
3
2

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 
τηλ. 210-6714371.

Τίτλος: ΤΡΟΦΗ & γεύση 
Πέρα από τα συνηθισμένα
Συγγραφέας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 
Σελίδες: 86
ISBN: 978-960-452-061-9
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 20. 00 €

Το πρόβλημα της νοσογόνου διατροφής στο 
σύγχρονο κόσμο, όπως και το σφάλμα της 
εγκατάλειψης της παραδοσιακής, αποδεδειγ-
μένα υγιεινής διατροφής στη χώρα μας, έχουν 
επισημανθεί επανειλημμένα. Παρόλα αυτά, η 
αντιστροφή της τάσης αυτής είναι αργή και 
ανεπαρκής. Ο σύγχρονος Έλληνας δεν γνωρί-
ζει πια τις μεθόδους να αξιοποιεί τα υγιεινά και 
θρεπτικά τρόφιμα που του προσφέρει η γη. 
Στην κατεύθυνση αυτή στρέφει τις προσπά-
θειές της η Π. Μάρκου, καταγράφοντας την 
τεκμηριωμένη άποψή της στο βιβλίο «ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ-
Πέρα από τα συνηθισμένα», που κυκλοφορεί από τις Ιατρι-
κές Εκδόσεις ΒΗΤΑ. Η συγγραφέας είναι εξειδικευμένη κλι-
νική διαιτολόγος-διατροφολόγος παίδων και ενηλίκων, με 
πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία. Από την επαγγελμα-
τική της επαφή με το κοινό, διαπιστώνει ότι η πολυπλοκό-
τητα των «εξευγενισμένων τροφών», οι μεγάλες ποσότητες 
και η διαρκής ανάμειξη των πρωτεϊνικών τροφών μεταξύ 
τους είναι κάποιοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε 
διαταραχή του μεταβολισμού, αλλά και την εμφάνιση νο-
σημάτων όπως ο διαβήτης, τα αγγειακά νοσήματα και η 
παχυσαρκία. Η παραδοσιακή «ελληνική διατροφή» που έχει 
αναδειχθεί σε παγκόσμιο πρότυπο καθώς χαρίζει υγεία και 
μακροβιότητα, έχει εγκαταλειφθεί. Πρόκειται για πρακτικές, 
εφαρμόσιμες συνταγές στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου 
ζωής, που περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες τροφίμων και 
προσφέρουν λύσεις στην ελληνική οικογένεια στο ζήτημα 
της καθημερινής διατροφής, αλλά και να διαμορφώσει την 
αντίληψη ότι ακόμα και όσοι αντιμετωπίζουμε ζητήματα 

Τίτλος: Σαν  στάχυα στο χρόνο   
Συγγραφέας: Δήμητρα 
Παπαναστασοπούλου
Σελίδες:   536
ISBN:  978-960-364-466-8
Τιμή (με Φ.Π.Α.):  17.00 €

Λάρισα, 6 Μαρτίου 1770
Ο Οθωμανός κατακτητής ξεσπάει για ακόμα μια φορά τη 
μανία του σε αθώους ανθρώπους. Η συμφορά που χτυπάει 
την πόλη είναι τρομακτική, οι δρόμοι γεμίζουν πτώματα και 
ορφανά που τρέχουν να κρυφτούν. Δύο αδέρφια καταφέρ-
νουν να γλιτώσουν και να φύγουν μακριά. Ο ένας παίρνει 
μοναδικό ενθύμιο το ρολόι του πατέρα του, ο άλλος δύο 
κοσμήματα της μητέρας. Οι μοίρες τους χωρίζουν για πά-
ντα.
Πολλά χρόνια αργότερα, μετά την απελευθέρωση, οι από-

γονοι των δύο παιδιών βρίσκονται στο θεσσαλικό 
κάμπο προκειμένου να φτιάξουν τις ζωές τους. 
Μέσα από τα μάτια τους περνούν τα σημαντικότε-
ρα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, 
οι μεγάλες υποθέσεις του έθνους τους επηρεάζουν 
και μεγαλώνουν το βάρος στους ώμους τους. Και 
τελικά έρχεται μια νέα γενιά, απαλλαγμένη από τα 
αμαρτήματα του παρελθόντος, να ξανασμίξει την 
κληρονομιά που είχαν αφήσει τα δύο αδέρφια και 
να ολοκληρώσουν έναν μεγάλο κύκλο.
Έντονα χρώματα και μυρωδιές ξεπηδούν απ’ τις 
σελίδες του βιβλίου, ανοίγοντας ένα παράθυρο με 
πανέμορφη θέα σε μια γοητευτική εποχή.

