένας χώρος αναπόσπαστα συνδεδε-
μένος με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία», 
ο εκδοτικός οίκος «Ίκαρος» ιδρύθηκε 

το 1943 από το Νίκο Καρύδη, τον Αλέκο Πα-
τσιφά και το Μάριο Πλωρίτη. Αρχικά στεγά-
στηκε στην οδό Σταδίου, ενώ από το 1944 
στην οδό Βουλής 4. Μέσα στην Κατοχή και 
σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ο «Ίκαρος» 
ήταν από την πρώτη στιγμή πρωτοπόρος τόσο 
για τη θεματολογία του όσο και για την αι-
σθητική των εκδόσεών του. Σήμερα τον «Ίκα-
ρο» συνεχίζουν οι κόρες του Νίκου Καρύδη, 
Χρυσή Καρύδη και Κατερίνα Καρύδη και τα 
εγγόνια του, Μαριλένα Πανουργιά και Νίκος 
Αργύρης. Ο «Ίκαρος» είναι ο αποκλειστικός 
εκδότης του έργου των δύο τιμημένων με το 
βραβείο Nobel Λογοτεχνίας Ελλήνων ποιητών 
Γιώργου Σεφέρη (1963) και Οδυσσέα Ελύτη 
(1979), καθώς και του Νίκου Εγγονόπουλου, 
του Άγγελου Σικελιανού, του Τ.Κ. Παπατσώ-
νη, της Μάτσης Χατζηλαζάρου, του Νίκου 
Καρούζου, της Κικής Δημουλά. Το 1997 το 
Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε τον ισό-
γειο χώρο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, 
«…διότι από την ίδρυσή του το 1944 μέχρι 
σήμερα αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς 
για την πνευματική ζωή της Αθήνας». 

ΜωΒ ΣΚιοΥΡοΣ
Πλατεία Καρύτση 3

2Στον πεζόδρομο της πλατείας Καρύ-
τση, ο Μωβ Σκίουρος θέλει να απο-
τελέσει ένα διάδρομο ανάμεσα στην 

πεζογραφία και την ποίηση, την τέχνη και το 
θέατρο, την ψυχολογία, την πολιτική και τη 
φιλοσοφία. Ο Σκίουρος γεννήθηκε στις 11 
του Σεπτέμβρη του 2013 από μια ιδέα του 
Σπύρου Παπαϊωάννου και της Χριστίνας Χα-
ραλαμποπούλου με την επιθυμία να κάνουν 
μια δουλειά που θα είναι συγχρόνως και δη-
μιουργία και να φτιάξουν ένα στέκι. Στο επί-
κεντρο η προσωπική επαφή, ο διάλογος που 
γεννούν τα βιβλία, οι προτάσεις οι δικές τους, 
αλλά και φίλων και φιλοξενούμενων του Σκί-
ουρου. Αγαπημένη φράση του Σκίουρου αυτή 
του Μπρετόν: “Το γούστο είναι ένα μεγάλο 
καθήκον’’. 

ΣτοΑ τοΥ ΒιΒλιοΥ
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου

3Η Στοά του Βιβλίου ιδρύθηκε τον Ιού-
νιο του 1996 από τη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία. Αποτελεί μια προσπάθεια 

να δημιουργηθεί ένα κέντρο Πολιτισμού στην 
Αθήνα, ως συμβολή στην αναζήτηση και τον 
συγκερασμό μέσω τού βιβλίου, των ιδεών 
του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. 
Αποτελεί χώρο μοναδικό στη σύλληψή του 
και χωρίς προηγούμενο σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη σε σημείο που, πολύ συχνά, Ευρωπαίοι 
ειδικοί να ζητούν πληροφορίες και συμβου-
λές για την ίδρυση παρόμοιου Κέντρου στις 
χώρες τους. 

