
50 Xρόνια Dηµιουργίας
των Εκδόσεων Ζήτη
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Αφιερωμένο στη νέα γενιά,  

στην Πελαγία και τη Σοφία,  

με την ευχή να συνεχίσουν  

τη δυναμική πορεία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ  

στα επόμενα 50 χρόνια!

Ευχαριστούμε τους συγγραφείς και τους συνεργάτες μας  
για την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλλαν  

τις εκδόσεις μας.
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1959-1975
Τα πρώτα χρόνια

1975

H ιστορία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ ξεκινάει 
στη Θεσσαλονίκη πριν από πενήντα 
χρόνια, το 1959, όταν η Πελαγία Ζήτη 

αναλαμβάνει να στοιχειοθετήσει τα πρώτα πα-
νεπιστημιακά συγγράμματα της καριέρας της.  
Η στοιχειοθετική μηχανή Varityper ήταν μια 
πρωτοποριακή αμερικανικού τύπου μηχανή με 
μαθηματικά σύμβολα και ελληνικά στοιχεία. 
Με αυτή τη μηχανή έχουν εκδοθεί σειρές συγ-
γραμμάτων αείμνηστων καθηγητών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου και ιδίως των θετικών 
επιστημών. Στη μνήμη αυτών μπορούμε να ανα-
φέρουμε τους:
 †  Γεώργιο Νιτσιώτα, Καθηγητή του Πολυτε-

χνείου του ΑΠΘ
 †  Γιάννη Αναστασιάδη, Καθηγητή του Μαθημα-

τικού Τμήματος του ΑΠΘ και Πρύτανη αυτού 
τα έτη 1975-1976 

 †  Βασίλη Κυριαζόπουλο, Καθηγητή Μετεωρολογίας ΑΠΘ
 †  Δημήτρη Γιαννακουδάκη, Καθηγητή Χημείας ΑΠΘ
 †  Νικόλαο Αλεξάνδρου, Καθηγητή Χημείας ΑΠΘ
 †   Δημήτρη Δασκαλόπουλο, Καθηγητή Μαθηματικών  

του ΑΠΘ & ΕΜΠ
 †  Μαρία Μαρκέτου - Πυλαρινού, Καθηγήτρια Φυσικού ΑΠΘ
κ.ά.

1964

Β. Κυριαζόπουλος

Γ. Αναστασιάδης
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1961 1970 1973

1965
(απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου «Στατική των Γραμμικών Φορέων» του Γ. Νιτσιώτα)
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44
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Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1962. Φωτογραφικό Αρχείο ΓΓΕ- ΓΓΕ.

Με τη γνωμάτευση αυτή 
του Γ. Νιτσιώτα, καθηγητή 
της Πολυτεχνικής Σχολής 
(ο οποίος απεβίωσε την 
28/3/2011), η ατομική επι-
χείρηση «Πελαγία Ζήτη» 
έλαβε το πρώτο της 
βιοτεχνικό δάνειο από 
την Εθνική Τράπεζα.
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1975-1984
«Στοιχειοθεσίαι και Εκτυπώσεις Βιβλίων Πελαγία Ζήτη & Σία ΟΕ»

Tο 1975 στην ατομική επιχείρηση της Πελαγίας Ζήτη εισέρχεται και 
ο Xαράλαμπος Zήτης, σύζυγος της Πελαγίας, έμπειρος στοιχειοθέτης 
και ο ίδιος, που εργαζόταν ως προϊστάμενος λινοτυπίας στην εφημε-
ρίδα «Θεσσαλονίκη», και έτσι ιδρύεται η εταιρεία «Στοιχειοθεσίαι και 
Εκτυπώσεις Βιβλίων Πελαγία Ζήτη & Σία ΟΕ».

O Xαράλαμπος Zήτης, ο Αντώνης 
Κούρτης (αρχισυντάκτης της εφη-
μερίδας «Θεσσαλονίκη») και άλλοι 
τυπογράφοι, μπροστά στο «μάρμα-
ρο» (πάγκος στοιχειοθεσίας), όπου 
με συνδυασμό λινοτυπίας και κινη-
τών στοιχείων «στήνονταν» οι σελί-
δες της εφημερίδας.
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Τυπογραφικά στοιχεία «κάσας».

Aντικείμενο της επιχείρησης ήταν η στοιχειοθε-
σία και εκτύπωση μαθηματικών και τεχνικών 
βιβλίων. Την εποχή εκείνη τα βιβλία των θετικών 
επιστημών στη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα 
ήταν ελάχιστα. Για να είναι προσιτές οι εκδόσεις 
μικρού τιράζ γράφονταν στο χέρι ή με κοινή 
γραφομηχανή IBM, εκτυπώνονταν σε μηχανές 
Offset και υστερούσαν σημαντικά ως αισθητικό 
τυπογραφικό αποτέλεσμα. Η διαθέσιμη τυπο-
γραφική τεχνολογία της εποχής εκείνης ήταν η 
μονοτυπία με εκτύπωση σε επίπεδα τυπογραφι-
κά μηχανήματα. Η μέθοδος αυτή ήταν ακριβή 
για το μικρό αριθμό αντιτύπων των μαθηματι-
κών και τεχνικών βιβλίων και επιπλέον δεν μπο-
ρούσε να γίνει ανατύπωση λόγω της διάλυσης 
των τυπογραφικών στοιχείων. 
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Αριστερά: o Xαράλαμπος Zήτης μπροστά σε λινοτυπική μηχανή.

