
Ανθολογία Μπητ ποίησηςτίτλος

υπότιτλος

συγγραφέας

χώρα

εκδόσεις της λίμνηςεκδότης

α' εκδότης

1995χρονολογία

α' χρονολογία

ΤΖΑΚ ΚΕΡΟΥΑΚ: Κρασί στους αλήτικους δρόμους, Κινέζικο ποίημα της βροχής
στο Λονγκ Άιλαντ, Μύγες, Μπλουζ του κονιάκ, Μπλουζ του Σαν Φρανσίσκο,
Canto Tres, Το φεγγάρι, Μεξικάνικη Μοναξιά, Σατόρι 1, Μπλουζ του Μπάουερι
κ.ά.
ΑΛΛΕΝ ΓΚΙΝΣΜΠΕΡΓΚ: Μαγικός Ψαλμός, Η σούτρα του ηλιοτρόπιου, Ένα
σούπερ μάρκετ στην Καλιφόρνια, Ένα περίεργο νέο εξοχικό στο Μπέρκλεϊ,
Σημειογραφία Μαριχουάνας, Χθες νύχτα στην Καλκούτα, Πίσω στην Τάιμς
Σκουέαρ, ονειροπολώντας την Τάιμς Σκουέαρ, Μεταγραφή μουσικής οργάνου,
Γραμμένο για τον Θάνατο Ίσως έρθει ένα φάντασμα Νιώθω να είμαι σε

περιεχόμενα

Σήμερα, πέντε και πλέον δεκαετίες μετά την εμφάνιση της Μπιτ γενιάς στο χώρο
των αμερικανικών γραμμάτων, έχουμε διανύσει τόσο τις ερήμους όσο και τις
οάσεις της σύγχρονης ποίησης. Για κάποιους, το Μπιτ «φαινόμενο» παρήλθε
οριστικά· για άλλους, παραμένει μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τη δημιουργία
της πολυπόθητης νέας ποίησης. Σ' αυτόν τον τόμο παρουσιάζεται, για πρώτη
φορά στην ελληνική γλώσσα, το εύρος, η ποικιλία και οι επιρροές των Μπιτ,
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προστρέχουμε συμβουλευτικά στην ποίησής
τους, κάθε φορά που μας καλεί η ανάγκη για την απόλαυση της καθαρής
ποίησης. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

περιγραφή

Λογοτεχνία - Ξένη Ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ008κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Μοτζούντ. Ο άνθρωπος με την ανεξήγητη ζωήτίτλος

Μια αρχαία σουφική ιστορία με σχόλια του Όσσο
υπότιτλος

Oshoσυγγραφέας

αθηναχώρα

Ρέμπελεκδότης

α' εκδότης

2000χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

"Η καρδιά είναι μια τυχοδιώκτρια, η εξερευνητρία των μυστηρίων, αυτή που
εξερευνά ό, τι είναι κρυφό. Η καρδιά πάντα βρίσκεται σε πορεία ζωής. Ποτέ δεν
είναι ικανοποιημένη. Περιέχει μια βαθύτατη δυσαρέσκεια. Πουθένα δεν
βολεύεται. Είναι ερωτευμένη με την κίνηση, με το δυναμισμό".

περιγραφή

Παραμύθι, ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ009κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Σαν δέσμη από τριαντάφυλλατίτλος

υπότιτλος

Κ.Γ. Καρυωτάκηςσυγγραφέας

χώρα

∆ιάμετροςεκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Εισαγωγή και ανθολόγηση από τον Θανάση Χατζόπουλοπεριγραφή

Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ015κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο κύκλος των διπλών μαχαιριώντίτλος

υπότιτλος

Γ. Χαιρέτηςσυγγραφέας

χώρα

Άρδηνεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ123κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Η πέτρα του ήλιουτίτλος

υπότιτλος

Οκτάβιο Παζσυγγραφέας

αθηναχώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ047κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Βενζίνητίτλος

υπότιτλος

Γκρέγκορι Κόρσοσυγγραφέας

αθηναχώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ048κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Λαϊκά μανιφέστατίτλος

υπότιτλος

Λώρενς Φερλινγκέτισυγγραφέας

χώρα

Ελεύθερος Τύποςεκδότης

α' εκδότης

1988χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ049κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Παραθηκητίτλος

(Ποιήματα 1990-2007)
υπότιτλος

Γιάννης Βούλτοςσυγγραφέας

Πάτραχώρα

Γιάννης Βούλτοςεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ130κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



όψιμες παρουσίεςτίτλος

υπότιτλος

Αλρωσυγγραφέας

Ελλάδαχώρα

Αλρωεκδότης

α' εκδότης

2005-2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Πόιησηκατηγορία

ΛΟΓ134κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Σπονδή στην παιδική ψυχήτίτλος

υπότιτλος

Αποστόλης Βασόπουλοςσυγγραφέας

πάτραχώρα

χαραμάδαεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ137κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Πρόσωπα και φωνές του έρωτατίτλος

