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Anlatılan 
Şehrin Hikâyesidir!

Εκδόσεις για την Πόλη, 
τη Ρωμαίικη κοινότητα και τους 

Πολίτες του κόσμου



Bağımsız bir yayınevi olan istos, İstanbul Rum topluluğunun parçası kurucularının kişi-
sel inisiyatifiyle, Rumların ve şehrin tarihi, kültürü ve hayatına dair çalışmalara bir katkı 
koymak, on yıllarca kesintiye uğramış bir yayın geleneğini canlandırmak ve ‘nostalji’yle 
yetinmemek, nostaljiyi halihazırda devam eden pratikle ikame etmek amacıyla 2011’de 

vücut buldu.

Tanıklıklar, Politika Historika, Elenika dizileriyle Türkçe, Yunanca-Türkçe ve Yunanca eserleri oku-
yucularla buluşturmayı hedefliyoruz.  Bir yandan “temel” nitelikte kitaplarla artık tarihi bir vesi-
ka sayılabilecek metinleri Türkçeye kazandırırken, bir yandan da İstanbul’da günümüzde üreti-
len Türkçe ve Yunanca edebi ve akademik çalışmaları ilginize sunacağız.

Rum topluluğunun sahip olduğu birikim ve parçası olduğu –tüm bileşenleriyle– Türkiye toplu-
muna dair araştırmalardan yola çıkarak Balkanlar ve Ortadoğu’daki azınlık fenomenine doğru 
genişletmek arzusunda olduğumuz çabamızı, sizin de gerek okur ve gerekse de yazar olarak 
katkı ve desteklerinizle sürdürmek umudundayız.



Ο ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος «ιστός» ιδρύθηκε to 2011 με πρωτοβουλία μελών της 
Ρωμαίικης κοινότητας της Πόλης και βασικό στόχo την προώθηση έργων σχετι-
κών με την Πολίτικη ιστορία, τον πολιτισμό και το σύγχρονο αστικό βίο.  Αναβι-
ώνοντας μια πλούσια, εγχώρια, εκδοτική παράδοση ύστερα από διακοπή μισού 

περίπου αιώνα ο «ιστός» φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το υπάρχον «πνεύμα νοσταλγίας» 
για τους Ρωμιούς με μια ουσιαστική και σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Μέσα από τις σειρές Tanıklıklar (Μαρτυρίες), Politika Historika (Πολίτικα Ιστορικά), και Elenika 
(Ελληνική Λογοτεχνία), ο «ιστός» ειδικεύεται στην έκδοση έργων στα ελληνικά, τα τουρκικά 
καθώς και σε δίγλωσσες εκδόσεις. Σκοπός μας είναι  να καταστήσουμε προσβάσιμα στο 
τουρκόφωνο αναγνωστικό κοινό κλασικά έργα της νεοελληνικής γραμματείας, πρωτογε-
νείς ιστορικές πηγές αλλά και σχετικά ακαδημαϊκά πονήματα.  

Βασισμένοι στα πνευματικά αποθέματα της Ρωμαίικης κοινότητας, της ευρύτερης Τουρκι-
κής κοινωνίας και των επί μέρους μειονοτικών της ομάδων, σκοπεύουμε να επεκτείνουμε, 
μέσω των εκδόσεών μας, το ενδιαφέρον για το μειονοτικό φαινόμενο όπως αυτό βιώνεται 
στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε στην συμβολή σας ως αναγνώστες και ως 
συγγραφείς στην προσπάθεια μας αυτή. 



Fahişe Çika, Thomas Korovinis
Çeviren: Frango Karaoğlan

Eftalya (namı diğer Çika)  ailevi ve tarihi şartların İstanbul’a getirdiği “bir Anadolu kızı.” Burada yaşa-
dığı çeşitli serüvenlerden sonra Galata genelevlerinin sakini olmaya kadar varan ‘anonim’ hayat öykü-
sünü İstanbullu Rumların yerel söyleyişleri, çeşitli Türkçe deyimler ve Pontusça kelimelerden oluşan 
zengin dilinden dinliyoruz.

Eftelya’nın hikâyesinin içinde çağdaş Türk-Yunan tarihinin birçok mihenktaşı beliriyor ve İstanbul’un 
son yüzyılının toplumsal hayatının karakteristik figür ve olayları önümüze seriliyor.

Dizi: Tanıklıklar
Dil: Türkçe
Mayıs 2012
72 sayfa, 12x16,5 cm

Φαχισέ Τσίκα, Θωμάς Κοροβίνης
Μετάφραση: Φραγκώ Καράογλαν

Το αφήγημα «Φαχισέ Τσίκα» στηρίζεται στην προφορική μαρτυρία μιας ηλικιωμένης γυναίκας από 
την Κερασούντα του Πόντου, της Ευθαλίας, και παρακολουθεί την κατατρεγμένη ζωή της από τα 
συνταρακτικά πολεμικά γεγονότα στη Μαύρη Θάλασσα των αρχών του αιώνα μέχρι την κατά-
ληξή της –έπειτα από πολλές περιπέτειες- στα μπορντέλα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. 
«Φαχισέ» στα τουρκικά σημαίνει «ιερόδουλος». «Τσίκα», δηλαδή κοπέλα, είναι το παρατσούκλι που 
έδωσε στην Ευθαλία ο Σπανιόλος αγαπημένος της.