BOOKINIST  
 Μαυροκορδάτου 9

4  Μικρό αλλά «θαυματουργό», το πα-
λαιοβιβλιοπωλείο Bookinist αποτε-
λεί τον παράδεισο για κάθε έμπειρο 

βιβλιο-αναζητητή. Ιδρύθηκε μόλις πριν από 
λίγους μήνες, το 2013, από τον Νάσο Κούλη-
Φιλιππάτο, με το σκεπτικό ότι η σωστή εύρε-
ση ενός βιβλίου δεν γίνεται από το ίντερνετ, 
αλλά συνδέεται πάντα με συγκεκριμένο χώρο. 
Στο Bookinist, βρίσκει εύκολα κανείς παλιά, 
ακόμα πιο παλιά, αλλά και σπάνια βιβλία, 
δυσεύρετα χειρόγραφα και ξεχασμένους τό-
μους. Συνεργαζόμενο με εκτιμητές, αποτελεί 
ένα καλό «θησαυροφυλάκιο» βιβλίων, εξυπη-
ρετώντας πάντα τους πιο απαιτητικούς πελάτες 
και συνεχίζοντας το ψάξιμο για ακόμα περισ-
σότερους θησαυρούς. 

 

ΒιΒλιοχΑΜοΣ
Μαυροκορδάτου 7

5Το βιβλιοπωλείο «Βιβλιοχαμός» κάνει 
την οδό Μαυροκορδάτου ακόμα πιο 
χαριτωμένη απ’ ότι ήδη είναι. Ιδρύθη-

κε, σε διαφορετική τοποθεσία, πριν από 20 
περίπου χρόνια από την οικογένεια Χαρίση, 
που συνδεόταν και με τον χώρο των εκδό-
σεων. Τώρα, στη νέα του τοποθεσία, το βι-
βλιοπωλείο έχει περάσει στα χέρια της Έφης 
Χαρίση, κόρης της οικογένειας, η οποία ως 
αρχιτέκτονας, επιμελήθηκε και τον όμορφο 
αυτό καινούργιο χώρο. Το στοιχείο που κά-
νει τον Βιβλιοχαμό να ξεχωρίζει είναι η καλή 
σχέση που διατηρεί με τους παλιούς πελάτες, 
αλλά και η προθυμία να αποκτήσει και νέους 
τέτοιους φίλους. Τα βιβλία που διαθέτει επιλέ-
γονται όχι με βάση τις λίστες των best-sellers, 
αλλά είναι αυτά που πραγματικά θεωρεί η 
ιδιοκτήτρια αξιόλογα. Δεν πρόκειται μόνο για 
νέα βιβλία, των τελευταίων χρόνων, αλλά και 
για παλιά, ακόμα και όσα κυκλοφορούν πλέον 
σε ένα τελευταίο αντίτυπο.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΓΚΥΡΑ
Σόλωνος 124

6 Η ιστορία των εκδόσεων «Άγκυρα» 
ξεκινάει το 1890 όταν ο προπάππος 
Δημήτρης Δράκος Παπαδημητρίου 

θα ιδρύσει το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον». Το 
1928, ο γιος του Απόλλων Παπαδημητρίου 
θα μετονομάσει την επιχείρηση σε Άγκυρα, 
ενώ το 1968 θα πάρει την σκυτάλη ο γιος του 
Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο οποίος θα ρίξει 
το βάρος στην έκδοση αριστουργημάτων της 
παιδικής λογοτεχνίας σε μικρό μέγεθος και 
προσιτές τιμές. Το 2003 μια νέα εποχή ξεκινά 
όταν εγκαινιάζεται ο Πολυχώρος Άγκυρα στο 
υπέροχο νεοκλασικό της οδού Σόλωνος που 
θυμίζει φιλικό σπίτι μιας άλλης εποχής. Εκεί, 
εκτός από τον χώρο του βιβλιοπωλείου, βρί-
σκεται και το παιδικό στέκι όπου οι μικροί βι-
βλιόφιλοι συναντούν τους αγαπημένους τους 
συγγραφείς, παρακολουθούν μουσικές εκδη-
λώσεις, θεατρικές αφηγήσεις, κλπ. αλλά και 
η αίθουσα Λέξεις & Νότες η οποία στεγάζει 
διαφόρων ειδών εκδηλώσεις.