υγείας όπως η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερίνη ή ο δια-
βήτης έχουμε δικαίωμα στη γεύση και στην απόλαυση γιατί 
το φαγητό αποτελεί μια από τις βασικές μικρές απολαύσεις 
στην καθημερινότητα. 

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828

1
Τίτλος:  ΩΜΕΓΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Συγγραφέας:  Γ. Μανουσάκης 
Σελ: 192
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 14.00 € 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται από τα 
ΜΜΕ μεγάλη δημοσιότητα για τη 
σπουδαιότητα των ω-λιπαρών οξέων 
στη διατροφή μας και κατ’ επέκταση 
στην υγεία μας, με συνέπεια πολύς 
κόσμος να διερωτάται αν πραγματικά 
τα ω-λιπαρά οξέα είναι τόσο σημα-
ντικά για την υγεία μας ή η δημοσιό-
τητα αυτή προκαλείται από ορισμένες 
εμπορικές επιχειρήσεις για να προω-
θήσουν τα προϊόντα τους.
Κατά το συγγραφέα τα ω-λιπαρά οξέα 
είναι πολύ σημαντικά τόσο για τη σω-
ματική όσο και την ψυχική μας υγεία. Η έλλειψη των 
ω-λιπαρών οξέων ή έστω και μια σχετική ανεπάρκειά 
τους, είναι αρκετή για να μειώσει την ικανότητα των 
κυτταρικών μεμβρανών να ελέγχουν την είσοδο και 
την έξοδο διαφόρων ζωτικής σημασίας ουσιών, με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες από 60 
δυσλειτουργίες και ασθένειες. Δυστυχώς όμως στην 
καθημερινή ιατρική, όπως γράφει ο συγγραφέας, 
πολύ σπάνια δεν συνδυάζεται κάποιο σύμπτωμα - 
απλό ή σοβαρό - με την έλλειψη ω-λιπαρών οξέων. 
Ίσως, επειδή δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμη η 
μεγάλη σημασία των ω-λιπαρών οξέων στην υγεία 
μας, με αποτέλεσμα σπάνια να συστήνει ο γιατρός σε 
κάποιον ασθενή να κάνει προσδιορισμό ω-λιπαρών 
οξέων στο αίμα του για να διαπιστωθεί η επάρκειά 
τους. Ακόμη θεωρεί ο κ. Μανουσάκης πως δεν είναι 
τυχαίο ότι από όλα τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, 
όσα προορίζονται να στηρίξουν τη ζωή στα πρώτα 
στάδιά της, όπως το μητρικό γάλα, τα αυγά των πτη-
νών και των ψαριών, οι σπόροι κ.α., είναι πλουσιότατα 
σε ω-λιπαρά οξέα και σε πολύτιμα μικροδιατροφικά.

Κεντρική διάθεση:
Α. Χριστάκης, Ιπποκράτους 10, Αθήνα Τηλ.: 210-
3639336, 210-3614652-653 Fax: 210-3638489
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Από τις Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο 
του πολυγραφότατου γιατρού και συγγραφέα Γεράσιμου Ρη-
γάτου σχετικά με την ελληνική συμβολή στην Παγκόσμια Ια-
τρική Ορολογία. Οι όροι τους οποίους συνθέτουν οι γιατροί 
για τη δήλωση μιας νέας παθολογικής οντότητας, ενός συ-
μπτώματος ή διαφόρων στοιχείων που σχετίζονται με την Ια-
τρική, προέρχονται κατά μεγάλη αναλογία από την ελληνική 
γλώσσα. Οι όροι αυτοί αυξάνονται με τη δημιουργία παρα-
γώγων και σύνθετων, είτε με τη χρήση δεύτερης ελληνικής 
λέξης, είτε με μικτούς τύπους με λατινική ή άλλη λέξη. 
Το φαινόμενο αφορά στην Ιατρική Ορολογία στο σύνολο 
των ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς μάλιστα συχνά οι ιατρικοί 
όροι παγκοσμιοποιούνται. Έρευνα σε ιατρικά βιβλία και σε 
ειδικά λεξικά υπολογίζει τη μεγάλη συχνότητα του φαινο-
μένου, τη διαχρονικότητά του και τη διασπορά στο σύνολο 
των ειδικοτήτων. Ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόμενο εξα-
κολουθεί να ισχύει και στις νεότερες εξελίξεις της Ιατρικής 
(Γενετική, Ανοσολογία κ.λπ.). Επισημαίνεται ακόμα το φαινό-
μενο της χρήσης ονομάτων από την ελληνική Μυθολογία, 
από την κλασική Γραμματεία 
και από ιστορικά πρόσωπα στην 
ονοματοδοσία νοσημάτων και 
συνδρόμων, συμπτωμάτων, 
ανατομικών σχηματισμών κ.λπ. 
Το βιβλίο, που παραθέτει χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα, 
δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει το 
θέμα. Επιθυμεί να αναδείξει το 
φαινόμενο και να ευαισθητοποι-
ήσει σχετικά το επιστημονικό 
και το γενικό κοινό. Και αυτό ο 
συγγραφέας και ο εκδότης το 
θεωρούν σημαντικό, ιδιαιτέρως 
κατά τους καιρούς που φορτί-
ζονται με την προσπάθεια μιας 
γενικής απαξίωσης.

