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(Claude Michel Clodion, Κόξε-άηπξνο, 18νο αη.) 
 

IANOS, ζημ “Παηάνη” ημο Βηβιημπωιείμο (ηαδίμο) 
Ο ΡΟΒΗΡΟ ΜΑΝΘΟΤΛΗ 

πανμοζηάδεη ημ 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ηεξ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ 
(Γκδ. Γνάμηαπ) 

Με πνμβμιέξ, από ηαηκίεξ ημο, ανπαίωκ παναδόζεωκ  

πμο επηβηώκμοκ ζηε ηθειία θαη ζηεκ Βναδηιία.    

Θ’αθηενώζεη ηα πνόζθαηα βηβιία ημο θαη ζα πνμβάιεη 

αθακένωηεξ εηθόκεξ ηεξ Αθνμδηζηαθήξ Ακαγέκκεζεξ ζηεκ Ιηαιία.  

Ομηιεηέξ μ Κώζηαξ Γεωνγμοζόπμοιμξ 
ε Μανία μύμπενη θαη μ Δεμήηνεξ Αιελάθεξ 

 

Η Μάκηα Παπαδεμεηνίμο ζα απαγγείιεη απθώ 
 

Σεκ Δεοηένα, 10 Mαΐμο 2010, Ώνα 7 μμ. 
ζην «Café» ηνπ Ηαλνύ 
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ΡΟΒΖΡΟΤ ΜΑΝΘΟΤΛΖ 
 

ΧΧΧΡΡΡΟΟΟΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΟΟΟ   

ΣΣΣΗΗΗ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΑΑΑΡΡΡΧΧΧΑΑΑΙΙΙΟΟΟΣΣΣΗΗΗΣΣΣΑΑΑ         
 

776 π.Υ.- 394 μ.Υ. 
 
 

Περίποσ  1.000 γεγονόηα,  πολιηικά,  πολεμικά, 
εμπορικά, καλλιηετνικά, θεαηρικά, αθληηικά κ.α. 

 
 

Περίποσ 2.000 ονόμαηα και 400 θεαηρικοί  
ζσγγραθείς  αναθέρονηαι, καθώς και οι 
δσναζηείες ηων γειηονικών τωρών, για 

ηο ίδιο τρονικό διάζηημα. 
 
 

                ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :   

             - ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ,  507  π.Υ. 
                   - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
          - ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ 
                 - ΔΟΡΣΔ, ΜΗΝΔ  

         - ΝΟΜΙΜΑΣΑ, METPA, ΣΑΘΜΑ 
                  - ΓΙΚΔ ΚΑΙ ΓΙΩΞΔΙ 
      -  ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΑΠΟΙΚΙΔ 
             - ΓΗΛΙΑΚΗ ΤΜΜΑΥΙΑ  
                  - ΠΑΡΣΗ  
                  - ΓΔΛΦΟΙ 
             - ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑ 
             - ΜΑΥΔ ΚΑΙ ΝΑΤΜΑΥΙΔ 
                  - ΓΔΙΣΟΝΙΚΔ ΜΟΝΑΡΥΙΔ 
                  - ΑΡΥΑΙΟ ΓΡΑΜΑ 
                  - ΓΔΝΔΑΛΟΓΙΚΟ ΓΔΝΣΡΟ ΣΩΝ ΑΛΚΜΔΩΝΙΓΩΝ 
                  - ΤΜΒΑΙΛΔΙ ΣΗ ΠΑΡΣΗ  
                  - INDEX ΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΩΝ     
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ΠΡΟΦΑΣΑ  ΒΙΒΛΙΑ του Ρ.ΜΑΝΘΟΤΛΗ 

           

Εκδ. ΙΑΝΟΣ                                Εκδ. ΕΞΑΝΤΑΣ 

 

 (Εξάντας)        

”Best-seller”                                                (Εκδ. ΠΥΛΗ) 
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        ΠΥΛΗ 

Aιγόκαιπορ 

      ΕΞΑΝΤΑΣ    

 

 

 

 Εκδ. Καστανιώτης 

 

 

“Best-seller” 
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Μερικές κρίσεις του Τύπου (κε ζύληνκα Απνζπάζκαηα) : 
  

 