ενΑΣτΡον
Σόλωνος 101

7 Μια ζεστή γωνιά πολιτισμού αποτελεί 
το καφέ-βιβλιοπωλείο Έναστρον που 
«γεννήθηκε» στις 14 Φεβρουαρίου 

του 2009 από τους Θανάση Σκύφα, Μανώλη 
Παπούλια, Έφη Ριζά-Σκυφά και Βασίλη Ριζά. 
Το βιβλιοπωλείο αποτελεί φυσική συνέχεια 
των εκδόσεων Έναστρον και ανάμεσα στους 
θαμώνες και συνεργάτες του συγκαταλέγονται 
γνωστοί συγγραφείς, όπως ο Ανδρέας Μή-
τσου, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Μάνος 
Κοντολέων και πολλοί άλλοι. Στο ισόγειο ενός 
ιστορικού νεοκλασικού, το καφέ-βιβλιοπωλείο 
αποτελεί μια όαση ηρεμίας και γαλήνης για 
τους βιβλιόφιλους αυτής της πόλης, αλλά και 
μια κυψέλη πολιτισμού όπου οργανώνονται 
ποικίλες εκδηλώσεις για την τέχνη και το βι-
βλίο. Παρούσα στην εκδήλωση θα ειναι και 
η Αθηναϊκή Λέσχη Επιστημονικής Φαντασίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑιολοΣ

Χαρ. Τρικούπη 25

8 Οι εκδόσεις Αίολος άρχισαν να λει-
τουργούν στα τέλη της δεκαετίας του 
1970 στην οδό Σόλωνος. Έκτοτε άλ-

λαξαν διεύθυνση τέσσερις φορές, πάντα στην 
γύρω περιοχή, με τελευταία την οδό Χαριλάου 
Τρικούπη 25. Δημιούργησαν μια πλήρη σειρά 
λογοτεχνίας του Φανταστικού, Επιστημονικής 
Φαντασίας, Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, 
τη σειρά Ταξίδια-Εξερευνήσεις, τη σειρά 
Ελλάδα/Ιστορία/Πολιτισμός κ.ά. Καινοτομία 
τους αποτελεί η συλλογή ομοιωμάτων αρχαί-
ας ελληνικής τεχνολογίας που συνοδεύει την 
αντίστοιχη σειρά βιβλίων. Η πλέον μόνιμη 
και αποκλειστική συνεργασία τους είναι με 
τον Τομ Ρόμπινς. Έχουν εκδώσει βιβλία των 
Χ.Φ. Λάβκραφτ (τα άπαντά του στην ελληνι-
κή γλώσσα), Ιουλίου Βερν, Άρθουρ Κλαρκ, 
Ουίλιαμ Γκίμπσον, Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν, Τζακ Κέ-
ρουακ. Επιπλέον, συνεργάζονται χρόνια με τον 
συγγραφέα Χ.Δ. Λάζο, βασικό συνεργάτη στη 
σειρά Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία.

νΑΥτιλοΣ
Χαρ. Τρικούπη 28

9 Το βιβλιοπωλείο Ναυτίλος ιδρύθηκε 
από 3 φίλους, τον Δημήτρη Πιπίνη, 
τον Γιώργο Τσάκαλο και τον Κωνστα-

ντίνο Χριστόπουλο και αποτελεί εδώ και 14 
πλέον χρόνια μια σταθερή παρουσία στη Χα-
ρίλαου Τρικούπη. Η εμπειρία και η ιστορία του 
καθενός στο χώρο του βιβλίου από τη δεκα-
ετία του 1980, τους οδήγησε στην απόφαση 
να ανοίξουν ένα νέο χώρο. Μέσα στα χρόνια 
ο Ναυτίλος έχει δημιουργήσει μια σταθερή 
πελατεία από ανθρώπους που προτιμούν την 
προσωπική επαφή με έναν βιβλιοπώλη γνώ-
στη και εραστή του βιβλίου. Αν και πρόκειται 
για γενικό βιβλιοπωλείο, ένα μεγάλο κομμάτι 
του αφορά τη θεολογία, τη φιλοσοφία, την 
ιστορία και το δοκίμιο.