 Kά τω: Η πρώτη εκτυπωτική μηχανή offset στην αρχική έδρα της εταιρείας «Στοιχειο-
θεσίαι και Εκτυπώσεις Βιβλίων Πελαγία Ζήτη & Σία ΟΕ», στη Σόλωνος 81.

Με εφευρετικότητα και συνεχείς δοκιμές ο 
Χαράλαμπος Ζήτης τελειοποιεί τεχνικές δι-
κής του έμπνευσης που συνδυάζουν τη λινο-
τυπία με τη στοιχειοθετική μηχανή Varityper 
και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, 
προκειμένου να διευκολύνεται η στοιχειοθέ-
τηση των δύσκολων μαθηματικών τύπων και 
η εκτύπωση να γίνεται με Offset, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης και οικο-
νομικής αναπαραγωγής των βιβλίων. 

Αφιέρωση του Καθηγητή Χημείας Ν. Αλεξάνδρου.
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Αξιοποιώντας τις τεχνικές αυτές η 
εταιρεία καταφέρνει πλέον να πα-
ράγει φθηνά εκπαιδευτικά βιβλία 
με καλαίσθητη παρουσίαση. Το χα-
μηλό κόστος κινεί το ενδιαφέρον 
πολλών καθηγητών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, των καθη-
γητών Μέσης Εκπαίδευσης και 
Φροντιστηρίων για έκδοση των 
σημειώσεών τους σε βιβλία. Το πέ-
ρασμα από τις πρόχειρες σημειώ-
σεις στο έντυπο σύγγραμμα αυξά-
νει την πίεση ευθύνης στο συγγρα-
φέα για σωστή ελληνική απόδοση 
της ορολογίας της επιστήμης του. 

Ν. Ε. Αλεξάνδρου
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Με τη μέθοδο αυτή έχουν κυκλοφορήσει και κυκλοφορούν ακόμα πολλές σειρές βιβλίων, 
όπως του αγαπητού φίλου και κουμπάρου Γιώργου Παντελίδη, ομ. καθηγητή του ΕΜΠ, 
και καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως των κ.κ.

– Αναστάσιου Βάρβογλη, Καθηγητή Οργανικής Χημείας,
– Δημήτρη Ψωινού, Καθηγητή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
– Παναγιώτη Τζώνου, Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων,
– Χρόνη Μωυσιάδη, Καθηγητή Τμήματος Μαθηματικών,
– Δημήτρη Κυριάκου, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής,
– Γιώργου Κιτσοπανίδη, Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής,
– Γιώργου Τερζίδη, Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής,  
– Απόστολου Φλόκα, Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας,
– Βασίλη Παπαζάχου, Καθηγητή Σεισμολογίας,
– Θανάση Δερμάνη, Καθηγητή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών,
– Ευάγγελου Λιβιεράτου, Καθηγητή Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας 
και τόσων άλλων…

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις αρχές της δεκαετίας του '70. Φωτογραφικό Αρχείο ΓΓΕ- ΓΓΕ.
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Τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν από το Χαρά-
λαμπο Ζήτη αξιοποίησαν και τα Φροντιστήρια 
της εποχής εκείνης (Βασιλειάδη, Αριστοτέλειο, 
Διαγώνιος, Σταυριανίδη, Σύγχρονο κ.ά.) που 
ανέθεσαν στις Εκδόσεις ΖΗΤΗ την επιμέλεια 
δεκάδων εκδόσεων. 

Από τις Εκδόσεις ΖHTH κυκλοφόρησαν επίσης 
εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
σχολικά βοηθημάτα, όπως η σειρά Φυσικής του 
Θόδωρου Παπαευθυμίου και η σειρά Χημείας του 
Δημήτρη Δερπάνη.
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1979
Ανάπτυξη και δημιουργία

Το 1979 η εταιρεία πρωτοποριακά εισήγαγε τον 
πρώτο εικονοθέτη (imagesetter), δηλαδή εκτυπω-
τή πολύ υψηλής ανάλυσης που τύπωνε σε φωτο-
γραφικό φιλμ. Άρχισε έτσι η ηλεκτρονική φωτο-
στοιχειοθετική εποχή που κατάργησε τα μέταλ-
λα και τις μηχανικές στοιχειοθετικές μηχανές. Τα 
τυπογραφικά στοιχεία έγιναν φιλμ, οι σελίδες κει-
μένου έγιναν φωτογραφικό χαρτί και άρχισαν να 
αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες της εκτύπω-
σης Offset. 
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Έντυπο των Εκδόσεων ΖΗΤΗ (1979) παρουσιάζει τις πρωτοποριακές για την εποχή δυνατότητες της ηλεκτρονικής φωτοστοιχειοθεσίας.
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H εποχή της ηλεκτρονικής φωτο-
στοιχειοθεσίας: Tα κείμενα πληκτρο-
λογούνται στo VDT (video display 
terminal) του εικονοθέτη σε στήλες 
συγκεκριμένου πλάτους με γραμμα-
τοσειρές προκαθορισμένου τύπου 
και μεγέθους. Οι εικόνες φωτογρα-
φίζονται σε ειδικό φωτοαναπαρα-
γωγικό μηχάνημα, όπως η εικονιζό-
μενη Repromaster της Agfa, και στη 
συνέχεια κείμενα και εικόνες μο-
ντάρονται με το χέρι στη φωτο-
τράπεζα. Με τη μέθοδο αυτή έχει 
εκδοθεί και το βιβλίο «Η Οργάνω-
ση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης», 
του Π. Τζώνου με πολλά αναδι-
πλούμενα σχέδια.
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1984

Μπαίνει στην επιχείρηση  
ο Nικόλαος Χ. Zήτης, σή-
μερα διευθυντής παραγω-
γής των Εκδόσεων ΖHTH.