ΕΞΩΚΔΑΟ, ΙΖΙΖΑΙΒΜΖ – 7 Ιξμόποακηα ηηπ ελλημιζηικήπ πεοιόδξρ 

«Φηινινγηθά άςνγε, ε κεηάθξαζε θαη ζεαηξηθόηαηε. Ο Μαλζνύιεο έρεη 

αίζζεζε ηεο ζεαηξηθήο αηάθαο, έρεη ξπζκό, γλσξίδεη ηε κεηαθξαζηηθή 
αλαινγία, πξάγκα πνπ δελ γλώξηδαλ νη πξνεγνύκελνη κεηαθξαζηέο» 
ΚΩΣΑ ΓΔΩΡΓΟΤΟΠΟΤΛΟ (ΣΑ ΝΔΑ) 
 

ΠΜ ΔΖΗΑΖΜΚ ΠΜΡ ΖΟΡΞΜΠΈΞΜΡ & ΠΜ ΖΟΞΑΕΘΜ-ΝΑΘΑΖΟΠΖΚΖΑΗΜ 
«Δηαθσηηζηηθό,  αλαιπηηθό, απνθαιππηηθό, όζν θαλέλα άιιν, γηα ην 

ζξίιεξ ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο Μ.Αλαηνιήο».  ΔΡΑΦΔΗΜ ΦΤΝΣΑΝΗΓΖ 
 

ΑΞΑΖΜ ΓΞΩΠΖΗΜ ΗΑΖ ΟΡΙΝΜΟΖΑΗΜ ΘΓΛΖΘΜΓΖΜ 
«Έξγν κε γλώζε, κε θηινινγηθή κεζόδεπζε, κε βηβιηνγξαθηθή 
πιεξόηεηα θαη, θπξίσο, κε ζπνπδαίν ιεμηθνγξαθηθό έλζηηθην….Ο 
Μαλζνύιεο έθαλε δνπιεηά επηζηεκνληθώο άξηηα, παηδαγσγηθώο εύιεπηε 
θαη ηαπηόρξνλα ειθπζηηθή….»               ΚΩΣΑ ΓΔΩΡΓΟΤΟΠΟΤΛΟ  
 

ΙΝΘΜΡΔ ΙΓ ΟΦΖΓΙΓΚΑ ΔΜΚΠΖΑ 
«Ελα θαηαπιεθηηθό νδνηπνξηθό ζηνλ Ακεξηθάληθν Νόην, ζηα γθέην όπνπ 
ν ζπγγξαθέαο έκπαηλε νπιηζκέλνο γηα λα βγεη δσληαλόο ή ζηηο θπιαθέο 
γηα λα ζπλαληήζεη κεξηθνύο από ηνπο θαιύηεξνπο bluesmen. Έλα  must. 
πνπδαία δνπιεηά.» ΓΗΑΒΑΕΩ-( blogspot)  
 

Ε REMINGTOΚ ΠΜΡ ΜΞΦΓΑ   

ΣΟ ΒΗΜΑ ηεξ ΚΤΡΙΑΚΗ: Γοωηική Ηξιμξκηημξζύμη  

 «Ο ζθελνζέηεο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο αθεγείηαη κε ηνλ ηξόπν ηνπ 
αζηπλνκηθνύ ζπγγξαθέα κηα αμηαλάγλσζηε ηζηνξία ζεμ θαη εγθιήκαηνο 
πνπ καο πείζεη. Μνινλόηη ην κπζηζηόξεκα είλαη απνιύησο αζηπλνκηθό ν 
Μαλζνύιεο δελ αλαπαξάγεη ηα γλσζηά ζηεξεόηππα. Με παηγληώδεο 
ύθνο επηρεηξεί λα εηζαγάγεη ηνλ αλαγλώζηε ζηνλ θόζκν ηεο 
ςπραλάιπζεο θαη ζηηο ζθνηεηλέο πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο 
ζεμνπαιηθόηεηαο. Με ηξόπν αλάιαθξν»      ΦΙΛΙΠΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΤ   
 

