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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις RedMarks Συγγραφέας: Ραμπίνοβιτς Αλεξάντερ

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: Δεκέμβρης 2017
Σελίδες: 496 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 24,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 22,50 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 20,00 €

link:

Με αυτό το booksletter εγκαινιάζουμε μία τακτική επικοινωνία που θα αφορά την 
ενημέρωσή σας για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων, που εκτιμάμε ότι έχουν ενδιαφέρον. 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κριτήριο επιλογής είναι μόνο το θέμα του βιβλίου, 
τα λίγα λόγια που το συνοδεύουν είναι από την παρουσίαση του εκδότη. Φιλοδοξούμε 
σύντομα να υπάρχουν περισσότερες βιβλιοκριτικές, ώστε να έχετε και τη δική μας 
άποψη για ορισμένα τουλάχιστον από αυτά τα βιβλία. Σε επόμενα booksletters, θα 
σας ενημερώνουμε και για προτεινόμενη από εμάς βιβλιογραφία για ορισμένα θέματα 
(πχ Μάης 1968).

Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων 
Red Marks, στον Πολυχώρο «Κομμούνα» (Ιουλιανού 67). Μπορείτε να κάνετε 
παραγγελίες (ιδιαίτερα για όσους τίτλους δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι) είτε μέσω email, 
είτε τηλεφωνικά και να τις παραλάβετε από το βιβλιοπωλείο μας, πάντα στις ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές του βιβλιοπωλείου ή στις ακόμη χαμηλότερες (επιπλέον 10%) για 
όσους και όσες έχουν “κάρτα φίλων της «Κομμούνας»”. Δεκτές πληρωμές και με 
κάρτα.
Όσοι και όσες τα θέλουν σε συσκευασία δώρου να το επισημάνουν για να το 
φροντίζουμε.
Οι μέρες των διακοπών του Πάσχα προσφέρουν ακόμη μια ευκαιρία για διάβασμα, 
αξιοποιήστε το!

e-mail παραγγελιών: bookstore@redmarks.gr
τηλέφωνο: 2108254625
ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 12-8μμ & Σάββατο 11πμ-5μμ

Η Άνοδος των μπολσεβίκων στην Εξουσία

https://rproject.gr/article/nea-kykloforia-apo-ts-ekdoseis-red-marks-i-anodos-to

[...] Το βιβλίο του Ραµπίνοβιτς έχει γίνει σηµείο αναφοράς µέσα σε αυτήν τη 
συζήτηση στους κύκλους της ριζοσπαστικής Αριστεράς διεθνώς. Γιατί δίνει το 
αξιόπιστο ιστορικό υπόβαθρο για να υποστηριχθεί η εξαγωγή 
συµπερασµάτων και η διαµόρφωση των αναγκαίων, σύγχρονων πολιτικών 
και ιδεολογικών κατευθύνσεων. [...]
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Λούκατς Γκέοργκ

Κατηγορία Δοκίμιο-Τέχνη Έκδοση: Μάρτης 2018
Σελίδες: 184 Διαστάσεις: 12,5*20,5

αρχική τιμή: 13,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 11,82 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 10,63 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Λίφσιτς Μιχαήλ

Κατηγορία Δοκίμιο-Τέχνη Έκδοση: Μάρτης 2018
Σελίδες: 208 Διαστάσεις: 12,5*20,5

αρχική τιμή: 13,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 11,82 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 10,63 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Γκοβόστη Συγγραφέας: Αυδή - Καλκάνη, Ίρις

Κατηγορία Δοκίμιο-Βιογραφίες Έκδοση: 2018
Σελίδες: 160 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 8,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 7,57 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 6,81 €

link:

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=530

Αλεξάνδρα Κολλοντάι (1872-1952)

Η φιλοσοφία της τέχνης του Καρλ Μαρξ

Βιβλίο που δεν περιορίζεται απλώς σε μια εισαγωγή στις αισθητικές 
αντιλήψεις του Γερμανού φιλοσόφου, αλλά κατορθώνει κάτι πολύ 
περισσότερο: Λειτουργεί τόσο ως κριτική αποτίμηση των αντιλήψεων αυτών 
όσο και ως οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η σκέψη του 
Μαρξ από τα πρώιμα κείμενα του μέχρι την ωριμότητα. 