Η εταιρία αποκτά το δια-
κριτικό σήμα:

Το 1984 κάνει την εμφάνισή του ο υπολογιστής Apple Macintosh προ-
αναγγέλοντας μια νέα εποχή. Η εμφάνιση, το 1986, του πρώτου εκτυ-
πωτή λέιζερ φέρνει επανάσταση στο χώρο των γραφικών τεχνών.

Ο Νικόλαος Χ. Ζήτης παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή από κοντά 
τις εξελίξεις και με πρωτοπόρα διορατικότητα προετοιμάζει την είσοδο 
των Εκδόσεων ΖHTH στη νέα τεχνολογία.

Προοίμιο μιας νέας εποχής

133 3035

30355855

30355855

3035

3035

15

15



1986
Το Βιβλιοπωλείο ΖΗΤΗ

Από τα εγκαίνια του βιβλιοπωλείου.

Το Βιβλιοπωλείο ΖΗΤΗ ανοίγει το 1986 στην οδό 
Aρμενοπούλου 27, στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης, και φέρνει τα βιβλία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ 
στην καρδιά της φοιτητικής συνοικίας, απέναντι 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το βιβλιο-
πωλείο διεκπεραιώνει τις λιανικές πωλήσεις των 
Εκδόσεων ΖΗΤΗ και άλλων εκδοτών, αλλά και 
σημαντικό μέρος της χονδρικής διακίνησης.

Ο K. Τσίπης παρουσιάζει στο βιβλιοπωλείο 
 τα βιβλία Χημείας του ΟΕΔΒ (1999).
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Ο Παναγιώτης Βασιλειάδης, ιδιοκτήτης των 
ομώνυμων φροντιστηρίων & εκπαιδευτηρίων, 
στην παρουσίαση των βιβλίων Χημείας.

Οι καθηγητές του ΑΠΘ Κ. Τσίπης,  
Α. Βάρβογλης, Α. Φλόκας,  Δ. Κυριάκος,  
Γ. Κιτσοπανίδης σε βιβλιοπαρουσίαση 
στο βιβλιοπωλείο μας.

Οι Α. Πούλος και Γ. Στάμου παρουσιάζουν στο βιβλιοπωλείο 
 την «Ευκλείδεια Γεωμετρία» του ΟΕΔΒ (1999).
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1989
Η είσοδος στη νέα ηλεκτρονική τεχνολογία (DTP)

Το 1989 η εταιρεία εισήγαγε τους πρώτους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές (Macintosh) περνώ-
ντας στη νέα ηλεκτρονική σελιδοποίηση και επε-
ξεργασία κειμένων, γραφικών και εικόνων.
Μέσα σε λίγα χρόνια η επικράτηση της επιτραπέ-
ζιας παραγωγής εντύπων (Desktop Publishing) 
είναι πλέον γεγονός. Έκτοτε οι υπολογιστές και 
ο άλλος σχετικός εξοπλισμός στο ατελιέ των Εκ-
δόσεων ΖΗΤΗ αυξάνεται και ανανεώνεται συνε-
χώς. Παράλληλα ενισχύεται η καθετοποίηση, 
πράγμα που επιτρέπει αποτελεσματικό ποιοτικό 
έλεγχο και συνεχή ροή παραγωγής.

 

EK∆OΣEIΣ ZHTH
ΘEΣΣAΛONIKH 1990

MAΘHMATA
OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ

MEPOΣ ∆EYTEPO

∆. N. NIKOΛAΪ∆H
KAΘHΓHTH OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ A.Π.Θ.

§¿˙·ÚÔ˜ £. ™È¯ÏÂÙ›‰Ë˜
E›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ A.¶.£.

E¶A°°E§MATIKE™ ¶A£H™EI™
A¶O
XHMIKE™ OY™IE™
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¢HM. ¶A™XA§I¢H

OI∆IΠOYΣ TYPANNOΣ
EΠITAΦIOΣ ΠEPIKΛEOYΣ

ANΘOΛOΓIO
KEIMENO-METAºPA™H-™XO§IA-ANA§Y™H

°IA THN 3Ë ¢E™MH
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Από τα εγκαίνια του βιβλιοπωλείου της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Θεσσαλονίκης στη Στοά του Βιβλίου – Αθήνα.

1996
Βιβλιοπωλείο στην Αθήνα

Tο Mάιο του 1996 η Ένωση Εκδοτών Βιβλίου Θεσσαλονίκης δημιουργεί ένα 
καλαίσθητο βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, στη «Στοά του Bιβλίου». 
Εκεί διατίθενται όλα τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και σχολικά βοηθήματα 
των Εκδόσεων ΖΗΤΗ. Στην  ίδρυση της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Θεσσαλο-
νίκης συμμετείχαν 13 εκδότες με διαχειρίστρια την Π. Ζήτη. Σήμερα στο βιβλι-
οπωλείο στη «Στοά του Bιβλίου» συμμετέχουν οι εκδόσεις UNIVERSITY 
STUDIO PRESS, ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΤΖΙΟΛΑ, ΒΑΝΙΑ και ΖΗΤΗ.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος και
ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Γ.  Μπαμπινώτης συγ-

χαίρουν την κ. Π. Ζήτη στα εγκαίνια της Στοάς του Βιβλίου.