«Δηακαληάθηα: Έλα απξόβιεπην αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα «Η Remington 
ηνπ Οξθέα» γξακκέλν ή κάιινλ ζθελνζεηεκέλν από ηνλ Ρνβήξν 
Μαλζνύιε πνπ εμειίζζεη (κε ηδηαίηεξν ρηνύκνξ) ηελ πινθή ηνπ ζην 
Παξίζη. Έλα πηώκα ζην πνξηκπαγθάδ ηνπ απηνθηλήηνπ. Μηα Remington, 
πνπ αξρίδεη λα θάλεη ηνπ θεθαιηνύ ηεο: λα δίλεη νδεγίεο θαη λα γξάθεη 

απηνβνύισο!» ΥΡΖΣΟ ΗΑΦΚΟΤ,  

«Ζ Remington ηνπ Οξθέα θαηαθέξλεη λα δώζεη θάηη παξαπάλσ από έλα 
ζπλεζηζκέλν αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα. Απηό είλαη ε ςπραλάιπζε. Σν 
κπζηήξην είλαη εθεί. Σν έγθιεκα, επίζεο. Ζ αζηπλνκηθή έξεπλα, ε 
παξνπζία ηνπ επηζεσξεηή Μαξηηλέδ, έληνλε. ηηο δηαδξνκέο ηνπ κπαινύ. 
Δθεί βξίζθνληαη όια. Ζ παξαβαηηθόηεηα, ε εθεπξεηηθόηεηα, ν έξσηαο, ην 

ππνζπλείδεην.»  
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Η ΔΙΚΗ ΣΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ                                                                     
«Ο γλσζηόο ζθελνζέηεο θαη ζπγγξαθέαο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο καο 
κηιάεη κε ην δηθό ηνπ γιαθπξό ηξόπν γηα κηα ζεηξά από δίθεο όπνπ 
ζηξαηεγνί, δηθαζηέο, εηζαγγειείο, ζηδεξάδεο θαη έκπνξνη δνύισλ, 
Αζελαίνη πνιίηεο, απειεύζεξνη θαη δνύινη, δνινπιόθνη, ηεξόζπινη, 
ηξνκνθξάηεο, ηεληηκπόεδεο θαη «αθξνδεμηνί», κπιέθνπλ ζε έλα 
δηθαζηηθό θνπβάξη. Ζ πην ζπληαξαθηηθή δίθε ηεο αξραηόηεηαο θαη έλα 

αθόκα ζπλαξπαζηηθό βηβιίν από ηηο εθδόζεηο ΠΤΛΖ».  
 

«Πξαγκαηηθά, ν Αιθηβηάδεο ζνπ δηαβάδεηαη ζαλ αζηπλνκηθό. Καη νη 
¨δηάινγνη¨» αληάμηνη ηνπ Λνπθηαλνύ (άιινο έλαο ζπγγξαθέαο πνπ αμίδεη ηελ 
εκπλεπζκέλε πξνζνρή ζνπ). ΄επραξηζηώ ζεξκά θαη ζε ζπγραίξσ».      

 Γξάθεη ν Bertrand BOUVIER, Γιιεκηζηήξ Καζ. Πακεπηζηεμίμο ηεξ Γεκεύεξ 
 

ΑΠΦΩ, ε Λέζβηα Νηεξκπεληέξηζζα                                                                           

«Ο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο καο παξνπζηάδεη όρη κόλν κηα βηνγξαθία ηεο 
κεγαιύηεξεο πνηήηξηαο ησλ αηώλσλ, αιιά θαη εξκελεπκέλα -ιέμε ιέμε- 
ηα ζσδόκελα απνζπάζκαηα πνηεκάησλ ηεο - γξακκέλα κε κηα γιώζζα 
νηθεία θαη ίζσο αιαληάξηθε- πξνηνύ επηρεηξήζεη κηα δηθή ηνπ πνηεηηθή 

απόδνζε»   
 

ΠΜ ΗΞΑΠΜΟ ΠΕΟ ΠΕΘΓΜΞΑΟΕΟ 
«πληζηώ ηελ άκεζε αγνξά ηνπ βηβιίνπ από ην πξώην βηβιηνπσιείν,  
γηαηί όινπο καο αθνξά ε ηειεόξαζε.  Καη γηαηί ν Μαλζνύιεο είλαη ν 
αξκνδηόηεξνο λα κηιήζεη γηα ηελ όιε πξνβιεκαηηθή ησλ κέζσλ καδηθήο 
επηθνηλσλίαο. θελνζέηεο, δειαδή δεκηνπξγόο, δάζθαινο, δειαδή 
ζεσξεηηθόο, νξγαλσηήο πξνγξακκάησλ καθξνπξόζεζκσλ πξννπηηθώλ 
ζην εμσηεξηθό. Σα μέξεη όια θαη από πξώην ρέξη. Καη κπνξεί θαη λα ηα 
πεη ζε αλζεξό ειιεληθό ιόγν».  ΚΩΣΑ ΣΑΜΑΣΗΟΤ (ΣΑ ΝΔΑ ) 
 