ΜΗχΑνΗ τοΥχΡονοΥ
Χαρ. Τρικούπη 24

10 Η «Μηχανή του χρόνου» είναι 
μια καινούρια επιχείρηση που 
ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 

2013 από τον Ευάγγελο Κυρλή κάτω από τις 
δύσκολες συνθήκες της οικονομικοκοινω-
νικής κρίσης. Με συνεχώς διαμορφούμενη 
πελατεία, κυρίως όμως συλλέκτες σπάνιων 
εντύπων, έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή το 
νεότερο κοινό με το παλιό έντυπο και να ξανα-
θυμίσει στους παλιούς, εκδόσεις περασμένων 
ετών. Εκεί μπορεί κανείς να βρει από σπάνια 
θεατρικά, κινηματογραφικά και ιστορικά βι-
βλία μέχρι παλιές εφημερίδες και περιοδικά 
που πια δεν κυκλοφορούν. Ακόμη έχει εκδό-
σεις συλλόγων και παλιών σωματείων.

ΓωνιΑ τοΥ ΒιΒλιοΥ
Χαρ. Τρικούπη 18

11 Το βιβλιοπωλείο ιδρύθηκε από 
τον Ευθύμιο Τριανταφύλλου, 
παππού της σημερινής ιδιοκτή-

τριας, Άννας Γκορτζή. Από το 1927 έως σή-
μερα έχει αλλάξει αρκετές φορές διεύθυνση, 
αλλά ήταν πάντα στην περιοχή του κέντρου 
της Αθήνας (οδός Ιπποκράτους, Ακαδημίας, 
Χαρ. Τρικούπη). Κάποτε, εξέδιδαν Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αλλά η συνεργασία αυτή 
έχει πλέον σταματήσει.

ΣπΑνοΣ
Μαυρομιχάλη 7

12 Το βιβλιοπωλείο «Σπανός-
Βιβλιοφιλία» ή αλλιώς «Σπάνια 
Βιβλία Σπανός» ιδρύθηκε πριν 

από 85 χρόνια, το 1929. Είναι, ίσως, το πα-
λαιότερο παλαιοβιβλιοπωλείο της Αθήνας. 
Βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 7, έναντι 
της ανακαινιζόμενης νεοκλασικής οικίας Τσίλ-
λερ-Λοβέρδου. Εκδίδει το περιοδικό «Βιβλι-
οφιλία» από το 1976. Οργανώνει τέσσερις 
δημοπρασίες ανά έτος. Είναι ιστορικό στέκι 
βιβλιόφιλων, συλλεκτών, ερευνητών, λόγιων 
και καλλιτεχνών. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε 
σπάνια παλαιά βιβλία από τον 16ο αιώνα, χει-
ρόγραφα, παλιά χαρακτικά. 

  
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ 

πετΡιδΗ
Μαυρομιχάλη 18

13 Το καλλιτεχνικό βιβλιοδετείο 
στον αριθμό 18 της οδού Μαυ-
ρομιχάλη άνοιξε το 1963 από 

τον Μιχάλη Πετρίδη. Ο ίδιος μας υποδέχεται 
στο χώρο, μαζί με το γιο του ο οποίος συ-
νεχίζει την παράδοση. Το μαγαζί είχε πάντα 
σταθερή πελατεία, κυρίως ιδιώτες, φοιτητές 
και συλλέκτες παλαιών βιβλίων. Χαρακτηρι-
στικό του είναι η συνέπεια στην παραδοσιακή 
χειροποίητη βιβλιοδεσία. Ο χώρος μικρός και 
μαγικός, γεμάτος παραδοσιακά μηχανήματα. 
Αξίζει να τον επισκεφτεί κανείς και να ξεναγη-
θεί στα «μυστικά» της βιβλιοδεσίας.