Η Στοά του Βιβλίου ιδρύθηκε το 1996 από τη Φιλεκπαι-
δευτική Εταιρεία. Αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργη-
θεί ένα κέντρο Πολιτισμού στην Αθήνα, ως συμβολή στην 
αναζήτηση και τον συγκερασμό μέσω του βιβλίου, των ιδε-
ών του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Από τα εγκαίνια της Στοάς του Βιβλίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
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1997
Οι νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις

Tον Iούνιο του 1997 ολοκληρώνεται η κατασκευή 
κτιρίου 3.000 τ.μ. στο 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης - 
Περαίας (περιοχή Ν. Ρυσίου) και στεγάζονται 
εκεί όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες.

Το εργοστάσιο διαθέτει πλήρες ηλεκτρονικό 
ατελιέ γραφικών τεχνών, εικονοθέτες και εκτυ-
πωτικά μηχανήματα offset. Στην παραγωγή απα-
σχολούνται 35-40 άτομα (γραφίστες, χειριστές 
υπολογιστή, χειριστές offset και διοικητικό προ-
σωπικό), ενώ οι μόνιμα συνεργαζόμενοι συγγρα-
φείς υπερβαίνουν τους 300.
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Οι καθηγητές Χημείας του ΑΠΘ 
Α. Βάρβογλης και Δ. Νικολαΐδης.

Ο τ. υπουργός Στ. Παπαθεμελής στα εγκαίνια. Ο περιφερειάρχης Π. Ψωμιάδης με τους Χαράλαμπο, Νίκο και Πελαγία Ζήτη.

H δεξίωση των εγκαινίων.
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1998

2000

Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ στο Internet

Τα πρώτα βήματά μας στο χώρο του Internet ξε-
κινούν το 1997. Ολοκληρώνεται ο ηλεκτρονικός 
κατάλογος των βιβλίων με ένα εξελιγμένο λογι-
σμικό τεκμηρίωσης που παρέχει δυνατότητες 
υποστήριξης πολυμέσων και τεχνολογιών web.

Το πρώτο web site των Εκδόσεων ΖΗΤΗ, υπο-
στηριζόμενο από τον ηλεκτρονικό κατάλογο, 
λειτουργεί από το 2000 με πληροφορίες για τις 
εκδόσεις και τις δραστηριότητές μας, υποστήρι-
ξη της επικοινωνίας κοινού-συγγραφέων κ.λπ.

Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ συμμετέχουν στο Δ.Σ. της εταιρείας  
«Bιβλιονέτ AE» κατά την ίδρυσή της τον Oκτώβριο του 1998. 
Η Βιβλιονέτ <http://www.biblionet.gr> σκοπό έχει τη βιβλιο-
γραφική παρουσίαση και εκμετάλλευση των ελληνικών τίτ-
λων. Σήμερα η Βιβλιονέτ περιλαμβάνει πληροφορίες για 
150.000 τίτλους βιβλίων που εκδόθηκαν στη χώρα μας και για  
82.000 δημιουργούς.
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2001
Αποθήκη στην Αθήνα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση βιβλιοπωλείων και χονδρε-
μπόρων το καλοκαίρι του 2001 επεκτείναμε την παρουσία 
μας στην Αθήνα με την ίδρυση κεντρικής αποθήκης στην 
οδό Βαλτετσίου, στα Εξάρχεια. Η αποθήκη διακινεί τις 
χονδρικές πωλήσεις των εκδόσεών μας. 
Tο 2006 η αποθήκη των Εκδόσεων ΖΗΤΗ στην Αθήνα με-
ταφέρεται σε νέο κατάστημα επί της οδού Ασκληπιού 60.
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Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

2004

Ξεκινά η λειτουργία του ηλεκτρο-
νικού βιβλιοπωλείου με παραγγε-
λίες βιβλίων μέσω Internet και πα-
ράδοση σε όλα τα σημεία της ελ-
ληνικής επικράτειας με ταχυδρομι-
κή αντικαταβολή. 

Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο φέρ-
νει τους τίτλους των Εκδόσεων 
ΖΗΤΗ κοντά στις απομακρυσμέ-
νες περιοχές και σταδιακά γίνεται 
γνωστό σε όλη την Ελλάδα. 

Η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση 
και οι χαμηλές τιμές κάνουν γρή-
γορα τις ηλεκτρονικές παραγγελί-
ες δημοφιλείς σε όλο το κοινό των 
βιβλίων των Εκδόσεων ΖΗΤΗ.
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2005

Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ μπαίνουν δυναμικά στο χώρο 
των σχολικών βιβλίων και παραμυθιών για παιδιά 
του Δημοτικού.