Μια ποιητική διαδρομή στις ατραπούς του έρωτα
υπότιτλος

συλλογικόσυγγραφέας

Πάτραχώρα

Πανεπιστήμιο Πατρών - Λογοτεχνικό Τμήμα ΠΟΦΠΠεκδότης

α' εκδότης

2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ140κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Εικοσι τέσσερα σονέτατίτλος

για την πολιτική διαχείριση της ερωτικής απελπισίας
υπότιτλος

Αιμόφιλος Τ. Ινφλουεντζας / Σερατια Μαρκενσεςσυγγραφέας

Θεσσαλονίκηχώρα

Kalokerisapilasεκδότης

α' εκδότης

2006χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

    Πανέξυπνα γραμμένο, οργισμένο αλλά και ευαίσθητο, με πολιτική βαρύτητα
αλλά και χιουμοριστική ελαφρότητα, αφηρημένο αλλά και τόσο συγκεκριμένο, εν
βρασμώ ψυχής μα και τόσο ισορροπημένο {ουφ! εντάξει ρε φιλαράκι, το
καταλάβαμε!}

    ∆ιαβάζεται εύκολα από τους πάντες & αποτελείται από 24 δισέλιδα: σε κάθε
δισέλιδο , στα αριστερά υπάρχει το κείμενο (συχνά μόνο μερικές φράσεις) και
στη δεξιά βρίσκεται η αντίστοιχη ‘μηχανή’ (διάφορα ευφάνταστα κολλάζ). Ένα
πραγματικό διαμάντι.

    KGB
http://www.fanzines.gr/%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%
B9-%CF%84%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CF%
83%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%B1

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ141κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπο), 1 χαμένα3 θέση

ανατόπια (2,) στεκι τει (1)διαχειριστής



Σωροςτίτλος

υπότιτλος

Παναγιώτης Κ.συγγραφέας

Αθήναχώρα

Παναγιώτης Κ.εκδότης

α' εκδότης

ανοιξη 2008χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

πόιησηκατηγορία

ΛΟΓ143κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Τρία κλικ αριστεράτίτλος

υπότιτλος

Κατερίνα Γώγουσυγγραφέας

Αθήναχώρα

Καστανιώτηςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνες. Φοράς άσπρο κάτασπρο
κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72
φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ άφησες για να με ξαναβρεις.
Όμως πρέπει νάχει περάσει πολύς καιρός γιατί τα νύχια μου μακρύνανε κι οι
φίλοι με φοβούνται.

Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες έχω χάσει την φαντασία μου κι όταν ακούω
«Κατερίνα» τρομάζω. Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον. Έχω φυλάξει
κάτι αποκόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι συ. Ξέρω πως λένε ψέματα
οι εφημερίδες, γιατί γράψανε πως
σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δε σημαδεύουνε στα πόδια.

Στο μυαλό είναι ο Στόχος,

το νου σου ε;

περιγραφή

 Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ150κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Εκπέμπουμε στους αναρίθμητους σκλάβους ανα δευτερόλεπτοτίτλος

υπότιτλος

Αντώνης Στασινόπουλοςσυγγραφέας

χώρα

ανεξάρτητη έκδοσηεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ154κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Επιλογή από το έργο τουτίτλος

υπότιτλος

Ζακ Πρεβερσυγγραφέας

Θεσσαλονίκηχώρα

Η μικρή Εγνατίαεκδότης

α' εκδότης

1980χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ165κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Απο την Κερπινή ως την Ταϊβαντίτλος

υπότιτλος

Ντίνος Πετράκης , Ελένη Γιδά , Γιώργος Βασιλόπουλοςσυγγραφέας

χώρα

Ντίνος Πετράκης , Ελένη Γιδά , Γιώργος Βασιλόπουλοςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Ετσι ονομάζεται η συλλογή ποιημάτων του Ντίνου Πετράκη, της Ελένης Γιδά και
του Γιώργου Βασιλόπουλου. Κερπινή ειναι ενα χωρίό βορεια των Καλαβρύτων.
Ταϊβαν ειναι το παρατσούκλι ενος απο τα παιδια που φτιάξαν το βιβλιαράκι.

http://propagandacollective.wordpress.com/2010/02/25/%CE%B1%CF%80%C
E%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%80%
CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BD/

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ166κωδικός

στο ράφι (4 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (2), στεκι τει (2)διαχειριστής



Η πέτρα του ήλιουτίτλος

υπότιτλος

Οκταβιο Παζσυγγραφέας

∆εκέμβρης 2002χώρα

Ελευθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

 01/12/2002χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ168κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Τα άσματα του Μαλντορόρτίτλος

υπότιτλος

Λωτρεαμόνσυγγραφέας

χώρα

ελέυθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

1985χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ170κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Απαντατίτλος

υπότιτλος

Φεντερίκο Γκάρθια Λόρκασυγγραφέας

χώρα

μέρμηγκαςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ177κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



ανθολογία Τάσου Λειβαδίτητίτλος

εργοβιογραφία, ανθολογία, απαγγελια
υπότιτλος

Τάσος Λειβαδίτηςσυγγραφέας

αθήναχώρα

καθημερινήεκδότης

α' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

-αυτό το αστέρι είναι για όλους μας (1952)
-ο άνθρωπος με το ταμπούρλο (1956)
-στίχοι γραμμένοι σε πακέτα τσιγάρα
-συμφωνία αρ.1 (1957)
-οι γυναίκες με τ’αλογίσια μάτια (1958)
-καντάτα (1960)
-25η ραψωδία της οδύσσειας (1963)
-ποιήματα 1958-1964
-οι τελευταίοι (1966)