Σειρά: Tanıklıklar 
Γλώσσα: τουρκικά 
Μάιος 2012
Σελίδες: 72, 12x16,5 cm



Çileci-Tanrının Kurtarıcıları, Nikos Kazancakis
Çeviren: Harun Ömer Tarhan

Çileci [Asketik] birçokları için, gezgin Kazancakis’in metafizik yolculuğu ya da elinizdeki Türkçe-Yunan-
ca çiftdilli baskının arkakapağında alıntıladığımız üzere yazarın mezartaşındaki yazıtı da içermekte ol-
ması nedeniyle yaşam felsefesini dile getirdiği yapıtı olarak görülmektedir. Bununla beraber 1909 yılın-
da Henri Bergson’un gözetiminde tamamladığı doktora tezi Friedrich Nietzsche, Hukuk ve Devlet Felsefesi 
Üzerine’nin konusu olan ve Aleksis Zorbas’ın Yaşamı ve Dünya Görüşü adlı ünlü eserinin önsözünde belirt-
tiği üzere yaşamındaki en derin ayak izlerine iye dört kişiden –ötekiler Homeros, Bergson ve Zorbas– 
biri olan Nietzsche’nin Törenin Soykütüğü Üzerine adlı yapıtının “Çileci Ülküler Ne Demektir?” başlıklı 
üçüncü bölümüne Kazancakis’in yerelliği içerisindeki kişisel yanıtı olarak da okunabilir.

Dizi: Elenika
Dil: Yunanca-Türkçe
Mayıs 2012
160 sayfa, 12x19,5 cm

Ασκητική-Salvatores Dei, Nίκος Καζαντζάκης
Μετάφραση: Χαρούν Ομέρ Ταρχάν

Η κλασική πραγματεία-μανιφέστο του Νίκου Καζαντζάκη, ταυτισμένη στο νού των περισσοτέρων 
με την επιτύμβια επιγραφή «δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος», παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά σε δίγλωσση έκδοση με παράλληλο κείμενο στα ελληνικά και τα τουρκικά. Το έργο 
μπορεί να θεωρηθεί και ως προσωπική απάντηση και εφαρμογή της Νιτσεϊκής φιλοσοφίας στο 
ελληνικό πνευματικό γίγνεσθαι, και συγκεκριμένα της τρίτης πραγματείας του έργου «Γενεαλογία 
της Ηθικής», με τίτλο «Τί σημαίνει το ασκητικό ιδεώδες;». Ο Νίτσε απασχόλησε άλλωστε τον 
Καζαντζάκη ήδη από τη διδακτορική του διατριβή, εκπονημένη το 1909 υπό την επίβλεψη του 
Ανρί Μπερξόν, με τίτλο «ὁ Φρειδερίκος Νίτσε ἐν τῇ Φιλοσοφίᾳ τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Πολιτείας». 
Παράλληλα στην εισαγωγή του στο έργο «o Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», ο Καζαντζάκης 
αναγνωρίζει ότι, μαζί με τον Όμηρο, τον Μπερξόν και τον Ζορμπά, ο Νίτσε αποτέλεσε μία από τις 
βαθύτερες επιρροές για την πνευματική του συγκρότηση.

Σειρά: Elenika 
Γλώσσα: ελληνικά-τουρκικά 
Μάιος 2012
Σελίδες 160, 12x19,5 cm



İstanbul Rumları-Bugün ve Yarın, Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği
Çevirenler: Anna Maria Aslanoğlu, Foti Benlisoy, Yorgo Benlisoy

2006 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen “İstanbul Buluşması” başlıklı konferans, tüm katılımcıla-
rının vicdanında Rum topluluğunun geleceğiyle ilgili bir köşe taşı oluşturduğu kanaatini yerleştirdi. 
Cemaatin günümüz sorunlarından hareketle eğitim, örgütlenme ve vakıflar gibi meseleler, akademis-
yenlerce sempozyum için hazırlanmış çalışmalarla irdelendi. Konferans, Rumlar arasındaki dar bir 
çevrede tartışılabilen sorunların daha geniş ortamlarda da açıkça masaya yatırılabileceğini gösterdi. Bu 
derleme, İstanbul Rum azınlığının geçmiş ve güncel sorunları üzerine oldukça kapsamlı bir çalışma. İs-
tanbul Rumlarını sadece bir tarih nesnesi olarak değil, yaşayayan, canlı bir topluluk olarak da ele alıyor. 
Konferansa sunulmuş tebliğ ve çalışmaların Türkçeye kazandırılması, sadece tarihçilerin ya da siyaset 
bilimcilerin değil, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve bütün Türkiye toplumunun Rum azınlık 
konusunda içeriden bilgi sahibi olmasına hizmet edecektir. 

Dizi: Politika Historika
Dil: Türkçe
Mayıs 2012
370 sayfa, 16x24 cm

Οι Ρωμιοί της Πόλης– Το Παρόν και το Μέλλον, Σύλλογος Αποφοίτων Ζωγραφείου
Μετάφραση: Άννα Μαρία Ασλάνογλου, Φώτης Μπενλισόι, Γιώργος Μπενλισόι

Το συνέδριο «Συνάντηση στην Πόλη», τον Ιούλιο του 2006, καταγράφηκε στη συνείδηση όλων όσων 
συμμετείχαν σ αυτήν ως ένα ορόσημο στην πορεία της μειονότητας. Μέσα από έναν ορίζοντα με-
λέτης των σύγχρονων ζητημάτων της Κοινότητας, μέσα από επιστημονικές έρευνες για τη δημο-
γραφία, την εκπαίδευση, την οργάνωση και το βακουφικό, που έγιναν ειδικά για το Συνέδριο από 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, διερευνήθηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον. 
Φάνηκε πως θέματα που, για χρόνια, αποτελούσαν μια συζήτηση σε κλειστό κύκλο, μπορούσαν να 
συζητηθούν δημόσια και να κατανοηθούν καλύτερα. Κατέστη προφανές ότι η συζήτηση για το μέλ-
λον σήμαινε συζήτηση για τα πολλά -κοινωνικά, πολιτικά, αλλά και δικά μας κακώς κείμενα- που 
έπρεπε να αλλάξουν. Ότι λύσεις υπάρχουν. Η συλλογή αυτών των πρακτικών είναι το επιστέγασμα 
μιας προσπάθειας δύο και παραπάνω χρόνων, και το αποτέλεσμα της πεποίθησης της Οργανωτικής 
Επιτροπής ότι έπρεπε να καταγραφούν σε έναν τόμο όσα ειπώθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου για 
το παρόν και το μέλλον των Ρωμιών. Η μετάφραση των πρακτικών στα Τουρκικά αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία στο πλαίσιο της εξοικείωσης της ακαδημαϊκής και δημοσιογραφικής κοινότητας, των ακτι-
βιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευρύτερης Τουρκικής κοινωνίας με τα πραγματικά προ-
βλήματα της Ρωμαίικης μειονότητας.