Βιβλία για το Δημοτικό
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Ανακαίνιση του βιβλιοπωλείου της Θεσσαλονίκης

2007

Tο Μάιο του 2007 ολοκληρώνεται η επέκταση και 
ανακαίνιση του βιβλιοπωλείου ΖΗΤΗ στην οδό 
Αρμενοπούλου 27, απέναντι από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο. Με την ευκαιρία της ανακατασκευ-
ής οργανώνονται καλύτερα οι χώροι. Έτσι, στο ισό-
γειο ο αναγνώστης μπορεί να βρει βιβλία για το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο και ποικίλης 
ύλης. Στο υπόγειο υπάρχουν βιβλία για ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Στον ίδιο χώρο γίνονται επίσης οι διανομές των 
συγγραμμάτων στους φοιτητές.
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Tο Δεκέμβριο του 2008 ολοκληρώνεται η εγκατάστα-
ση στο εργοστάσιο των Εκδόσεων ΖΗΤΗ μιας σύγ-
χρονης μονάδας βιβλιοδεσίας για την εξυπηρέτηση 
της πλήρους καθετοποιημένης παραγωγής βιβλίων.

2008
Σύγχρονο βιβλιοδετείο
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Από το 2009 οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ εισέρχονται συστη-
ματικά στο χώρο των λογοτεχνικών εκδόσεων. Απο-
φεύγοντας τις εύκολες λύσεις, οι εκδόσεις μας, ύστε-
ρα από προσεκτική επιλογή, προσφέρουν στο ανα-
γνωστικό κοινό μυθιστορήματα, νουβέλες και βιβλία 
για παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζονται για το υψηλό 
τους επίπεδο τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο όσο 
και στην αισθητική τους.

2009
Λογοτεχνικές εκδόσεις για μικρούς και μεγάλους
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Oι ρυθμοί που διέπουν τη σύγχρονη εποχή κατα-
στούν αναγκαία την υιοθέτηση της τελευταίας 

λέξης της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, 
καθώς και νέων μεθόδων για την άρτια προβολή των 
βιβλίων. Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ προσαρμόζονται στις 
απαιτήσεις των καιρών, συνδυάζοντας την αγάπη 
που πρέπει να διέπει κάθε στάδιο παραγωγής ενός 
βιβλίου με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρο-
νη τεχνολογία, όπως π.χ. η προσθήκη συνοδευτικού 
διαδραστικού υλικού.

Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ  
μπροστά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής

περιέχει
CD-ROM
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2010 

Πρόγραμμα «Εύδοξος»

Το 2010 δημιουργείται η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ:

http://eudoxus.gr/

Οι εκδόσεις ΖΗΤΗ συμμετέχουν, ενισχύοντας την προ-
σπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να βελτιώσει τον 
τρόπο διανομής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 
στους φοιτητές και τους σπουδαστές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

2011 

Tα πρώτα  
ηλεκτρονικά βιβλία  
των Εκδόσεων ΖΗΤΗ

Κυκλοφορούν τα πρώτα ψηφιακά/ηλεκτρονικά βι-
βλία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ σε pdf και e-pub format 
από εξειδικευμένα on-line καταστήματα.
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Το 1994 ο Σύνδεσμος Εκδοτών 
Βόρειας Ελλάδας βράβευσε την 
Πελαγία Ζήτη «για τη συνολική 
προσφορά της στα βορειοελ-
λαδικά γράμματα».

 1994: Βράβευση από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας

Διακρίσεις και βραβεύσεις
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Το 1998 ο εκδοτικός μας οίκος συμμετείχε στο διαγωνισμό του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου για την έκδοση πολλαπλού βιβλίου για τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. Τα βιβλία μας εγκρίθηκαν και διδάχθηκαν στα σχολεία 
της χώρας κατά τις σχολικές χρονιές 1999-2000, 2000-2001 και 2001-2002 
(η Ευκλείδεια Γεωμετρία Αʹ και Βʹ Ενιαίου Λυκείου) και 2000-2001 (Χημεία 
για όλες τις τάξεις του Λυκείου, 24 βιβλία συνολικά). Είναι χαρακτηριστικά 
τα θετικά σχόλια για την ποιότητα τόσο του περιεχομένου και της παιδα-
γωγικής άποψης όσο και της σχεδιαστικής και στοιχειοθετικής εργασίας. 

Σχόλια της Επιτροπής Κρίσεως για την Ευκλείδεια Γεωμετρία:

•  Είναι γραμμένο σύμφωνα με το Π.Σ., με περιγραφές άνετες και κατα-
νοητές.

•  Είναι τυπογραφικά άψογο και η σωστή γλώσσα, οι τυπογραφικές και 
χρωματικές διαφοροποιήσεις του κειμένου, τα σχήματα κτλ. κάνουν 
το περιεχόμενο φιλικό προς τον αναγνώστη-μαθητή.

•  Οι αποδείξεις των θεωρημάτων είναι λιτές και χωρίς περιττούς συμβο-
λισμούς.

•  Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και τα ένθετα σημειώματα συμπληρώ-
νουν ή διευκρινίζουν ουσιώδη σημεία της θεωρίας.

Συγγραφείς της Ευκλείδειας Γεωμετρίας: Γ. Θωμαΐδης, μαθηματικός Μ.Ε., 
Θ. Ξένος, μαθηματικός Μ.Ε., Γ. Παντελίδης, καθηγητής Ε.Μ.Π., Α. Πού-
λος, μαθηματικός Μ.Ε., Γ. Στάμου, καθηγητής Α.Π.Θ.  