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ180κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Υμνος στην ομορφιάτίτλος

υπότιτλος

Σαρλ Μπωντλαίρσυγγραφέας

χώρα

Ελέυθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

Μαϊος 1999χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ187κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο μήνας των παγωμένων σταφυλιώντίτλος

υπότιτλος

Κατερίνα Γώγουσυγγραφέας

Αθήναχώρα

εκδότης

Καστανιώτηςα' εκδότης

1988χρονολογία

Νοέμβρης 1998 (6η έκδοση)α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ185κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Επαύριοτίτλος

(2007-2010)
υπότιτλος

συγγραφέας

αθήναχώρα

ΑΛΡΩεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ188κωδικός

στο ράφι ( 2 αντίτυπα )θέση

ανατόπια (1), στεκι τει (1)διαχειριστής



Περιοδείατίτλος

υπότιτλος

Αντί Αυτούσυγγραφέας

ελλάδαχώρα

Αντί Αυτούεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

συλλογή ποιημάτων που διανέμεται σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένα στέκιαπεριγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ194κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα) θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Η μπαλάντα της φυλακής του Ρεντιγκτίτλος

υπότιτλος

Οσκαρ Ουαϊλντσυγγραφέας

χώρα

Ελέυθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

1990χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Η Μπαλάντα της Φυλακής του Ρέντιγκ είναι μια σπαρακτική κραυγή ενάντια
στην απάνθρωπη μεταχείριση Ανθρώπου από Άνθρωπο. Η νόμιμη βία της
θηλειά του δήμιου, η άρνηση στους καταδικασμένους ό,τιδήποτε άλλου εκτός
από τον θάνατο, η φρίκη κι ο τρόμος όταν εκτελείται η έσχατη ανομολόγητη
πράξη.

περιγραφή

Ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ210κωδικός

στο ράφι (3 αντίτυπα)θέση

ανατόπια (2), στέκι τει (1)διαχειριστής



Ανθολογια Νίκου Εγγονόπουλουτίτλος

εργοβιογραφία, ανθολογια, απαγγελια
υπότιτλος

Νίκος Εγγονόπουλοςσυγγραφέας

αθήναχώρα

καθημερινήεκδότης

α' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

μην ομιλείτε εις τον οδηγόν (1938)
τα κλειδοκυμβαλα της σιωπής (1939)
μπολιβαρ (1944)
η επιστροφή των πουλιών (1946)
ελευσις (1948)
ο ατλαντικός (1954)
εν ανθηρώ ελληνι λόγω (1957)
στην κοιλάδα με τους ροδώνες (1978)

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ025κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ανθολογια Ανδρέα Κάλβουτίτλος

εργοβιογραφία, ανθολογια, απαγγελια
υπότιτλος

Ανδρέας Κάλβοςσυγγραφέας

αθήναχώρα

καθημερινήεκδότης

α' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

ελπις πατριδος
η λυρα
λυρικά

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ144κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο χρυσος σκαραβαίοςτίτλος

υπότιτλος

Εντγαρ Αλλαν Ποεσυγγραφέας

αθήναχώρα

Κοροντζήςεκδότης

α' εκδότης

-χρονολογία

α' χρονολογία

Αριθμός σελίδων 71
∆ιαστάσεις 21x14
Πρόλογος ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Μετάφραση ΑΚΡΙΒΟΣ Π.

περιεχόμενα

«Για να πω τη αλήθεια, δεν είχα καμία ιδιαίτερη κλίση σ' αυτή τη διασκέδαση και
με μεγάλη ευχαρίστηση θ' αρνιόμουν, γιατί αισθανόμουν πολύ κουρασμένος
από την ταλαιπωρία της ημέρας. ∆εν βρήκα όμως τρόπο να ξεφύγω. Εξάλλου
φοβόμουν να ταράξω την ψυχική γαλήνη του φίλου μου με μια άρνηση. Αν
μπορούσα να στηρίζομαι στη βοήθεια του ∆ία, δεν θα δίσταζα να τον τραβήξω
στο σπίτι με το ζόρι. Γιατί ήμουν βέβαιος πως ο νέγρος είχε κι αυτός επηρεαστεί
από κάποια από τις αναρίθμητες προλήψεις του Νότου για θαμμένους
θησαυρούς και η φαντασία του είχε κάνει φτερά με την ανεύρεση του
σκαραβαίου, που τον θεωρούσε για αληθινό χρυσάφι. Ένα μυαλό με κλίση
προς την παραφροσύνη πολύ εύκολα θα παρασυρόταν από τέτοιες
φαντασιοπληξίες. Ήμουν στ' αλήθεια κατασκασμένος για όλη αυτή την
υπόθεση, αλλά αναγκάστηκα να σκάβω κι εγώ, πιστεύοντας ότι μ' αυτόν τον
τρόπο θα έπειθα γρηγορότερα τον φαντασιοκόπο φίλο μου με μια χειροπιαστή
απόδειξη για τη σφαλερή του γνώμη. Είχαμε ανάψει όλα τα φανάρια και
σκάβαμε με πείσμα που, μα την αλήθεια, θ' άξιζε για καμιά λογικότερη
υπόθεση. Κι όπως η λάμψη των φαναριών έπαιζε πάνω στο ατσάλι των
εργαλείων μας, δεν μπορούσα να μη σκεφτώ πόσο γραφική ομάδα