Σειρά: Politika Historika
Γλώσσα: τουρκικά 
Μάιος 2012
Σελίδες: 370, 16x24 cm



Fener, Balat ve Ayvansaray Gezisi, Aleksandros Massavetas

İngilizce ve Yunanca yayımlanmış ve alanında oldukça takdir toplayan Gaiplerin Şehri: İstanbul kitabının 
yazarı Massavetas bu kez bizi Yedi Tepeli Şehrin tarihi üç mahallesinde bir gezintiye çıkarıyor: ünü 
cihana yayılmış okulları, ayazmaları, kiliseleri ve Patrikleriyle Helenizmin mazide ulusal, lakin bugün 
ve daima ruhani ışığı Fener; efsanevi Rum tavernaları ve yüzyıllara yayılan tarihe sahip Yahudi mahal-
leriyle Balat; Bizans mirası  ve tarihten hâlâ silinememiş ikonlarıyla Vlaherna. Bu kitap bize zaman ve 
mekân içinde rehberlik ediyor; bir yandan anıt niteliği taşıyan mimarinin ayrıntılı bir anlatısını sunar-
ken, bir yandan da Haliç kıyılarına o müstesna karakterini veren muhtelif etnik ve dini toplulukların 
içiçe girmiş sosyal tarihinden kesitler sunuyor. Massavetas, Rum mirasını ve bu mirasın somut ve soyut 
yapıtları etrafına kümelenmiş Rum mahallerinin tarihini kâğıda yerleştirdikten sonra, bu mirası Rum-
ların ilişkide oldukları diğer kültürel topluluklarla derinlemesine ilişkilerini de içine katarak sarmalıyor 
ve Bizans’tan günümüze kadar İstanbul şehir hayatını tanımlayan “harmanı” bizlere sunuyor, bir nefes 
çekmemiz için...

Dizi: Politika Historika
Dil: Yunanca
Haziran 2012
250 sayfa, 15x21cm

Διαδρομές στο Φανάρι, τον Μπαλατά και τις Βλαχέρνες, Αλέξανδρος Μασσαβέτας

Μετά την καταξιωμένη «Πόλη των Απόντων» ο Αλέξανδρος Μασσαβέτας ξεναγεί τον αναγνώστη, 
βήμα προς βήμα, σε τρεις από τις ιστορικότερες γειτονιές, της Επταλόφου: το Φανάρι, το πνευματι-
κό και εθνικό κέντρο του Ελληνισμού με τις εκκλησίες του, τα Πατριαρχεία και τα φημισμένα σχο-
λεία του· τον Μπαλατά με τις εβραιογειτονίες του και τις θρυλικές, Ρωμαίικες ταβέρνες και τέλος 
τις Βλαχέρνες με  το μακραίωνο βυζαντινό παρελθόν και τον αέναο συμβολισμό τους. Πρόκειται 
για ένα οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο, μια ανασκόπηση των μνημείων και της δαιδαλώδους 
κοινωνικής ιστορίας των διαφορετικών πληθυσμών που διαμόρφωσαν τον αστικό ιστό των γειτο-
νιών του Κερατίου. Έμφαση δίνεται στα ρωμαίικα μνημεία και την ιστορία των τοπικών ρωμαίικων 
κοινοτήτων, πάντοτε όμως υπό το πρίσμα της ένταξής τους στο γενικότερο καλειδοσκόπιο της πο-
λυπολιτισμικής κληρονομίας της Πόλης από τη  βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα.

Σειρά: Politika Historika
Γλώσσα: ελληνικά 
Ιούνιος: 2012
Σελίδες: 250, 15x21cm



Sırra Ermek-Ortodoks Hıristiyanlığa Güncel Bir Bakış, Patrik Hazretleri I. Bartholomeos
Çeviren: Hakan Gürel

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, dünya üzerine yayılmış Ortodoks Kiliselerinin birliğinin bir sim-
gesidir. Özellikle –ona “Yeşil Patrik” ünvanını kazandıran– doğayı koruma mücadelesi ve Hıristiyan 
mezhepleri, İslam dünyası ve diğer dini gruplarla diyaloga ön ayak olmasıyla tanınır. 

İçtenlik ve derin bir bilgiyle kaleme alınan Sırra Ermek, Ortodoks Hıristiyanlığın zengin kültürünü nur-
landırıyor. Patrik Hazretleri, iki bin yıllık tarih içinde takip ettiği izlerle ruhaniyet ve doktrini  keşf, 
ve ibadet ve sanatı izah ediyor. Ve her şeyden önemlisi ifade özgürlüğü, insan hakları, sosyal adalet, 
küreselleşme, milliyetçilik ve savaş gibi güncel tartışmalara Ortodoks Hıristiyanlık üzerinden bir bakış 
sunuyor. Sırra Ermek geçmişi geçmişte bırakmayanlar için feyz alınacak bir metin.