Συγγραφείς των βιβλίων Χημείας: Κ. Τσίπης, καθηγητής τμ. Χημείας Α.Π.Θ., 
Α. Βάρβογλης, καθηγητής τμ. Χημείας Α.Π.Θ., Κ. Γιούρη-Τσοχατζή, επ. κα-
θηγήτρια τμ. Χημείας Α.Π.Θ., Δ. Δερπάνης, χημικός-συγγραφέας, Π. Παλα-
μιτζόγλου, χημικός Μ.Ε., Γ. Παπαγεωργίου, επ. καθηγητής Παιδαγωγικού 
τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. 

 2000: Βραβείο συγγραφής βιβλίων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
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Ομιλία της Πελαγίας Ζή-
τη στο πλαίσιο του πα-
νελλήνιου συνέδριου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του με θέμα «Διδακτικό 
Βιβλίο και Εκπαιδευτικό 
Υλικό στο Σχολείο» (Αί-
θουσα Τελετών «Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου», 
παλαιό κτίριο της Φιλο-
σοφικής Σχολής ΑΠΘ, 
Φεβρουάριος 2005).

Η Πελαγία Ζήτη παραθέ-
τει ομιλία με θέμα «Γυναι-
κεία Επιχειρηματικότητα» 
στο συνέδριο «Γυναικεία 
συμμετοχή ως προϋπόθε-
ση δημοκρατικής & κοι-
νωνικής εξέλιξης». Το συ-
νέδριο πραγματοποιήθη-
κε με αφορμή την ημέρα 
της γυναίκας το Μάρτιο  
του 2001.

  OΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ ήταν ο εκδότης που 
βραβεύτηκε στην κατηγορία Ιατρική-
Βιολογία των βραβείων επιστημονικού βι-
βλίου για τα έτη 2006 και 2007 που απονε-
μήθησαν το 2008 από το Ελληνικό Παράρ-
τημα της Euroscience.

  2008:  
Βραβείο Επιστημονικού Βιβλίου  
στις Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Η Πελαγία Ζήτη βραβεύθηκε σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Νομαρ-
χίας Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, με αφορμή την «Ημέρα της Γυναίκας» και 
με σκοπό την Τιμητική Βράβευση των Γυναικών 
Εκδοτών. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η διακεκρι-
μένη συγγραφέας και Πρύτανης του Πανευρω-
παϊκού Πανεπιστημίου κ. Ελένη Γλύκατζη-
Αρβελέρ η οποία μετέβη από το Παρίσι στη 
Θεσσαλονίκη ειδικά και μόνο για την εκδήλωση 
αυτή.

 2010: Βράβευση από τη Σοροπτιμιστική Ένωση Γυναικών Ελλάδος
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Διοργάνωση ημερίδων και βιβλιοπαρουσιάσεων

Γ ια την κατάλληλη προβολή των βιβλίων και για 
την ενημέρωση του βιβλιόφιλου κοινού, οι Εκδό-

σεις ΖΗΤΗ διοργάνωσαν με επιτυχία σειρά ημερίδων 
και βιβλιοπαρουσιάσεων με διάσημους ομιλητές και 
προσκεκλημένους. Από τις πρόσφατες εκδηλώσεις 
ξεχωρίζουν οι ημερίδες για την εκπαίδευση (29/9/2009 
στην Αθήνα – 14/10/2009 στη Θεσσαλονίκη), η τιμη-
τική εκδήλωση για τα 30 χρόνια προσφοράς στη χαρ-
τογραφία του καθηγητή του Α.Π.Θ. Ευάγγελου Λιβι-
εράτου (1/12/2009), οι παρουσιάσεις της αυτοβιο-
γραφίας του καθηγητή Βασίλη Παπαζάχου (2/12/2009 
στη Θεσσαλονίκη – 20/1/2010 στην Αθήνα), οι πα-
ρουσιάσεις του βιβλίου της καθηγήτριας φιλοσοφίας 
Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου Ο Αριστοτέλης Σήμε-
ρα (17/5/2010 στη Θεσσαλονίκη – 11/6/2010 στην 
Αθήνα) και πολλές άλλες.

1997.  Οι Π. Ζήτη, Π. Θεοδωρίδης, Ευ. Βενιζέλος κ.ά. παρουσιάζουν 10ήμερο εκδηλώσεων (ΕΚΒΘ). 2003. Π. Ζήτη, Σ. Λεπτοκαρίδης, Φ. Πετραλιά κ.ά. - Παρουσίαση: Η Πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής. 

2004. Ο Ι. Καζάζης ομιλητής σε ημερίδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (διοργάνωση: εκδ. ΖΗΤΗ). 
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2004. Ημερίδα «Πανελλαδικές Εξετάσεις - από τη Διδακτική στην Αξιολόγηση». Διακρίνονται από 
δεξιά: N. Zήτης, Λ. Mαλής, Δ. Λούλος, K. Nτούρος, Π. Zήτη, I. Kαζάζης, Γ. Iσαακίδης, Xρ. Πάσχος,  
Δ. Πασχαλίδης και η συντονίστρια  X. Σαββάκη.

2003. H E. Ανουσάκη σε παρουσίαση του βιβλίου του Σ. Λεπτοκαρίδη για τη βουλευτή Ε. Σκούρα.

2003. Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας και του Βασίλη Παπαζάχου Οι Σεισμοί της Ελλάδας.  
Οι συγγραφείς, ο Μ. Ανδρουλάκης και οι καθηγητές Κ. Μακρόπουλος, Γ. Σταυρακάκης, Θ. Τάσσιος.