λ ύ ό άξ ύ θ θ ύ ά

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ145κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



ΦανΖηντίτλος

υπότιτλος

συντεχνίαπληνσυγγραφέας

ίλιονχώρα

εκδότης

α' εκδότης

2009χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

πίσω απο τις λέξεις και επί του πιεστηρίου:
ο μπάτσος είναι μπάτσος
ένστολη λωποδύτισσα η ∆ημοκρατία
η σφάιρα δεν γυρίζει πίσω
με οργή μποτιλιάρισαν οι δρόμοι
τα πεζοδρόμια αναζητούν κεφάλια
χαφιέδων, παπάδων και πολιτικών
ράγισαν οι βιτρίνες της μοιρολατρίας
φλεγόμενα άστρα της βηθλεέμ οι τράπεζες
η εξέγερση στόλισε γιορτινά την πόλη
τα Χριστούγεννα αναβάλλονται επ’αόριστον
∆εκεμβριανά ‘08

περιγραφή

ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ221κωδικός

στο ράφι (2 αντίτυπα)θέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Σανγκάη #2τίτλος

i’ll be your baby tonight
υπότιτλος

Σανγκάησυγγραφέας

χώρα

Σανγκάηεκδότης

α' εκδότης

χειμώνας 2007χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ227κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ταξίδι στο χωροχρόνοτίτλος

υπότιτλος

Αγνωστοσυγγραφέας

χώρα

Αγνωστοεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ231κωδικός

1 χαμενο3, στο ραφι ( 1 αντίτυπο )θέση

ανατόπια , στεκι τει (1)διαχειριστής



Αμοργόςτίτλος

υπότιτλος

Νίκος Γκάτσοςσυγγραφέας

Αθήνα χώρα

Πατάκηεκδότης

Πατάκηα' εκδότης

Πατάκηχρονολογία

2000α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ233κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο ήλιος ο ηλιάτοραςτίτλος

υπότιτλος

Οδυσσέας Ελύτηςσυγγραφέας

χώρα

Ίκαροςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

Ποιησηκατηγορία

ΛΟΓ252κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιητική ανθολογίατίτλος

Καβάφης, Σικελιανός και η ποίηση ως το 1930
υπότιτλος

Λίνου Πολίτησυγγραφέας

Αθήναχώρα

∆ωδώνηεκδότης

α' εκδότης

1984χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποιησηκατηγορία

ΛΟΓ253κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Το μονόγραμματίτλος

υπότιτλος

Οδυσσέας Ελύτηςσυγγραφέας

χώρα

εκδότης

α' εκδότης

2010χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ποιησηκατηγορία

ΛΟΓ268κωδικός

στο ραφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Νέα Σύνορατίτλος

75 χρόνια
υπότιτλος

συγγραφέας

Ελλάδαχώρα

εκδότης

α' εκδότης

1984χρονολογία

α' χρονολογία

Ποιήματα απο τους εξής:
   Γιάννη Ρίτσο
   R.F.Willetts
   J.T. Boulton
   ∆ημήτρης Βαλασκαντζής
   Μακάριος της Κύπρου
   Έλλη Παιονίδου
   Χρυσόστομος Σοφιανός
Στέλιος Κλητίδης

περιεχόμενα

περιγραφή

ποιησηκατηγορία

ΛΟΓ269κωδικός

Στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Πισχαζόν -τεύχος 2τίτλος

ιστορίες του μυαλού και της πόλης
υπότιτλος

θεατρικός κύκλος Ανάπλουςσυγγραφέας

Αθήναχώρα

πισχαζόνεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

κομικ, ποίηση, φανζίνκατηγορία

ΛΟΓ273κωδικός

στο ραφι (1 αντίτυπο)θέση

στεκι τειδιαχειριστής



Κι ο θάνατος δεν θα’ χει εξουσίατίτλος

υπότιτλος

Ντυλαν Τόμαςσυγγραφέας

αθήναχώρα

ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

1995χρονολογία

α' χρονολογία

(μτφ. Γιώργος Μπλάνας)
-Οταν κάποτε τα λυκόφωτα κλείθρα
-Μια πορεία στον καιρό της καρδιάς
-Πριν χτυπήσω
-Η ορμή που μέσα απο τον ανθηρό δίαυλο πορευει το λουλούδι
-Ο ήρωας μου γυμνώνει τα νεύρα του
-Εκεί που κάποτε τα ύδαρα του προσώπου σου
-Ειδικώς οταν ο άνεμος του Οκτώβρη
-Αυτός ο άρτος που κόβω