Dizi: Politika Historika
Dil: Türkçe
Haziran 2012
260 sayfa, 15x21 cm

Συνάντηση με το Μυστήριο-Μια σύγχρονη ανάγνωση της Ορθοδοξίας 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Μετάφραση: Χακάν Γκιουρέλ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποτελεί σύμβολο ενότητας όλων των ανά την υφήλιο Ορθοδόξων. 
Με την πολυσχιδή δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος κέρδισε τον τίτλο του «Πράσι-
νου Πατριάρχη» ενώ πρωτοστατεί εδώ και δεκαετίες στον δια-θρησκευτικό διάλογο και την συνεν-
νόηση μεταξύ των Χριστιανικών Εκκλησιών.

Συνδυάζοντας ένα άμεσο, προσωπικό ύφος με πολυμάθεια και εμπεριστατωμένη αναφορά στην 
πηγές το έργο αναλύει τον Ορθόδοξο πολιτισμικό πλούτο, τις μακραίωνες ιστορικές του ρίζες, την 
πνευματικότητα και δογματική του συγκρότηση,  με διαφωτιστικές αναφορές στις Λειτουργικές και 
Καλλιτεχνικές του εκφάνσεις. Εξίσου σημαντική είναι η σύνδεση της Ορθοδοξίας με σύγχρονα ηθι-
κά και κοινωνικά θέματα όπως η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
παγκοσμιοποίηση, ο εθνικισμός και ο πόλεμος.

Σειρά: Politika Historika
Γλώσσα: τουρκικά
Ιούνιος: 2012
Σελίδες: 260, 15x21 cm



Filotheos’un Uğraşları, Nikaloas Mavrokordatos
Çeviren: Ekin Dedeoğlu

Ünlü Fener Beyi, Bab-ı Âli Büyük Tercümanı ve daha sonra Eflâk ve Boğdan Beyi Nikolaos 
Mavrokordatos’un (1670-1730) eseri. 1800’lerde Grigorios Konstanta tarafından yazarının ölümünden 
sonra yayımlandı. Aristocu etiğin bariz etkilerini taşımasının yanı sıra eser Yunan aydınlanmasının ilk 
işaretlerini vermektedir. Osmanlı döneminin olduğu kadar Modern Yunan edebiyatının da ilk romanı 
kabul edilir.

Dizi: Politika Historika
Dil: Eski Yunanca-Türkçe
Eylül 2012
164 sayfa, 12x16 cm

Φιλοθέου Πάρεργα, Νικόλαος Μαυροκορδάτος
Μετάφραση: Εκίν Ντεντέογλου

Έργο του μεγαλώνυμου Φαναριώτη, Μέγα Δραγουμάνου της Πύλης και μετέπειτα Ηγεμόνα της 
Βλαχίας και της Μολδαβίας Νικόλαου Μαυροδκορδάτου (1680-1730) το οποίο εκδόθηκε post-mortem, 
στα 1800, από τον Γρηγόριο Κωνσταντά. Εκτός από τις εμφανείς επιρροές της Αριστοτελικής ηθικής 
το έργο αποτελεί προάγγελλο του Νεο-ελληνικού Διαφωτισμού και συγχρόνως θεωρείται το πρώτο 
μυθιστόρημα τόσο της Οθωμανικής περιόδου όσο και της Νεο-ελληνικής γραμματείας.

Σειρά: Politika Historika 
Γλώσσα: αρχαΐζουσα ελληνική-τουρκικά 
Σεπτέμβριος 2012
Σελίδες: 164, 12x16 cm



Türkçe ve Yunanca Ortak Kelimeler, Terimler ve Atasözleri, Herkül Millas

4.600 Türkçe ve Yunanca ortak kelime ve bir düşünce ve ifade dışa vurumu olan atasözleri ve mecazi 
anlamlara imkân veren terimlerden oluşan bu liste kitap, Millas Ankara’da Yunanca, Rodos’ta ise Türkçe 
dersleri verirken öğrencileri için aynı oranda yararlı bir kaynak oldu. “Öteki” dili öğrenmeye çalışanlar 
çok kısa sürede binlerce kelimeyi öğrendi, zira yapmaları gereken tek şey ortaklıkları keşfetmekti. Bin-
lerce ortak kelimenin varlığı bize insanların ortak değerleri paylaştıkları bir geniş çevrede yaşadıklarını 
hatırlatıyor. Ulusal kompartımanlar ve ulusal özellikler aslında görecelidir; hatta çok görecelidir.

Dizi: Elenika
Dil: Yunanca-Türkçe
Eylül 2012
156 sayfa, 16x12 cm

Κατάλογος Κοινών Ελληνικών και Τουρκικών Λέξεων, Εκφράσεων και Παροιμιών Ηρακλής Μήλ-
λας

Το βιβλίο παρουσιάζει τις 4.600 και πλέον λέξεις και εκφράσεις που μοιράζονται οι δύο γλώσσες, 
αποτυπώνοντας, παράλληλα, «κοινές νοοτροπίες». Έχοντας για χρόνια διδάξει ελληνικά στην 
Άγκυρα και τουρκικά στη Ρόδο, ο συγγραφέας συνοψίζει τις κοινές ελληνο-τουρκικές λέξεις σε 
έναν κατάλογο που μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει την 
γλώσσα του παραδοσιακού «Άλλου». H ύπαρξη χιλιάδων κοινών λέξεων παραπέμπει φυσικά στην 
ύπαρξη κοινών συναισθημάτων και υπενθυμίζει ένα παρελθόν συνύπαρξης σε μια ευρύτερη γεω-
γραφία. Καταδεικνύουν έτσι την στενή συγγένεια των εθνικών κατηγοριών και χαρακτηριστικών.

