
Κατάλογος Βιβλίων 
των Εκδόσεων Ars Poetica

Δημήτρης Παπαστεργίου
Η τράπουλα του καλοκαιριού

52 ποιήματα για το καλοκαίρι, 
τον έρωτα, τις αναμνήσεις, την 
μυθολογία, τις μύχιες σκέψεις 
του ποιητή...

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN: 978-960-93-3875-2

Ηλίας Δεληκυριακίδης
Τα ποιήματα των 5 π.μ.

Ποιήματα για τον έρωτα, τη 
χαμένη αθωότητα, το θάνατο, 
που γράφτηκαν στις 5 π.μ. και 
διαβάζονται όλες τις ώρες.

Τιμή : 9 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-0-8

Δημήτρης Παπαστεργίου
Furor Scribendi

Μανία για γραφή: Μια συλλο-
γή σύντομων ποιημάτων και 
μικρών πεζών που επιφυλάσ-
σουν εκπλήξεις.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN: 978-618-80195-1-5

Νίκος Κυριακίδης
Δρόμοι με ματωμένα γόνατα

Ποιήματα ιστορικά και επίκαι-
ρα, προσωπικά και κοινωνικά 
σαν τα παιδιά με τα ματωμένα 
γόνατα στις αλάνες.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-5-3

Στέλλα Κωνσταντίνου
Αποστασία

Ποιήματα των καθημερινών 
πραγμάτων που μοχθούν και 
επιβιώνουν ανάμεσα στην κα-
θημερινότητα και τη μαγεία 
της τέχνης.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-2-2

Βάσω Ραπτογιάννη
Η γάτα που ερωτεύτηκε το συγγραφέα

Διηγήματα με νεανική φρε-
σκάδα και ενθουσιασμό για τον 
έρωτα και τα προβλήματα των 
ανθρώπων της μεγάλης πόλης.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-4-6

Βάλη Τσοτουλίδου - Ψιακή
Τρίτων, ο μικρός αστερίας ταξιδεύει

Παιδικό παραμύθι με τον Τρί-
τωνα τον μικρό αστερία που 
θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο 
της στεριάς.

Τιμή: 10 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-3-9

Αλέξης Αντωνόπουλος
Σκοτάδι

Η πρόζα συναντάει την ποίη-
ση μέσα από αποκαλύψεις και 
μυστικά, αλήθεια και ψευ-
δαισθήσεις, στην αναζήτηση 
ενός σκοτεινού μυστικού.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN 978-960-93-4999-4

Αποστόλης Κυριακούλης
Σιωπηλή Επανάσταση

Ποιήματα μιας σιωπηλής 
επανάστασης με σουρεαλιστι-
κές πινελιές, γεμάτα με ανα-
πάντεχες εικόνες.

Τιμή: 9 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-8-4

Σωτήρης Γάκος
Επί σκηνής

Ποιήματα επί σκηνής για το 
θέατρο, τον ηθοποιό, τον θε-
ατή και τον ευαίσθητο ψυχι-
σμό τους.

Τιμή: 7 ευρώ
ISBN 978-618-80195-7-7

Στέλλα Τσίγγου
Η ώρα που το ‘σκασε

Παιδικό παραμύθι για την 
ώρα που θέλησε να ξεφύγει 
από τη ροή του χρόνου και να 
ζήσει ελεύθερη.

Τιμή: 10 Ευρώ
ISBN 978-618-80195-6-0
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Οι εκδόσεις:
Οι εκδόσεις Ars Poetica ξεκίνησαν τον Γενάρη 

του 2012 και μέχρι στιγμής δραστηριοποιούνται 
στις θεματικές κατηγορίες της Ελληνικής Ποίη-
σης, του Διηγήματος και του Παιδικού Βιβλίου. 

Η προσεγμένη τυπογραφία και αισθητική σε 
συνδυασμό με τα προσεκτικά διαλεγμένα κείμενα, 
προσδίδουν στα βιβλία των εκδόσεων μας το ιδιαί-
τερο εκείνο στυλ, ώστε να μπορούν να προσφέρουν 
στον αναγνώστη μια καινούργια και ξεχωριστή 
αναγνωστική εμπειρία. 

Οι εκδόσεις μας πιστεύουν και υποστηρίζουν τις 
νέες φωνές της λογοτεχνικής πραγματικότητας, 
συστήνοντας στο αναγνωστικό κοινό νέους, αξιό-
λογους συγγραφείς και ποιητές σε μια εποχή που 
αναζητά φρέσκιες ιδέες και καινούργιες διεξόδους.

Το Λογοτεχνικό Καφενείο:
Το Λογοτεχνικό Καφενείο (http://logocafe.

blogspot.gr) είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό των 
εκδόσεων Ars Poetica. Στο Λογοτεχνικό Καφενείο, 
που ανανεώνεται καθημερινά, μπορείτε να βρείτε 
αφιερώματα σε νέους και καταξιωμένους έλληνες 
ποιητές, αφιερώματα στην ευρωπαϊκή και παγκό-
σμια λογοτεχνία και νέα των εκδόσεών μας. Για 
συνεργασίες μπορείτε να μας στέλνετε με ένα απλό 
mail στο mactom1980@gmail.com

Οι εκδόσεις στο Διαδίκτυο
Επισκεφτείτε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο και 

ενημερωθείτε άμεσα για τις νέες εκδόσεις μας:
http://www.facebook.com/EkdoseisArsPoetica
http://ekdoseis-arspoetica.blogspot.gr/

Για τους βιβλιοπώλες:
Για παραγγελίες βιβλίων επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο τηλ. 697 2549100 ή με ένα 
απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στο mactom1980@
gmail.com