περιεχόμενα

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ293κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ο χορός των πεθαμένωντίτλος

υπότιτλος

Στάθης Χαμπίμπηςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Προτάσειςεκδότης

α' εκδότης

10/2004χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  54περιεχόμενα

περιγραφή

Ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ294κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Στο μεγάλο ποτέτίτλος

υπότιτλος

Ζακ Πρεβερσυγγραφέας

αθήναχώρα

Ελεύθερος τύποςεκδότης

α' εκδότης

12/2006χρονολογία

α' χρονολογία

Μετάφραση:  Βαγγέλης Χατζηδημητρίου
Σελίδες:  96

περιεχόμενα

Με λέξεις κοινές, καθημερινές, με στίχους ελλειπτικούς, μ ένα ρυθμό πολλές
φορές ασθματικό, με φράσεις-εικόνες που διαδέχονται η μία την άλλη, που
επαναλαμβάνονται, που φεύγουν και ξαναγυρίζουν για να εντυπωθούν στη
μνήμη μας, ο Πρεβέρ ελεύθερα και αβίαστα καταφέρνει να προκαλέσει ένα
συναίσθημα δυνατό και βαθύ, ξυπνάει τη συνείδηση, δημιουργεί σκέψεις και
απορίες.
Οργισμένος, σαρκαστής, σκληρός -όταν πρέπει- καταδικάζει τον πόλεμο και την
βία, κι έχοντας ως όπλα τη χλεύη και την ειρωνεία, σατιρίζει τους συνοπτικούς
πρόσκαιρους μύθους. [...]

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ295κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Με λένε Ο∆ΥΣΣΕΙΑτίτλος

υπότιτλος

Κατερίνα Γώγουσυγγραφέας

αθήναχώρα

Καστανιώτηςεκδότης

α' εκδότης

2002χρονολογία

α' χρονολογία

133 σελ.περιεχόμενα

Τα γραφτά της Κατερίνας Γώγου που σήμερα παραδίνουμε στον αναγνώστη
είναι ό,τι κατάφερε να διασωθεί από τ' αδημοσίευτά της με τη φροντίδα και τη
θέρμη του Θανάση Καστανιώτη - στον οποίο οφείλεται και η πρώτη τους
ταξινόμηση. Εκτός από τα ποιήματα του "Έβδομου βιβλίου", με το γενικό τίτλο
που η ίδια είχε επιλέξει, "Με λένε Οδύσσεια", το βιβλίο αυτό, και υπό τον ίδιο
τίτλο, συμπεριλαμβάνει και προσωπικές δακτυλογραφημένες ή χειρόγραφες
σημειώσεις της. Καταγραφές, συχνά με προφανή την ημερολογιακή πρόθεση,
πάντοτε όμως καταγραφές διαθέσεων, μνήμης, συγγνώμης, μεταμέλειας,
αγάπης και -τέλος- ενός επί πάντων διακυβευόμενου και τα πάντα
διακυβεύοντος πάθους. Και παθών. Επίσης βρίσκουν εδώ τη θέση τους και
κάποιες "ενάρξεις" ασυντέλεστων εξιστορήσεων για στιγμές της, πρόσωπα και
πράγματα. Κι ακόμα τρεις παραλλαγές σεναρίων.

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ298κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιήματατίτλος

υπότιτλος

Μπερτολτ Μπρεχτσυγγραφέας

αθήναχώρα

Θεμέλιοεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  121
Ημ. Έκδοσης: 01/05/2008

περιεχόμενα

...] Οι μεταφράσεις που δημοσιεύονται εδώ -άλλες παλιότερες κι άλλες
πρόσφατες- χωρίστηκαν σε πέντε μέρη, με βάση τον τόπο γραφής των
ποιημάτων. Γιατί οι διάφορες μετοικεσίες και περιπλανήσεις του Μπρεχτ -απ τη
βαυαρική γενέτειρά του στο μεσοπολεμικό, προ-χιτλερικό Βερολίνο, απ τη
χιτλερόβλητη πατρίδα του στην οδύσσεια της εξορίας, κι απ την απόγνωση της
ξενιτιάς στον ελπιδοφόρο γυρισμό- αντιστοιχούν σ άλλες τόσες στροφές της
πνευματικής πορείας του ποιητή.

Ένα έκτο μέρος της έκδοσης αυτής αποτελεί μια επιλογή από τα "Ποιήματα από
την Αγορά του Χαλκού" (Gedichte aus dem Messing-kauf) , που δημοσιεύτηκαν
στο Τετράδιο 14 των "∆οκιμών" (Versuche, 1955) . Η "Αγορά του Χαλκού" είναι
ενα θεωρητικό έργο για το θέατρο, που άρχισε να το γράφει ο Μπρεχτ απ το
1939 κι έμεινε ανολοκλήρωτο. Σύντομη περίληψή του -όπως λέει ο ίδιος-
αποτελεί το γνωστό "Μικρό Όργανο για το Θέατρο" (Kleines Organon fur das
Theater, 1948).