Σειρά: Elenika 
Γλώσσα: ελληνικά-τουρκικά 
Σεπτέμβριος 2012
Σελίδες: 156, 16x12 cm



Sürüncemeler & Yokuş Aşağı Gözü Kapalı, Hristos Anagnostopulos

Peder Dositheos (Hristos) Anagnostopulos’un İstanbul’un Rumları Üçlemesi’nin son kitabı: 
Sürüncemeler&Yokuş Aşağı Gözü Kapalı. Hikâyemizin son bölümünde 60’lı yıllardan 90’lı yıllara kadar 
uzanan bir zaman çizgisinde Atina’dayız; burada kahramanımız Dimitris Galinos, 1964’te Yunan uyruk-
luların İstanbul’dan sınır dışı edilmesinden sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya çalışıyor. Yazarımız 
64 kuşağının yaşadığı sendromlar, çelişkiler ve zihinlerine ve bedenlerine dadanan “hayaletler”e hasret-
tiği anlatısını bu travmatize olmuş İstanbulluların psikolojik dünyasını ustaca betimleyerek sürdürüyor.

İstanbul’un Rumları Üçlemesi ayrıca yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra İstanbul’da, İstanbullu bir Rum 
tarafından yazılıp Yunanca basılmış ilk roman olma özelliğini taşıyor.

Dizi: Elenika
Dil: Yunanca
Eylül 2012
144 sayfa, 12x16 cm

Αναβολές και κατήφοροι, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Το τρίτο μυθιστόρημα της τριλογίας «Ρωμηοί της Πόλης» γραμμένο από τον πατέρα Δοσίθεο (Χρή-
στος Αναγνωστόπουλος) εκτυλίσσεται στην Αθήνα των δεκαετιών ’60 -’90, όπου ο κεντρικός ήρωας 
του έργου, Δημήτρης Γαληνός, πασχίζει μάταια να κάνει μια νέα αρχή μετά τους διωγμούς του ’64, 
αντιμέτωπος με τα τραύματα, τα διλήμματα και τις «φαντάσματα» της πληγωμένης αυτής γενιάς 
Πολιτών. Το έντεχνο αυτό ψυχογράφημα της γενιάς του ’64 αποτελεί και το πρώτο μυθιστόρημα 
στα ελληνικά από Ρωμιό συγγραφέα που εκδίδεται στην Πόλη ύστερα από 50 και πλέον χρόνια.

Σειρά: Elenika, 
Γλώσσα: ελληνικά 
Σεπτέμβριος 2012
Σελίδες: 144, 12x16 cm



Ulus ile Din Arasında-Türk Ortodoks Kilisesi, Foti Benlisoy

Ergenekon Operasyonuyla gündeme gelen ve bu nedenle basında zaman zaman “Ergenekon Kilisesi” 
olarak da anılan “Türk Ortodoks Kilisesi” herhalde birçok insanın kafasını karıştırmış olmalı. Misyoner 
ve azınlık karşıtı bir “çete”nin toplantılarını bir kilisede gerçekleştiriyor olması en azından şaşırtıcı sayıl-
malı. Bu “kilise” de neyin nesiydi, nereden çıkmıştı, “Türk Ortodoks” ne demekti? 

Aslında bir Türk Ortodoks Kilisesinin kurulması girişiminin kökeni 20. yüzyılın başında milliyetçiliğin 
farklı kökenden toplulukları homojenleştirme çabalarının yoğunlaştığı döneme kadar geri götürülebilir. 
Orta Anadolu’nun Yunanistan ve Türkiye arasındaki zorunlu nüfus mübadelesine kadar önemli bir Or-
todoks Hıristiyan nüfusu barındırdığı ve bu topluluğun, büyük ölçüde Türkçe konuştuğu bilinmektedir. 
“Karamanlı” olarak da adlandırılan bu Türkdil Ortodoks topluluk, bu dilsel hususiyeti nedeniyle Yunan 
ve Türk milliyetçilikleri arasında 20. yüzyılın başında, bunların dilce Türkleşmiş Yunanlılar mı, yoksa 
Hıristiyan Türkler mi oldukları hakkında bir tartışma doğurur.

Bu kitap bir yandan Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin serüvenini kuruluş yıllarından itibaren ele alarak 
Milli Mücadele’nin çok bilinmeyen bir epizodunu gözler önüne serip, Türk ulusal kimliğinin dinle olan 
netameli ilişkisini tartışırken, diğer yandan da Rum azınlığın tarihinde genelde pek hesaba katılmayan 
bir etkeni tartışmaya açıyor.

Dizi: Politika Historika
Dili: Türkçe
Kasım 2012
300 sayfa, 16x24



Μεταξύ Έθνους και Θρησκεύματος - η Τουρκορθόδοξη Εκκλησία, Φώτης Μπενλίσοϊ

Η Τουρκορθόδοξη Εκκλησία, γνωστή και ως «η Εκκλησία του Εργκενεκόν» ύστερα από τις αποκα-
λύψεις στη γνωστή υπόθεση του ομώνυμου παρακρατικού μηχανισμού, καλύπτεται από μυστήριο 
και αβεβαιότητα. Το γεγονός ότι οι κρυφές συγκεντρώσεις ενός «μετώπου ενάντια στις μειονότητες 
και τις ιεραποστολικές δραστηριότητες» λάμβαναν χώρα μέσα στους ναούς της προκαλεί από μόνο 
του βαθιά έκπληξη. Για τί είδους «εκκλησία» πρόκειται και πώς προέκυψε. Τι σημαίνει «Τουρκορ-
θόδοξος»;