 
Tίτλος: ΜΠΟΡΕΙΣ! ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ Ο,ΤΙ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Συγγραφέας: Ron McMillan, Joseph 
Grenny,  David Maxfield, Kerry Atterson, Al 
Switzler
Σελίδες:  288
ISBN: 978-960-364-467-5
Τιμή (με Φ.Π.Α.):. 16.00 €

Κεντρική Ιδέα:
Πώς να καταφέρετε να τηρήσετε τις 
υποσχέσεις για αλλαγή που δίνετε 
στον εαυτό σας τις οποίες συνεχώς 
αναβάλλετε.

Συνοπτική Περιγραφή:
Οι συγγραφείς του βιβλίου παρου-
σιάζουν τις αρχές της αλλαγής σε 
οποιονδήποτε τομέα. Βασίζουν 
αυτές τις αρχές σε  κοινωνιολογικές 
έρευνες που διεξήχθησαν τόσο από 
τους ίδιους, όσο και από άλλους επι-
στήμονες.
 
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί... 
         o Οι υποσχέσεις που δίνου-
με στον εαυτό μας κάθε Πρωτοχρο-
νιά δεν τηρούνται παραπάνω από λίγες μέρες;
         o Tο 95% των ανθρώπων που ξεκινούν 
μια δίαιτα αποτυγχάνουν; 
         o Οι καταναλωτές συνηθίζουν να ξοδεύ-
ουν περισσότερα όταν είναι με παρέα παρά όταν 
ψωνίζουν μόνοι τους;
         o Oι πιθανότητες διαζυγίου μειώνονται 
κατά 50% αν μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις δι-
αφωνίες μας; 
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Τίτλος: Η Συμβολή της Ελληνικής Γλώσ-
σας στην Παγκόσμια Ιατρική Ορολογία
Συγγραφέας:  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΡΗΓΑΤΟΣ
Σελίδες: 48
ΙSBN: 978-960-452-153-1
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 12.00 € 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές 
Εκδόσεις, τηλ. 210-6714371.

Τίτλος: Ο τελευταίος εραστής     
Συγγραφέας: Νικολάκη - Καλαμάρη Ειρήνη
Σελίδες:   336
ISBN:  978-960-364-492-7
Τιμή (με Φ.Π.Α.):  16.00 €

Συνοπτική Περιγραφή:
Ένας άντρας και δύο γυναίκες, κρατώντας ένα πακέτο χει-
ρόγραφα, επισκέπτονται τη γνώριμή τους συγγραφέα και 
της ζητούν να γράψει την ιστορία της ζωής τους. Το υπό-
σχεται και παρακολουθούμε γραμμένα σε πρώτο πρόσω-
πο, τα συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής τους, διεισδύο-
ντας σε απάτητους δρόμους της ύπαρξής τους. Παρά τα 
χωρίς έλεος χτυπήματα προχωρούν, ξεφεύγουν από τα δί-

χτυα του πόνου, της απογοήτευσης, της μοναξιάς 
και της άρνησης για ό,τι αποτελεί αυτό που λέγεται 
ζωή και με τη βοήθεια της μοναδικής ανθρώπινης 
παρουσίας, βγαίνουν σε δρόμους φωτεινούς, με 
την αποκρυσταλλωμένη σκέψη ότι υπάρχει κάτι 
πιο δυνατό από αυτά. Η αγάπη που ζει και παραμέ-
νει ακλόνητη στο πέρασμα των αιώνων.
Ένα βιβλίο κεντημένο με ιστούς ζωής. Ένα συγκλο-
νιστικό πορτρέτο τριών ανθρώπων, ενός άντρα και 
δύο γυναικών, που μια απρόβλεπτη μοίρα καθορί-
ζει τη ζωή τους κι η αντοχή τους 
φτάνει ως τα όρια της ανθρώπινης ψυχής.