∆εν θ αναμασήσουμε το κοινότοπο "προσπαθήσαμε να μείνονμε πιστοί στο
ύ ύ ή" Μ έ άθ ί ό

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ301κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιήματατίτλος

Εστραβαγαριο
υπότιτλος

Παμπλο Νερουντασυγγραφέας

αργεντινη, αθηναχώρα

N. A. Damianos Publishingεκδότης

α' εκδότης

1958χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

περιγραφή

ξένη ποιήσηκατηγορία

ΛΟΓ304κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιήματατίτλος

επιλογή ποιημάτων
υπότιτλος

Εντγκαρ Αλλαν Ποεσυγγραφέας

θεσσαλονίκηχώρα

Βιβλιο...ΒΑΡ∆ΙΑεκδότης

α' εκδότης

2008χρονολογία

α' χρονολογία

μεταφραση: ∆ημήτρης Χορόσκεληςπεριεχόμενα

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ305κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Απαντατίτλος

επιμέλεια: Μαρία Σαρρή
υπότιτλος

Κώστας Καρυωτάκηςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Πασχάληεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

α' χρονολογία

Αριθμός σελιδων 232

Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Θανατοι
Gala
Χαμογελο
Ζωές
Νοσταλγία
Αγάπη

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ307κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Αυτοανθολόγιο Πάνου Θασίτητίτλος

(1951-1983)
υπότιτλος

Πάνος Θασίτηςσυγγραφέας

θεσσαλονίκηχώρα

Παρατηρητηςεκδότης

α' εκδότης

1989χρονολογία

α' χρονολογία

Αριθμός σελιδων 37

Ι. ∆ΙΧΩΣ ΚΙΒΩΤΟ (1951)
-Τωρα
-In memoriam
- Τιποτα δεν ήταν δικό μας

ΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΑ (1957)
-∆ιαδρομή

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ308κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



∆ροσοσταλίδεςτίτλος

υπότιτλος

Αγγελική Χωλίδου-Μουστάκασυγγραφέας

θεσσαλονικηχώρα

Αγγελική Χωλίδου-Μουστάκαεκδότης

α' εκδότης

2000χρονολογία

α' χρονολογία

Α. ΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ
Β. ΕΠΙΚΑ - ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ
Γ. ΤΟΥ ΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
∆. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Ε. ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΤ. ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ309κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Τα ποιήματατίτλος

1941- 1971
υπότιτλος

Μανόλης Αναγνωστάκηςσυγγραφέας

αθηναχώρα

Στιγμήεκδότης

α' εκδότης

1985`χρονολογία

α' χρονολογία

Εποχες
Εποχες 2
Παρενθεσεις
Εποχες 3
Η συνέχεια
Η συνέχεια 2
Η συνέχεια 3
Ο στόχος

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ310κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιήματατίτλος

υπότιτλος

Μπερτολτ Μπρεχτσυγγραφέας

θεσσαλονίκηχώρα

βιβλιο...ΒΑΡ∆ΙΑεκδότης

α' εκδότης

2011χρονολογία

α' χρονολογία

-για τον φτωχο Μπ. Μπ.
-ερωτησεις ενος εργατη που διαβαζει
-οδηγια στους ανώτερους
-του βουδα η παραβολη για το φλεγομ
-Υμνος στον θεο
-λύση
-γερμανικό τραγούδι
-για τη γερμανια
-αναμνηση της μαριας α

περιεχόμενα

περιγραφή

ξένη ποιησηκατηγορία

ΛΟΓ313κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Νυχτωδίες του Ερωτατίτλος

υπότιτλος

Αγγελική Μουστάκα- Χωλίδουσυγγραφέας

θεσσαλονίκηχώρα

Αγγελική Μουστάκα- Χωλίδουεκδότης

α' εκδότης

2001χρονολογία

α' χρονολογία

ποιήματαπεριεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ315κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Πότε μίλα Πότε φίλατίτλος

υπότιτλος

∆ιονύσης Καρατζαςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Μεταίχμιοεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 2003χρονολογία

νοεμβρης 2002α' χρονολογία

ποιήματαπεριεχόμενα

 Ερρίκος Μπελιές ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, "Βιβλιοθήκη", 5/9/2003

[...] Η ποίηση του ∆ιονύση Καρατζά ανήκει σ’ αυτό ακριβώς το είδος, στην
ανθρωποκεντρική ποίηση, με μία μόνη διαφορά: ότι διαθέτει κατεργασμένο
λυρισμό. Ο Καρατζάς χτύπησε την πλουσιότερη χρυσοφόρα φλέβα της
λογοτεχνίας, το λυρισμό, αξιοποίησε το κοίτασμα και παρέδωσε κοσμήματα.
Η λυρική ποίηση, με την τεράστια παράδοσή της σ’ όλο τον κόσμο, μίλησε στην
καρδιά του ∆ιονύση Καρατζά, ο οποίος όμως, δεν συνέχισε το δρόμο των
μεγάλων λυρικών, αλλά οδήγησε τη γραφίδα του σε μια πιο δύσβατη διανοητική
και εκφραστική περιοχή: στο συνδυασμό του ελεγχόμενου λυρισμού με την
αγωνιώσα, οντολογική αντιμετώπιση του ποιητικού ζητούμενου, που δεν είναι
άλλο παρά η γενικευτική ερμηνεία προσωπικών περιστατικών.
[...] Να, λοιπόν, τι είναι η ποίηση του ∆ιονύση: η ευαίσθητη καταγραφή
προσωπικών καταστάσεων που δένει καρπό και φυλλώνει και στη δικιά μας την
καρδιά.