Η ιστορία του όρου ξεκινάει στις αρχές του 20ου αιώνα και στις προσπάθειες του εθνικισμού να 
συγκροτήσει συμπαγείς εθνικές κοινότητες ομοιογενοποιώντας ετερόκλητες, εθνο-θρησκευτικές 
ομάδες. Είναι πλέον γνωστό ότι μέχρι και την αναγκαστική, ελληνο-τουρκική ανταλλαγή πληθυ-
σμών ένας μεγάλος αριθμός των Ορθοδόξων πληθυσμών είχε ως μητρική γλώσσα την Τουρκική. 
Γύρω από αυτόν τον Τουρκόφωνο, ορθόδοξο πληθυσμό, τους λεγόμενους «Καραμανλήδες», αρ-
χίσουν να ερίζουν ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα δύο αντίπαλοι εθνικισμοί, ο ελληνικός και ο 
Τουρκικός. Σύμφωνα με τον μεν ελληνικό πρόκειται για γλωσσικά αφομοιωμένους Έλληνες, ενώ 
για τους Τούρκους εθνικιστές οι Καραμανλήδες δεν είναι παρά εκχριστιανισμένοι Τούρκοι.

Εξετάζοντας την ιδιάζουσα σχέση μεταξύ της θρησκείας και της Τουρκικής εθνικής ταυτότητας το 
βιβλίο διαφωτίζει άγνωστες πτυχές του λεγόμενου «Τουρκικού Εθνικού Αγώνα» και της Τουρκορ-
θόδοξης περιπέτειας, ενώ συγχρόνως θίγει έναν σημαντικό αλλά παραμελημένο παράγοντα της 
Ρωμαίικης ιστορίας. 

Σειρά: Politika Historika
Γλώσσα: τουρκικά 
Νοέμβριος 2012
Σελίδες: 300, 16x24



İstanbul Rum Cemaati 2012 Sâlnamesi

1900’lü yılların başlarında Rum Hayırsever Dernekleri’nin yayımladığı sâlnameleri (imerologio) mo-
del alan ve sonraki yıllarda çeşitli başlıklarda yayımlanan yıllıkların devamı sayılabilecek bir çalışma. 
Sâlname edebi, tarihi, istatistiksel ve güncel konular içerecek ve bir önceki senenin Rum topluluğunun 
gözüyle bir değerlendirmesini yapacak.

Dizi: Politika Historika
Dil: Yunanca
Kasım 2012
352 sayfa, 16x24 cm

Ρωμαίικο Ημερολόγιο 2012 

Στα πρότυπα των παλιών Ημερολογίων των Ρωμαίικων Φιλανθρωπικών Καταστημάτων της δεκα-
ετίας του 1900, η έκδοση περιλαμβάνει λογοτεχνικά και ιστορικά κείμενα, στατιστικά και επίκαιρα 
θέματα με στόχο την σκιαγράφηση της χρονιάς που πέρασε από την σκοπιά της κοινότητας των 
Ρωμιών που παραμένουν στην Πόλη. 

Γλώσσα: Ελληνικά 
Νοέμβριος 2012
Σελίδες: 350, 16x24 cm 



Küçük Asya Seferi Döneminde Yunan Propaganda Filmleri, Fotos Lambrinos
Çeviren ve Editörler: Anna Maria Aslanoğlu, Foti Benlisoy

Kitap Fotos Lambrinos’un Gücüm Mercek Sevdamdır isimli eserinin ilgili bölümlerinden oluşmaktadır ve 
Yunan sinemacıların Yunan ordusunun Küçük Asya seferine (1919-1922) ideoloji yüklü ilgilerini betim-
lemektedir. Kitap, Anadoludan orijinal sinema görüntüleri ile Yunan askerlerinin günce ve tanıklıklarına 
yer veren bir DVD içermekte. 

Dizi: Politika Historika
Dil: Türkçe
Kasım 2012
412 sayfa, 16x24 cm

Ο Ελληνικός Προπαγανδιστικός Κινηματογράφος την Περίοδο 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
Φώτος Λαμπρινός
Mετάφραση: Άννα Μαρία Ασλάνογλου, Φώτης Μπενλίσοϊ

Η έκδοση αποτελεί επιλογή σχετικών κεφαλαίων από το βιβλίο του Φώτου Λαμπρινού «Ισχύς μου 
η αγάπη του φακού» και περιγράφει την ιδεολογικά φορτισμένη ενασχόληση των Ελλήνων κινη-
ματογραφιστών με την μικρασιατική περιπέτεια. Η έκδοση συνοδεύεται από DVD με πρωτογενές 
κινηματογραφικό υλικό από την Μικρά Ασία, επενδεδυμένο με αποσπάσματα ημερολογίων και 
μαρτυριών Ελλήνων στρατιωτών.

Σειρά: Politika Historika 
Γλώσσα: τουρκικά, 
Νοέμβριος 2012
Σελίδες: 412, 16x24 cm



Yunan Olmanın Ağırlığı, Nikos Dimou
Çeviren: Frango Karaoğlan

“Kendine ve kimliğine dair düşünmeyi dert edinen Yunanlılar olduğu gibi bunu hiç mi hiç umursamayanlar da 
mevcuttur. Bu kitabın ilgisi düşünenlere yönelik olmakla birlikte, aslında umursamayanlara adanmıştır.” 

Nikos Dimou’nun artık klasikleşmiş kitabı yukarıdaki cümlelerle açılır. 1975’te ilk baskısını yapan kitap 
Modern Yunan kimliğine dair cesur içgözlemler ve eleştirel çabanın en çarpıcı örneklerini sunmaktadır. 
Nükteli ve zekice aforizmalarla bezeli bu kitap gerçek bir best-seller oldu, otuzdan fazla baskı yaptı ve 
İngilizce, Fransızca, Almanca ve Bulgarcaya çevirildi. 