2004. Παρουσίαση του βιβλίου Διατηρώντας τη νιότη και στα βαθιά μας γηρατειά - Διαστημικές 
έρευνες μας αποκάλυψαν το μυστικό. Ο Δρ Γ. Λιάντας, η Ακαδημαϊκός Τ. Βαλαλά και οι συγγραφείς  
Δρ Χ. Κουρτίδου-Παπαδέλη, Δρ Ι. Βερνίκου (NASA), Δρ M. A. Frey (NASA).

1997. Γ. Παντελίδης, Π. Ζήτη, Δ. Δασκαλόπουλος στη «Στοά του Βιβλίου».
2004. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Π. Τατούλης στο περίπτερό μας  
στην 1η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διακρίνεται και η Υπουργός Παιδείας Μ. Γιαννάκου. 
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2007.  4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου – Παιδική γωνιά. Εργαστήρι ζωγραφικής για μαθητές δημοτικού.

2007. Ν. Τσουρής, Σ. Μπαμπατζάνης, Θ. Ξένος, Ε. Γκουντούρα – ημερίδα για τα βιβλία Δημοτικού. 

2007. Tο περίπτερό μας στην 4η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 2006. Tο περίπτερό μας στο 25ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

2009. 6η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου – Παιδική γωνιά. Δραστηριότητες με τη συγγραφέα Μ. Μάττα.

2007. Δ. Πασχαλίδης, Α. Γιαγκοπούλου, Σ. Σαρρής – ημερίδα για τα αρχαία ελληνικά στο Γυμνάσιο. 
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2009. Παρουσίαση της 4ης Ανθολογίας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών-Συγγραφέων Πέντε Ηπείρων.

2009. Παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Β. Παπαζάχου – ο καθ. Δ. Μουντράκης και ο συγγραφέας. 2009. «Ιανός», Αθήνα. Οι Εκδόσεις Ζήτη τιμούν τα 30 χρόνια προσφοράς του καθηγητή Ε. Λιβιεράτου.

2010. Οι Ε. Μπιτσάκης, Σ. Ψύλλος, ∆. Σφενδόνη-Μέντζου, Ε. Μουτσόπουλος και  Ά. Παναγιωταρέα
στην παρουσίαση του βιβλίου Ο Αριστοτέλης σήμερα – πτυχές της Αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας.

2006. Η Π. Ζήτη με τον Γ. Τερζίδη σε ημερίδα για τη «Διαχείριση των Υδατικών Πόρων». 
2007. Οι Χρ. Παλιαδέλη, Ν. Νικονάνος, Ι. Χασιώτης, Ε. Βενιζέλος και Μ. Μυρίδης
στην παρουσίαση του βιβλίου του Ε. Λιβιεράτου Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών.
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Η λεπτομερής και προσεκτική επιμέλεια των βιβλίων των Εκδόσεων ΖΗΤΗ προσέλκυσε
γνωστούς επιστήμονες-καθηγητές πανεπιστημίου να μας εμπιστευτούν τα γραπτά τους,
ώστε να τα μετουσιώσουμε σε βιβλία. Αν και θα μπορούσαμε να καλύψουμε σελίδες
ολόκληρες με τα ονόματα των συγγραφέων-επιστημόνων θα αρκεστούμε να αναφέρουμε 
τους Β. Παπαζάχο, Π. Ντοκόπουλο, Χ. Μωυσιάδη, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, 
Β. Δαφέρμο, Κ. Δ. Μπουζάκη, Π. Χ. Βασιλείου, Ν. Τσάντα, Ε. Λιβιεράτο, Γ. Παντελίδη,
Θ. Κυβεντίδη, Γ. Κιτσοπανίδη, Α. Φλόκα, Χ. Μπανιωτόπουλο, Χ. Πυργίδη, Ι. Φραγκιαδάκη, 
Δ. Σφενδόνη-Μέντζου, Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, A. Βατάλη, Σ. Παπαστεφάνου, N. Βοβό, 
Γ. Γιαννακόπουλο και Δ. Ψωινό.

Βιβλία που ξεχώρισαν...
ΕΠ
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Η λεπτομερής και προσεκτική επιμέλεια των βιβλίων των Εκδόσεων ΖΗΤΗ προσέλκυσε
γνωστούς επιστήμονες-καθηγητές πανεπιστημίου να μας εμπιστευτούν τα γραπτά τους,
ώστε να τα μετουσιώσουμε σε βιβλία. Αν και θα μπορούσαμε να καλύψουμε σελίδες
ολόκληρες με τα ονόματα των συγγραφέων-επιστημόνων θα αρκεστούμε να αναφέρουμε 
τους Β. Παπαζάχο, Π. Ντοκόπουλο, Χ. Μωυσιάδη, Φ. Κολυβά-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σέντα, 
Β. Δαφέρμο, Κ. Δ. Μπουζάκη, Π. Χ. Βασιλείου, Ν. Τσάντα, Ε. Λιβιεράτο, Γ. Παντελίδη,
Θ. Κυβεντίδη, Γ. Κιτσοπανίδη, Α. Φλόκα, Χ. Μπανιωτόπουλο, Χ. Πυργίδη, Ι. Φραγκιαδάκη, 
Δ. Σφενδόνη-Μέντζου, Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, A. Βατάλη, Σ. Παπαστεφάνου, N. Βοβό, 
Γ. Γιαννακόπουλο και Δ. Ψωινό.