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ316κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ποιήματατίτλος

υπότιτλος

Γιώργος Σεφέρηςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Ικαροςεκδότης

α' εκδότης

χρονολογία

1964α' χρονολογία

Σελίδες:  279περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τις συλλογές Στροφή, Η Στέρνα,, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδιά,
Τετράδιο Γυμνασμάτων, Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄, Ημερολόγιο
Καταστρώματος Β΄, Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ΄, Τρία κρυφά ποιήματα.

APNHΣH

Στο περιγιάλι το κρυφό

κι άσπρο σαν περιστέρι

διψάσαμε το μεσημέρι·

μα το νερό γλυφό.

Πά ά ξ θή

περιγραφή

ελληνική ποιήσηκατηγορία

ΛΟΓ319κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Υψικαμινοςτίτλος

υπότιτλος

Ανδρέας Εμπειρικοςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Αγραεκδότης

α' εκδότης

δεκέμβρης 1980χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  75περιεχόμενα

EΛYTPON

∆ιαυγείς αλλά με πληθυντική παρρησία δεχτήκαμε στο στήθος μας την
ανταύγεια ενός θυμού. Περιορισμός δεν υπήρχε. Tο φιλί που δώσαμε μας το
πήρε το δρολάπι και ξερριζωμένοι κραυγάσαμε μέσα στα χόρτα της νυκτός την
ώρα του περιοδικού φρουρού μας. H κλοπή του φιλήματος μας προσέδωσε
αναπάντεχη ζηλοτυπία αλλά η αλήθεια απεδείχθη και απεδείχθη ιδική μας.
Tώρα και το δρολάπι το ίδιο κυκλοφορεί μέσα στην αλήθεια μας με μύρα και με
καρπούς και δροσίζει την πυκνότητα των πουλιών του στήθους μας. Tα ποθητά
λουλούδια ποικίλλουν την γαλήνη των εκτάσεων της καρδιάς μας και
πληθαίνουν τα πιστά στίφη των ενιαυτών που μας ανήκουν.

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ322κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



21 Ιστορίες και “Το κοράκι”τίτλος

Μετάφραση:  Κατερίνα Σχινά
υπότιτλος

Έντγκαρ Αλαν Πόεσυγγραφέας

αθήναχώρα

Μεταίχμιοεκδότης

α' εκδότης

21/02/2011χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  440

Μια έκδοση που δίνει μια όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του πολυσύνθετου και
πολυώνυμου πεζογραφικού έργου του Έντγκαρ Άλαν Πόε, του μεγάλου
παρεξηγημένου των αμερικανικών
γραμμάτων. Συγκεκριμένα στην έκδοση περιλαμβάνονται πεζογραφήματα που
εντάσσονται στις εξής θεματικές ενότητες:

1 Τρόμος (ενδεικτικά: Ο μαύρος γάτος Η πτώση του οίκου των Άσερ)

περιεχόμενα

περιγραφή

ξένη πεζογραφία, ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ323κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Το αιώνιο παράπονοτίτλος

Τραγούδια
υπότιτλος

Ντίνος Χριστιανόπουλοςσυγγραφέας

θεσσαλονικηχώρα

∆ιαγώνιοςεκδότης

α' εκδότης

01/01/1993χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  38περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίηση, μουσικήκατηγορία

ΛΟΓ324κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Ερωτικά ποιήματατίτλος

διγγλωση έκδοση/ Μετάφραση:  Αγαθή ∆ημητρούκα
υπότιτλος

Πάμπλο Νερούντασυγγραφέας

θεσσαλονικηχώρα

Πατάκηςεκδότης

α' εκδότης

01/04/2009χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  96περιεχόμενα

Ώς το 1935, που εικάζεται ότι ειπώθηκαν αυτά τα λόγια, είχαν γραφεί µόνο τρία
από τα δεκαεννέα ποιήματα που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα συλλογή.
Τόσα χρόνια μετά, δε θα μπορούσαμε να βρούμε πιο καίριο σχολιασμό και για
τα υπόλοιπα δεκαέξι, όπως και για το συνολικό έργο του Νερούδα. Να
προσθέσουμε την παραληρηματική ρίζα του έρωτα, που βλαστάνει στο σύμπαν
γύρω µας και εντός µας µε συμμαχία της σιωπής; Μα, αν τα ποιήματα ήταν
φωνές, αυτά εδώ θα είχαν τη χροιά του πάθους, της τρυφερότητας και μιας
ειλικρίνειας που ξεγυμνώνει.