Μια ιστορία της ζωής και της αγάπης που σώζεται κρεμασμένη 
στο χείλος ενός απύθμενου γκρεμού.

 

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828



HOMEOPATHY BOOKS

INTERNATIONAL ACADEMY  
OF CLASSICAL HOMEOPATHY

SUBSIDIARY OFFICE: (Academy)
Alonissos 37 005, North Sporades, Greece
Tel: 030 24240 65 142, Fax: +30 24240 65 147
E-mail: academy@vithoulkas.com
www.vithoulkas.com

ATHENS OFFICE
Center of Homeopathic Medicine S.A.
11, Fokeas Str., Athens 104 34, Greece 

Tel & Fax: 030 210 82 56 687
E-mail: koivith@otenet.gr

THE SCIENCE 
OF HOMEOPATHY

THE BERN 
SEMINARS

THE CELLE 
SEMINARS

MATERIA 
MEDICA VIVA

A NEW MODEL FOR
HEALTH AND DISEASE

HOMEOPATHY MEDICINE
FOR THE NEW MILLENIUM

By George Vithoulkas

6

4



10

7
8

9

Τίτλος: ΜΕΓΑΛΗ Ψυχιατρική ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Συγγραφείς: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σελ: 874
ΙSBN: 978-960-452-152-4
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 70.00 €

Ένα πραγματικά ηράκλειο εγχείρημα 
παρουσιάζεται από τον καθηγητή Ψυ-
χιατρικής Νικηφόρο Αγγελόπουλο και 
τις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις. Εγχείρημα 
που πηγαίνει πέραν από το ζητούμενο 
ενός λεξικού ψυχιατρικών όρων και 
εννοιών, όπως αρχικά ήταν η πρόθεση 
του έργου που ζητήθηκε από το Ελλη-
νικό Κολέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρι-
κής (ΕΚΑΨ). 
Το παρόν αποτελεί πραγματική εγκυ-
κλοπαίδεια, την πρώτη στον ελληνικό 
χώρο σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. 
Σ’ αυτήν παρουσιάζονται, επεξηγού-
νται και σχολιάζονται περισσότεροι από 2.500 ψυχιατρικοί 
όροι και έννοιες. Περιλαμβάνονται όροι από την Κλινική Ψυ-
χιατρική, την Κοινωνική Ψυχιατρική, την Ψυχοσωματική Ια-
τρική, την Βιοχημεία, την Ψυχοφαρμακολογία, τη Γενετική, τη 
Νευρολογία και Νευροχειρουργική, την Ενδοκρινολογία, την 
Επιδημιολογία, ενώ η κατεύθυνση της περιγραφής μη ψυχι-
ατρικών όρων είναι προς την ψυχιατρική ή ψυχολογική τους 
διάσταση. 
Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στους ψυχιάτρους. Γιατροί 
όλων των ειδικοτήτων μπορεί να ωφεληθούν από μια τέτοια 
εγκυκλοπαίδεια, ενώ ακόμη περισσότερο θα ωφεληθούν οι 
φοιτητές της ιατρικής και οι ειδικευόμενοι σε κάθε ειδικότητα, 
όπως επίσης ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, κοινωνι-
κοί λειτουργοί, νομικοί κ.ά.

Προετοιμάσου για τη στιγμή που θα 
μείνεις μόνος σου, φίλε μου
Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ
Ένα σημαντικό εγχείρημα αυτοενδοσκό-
πησης και αυτοκριτικής από την πλούσια 
νοσοκομειακή του θητεία επιχειρεί ο 
χειρουργός-συγγραφέας Σωτήρης Κορι-
τσιάδης στο βιβλίο αυτό που παρουσι-
άζουν οι ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις. Γραμ-
μένο με πολύ ρομαντισμό, αγάπη και 
νοσταλγία για το παρελθόν και με κεντρι-

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές 
Εκδόσεις, τηλ. 210-6714371.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 
τηλ. 210-6714371.