Kazandığı büyük başarıya ve toplumsal kabule rağmen Dimou’nun kitabı, milliyetçi histerinin yüksel-
diği mesela 90’lar gibi dönemlerde Yunan milliyetçileri, akademik müessese ve ana-akım medya tarafın-
dan defaatle eleştirildi. Bu saldırıların en önemli nedeni kitabın tam da Modern Yunan ruhunu tesis eden 
en hassas ve sağlam öfemizm, mit ve anlatılara dokunup, bunları mahirce yapıbozuma uğratmasıydı. 

Türk toplumunun kendiyle ve geçmişle yüzleşip kimliğine yeniden tanımlamasına dair ihtiyacı da göz 
önünde tutarak, bu özeleştirel metni okuyucunun ilgisine sunuyoruz. Bu kitabın Türkçe baskısı belki de 
metaforik bir ayna işlevi görecek: Tarihsel “öteki”ye bir de böyle bakın, ulusal mitleriniz çok da tanıdık 
değil mi?

Dizi: Elenika
Dil: Türkçe
Kasım 2012
80 sayfa, 12x16



Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας, Νίκος Δήμου
Μετάφραση: Φραγκώ Καράογλαν

«Υπάρχουν Έλληνες που προβληματίζονται με τους εαυτούς τους και Έλληνες που δεν προβλημα-
τίζονται. Οι σκέψεις αυτές, αφορούν περισσότερο τους δεύτερους. Είναι όμως αφιερωμένες στους 
πρώτους».

Με τα λόγια αυτά ξεκινά το κλασικό πια έργο του Νίκου Δήμου. Γραμμένο το 1975 το βιβλίο απο-
τελεί μοναδικό δείγμα γενναίας ενδοσκόπησης και αυτοκριτικής του νεοελληνικού «εθνικού  εαυ-
τού». Γραμμένο με χιούμορ,  και γεμάτο κομψούς αφορισμούς το βιβλίο κατέκτησε εξαρχής θέση 
bestseller με 30 και πλέον επανεκδόσεις και μεταφράσεις στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά 
και τα Βουλγαρικά. 

Παρά τη μεγάλη εκδοτική επιτυχία του το βιβλίο πολεμήθηκε με σθένος από τους εκάστοτε υπερ-
πατριώτες, καθεστωτικούς διανοουμένους και τα ΜΜΕ, ιδίως σε περιόδου έξαρσης του εθνικισμού 
όπως η δεκαετία του ’90. Και αυτό διότι το βιβλίο ακουμπά «επί των τύπον των ήλων», εντοπίζο-
ντας με ακρίβεια και καταπίπτοντας έναν προς έναν τους νεοελληνικούς εθνικούς ευφημισμούς, 
μύθους και πομπώδη αφηγήματα. 

Το κείμενο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το Τουρκικό αναγνωστικό κοινό σε μια περίοδο 
που η Τουρκική κοινωνία φαίνεται να περνά αισίως μια φάση αυτοκριτικής και αναθεώρησης της 
εθνικής της ταυτότητας. Η έκδοση του έργου στα Τουρκικά  ισοδυναμεί με έναν νοητό «καθρέφτη» 
που επιτρέπει στους αναγνώστες να ταυτιστούν με τους Έλληνες και να αναθεωρήσουν τους εθνι-
κούς μύθους τους σε αναλογία προς τον παραδοσιακό «Άλλο».

Σειρά: Elenika 
Γλώσσα: τουρκικά 
Νοέμβριος 2012
Σελίδες: 80, 12x16



Yorgo Benlisoy
1968 İstanbul doğumlu. Diğer kardeşleri gibi ilk bilgilerini Yeşilköy Rum İlkokulunda an-
nesi Sofia Benlisoy’dan aldı. Fener Rum Lisesinde ortaöğretimini sürdürdü ve Zoğrafyon 
Rum Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nden eğitimini tamamladı ve 1995’ten beri İstanbul Rum Patrikhanesi Kütüpha-
nesinde çalışmakta.

Anna Maria Aslanoğlu
1984 yılında İstanbul’da doğdu. Zoğrafyon Rum Lisesi mezunu. Marmara Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde de yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Koordinatör, bilimsel danışman ve birçok kısa ve uzun met-
rajlı yapımda yapımcı ve yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. Yunanca ve İngilizceden 
Türkçeye kazandırılan çok sayıda eserin editörlüğünü yaptı.

Marilena Leana 
1980’de İstanbul’da doğdu. 1998’de Zapion Rum Lisesinden iyi dereceyle mezun oldu. 
2002 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden fa-
külte birincisi olarak, 2003 yılında ise İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 
Lisansüstünü eğitiminde Klinik Psikoloji üzerine çalıştı ve İstanbul Üniversitesi Deneysel 
Psikoloji alanında doktora yaptı. 2009 yılında aynı üniversitenin Pedagoji Bölümünde yar-
dımcı doçent oldu. 

Stefo Benlisoy
1976 İstanbul doğumlu. Fener Rum Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü me-
zunu. Lisanüstü ve Doktora eğitimine aynı üniversitenin tarih bölümünde 19. yüzyıl Ka-
padokyasında Ortodoks Cemaatinin Eğitimi konularında devam etti. Halen İTÜ İnsan ve 
Toplum Bilimleri Bölümünde Ögretim Görevlisi olarak calışmaktadır.
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Foti Benlisoy
1976 yılında İstanbul’da doğdu. Fener Rum Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi mezunu. Lisansüstü çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesinde Türk Ortodoks Kilisesi ve 
Papa Eftim teziyle, Doktorasını ise aynı üniversitede Küçük Asya seferinde Yunan askerle-
rin ideolojik tutumlarıyla ilgili çalışmasıyla tamamladı. Uzun zamandan beri çevirmen ve 
editör olarak birçok yayınevi ve dergiyle çalışmaktadır.