FAGOTTO
Bαλτετσίου 15

14 Ο μουσικός εκδοτικός οίκος 
«Fagotto» ιδρύθηκε το 1984 
από τον κ. Νίκο Θερμό, σε μια 

εποχή που οι συνθήκες επέτρεπαν το άνοιγμα 
ενός μουσικού εκδοτικού οίκου. Από το ξεκί-
νημά του έφερε μια νέα αντίληψη στον τρόπο 
εκμάθησης της μουσικής. Βιβλία ζωντανά και 
χαρούμενα, με τη συνοδεία ακουστικών βο-
ηθημάτων, άνοιξαν το δρόμο σε ερασιτέχνες 
μουσικούς να προσεγγίσουν το όργανο που 
τους ενδιαφέρει. Το πρώτο βιβλιοπωλείο-
μουσικό κατάστημα ήταν στην πλατεία Αμερι-
κής και από το 2003 βρίσκεται στη σημερινή 
του θέση. Την ίδια εποχή μπήκε και στο χώρο 
των ταξιδιωτικών εκδόσεων. Η συνεργασία 
του με συγγραφείς είναι σταθερή και συνε-
χής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των βιβλίων εί-
ναι μουσικά και ακολουθούν τα ταξιδιωτικά, 
τα φιλοσοφικά και τα βιβλία επικοινωνίας.  

οδοΣ  πΑνοΣ
Διδότου 39

15 Ιδρύθηκε από τον Γιώργο Χρο-
νά το 1981, με το πρώτο τεύχος 
του ομότιτλου περιοδικού να 

κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου εκείνης 
της χρονιάς. Είναι όπως λέει ο ίδιος «περιο-
δικό που υπάρχει 33 χρόνια, από τη μητέρα 
στο γιο και από τον πατέρα στην κόρη». Στις 
καλές εποχές του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο 
μετακινήθηκε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα 
και από εκεί στο μαγαζί του πατέρα του Γιώρ-
γου Χρονά στου Ψυρρή, για να καταλήξει στη 
σημερινή του διεύθυνση. Από το περιοδικό 
παρουσιάστηκαν άγνωστα τότε πρόσωπα που 
τώρα βρίσκονται σε πολύ σημαντικές θέσεις 
(Παύλος Παπαδόπουλος, Νίκος Ξυδάκης, 
Γιώργος Πανόπουλος). Στα χρόνια αυτά δη-
μοσιεύθηκαν 161 τεύχη και 450 βιβλία, κα-
θώς και οι πρώτες ασπρόμαυρες κάρτ ποστάλ 
με θέμα παγκόσμιους ηθοποιούς, σκηνές από 
ταινίες, κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια οι εκδόσεις 
Οδός Πανός έχουν αμοιβαία σχέση αγάπης 

και υποστήριξης με το κοινό τους.

ΒιΒλιοπωλειο  
τΗΣ εΣτιΑΣ
Διδότου & Δελφών 1

16 To Βιβλιοπωλείο της Εστίας, ο 
παλαιότερος εν ζωή εκδοτικός 
οίκος στη χώρα μας, ιδρύθηκε 

στην Αθήνα το 1885 από τον Τηνιακό Γεώργιο 
Κασδόνη. Η Εστία έχει μετακομίσει αρκετές 
φορές, πάντοτε στην περιοχή του κέντρου 
μεταξύ Σταδίου και Διδότου – όπου και βρί-
σκεται σήμερα. Έχει συνεργαστεί με πραγμα-
τικά σπουδαίους παλαιότερους (ενδεικτικά: 
Κορνάρος, Ροΐδης, Καρυωτάκης, Παλαμάς, 
Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός, Αθανασιάδης, 
Ιορδανίδου, Καραγάτσης, Βενέζης, Μυρι-
βήλης, Θεοτοκάς, Τερζάκης), αλλά και σύγ-
χρονους συγγραφείς (Βαλτινός, Μακριδάκης, 
Κούρτοβικ, Κακούρη, Μπαμπασάκης, Δημη-
τρακάκη, Φύσσας). Tον Δεκέμβριο του 2014, 
ο εκδοτικός οίκος, διατηρώντας ως έδρα του 
την Ευριπίδου, άνοιξε νέο βιβλιοπωλείο στην 
οδό Διδότου, με πλήρη και καλαίσθητη πα-
ρουσίαση των εκδόσεών του, καθώς και των 
εκδόσεων Γκαρούντα (επιστημονικά και άλλα 
βιβλία για τη γιόγκα). Ο νέος χώρος φιλοδο-
ξεί να τιμήσει το όνομά του, με τη φιλόξενη 
και έγκυρη ξενάγηση των βιβλιόφιλων σε όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων του οίκου.