Τίτλος: ΠΕΣ ΜΟΥ ΣΟΦΙΑ          
Συγγραφέας: Ε. Τσιτσάμη 
Σελίδες: 48 
ISBN:  978-960-452-150-0
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 20.00 €

Τίτλος: Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
Συγγραφέας:  ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΗΣ
ΣΕΛ: 178
ΙSBN: 978-960-452-151-7
Τιμή (με Φ.Π.Α.): 15.00 € 

Το υπέροχα εικονογραφημένο βιβλίο 
αυτό από την βραβευμένη εικονογρά-
φο Κατερίνα Χαδουλού, γραμμένο με 
πολύ μεράκι και άφθονη αγάπη από την 
Παιδίατρο-Παιδορευματολόγο Έλενα 
Τσιτσάμη και επιμελημένο προσεκτικά 
από τη Διδάκτορα-Ψυχολόγο Εύη Γερ-
μενή, προσεγγίζει την ευαίσθητη ψυχή 
του παιδιού προσπαθώντας να καλύψει 
το χάσμα που υπάρχει με τον θεράποντα 
ιατρό, αλλά και να μετριάσει τον τρόμο 
που προκαλεί στα παιδιά η είσοδος στο 
νοσοκομείο και η εκτέλεση κλινικοερ-
γαστηριακών εξετάσεων. Προορίζεται 
κυρίως για παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγεί-
ας, αλλά και για τους γονείς τους που ψάχνουν να βρουν έναν 
τρόπο να απαλύνουν το ψυχολογικό πρόβλημα που συνοδεύει 
τη σωματική ταλαιπωρία των παιδιών τους.

κό θέμα την εφαρμογή της Ιατρικής προσπαθεί να ξεθάψει την 
πνευματική επικοινωνία. Κι ακόμα να γεφυρώσει το χάσμα της 
μοναξιάς που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος και ο γιατρός 
στην εποχή της υλιστικής νοοτροπίας που διανύουμε. Η αναφο-
ρά του σε συζητήσεις με συναδέλφους του κλάδου έχει σκοπό 
την ανάδειξη της ελεύθερης σκέψης και των συναισθημάτων του 
παρελθόντος. Χωρίς την υποκρισία του καθωσπρεπισμού και 
πάντοτε με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό οι συζητήσεις είχαν 
στόχο την αναζήτηση της αλήθειας μέσω της επιστήμης, έτσι 
ώστε όταν κατά την εκτέλεση του ιατρικού καθήκοντος βρεθεί 
κανείς κάποτε μόνος, να μην αισθάνεται την ανασφάλεια της μο-
ναξιάς.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΗΤΑ Ιατρικές 
Εκδόσεις, τηλ. 210-6714371.
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Συνοπτική Περιγραφή:
Ο Άδωνης πάλεψε σκληρά στη ζωή του. Γνώ-
ρισε την πείνα, την εξαθλίωση μα τα κατάφε-
ρε. Η αγάπη της Δανάης ήρθε να συμπληρώ-
σει την ευτυχία του. 
Μα τα σχέδια της μοίρας είναι πολύπλοκα, 
κι αδιαφορούν για τις επιθυμίες των ανθρώ-
πων. Σκιές από το παρελθόν ορθώθηκαν 
ξαφνικά μπροστά του αναγκάζοντάς τον να 
ντυθεί τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλεί-
ψει χωρίς εξήγηση την αγαπημένη του.
Η Δανάη έμεινε απελπισμένη να τον ψάχνει, 
ενώ εκείνος μόνος κι απογοητευμένος από 
τη δικαιοσύνη, βρέθηκε να παλεύει με τις 
συγκυρίες και τη μικρότητα των ανθρώπων. 
Θα τον βοηθήσει άραγε η νοερή συντροφιά της μεγάλης του 
αγάπης να ξαναβρεί τον παλιό του εαυτό, να γυρίσει και πάλι 
στις παλιές του αξίες της τιμιότητας και της καλοσύνης;

Ο συγγραφέας:
Ο Όμηρος Aβραμίδης γεννήθηκε στην Kύπρο, σπούδασε ελ-
ληνική και γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Aθηνών και 
εφαρμοσμένη γλωσσολογία στη Σορβόνη. 
Μέχρι το 1974 εργάστηκε ως καθηγητής στην κυπριακή μέση 
εκπαίδευση. Από το 1975 που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
ασχολείται αποκλειστικά με το χώρο του βιβλίου. Εργάστηκε 
ως μεταφραστής και επιμελητής βιβλίων, ως διευθυντής σύ-
νταξης σε εκδοτικές εταιρείες και ως αντιπρόσωπος ξένων εκ-
δοτικών οίκων στην Ελλάδα.
 Το μυθιστόρημα ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ εί-
ναι το δέκατο τρίτο βιβλίο του.

Εκδόσεις Διόπτρα, 
τηλ. 210 330 2828