Φορτισμένα µε αισθησιασμό και πάθος, τα ερωτικά ποιήματα του τιμηθέντος µε
το Βραβείο Νόμπελ Χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούδα αιχμαλωτίζουν τους
αναγνώστες µε τις γήινες εικόνες τους και αποκαλύπτουν µια φλογερή
επαναπεικόνιση του κόσμου. Τα Ερωτικά ποιήματα, γραμμένα τα περισσότερα
στο νησιωτικό παράδεισο του Κάπρι –όπου και το ειδυλλιακό σκηνικό της
βραβευμένης µε Όσκαρ ταινίας «Il Postino»–, αγκαλιάζουν τα θαλασσινά τοπία
γύρω από τον ποιητή και την αγαπημένη του, τη Ματίλδε Ουρρούτια, µε τα
ύ άλ λ έ ό έ ύ λ θ ό

περιγραφή

ξένη ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ325κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Χρεωσε τα στη φωτιάτίτλος

υπότιτλος

Β. D. Foxmoorσυγγραφέας

αθήναχώρα

Ελληνικά Γράμματαεκδότης

α' εκδότης

2000χρονολογία

α' χρονολογία

Σελίδες:  293

∆ιαμαρτυρία (1988-1993)
-διαμαρτυρία
-για τη γιαγιά
-σε λάθος δρόμο
-για τααδέλφια που χαθήκανε νωρίς
-αφήστε με ήσυχο
-παιχνίδια της ψυχής

περιεχόμενα

Ο καλύτερος πρόλογος για ένα βιβλίο γεμάτο τραγούδια κάποιου ανθρώπου
είναι οι δίσκοι του. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο όπως ο B.D. Foxmoor, που
από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να γράφει είχε σκοπό το χάραγμα του
λόγου του στο βινύλιο κι όχι το τύπωμά του στο χαρτί. Την αγάπη όμως που
έχουν όσοι κάνουν hip hop για τους δίσκους βινυλίου, δεν την μοιράζονται
τελικά με όλους. Ίσως είναι περισσότεροι αυτοί που νιώθουν πιο άνετα
κρατώντας ένα βιβλίο στα χέρια τους.[...]

περιγραφή

ποιήση , μουσική,κατηγορία

ΛΟΓ327κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



TrakCkiniCτίτλος

για την κατάσταση των εμμονών μας (και το “γούστο” των άλλων)
υπότιτλος

TrakCkiniCσυγγραφέας

αθήναχώρα

TrakCkiniCεκδότης

α' εκδότης

μαης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

περιεχόμενα

Αυτό το Φανζίν φιλοτεχνήθηκε στη δουλειά και αρκετά εξαιτίας της συμφωνα με
τα ταρώ σε κατάσταση ψύχους και ταραχές με δοκιμασίες να έπονται. Το
μεγαλύτερο κομμάτι του γράφτηκε το μάη του 2012 κατα τον 5νθήμερο
εορτασμό των 23ως γενεθλιων μου κατα τα οποία έσπασα ενα καθρεφτη για να
χω σίγουρα 7 χρόνια γρουσουζιάς μέχρι τα 30 και όπως λέει και ο Κ, μετα “να
τη περάσω ζάχαρη”. Για να δικαιολογήσω την εγωιστική και ματαιοδοξη φύση
του θα πω πως είναι προιόν συλλογικής αυστηρής κριτικής, που αγνόησα
επαντελώς. Ένα μεγάλο φχαριστώ σε όσους κράτησαν το μυαλό μου στη θέση
του, και καθυστερημενα στη ΛΚ21Α, για τη χρήση του υπερσύγχρονου ρόμποτ
της. Αν δεν ήταν αυτό, το 1ο φανζίν δε θα λέκιαζε έτσι μποέμικα. Οποιαδήποτε
ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα και μερη προσπάθησε να αποφευχθει με
ποιητικό κόκκο στο φοτοσοπ. Κυκλοφόρησε σε 500 αντίτυπα χέρι χέρι και σε
μέρη πουτο χωρεσανε..

περιγραφή

φανζίν, ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ337κωδικός

στο ράφιθέση

στέκι τειδιαχειριστής



Ανθολογία του Γιάννη Ρίτσουτίτλος

Εργοβιογραφία, ανθολογία, απαγγελία
υπότιτλος

Γιάννης Ρίτσοςσυγγραφέας

αθήναχώρα

Καθημερινήεκδότης

κεδροςα' εκδότης

2014χρονολογία

α' χρονολογία

-επιτάφιος 1936
-εαρινη συμφωνία (1937-1938)
-όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού (1938)
-σημειώσεις στα περιθώρια του χρόνου
-το εμβατήριο του ωκεανού
-η τελευταία Π.Α. εκατανταετία
-Ρωμιοσύνη
-Παρενθέσεις
-Ημερολόγια εξορίας

περιεχόμενα

περιγραφή

ελληνική ποίησηκατηγορία

ΛΟΓ341κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής



Περιοδικό: Τα κουρέλιατίτλος

υπότιτλος

Τα κουρέλιασυγγραφέας

αθήναχώρα

Τα κουρέλιαεκδότης

α' εκδότης

μάης 2012χρονολογία

α' χρονολογία

τεύχη: #8 (μάης 2012): κακός και μόνοςπεριεχόμενα

περιγραφή

φανζίν, ποιήση, κατηγορία

ΛΟΓ344κωδικός

στο ράφιθέση

ανατόπιαδιαχειριστής