Βιβλία που ξεχώρισαν...

ΕΠ
ΙΣ
Τ
Η
Μ
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Ν
ΙΚ
ΕΣ

ΕΚ
Δ
Ο
ΣΕ
ΙΣ
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Τα εκπαιδευτικά βιβλία των Εκδόσεων ΖΗΤΗ αποτέλεσαν και αποτελούν πολύτιμους
βοηθούς των μαθητών εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι τοποθετούνται συνεχώς
στην κορυφή των ευπώλητων βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Από τις πρόσφατες εκδόσεις μας ξεχωρίζουν τα βιβλία των Θανάση Ξένου, Δημήτρη 
Πασχαλίδη, Δημήτρη Λούλου, Γιώργου Μπατζίνα, Αθανάσιου Γιαγκόπουλου, Αναστασίας 
Γιαγκοπούλου, Μίνας Γιώτα, Παναγιώτας Λάδη, Χρύσας Βαγενά, Αναστασίας Χατζηαστερίου, 
Δημήτρη Φαρμάκη και πολλών άλλων. Από τις παλαιότερες εκδόσεις μας αξίζει να αναφερθούν 
οι σειρές Χημείας του Κωνσταντίνου Τσίπη, οι σειρές Φυσικής του Πέτρου Ιακώβου 
και του Γιώργου Ατρείδη κ.ά. 

O Θανάσης Ξένος
είναι ο πολυγραφότερος συγγραφέας μας. 

Από το 1989 μέχρι το 2011 
ο Θανάσης Ξένος σε συνεργασία 

με τις Εκδόσεις ΖΗΤΗ έχει κυκλοφορήσει
78 τίτλους βιβλίων Mαθηματικών που 

καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης,
από την πρωτοβάθμια μέχρι την ανώτατη. 

Στις 10 Οκτωβρίου 2010
ο Θανάσης Ξένος βραβεύτηκε

για το συγγραφικό του έργο
σε ειδική εκδήλωση 

στο Λύκειο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης 
όπου υπηρετεί.

Βιβλία που ξεχώρισαν...
Δ
ΕΥ
Τ
ΕΡ
Ο
ΒΑ
Θ
Μ
ΙΑ

ΕΚ
Π
Α
ΙΔ
ΕΥ
ΣΗ

Ο Θανάσης Ξένος στην τελετή 
βράβευσης µε τον κ. Α. Φυλάκη, 
Πρόεδρο της Μαθηµατικής Εταιρείας 
Θεσσαλονίκης, και τον κ. Γ. Θωµαΐδη,
Δρ Διδακτικής Μαθηµατικών 
και Σχολικό Σύµβουλο Μαθηµατικών. 

Ο Θανάσης Ξένος
παραλαµβάνει το βραβείο
από τον οµ. Καθηγητή Μαθηµατικών 
του Ε.Μ.Π. και Ακαδηµαϊκό 
Πανεπιστηµίου Μονάχου
Γ. Παντελίδη.
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Θεσσαλονίκης, και τον κ. Γ. Θωµαΐδη,
Δρ Διδακτικής Μαθηµατικών 
και Σχολικό Σύµβουλο Μαθηµατικών. 

Ο Θανάσης Ξένος
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από τον οµ. Καθηγητή Μαθηµατικών 
του Ε.Μ.Π. και Ακαδηµαϊκό 
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Γ. Παντελίδη.
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Το περιοδικό μας

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Σ το πλαίσιο των πολύπλευρων δραστηρι-
οτήτων τους οι Εκδόσεις ΖΗΤΗ συνερ-

γάζονται σταθερά με πληθώρα φορέων και 
οργανισμών, όπως το Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέ-
ντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονο-
μιάς – Εθνική Χαρτοθήκη, την Επιστημονική 
Εταιρεία για τη Διδακτική των Μαθηματικών, 
καθώς και με τα περισσότερα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα της χώρας εκδίδοντας πρα-
κτικά, τιμητικούς τόμους, μελέτες κ.ά.

Α πό το 1996 έως το 2007 οι 
Εκδόσεις ΖΗΤΗ εξέδιδαν 

το περιοδικό «Εκπαιδευτικοί 
Προβληματισμοί» ως συμβολή 
στην προσπάθεια του μαχόμε-
νου εκπαιδευτικού για αποτελε-
σματική διδακτική προσφορά.
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50 χρόνια δημιουργίας – 50 χρόνια γάμου
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…χρήστες του διαδικτύου συζητούν στα forum για τις εκδόσεις ΖΗΤΗ…
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BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH ΔIAΘEΣH
Aρμενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη • Tηλ.: 2310 203 720 • Fax: 2310 211 305 • e-mail: sales@ziti.gr

BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Στοά του Bιβλίου (Πεσμαζόγλου 5), 105 64 Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210 32 11 097

AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH 
Aσκληπιού 60, 114 71 Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210 38 16 650 • e-mail: athina@ziti.gr

EPΓOΣTAΣIO - ΓPAΦEIA
18ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, T.Θ. 4171, 570 19 Περαία Θεσσαλονίκης

Tηλ.: 23920 72 222 • Fax: 23920 72 229 • e-mail: info@ziti.gr

www.ziti.gr

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας που ανταποκρίθηκαν
στο όραμά μας να ζωντανέψουν οι λέξεις πάνω στο χαρτί
και να γίνει η γνώση προσβάσιμη μέσα από τα βιβλία μας.