Haris Theodorelis-Rigas
Atina’da 1982 yılında doğdu. Atina Koleji mezunu. Oxford Üniversitesinde Klasik Filoloji 
ve London School of Economics’te Kalkınma Ekonomisi okudu. Son dört yıldır Boğazi-
çi Üniversitesinde“Üç taraflı bir müzakere olarak azınlık politikası: Kimlik, Kurumlar ve 
İstanbul Rumlarının kolektif örgütlenmesi” başlıklı tezini hazırlamaktadır. Uzun süre or-
taöğretimde ve üniversite düzeyinde Antik Yunanca ve Latince dersleri verdi. Yunan dili, 
rebetiko müziği ve Türkiye ile Yunanistan’daki azınlıklar üzerine pek çok araştırması ve 
çevirisi yayımlandı.

Seçkin Erdi
1981’de İzmit’te doğdu İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Muhtelif yayınevleri 
ve projeler için editör, düzeltmen ve koordinatör olarak çalıştı. 



Γιώργος Μπενλίσοϊ
Γεννήθηκε στην Πόλη το 1968. Όπως και τα υπόλοιπα αδέλφια του διδάχθηκε τα πρώ-
τα γράμματα από την μητέρα του, Σοφία Μπενλίσοϊ στο Δημοτικό σχολείο του Αγίου 
Στεφάνου. Φοίτησε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή και αποφοίτησε από το Ζωγρά-
φειο Λύκειο. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ισταμπούλ. Από το 1995 εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Άννα Μαρία Ασλάνογλου 
Γεννήθηκε το 1984 στην Πόλη. Αφού φοίτησε στο λύκειο «Ανατολή» και στο Ζωγρά-
φειο Λύκειο, σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο 
Μαρμαρά και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Έχει δουλέψει ως συντονίστρια, επιστημονικός σύμ-
βουλος, παραγωγός και βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές 
μικρού και με μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα έχει επιμεληθεί σημαντικού αριθμού 
μεταφράσεων και υποτιτλισμών από τα Ελληνικά και τα Αγγλικά στα Τουρκικά.

Μαριλένα Λεάνα
Γεννήθηκε στην Πόλη το 1980. Φοίτησε στο δημοτικό του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων 
και το 1998 αποφοίτησε με άριστα από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Το 2002 εισάχθηκε 
πρώτη στην κατάταξη στο τμήμα Ψυχολογίας και το 2003 αποφοίτησε από το τμήμα 
Αγγλικής Φιλολογίας και Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου της Ισταμπούλ. Συνέχισε 
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας και ολοκλήρωσε το 
Διδακτορικό της στο Τμήμα της Πειραματικής Ψυχολογίας του ίδιου πανεπιστημίου. 
Το 2009 εκλέχθηκε επίκουρος στο Τμήμα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιστα-
μπούλ.

Στέφανος Μπενλίσοϊ 
Γεννήθηκε το 1976 στην Πόλη. Είναι απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής και 
του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Ολοκλήρωσε τις μετα-
πτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο τμήμα Ιστορίας του ίδιου πανεπιστημίου 
μελετώντας την εκπαίδευση των Ορθόδοξων της Καππαδοκίας τον 19ο αιώνα. Από το 
2010 διδάσκει στο Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πολύτεχνου 
Ισταμπούλ.
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Φώτης Μπενλίσοϊ
Γεννήθηκε στην Πόλη το 1976. Φοίτησε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή και αποφοί-
τησε από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ισταμπούλ. Ολοκλήρωσε της μετα-
πτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου, μελε-
τώντας την ιστορία της Τουρκο-ορθόδοξης εκκλησίας του παπα-Ευθύμ. Έλαβε τον 
τίτλο του διδάκτορα από το ίδιο πανεπιστήμιο μελετώντας τις ιδεολογικές ζυμώσεις 
και πρακτικές των Ελλήνων στρατιωτών τον καιρό της Μικρασιατικής εκστρατείας. 
Έχει συνεργαστεί επί μακρόν ως συγγραφέας, μεταφραστής και επιμελητής σε σημα-
ντικούς εκδοτικούς οίκους και περιοδικές εκδόσεις της Τουρκίας.

Χάρης Θεοδωρέλης-Ρήγας
Γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε 
κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και Αναπτυξιακά Οικονομικά 
στο London School of Economics. Τα τελευταία 4 χρόνια εκπονεί το διδακτορικό του 
στο Τμήμα πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου με τίτλο «η Μει-
ονοτική πολιτική ως τριμερής διαπραγμάτευση: Tαυτότητα, Θεσμοί και Συλλογική 
Οργάνωση των Ρωμιών της Πόλης». Έχει διδάξει επί μακρόν Αρχαία Ελληνικά και 
Λατινικά σε δευτεροβάθμιο και πανεπιστημιακό επίπεδο και επιπλέον έχει συγγρά-
ψει πληθώρα μελετών και μεταφράσεων για την ελληνική γλώσσα, το ρεμπέτικο και 
τις μειονότητες στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Σετσκίν Ερντί 
Γεννήθηκε την Νικομήδεια το 1981. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της 
Ισταμπούλ και Αναπτυξιακά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά. Έχει συ-
νεργαστεί με πληθώρα εκδοτικών οίκων και συμμετάσχει σε πάνω από 30 εκδόσεις ως 
επιμελητής και διορθωτής, με εξειδίκευση στην Ανατολική φιλολογία, και την ιστορία 
των ιδεών και της θρησκείας. 
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