«Να έλα εθπιεθηηθό βηβιίν πνπ θπθινθνξεί ζηελ πην θαηάιιειε ζηηγκή. 
Ο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο έρεη ηηο ζεσξεηηθέο, πξαθηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη 
θνηλσληνινγηθέο γλώζεηο, ήηαλ ν άλζξσπνο πνπ ρξεηαδόηαλ ε 
κεηαρνπληηθή Ειιάδα γηα λα αλακνξθώζεη ηελ ηειεόξαζή ηεο. Μαο δίλεη 
έλα ζπηλζηξνβόιν, ζε δσληαλό ύθνο γξακκέλν βηβιίν πνπ θπξηνιεθηηθά 
καο εθπιήζζεη κε ηηο γλώζεηο ηνπ, ησλ νπνίσλ δελ θάλεη επίδεημε ν 
ζπγγξαθέαο αιιά ηηο δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε ζαλ θιεηδηά γηα λα 
θαηαιάβεη θαιύηεξα ην ζέκα…. Σν θεθάιαην πάλσ ζην «Φαηλόκελν ηνπ 
Εζληθηζκνύ ζηνλ ειιεληθό ρώξν» είλαη έλα δνθίκην πνπ ζα είρε ηε ζέζε 
ηνπ ζ’ έλα  νπνηνδήπνηε αθαδεκατθό πεξηνδηθό πνιηηηθήο επηζηήκεο»  
πήιηνο ΠΑΠΑΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ (Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο) 
 

ΠΜ ΕΙΓΞΜΘΜΓΖΜ ΠΜΡ ΓΙΦΡΘΖΜΡ ΔΖΑΟΙΜΡ 

«Σα ειεθηξνληθά ζπξξηθλώλνπλ ηε κλήκε. Ο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο 

έξρεηαη λα θαιύςεη απηό ην θαηλό κ΄έλα πνιιαπιά ρξήζκν κπνύζνπια. 
Ο Ρνβήξνο Μαλζνύιεο , κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ιζηνξία πνπ αγγίδεη ηα 
όξηα ηεο εκκνλήο - όρη κνλάρα ζηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα πνπ γύξηζε- 
πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα ραξηνγξαθήζεη ηνλ ειιεληθό δηραζκό θαη λα 
εληνπίζεη –σο άιινο αξραηνιόγνο ζην Νείιν- πνύ αθξηβώο βξίζθνληαη 

νη πεγέο ηνπ».  ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΠΟΤΛΟ (ΤΑ ΝΕΑ- Βιβλιοδρόμιο)  
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε  : 

ΙΑΝΟΣ (Μαρία ούμπερη)  
 

as_art3@ianos.gr 
 

210-3217406 
 

ΡΟΒΗΡΟΣ ΜΑΝΘΟΥΛΗΣ 

r.manthoulis@gmail.com  
 

00 33 1 47079349 
(Από ηις 4 Μαΐοσ : 210-8652445) 
 
Η μεηάθραζη ηης ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΗ από ηον Ρ. Μανθούλη και ηα 

ζτόλια βρίζκονηαι ζηο site   http://www.scribd.com/manthoulis   και 

είναι ζηη διάθεζη ηοσ αναγνωζηικού  κοινού για προζωπική τρήζη. 
 
Περιζζόηερες πληροθορίες για ηον ζσγγραθέα βρίζκονηαι ζηην 

ιζηοζελίδα   http://manthoulis.wordpress.com/  . 
 

Μια ζσλλογή από 30 ηαινίες ηοσ Ρ. Μανθούλη βρίζκεηαι ζηην 
ιζηοζελίδα :   www.greece.onlinefilm.org   (Επιλέξτε : Editor’s Page και 
ROVIROS MANTHOULIS COLLECTION). 
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