TILT
Ασκληπιού 37

17 Το Tilt ιδρύθηκε το 1996 από 
τον κιθαρίστα των Lost Drive 
Γιώργο Καρανικόλα και την 

πρώην αρχισυντάκτρια περιοδικών (01, Max, 
κλπ.) Βάλια Σκουρτσή, προσελκύοντας άτομα 
όλων των ηλικιών. Αποτελεί το πρώτο αμιγώς 
βιβλιοπωλείο με κόμικ της Αθήνας και δεν 
περιορίζεται μόνο στους εμπορικούς τίτλους. 
Εκτός από υπερήρωες, κανείς μπορεί να βρει 
ιστορικά, φιλοσοφικά, ακόμη και αυτοβιο-
γραφικά κόμικ, γεγονός που του εξασφάλισε 
σταθερούς συνδρομητές ανά τα χρόνια. Δίνει, 
τέλος, βήμα στους Έλληνες κομίστες έχοντας 
εκδώσει μια ανθολογία 32 δημιουργών και 
φιλοξενώντας όλες τις αυτοεκδόσεις Ελλήνων 
δημιουργών.

 

ΚΑΡΑΒιΑΣ 
Ασκληπιού 35

18 Ιδρυτής του βιβλιοπωλείου εί-
ναι ο Νότης Καραβίας, από την 
Πύλο Μεσσηνίας, ο οποίος το 

1936 άνοιξε αρχικά το βιβλιοπωλείο στην οδό 
Ακαδημίας 63 & Χαριλάου Τρικούπη.  Στη δι-
άρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του 
ασχολήθηκε κυρίως με την αγορά, συλλογή, 
καταλογογράφηση και πώληση παλαιού ελ-
ληνικού και ξένου βιβλίου. Για πολλά χρόνια 
προμηθεύει τα ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς 
και γνωστά Πανεπιστήμια και Βιβλιοθήκες του 
εξωτερικού, με παλαιές και νέες εκδόσεις. Το 
1962, παράλληλα με τα παλαιά βιβλία, εγκαι-
νίασε τη σειρά ανατυπώσεων βιβλίων με τον 
τίτλο «Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών», την 
οποία συνεχίζει από το 1974, ο γιος του Δι-
ονύσης. Στη σειρά αυτή επανεκδίδονται έργα 
που έχουν γίνει δυσεύρετα και που διατηρούν 
μέχρι σήμερα την επιστημονική τους αξία για 
τους ερευνητές ιστορικούς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
νεΦελΗ
Ασκληπιού 16

19 Οι εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ ιδρύθη-
καν από τον Γιάννη Δουβίτσα 
το 1979. Στεγάστηκαν αρχικά 

στην οδό Μαυρομιχάλη και αργότερα μετα-
κόμισαν στα γραφεία της Ασκληπιού, όπου 
βρίσκονται μέχρι σήμερα. Από το 2003, οπότε 
ανέλαβε ο γιος του ιδρυτή τους, ξεκίνησε και 
η λειτουργία του μικρού τους βιβλιοπωλεί-
ου στην Ασκληπιού. Το κοινό της ΝΕΦΕΛΗΣ 
περιλαμβάνει αναγνώστες που ενδιαφέρονται 
για λογοτεχνία και δοκίμιο υψηλής ποιότητας. 
Πολλά από τα δοκίμιά της χρησιμοποιούνται 
ως πανεπιστημιακά συγγράμματα. Τα τελευ-
ταία χρόνια, προσανατολίστηκε και σε παιδι-
κές σειρές εικονογραφημένων βιβλίων, όπως 
ο «Τσαλαπετεινός». Ο κατάλογος της Νεφέλης 
περιλαμβάνει πολλούς σημαντικούς Έλληνες 
λογοτέχνες μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Σκα-
ρίμπας, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Κώστας 
Αξελός, αλλά και νέους πρωτοεμφανιζόμενους 
λογοτέχνες, όπως ο Γιάννης Τσίρμπας, ο Στέλι-
ος Παπαγρηγορίου, ο Δημήτρης Τανούδης, ο 
Μάρκος Κρητικός. Συνεργάζεται με τους λογο-
τέχνες-μεταφραστές Ροδούλα Παππά και Βασί-
λη Αμανατίδη για τη μετάφραση σημαντικών 
ξένων λογοτεχνών (Δ. Χαρμς, Β. Γκομπρόβιτς, 
Ε.Ε. Κάμμινγκς) και το σχεδιασμό νέων εκδοτι-
κών σειρών (Κ. Π. Καβάφης, Αγία Γραφή).