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=529

Την ώρα ακριβώς που τελειώνω αυτή την αυτοβιογραφία, βρίσκομαι στο 
κατώφλι νέων εργασιακών καθηκόντων και η ζωή θα έχει νέες αξιώσεις από 
εμένα. Όποια εργασία όμως κι αν πρέπει να φέρω σε πέρας, για μένα είναι 
εντελώς αυτονόητο ότι ο σκοπός της ολόπλευρης απελευθέρωσης της 
εργαζόμενης γυναίκας και η δημιουργία των θεμελιωδών αρχών για μια 
καινούργια σεξουαλική ηθική θα παραμένουν πάντα ο υψηλότερος σκοπός 
των πράξεων και της ζωής μου.

http://www.govostis.gr/product/1488/alexandra-kollontai-1872-1952.html

Αισθητική της μουσικής

Οι βασικές πτυχές που θίγει ο σημαντικός μαρξιστής διανοητής για τη 
μουσική είναι: η θεμελίωση του κοινωνικού χαρακτήρα της λειτουργίας και 
της ηθικής επίδρασής της, το πρόβλημα της αυτονόμησής της από τον λόγο 
και τον χορό, η σχέση μορφής-περιεχομένου.
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Γκοβόστη Συγγραφέας: Antony Beevor

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: 2017
Σελίδες: 992 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 45,50 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 38,68 € Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες

τιμή φίλων Κομμούνας: 34,81 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Μεταίχμιο Συγγραφέας: Γαβρίλης Λαμπάτος

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: Φλεβάρης 2018
Σελίδες: 392 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 17,70 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 15,05 € Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες

τιμή φίλων Κομμούνας: 13,54 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Πόλις Συγγραφέας: Καρπόζηλος & Χριστόπουλος

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: Μάρτης 2018
Σελίδες: 96 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 8,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 6,80 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 6,12 €

link:

Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος

ΚΚΕ και εξουσία (1940-1944)

Το 1940, τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου, το ΚΚΕ ήταν ένα 
κόμμα αποδιαρθρωμένο οργανωτικά, ενώ οι διαρκείς αλλαγές πολιτικής που 
ακολουθούσε η Κομμουνιστική Διεθνής έναντι του ναζισμού προξενούσαν 
σύγχυση στους κομμουνιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, το 
ΚΚΕ κατόρθωσε να ανασυγκροτηθεί• ως το 1944 κατέστη κόμμα εξουσίας 
και απειλούσε να μετασχηματίσει σχεδόν ριζικά το πολιτικό σύστημα όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες δεκαετίες.

http://www.govostis.gr/product/1487/deyteros-pagkosmios-polemos.html

O Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1939, στις παρυφές 
της Μαντζουρίας, και έληξε στην ίδια περιοχή, έξι χρόνια αργότερα, με την 
Σοβιετική εισβολή στη Βόρειο Κίνα.Ο Antony Beevor, αξιοποιώντας την ίδια 
αφηγηματική μέθοδο χάρη στην οποία έγιναν διεθνή μπεστ σέλλερ τα βιβλία 
του "Stalingrad", "Berlin" και "D-Day", συγκεντρώνει με καινοτόμο τρόπο όλες 
τις διαφορετικές οπτικές. Χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη επιστημονική 
έρευνα και γνώση, γράφοντας με σαφήνεια και ευαισθησία.

https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%BA%CE%BA%CE%B5-%CE%BA

10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μακεδονικό

Η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, δεν έχει κάνει τολμηρά βήματα αυτοκριτικής 
και επιλέγει να κουκουλώνει διάφορα τραυματικά ζητήματα του παρελθόντος, 
ιδίως αυτά που ονομάζει «εθνικά ζητήματα», για να μην υποχρεωθεί σε μια 
τολμηρή αναμέτρηση με τον εαυτό της. Ας αναμετρηθούμε λοιπόν με τις 
ανασφάλειες και τις φοβίες μας, ώστε να δούμε, τελικά, τι και πόσο αξίζουν. 
Σε αυτή τη θεραπευτική λειτουργία επιθυμούν να συμβάλουν οι σελίδες 
αυτού του βιβλίου.

http://www.biblionet.gr/book/225891/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%C
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Παπαζήση Συγγραφέας: Κουραχάνης Νίκος

Κατηγορία Δοκίμιο-Ανάλυση Έκδοση: 2017
Σελίδες: 218 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 14,84 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 12,61 € Διαθεσιμότητα: άμεσα

τιμή φίλων Κομμούνας: 11,35 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια Συγγραφέας: Κάρλο Γκιζμπουργκ

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: επανέκδοση 2018
Σελίδες: 303 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 21,20 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 18,02 € Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες

τιμή φίλων Κομμούνας: 16,22 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Μαρριάνθη Μπέλλα

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: Φλεβάρης 2018
Σελίδες: 224 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 12,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 10,97 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 9,87 €

link:

Κοινωνικές πολιτικές στέγασης - Η ελληνική υπολειμματική προσέγγιση.
"Το βιβλίο του κ. Νίκου Κουραχάνη έρχεται σε μια τέτοια στιγμή, όπου 
κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και πολίτες στην Ελλάδα δέχονται 
βάναυσες επιθέσεις από τα έξω. Στο επίκεντρο της ανάλυσης του θέτει το 
ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής στέγης, θέμα που δεν έχει ως σήμερα 
απασχολήσει εκτεταμένα και συστηματικά την ελληνική βιβλιογραφία."

Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923)

Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923). Ένα προδρομικό παιδαγωγικό και 
πολιτικό εγχείρημα του Δημήτρη Γληνού.
Η Σχολή συνιστά ένα προδρομικό παιδαγωγικό εγχείρημα του Γληνού, 
καθώς το πρόγραμμα σπουδών της προσιδιάζει σε ένα σύγχρονο 
πρόγραμμα πολιτικής εκπαίδευσης και πολιτισμικών σπουδών και 
παράλληλα ένα πολιτικό εγχείρημα, καθώς επιδιώκει να προετοιμάσει τις 
γυναίκες για τον νέο ρόλο τους ως οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
παραγόντων.

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=525

Το τυρί και τα σκουλήκια

Κοινωνικές πολιτικές στέγασης

http://alexandria-publ.gr/shop/il-fromaggio-e-i-vermin/

«Ποιος έχτισε τις εφτάπυλες Θήβες;» Οι ιστορικοί έχουν μάθει από καιρό –όχι 
μόνο από τους στίχους του Μπρεχτ, αλλά και από τη διδασκαλία ενός Μπλοκ 
ή ενός Φεβρ– πως η ιστορία είναι ιστορία των ανθρώπων, όχι των «μεγάλων 
ανδρών», και πως το παρελθόν εξιχνιάζεται καλύτερα όταν έχουμε τη 
δυνατότητα να φτάσουμε ώς την καθημερινή αλήθεια.
Ο Κάρλο Γκίνζμπουργκ αναλύει εδώ την κοσμοεικόνα ενός μυλωνά από το 
Φριούλι, που οδηγήθηκε στην πυρά από την Ιερά Εξέταση στα τέλη του 16ου 
αιώνα.

http://www.papazissi.gr/product/koinonikes-politikes-stegasis/
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: συλλογικό

Κατηγορία Δοκίμιο-Ιστορία Έκδοση: Νοέμβρης 2017
Σελίδες: 272 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 12,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 10,97 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 9,87 €
link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Βαγγέλης Χερουβείμ

Κατηγορία Λογοτεχνία-Πεζογραφία Έκδοση: Μάρτιος 2018
Σελίδες: 196 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 12,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 10,20 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 9,18 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Έρμα Συγγραφέας: Paco Ignacio Taibo II

Κατηγορία Λογοτεχνία-Πεζογραφία Έκδοση: Μάρτης 2018 - ΄Β έκδοση
Σελίδες: 488 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 20,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 17,00 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 15,30 €

link: https://akybernitespoliteies.org/book/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%C

Αρχάγγελοι

Η κιβωτός του Νο

Η κιβωτός του Νο. Το μέλλον ενός μεσαίωνα στην Γκρεκονία και την 
εσπερινή Ουνία
Ένα φανταστικό αφήγηµα το οποίο εστιάζει στην Εσπερινή Κιβωτό του Νο 
και στη Χώρα των Γκρεκόνων, ανασκάπτοντας το µεσαιωνικό τους παρόν και 
µέλ-λον (;).

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=532

Δώδεκα ιστορίες για αιρετικούς επαναστάτες του 20ού αιώνα...
«Είναι κάποιοι άνθρωποι που μοιάζουν να έχουν καταπιεί έναν άγγελο και να 
ταΐζουν τα δεινά τους μ’ αυτό το μαγικό μείγμα πείσματος και ακεραιότητας. 
Προσωπικότητες που δεν ταλαντεύονται εν μέσω της καταιγίδας, που δεν 
αναπαύονται. Προσωπικότητες που οι χειρονομίες τους λειτουργούν στο 
πεδίο των αληθινών μηνυμάτων, στο πεδίο των συμβόλων». 

Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία

Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία. Όψεις της ιστορίας της κατά τη 
δεκαετία του '40.
Οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ταραγμένη ιστορία της Θεσσαλίας τη 
δεκαετία του ’40. Ο πόλεμος, η Κατοχή, η Αντίσταση, οι διωγμοί του εβραϊκού 
πληθυσμού, η μάχη της σοδειάς, ο θεσμός της λαϊκής αυτοδιοίκησης, η 
λειτουργία των σχολείων, ο Εμφύλιος, τα Έκτακτα Στρατοδικεία της 
μισαλλοδοξίας και του αφανισμού…

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=517
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Angelus Novus Συγγραφέας: Isaac Rosa, Cristina Bueno

Κατηγορία Λογοτεχνία - comix Έκδοση: 2017
Σελίδες: 264 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 15,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 13,52 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 12,16 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Γκοβόστη Συγγραφέας: Αλέξανδρος Μπλοκ

Κατηγορία Λογοτεχνία - Ποίηση Έκδοση: 2017
Σελίδες: 72 Διαστάσεις: 14*21

αρχική τιμή: 5,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 4,25 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 3,83 €

link:

ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Σκρουμπέλος Θανάσης

Κατηγορία Λογοτεχνία-Παιδί Έκδοση: Μάρτιος 2018
Σελίδες: 42 Διαστάσεις: 17*24

αρχική τιμή: 11,00 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 9,35 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 8,42 €

link:

Εδώ έζησε - Η ιστορία μιας έξωσης

Το Εδώ έζησε, αιχμηρό και συγκινητικό, βαθιά τρυφερό, περιγράφει το 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον όχι μόνο της Ισπανίας αλλά όλων των 
χωρών του δυτικού κόσμου που βιώνουν ή θα βιώσουν τη σκληρότητα της 
επικράτησης της οικονομίας σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας των 
ανθρώπων. Ρεαλιστικό, κυρίως όμως ελπιδοφόρο και ανθρώπινο, μέσα από 
τις ιστορίες των ηρώων του, οδηγεί τον αναγνώστη από την οργή και την 
απόγνωση στην αισιοδοξία που γεννά η αλληλεγγύη και η δύναμη των 
ανθρώπων όταν μαζί αντιστέκονται.

http://angelus-novus.gr/catalog/logotexnia/item/17-edo-ezise

Δώδεκα

"Ο Μπλοκ είδε τίμια και με ενθουσιασμό τη μεγάλη μας επανάσταση, μα οι 
λεπτές, κομψές λέξεις του συμβολιστή δεν είχαν τη δύναμη ν' αντέξουν και να 
σηκώσουν τις βαριές, πολύ χειροπιαστές, πολύ άξεστες εικόνες της. Στο 
περίφημο ποίημά του Δώδεκα, ο Μπλοκ κοψομεσιάστηκε".
Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι

http://www.govostis.gr/product/1482/dwdeka.html

O Γάτος μου ο Κλόουν ο Μαλόουν

Με τρόπο διασκεδαστικό και αντισυμβατικό ο γάτος-κλόουν Μαλόουν περνά 
στα παιδιά μια σειρά από ουσιώδη μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της 
διαφορετικότητας και της ανοχής, που θα τους χρησιμεύσουν σε όλη τους τη 
ζωή.

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=527
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ΤΙΤΛΟΣ
Εκδόσεις Τόπος Συγγραφέας: Λόμπε Μίρα

Κατηγορία Λογοτεχνία-Παιδί Έκδοση: Σεπτέμβριος 2017
Σελίδες: 32 Διαστάσεις: 20*26

αρχική τιμή: 12,90 €
Τιμή Βιβλιοπωλείου: 10,97 € Διαθεσιμότητα: άμεση

τιμή φίλων Κομμούνας: 9,87 €

link:

Το μικρό Εγώ είμαι Εγώ

Το κλασικό παιδικό βιβλίο της Μίρα Λόμπε (Mira Lobe) σε μια ξεχωριστή 
4γλωσση έκδοση: στα ελληνικά, στη γλώσσα του πρωτότυπου τη γερμανική, 
στα αραβικά και τα φαρσί.
Οι προβληματισμοί που προκύπτουν από αυτή τη συγκινητική ιστορία του 
ήρωα του παραμυθιού - ένα μικρό πολύχρωμο ζωάκι - δίνουν στα παιδιά την 
ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τη δική τους μοναδικότητα.

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=506
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