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ 

λΥτΗ 

Σόλωνος 92

20 Το 1937 ο κύριος Αφεντάκης 
ιδρύει ένα καλλιτεχνικό βιβλι-
οδετείο στην οδό Σόλωνος το 

οποίο εθεωρείτο το καλύτερο της Αθήνας. 
Την επιχείρηση αναλαμβάνει το 1973 ο Πρό-
δρομος Ελεζιάδης και στη συνέχεια η κόρη 
του και ο γαμπρός του, Χαράλαμπος Λύτης. 
Ο τρόπος βιβλιοδεσίας παραμένει ίδιος όλα 
αυτά τα χρόνια και όλη η δουλειά γίνεται στο 
χέρι. Επιπλέον, σχεδιάζουν και φτιάχνουν 
εξώφυλλα βιβλίων, ενώ κάνουν και επιδιορ-
θώσεις σε παλιά βιβλία. Στη βασική τους πε-
λατεία συγκαταλέγονται συγγραφείς, συλλέ-
κτες, γιατροί, δικηγόροι, αλλά και μουσεία.

TRAvEL BOOKSTORE
Σόλωνος 71

21 Οι εκδόσεις «Όραμα», οικογε-
νειακή επιχείρηση του Θωμά 
Νάκα, ιδρύθηκαν το 2002 εκεί 

που βρίσκονταν οι εκδόσεις «Road Edition» 
και εκδίδουν χάρτες και ταξιδιωτικούς οδη-
γούς. Ανάμεσα στις πιο γνωστές σειρές τους 
βρίσκονται η «Top 10» και η «Marco Polo».  
Ένας από τους πλέον σημαντικούς συνεργάτες 
τους είναι ο συγγραφέας Ηλίας Βροχίδης, ο 
οποίος έχει ταξιδέψει με τη μηχανή του σε 
όλες τις χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανα-
τολής. Επόμενος στόχος, η Αφρική. Το Travel 
bookstore συνεργάζεται με όλους τους εκδοτι-
κούς οίκους του είδους του κι ο πελάτης μπο-
ρεί να βρει πληροφορίες για κάθε προορισμό. 
Δουλεύουν κυρίως με ξενόγλωσσα βιβλία, 
αλλά διαθέτουν και βιβλία για τη φύση από 
μικρές ελληνικές εκδόσεις. Για τους πελάτες 
τους διοργανώνουν πεζοπορίες, ποδηλατο-
βόλτες με αναφορά στην ιστορία της Αθήνας, 
παιδικές εκδηλώσεις με άξονα το ταξίδι κλπ.

 ΘεΜελιο
Σόλωνος 84

22 Το βιβλιοπωλείο «Θεμέλιο» 
δημιουργήθηκε στις αρχές του 
Μάη του 1963, λίγες μέρες 

πριν από την δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη, 
μέσα σ’ ένα κλίμα μεγάλων ιδεολογικών και 
πολιτικών συγκρούσεων. Η φιλοδοξία των 
ιδρυτών του, Μίμη Δεσποτίδη και Θεόδωρου 
Μαλικιώση, ήταν αυτό να αποτελέσει μια νέα 
ριζοσπαστική και αριστερή παρέμβαση στο 
χώρο του βιβλίου. Πολύ γρήγορα εξελίσσεται 
σε έναν ζωντανό και σύγχρονο εκδοτικό οργα-
νισμό και συνδέεται με τις μεγάλες πολιτικές, 
πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες 
της εποχής.Το πρώτο κατάστημα βρισκόταν 
στην οδό Ακαδημίας 57. Αργότερα μεταφέρ-
θηκε στην οδό Ακαδημίας & Κιάφας και το 
1982 στη σημερινή του θέση. Υπήρξε συ-
νεργασία με πολλούς σημαντικούς Έλληνες 
πεζογράφους και ποιητές, με μεγάλο σταθμό 
το «Ζ» του Β. Βασιλικού. Η σειρά Ξένη Πε-
ζογραφία υπήρξε πρωτοποριακή και φιλοξέ-
νησε σύγχρονα λογοτεχνικά έργα, αντιπρο-
σωπευτικά της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και 
άλλων χωρών. 

FREE THINKING 
ZONE

Σκουφά 64 και Γριβαίων

23 Το Free Thinking Zone ιδρύθηκε 
το Δεκέμβριο του 2011. Μέσα 
σε αυτό το χρονικό διάστημα 

έχει διοργανώσει περισσότερες από 220 εκ-
δηλώσεις και έχει φιλοξενήσει πολλούς νέους 
δημιουργούς. Δανείζεται τον τρόπο λειτουργίας 
μουσείων παρουσιάζοντας μόνιμες συλλογές 
βιβλίων και περιοδικές εκθέσεις που δημιουρ-
γούνται ανάλογα με το «καυτό» θέμα της επικαι-
ρότητας. Ουσιαστικά θα λέγαμε πως πρόκειται 
για μια δεξαμενή που προωθεί την ελεύθερη, 
αντισυμβατική σκέψη (think tank). Λειτουργεί 
και ως καφέ - αναγνωστήριο, όπου πολλοί επι-
σκέπτες απολαμβάνουν τον καφέ τους και δια-
βάζουν. Εκτός από βιβλιοπωλείο θα λειτουργεί 
και ως χώρος εκθέσεων έργων νέων καλλιτε-
χνών από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, χώρος 
διοργάνωσης ιδιωτικών θεατρικών παραστάσε-
ων και άλλων μουσικών και πολιτιστικών εκδη-
λώσεων. Τέλος, ήταν το πρώτο που καθιέρωσε 
κατ’ οίκον παραδόσεις βιβλίων χωρίς καμία 
απολύτως επιβάρυνση μέσα σε μια ημέρα από 
την παραγγελία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΜελιΣΣΑ

Σκουφά 58

24 Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 
1953 από τον Γεώργιο Ραγιά 
στην οδό Κλεισθένους 17, 

πίσω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Στις 
επόμενες δεκαετίες άλλαξε έδρα και από το 
2003 εγκαθίσταται στη σημερινή ιδιόκτη-
τη έδρα της στη Σκουφά 58. Στα 60 χρόνια 
πορείας της η ΜΕΛΙΣΣΑ συνεργάζεται με ση-
μαντικούς μελετητές και προσωπικότητες του 
πνευματικού κόσμου της Ελλάδας, καθώς και 
μεγάλους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. 
Εξειδικεύεται στους τομείς της ιστορίας, της 
λαϊκής τέχνης, του πολιτισμού, της αρχιτεκτο-
νικής, των εικαστικών τεχνών και της αρχαιο-
λογίας και τα λευκώματα και εν γένει εκδόσεις 
της έχουν αποσπάσει πολλές βραβεύσεις.

επι λεξει
Ακαδημίας 32

25Το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει 
άνοιξε το Δεκέμβριο του 2013 
από την εταιρεία «Κιβωτός 

της Τέχνης». Παρόλο που έχει ανοίξει μόλις 
λίγους μήνες, πραγματοποιεί διάφορες εκδη-
λώσεις (παρουσιάσεις βιβλίων και ομιλίες με 
συγγραφείς). Βασικός σκοπός είναι να αποτε-
λέσει ο χώρος του βιβλιοπωλείου στέκι, τό-
πος συνάντησης των ανθρώπων που αγαπούν 
το βιβλίο και προσβλέπουν στη διαπροσωπική 
επαφή με τους αναγνώστες. Τα σκαλάκια και 
οι αναπαυτικές πολυθρόνες στο χώρο θέλουν 
να διευκολύνουν τους επισκέπτες ώστε να λει-
τουργεί και ως χώρος ανάγνωσης. Μπορεί 
κανείς να βρει τίτλους από ελληνική και ξένη 
πεζογραφία ενώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε 
δοκίμια. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα αποστο-
λής βιβλίων κατ’ οίκον.


