3 Πεζογραφία
4-5 Ποίηση
6-7 Βιογραφίες - Μαρτυρίες
8 Δοκίμια
9 Εκπαιδευτικά - Μέθοδοι
10-11 Θέατρο
12-13 Παιδικά Βιβλία - Εφηβική Λογοτεχνία

www.idifono.gr
Τηλ.: +30 26910 60538
+30 210 7708527
+30 6948480298
+30 6946755397
E-mail: idifono@gmail.com
Έδρα: Μαυροκορδάτου 12, Aίγιο, 25100

/idifono

/idifonobooks

/idifono

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΚΙΝΑ

Ανδρέας Νικολακόπουλος
ISBN: 978-618-84099-2-7
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 168
Τιμή: 10 €

Δεκατρείς ιστορίες, που εκτυλίσσονται σε μια περίοδο εξήντα χρόνων. Όσο δηλαδή κράτησε η σταφιδική κρίση, που μάστισε τα χωριά της ορεινής Αιγιάλειας
και τάραξε τη χώρα στις αρχές του περασμένου αιώνα παράλληλα με σημαντικά γεγονότα όπως το πρώτο μεγάλο Μεταναστευτικό Κύμα, η Μικρασιατική
Εκστρατεία, ο Μεσοπόλεμος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι.

BEST
SELLER

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ

Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-6-9
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 164
Τιμή: 10 €

Δεκαπέντε διηγήματα όπου με σκηνικό το Αίγιο του μεσοπολέμου και με φόντο
την κοινωνικοοικονομική και πολιτική κατάσταση της εποχής πλέκεται η ζωή
των ηρώων, που είναι υπαρκτά πρόσωπα της πόλης με διαφορετικά, φυσικά,
ονόματα. Κεντρικός άξονας όλων των διηγημάτων είναι η σταφίδα, η οποία καθορίζει και διαμορφώνει τη ζωή όλων.

BEST
SELLER

ΤΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
Γιώργος Τσοπανάκης

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Αναστασία Ευσταθίου

ISBN: 978-618-84099-4-1
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 44
Τιμή: 8 €

ISBN: 978-960-89955-6-7
Έτος έκδοσης: 2014
Σελίδες: 46
Τιμή: 10 €
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ΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

Γιώργος Π. Τριανταφυλλόπουλος
ISBN: 978-618-82961-9-0
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 46
Τιμή: 10 €

Στίχοι Τραγουδιών
-Στίχοι για πρωτότυπα τραγούδια
-Στίχοι σε ορχηστρικά θέματα
-Ελληνικοί στίχοι για ξένα τραγούδια
-Αγγλικοί στίχοι για ελληνικά τραγούδια

ΓΥΡΙΖΩ ΣΕΛΙΔΑ
Νίκος Κούτσης

ISBN: 978-618-84099-6-5
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 112
Τιμή: 13 €

ΜΕ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Θανάσης Τρίψας

ISBN: 978-618-84099-0-3
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 97
Τιμή: 10 €
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ΠΟΙΗΣΗ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ-ΤΑ ΣΟΝΕΤΑ
Γιώργος Παπασταθόπουλος
ISBN: 978-618-84099-5-8
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 118
Τιμή: 10 €

ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

ISBN: 978-618-82961-5-2
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 136
Τιμή: 10 €

ISBN: 978-618-84099-1-0
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 194
Τιμή: 10 €

Αγγελική Παπαδοπούλου-Λιόγα

ΠΕΖΟΠΟΡΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Ευθύμιος Φαλτάκας

ISBN: 978-618-82961-4-5
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 48
Τιμή: 7 €
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Αγγελική Παπαδοπούλου-Λιόγα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΠΛΑ ΠΑΛΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Μαρία Παναγιωτακοπούλου &
Σάκης Παπαδημητρίου
ISBN: 978-960-89955-4-3
Έτος έκδοσης: 2012
Σελίδες: 96
Τιμή: 10 €

BEST
SELLER

Ζωντανή μαρτυρία σε μυθιστορηματική μορφή ενός Έλληνα στρατιώτη, του Γεώργιου Χαΐρη, που πολέμησε στη Μικρά Ασία από το 1919 έως και το 1922. Ένας
απλός άνθρωπος γίνεται πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας, ένας τραγικός
αντιήρωας στη δίνη ενός τραγικού πολέμου. Πολεμώντας στο 5/42 σύνταγμα
Ευζώνων του Πλαστήρα έζησε όλη τη φρίκη του πολέμου, τις μάχες στο Αφιόν
Καραχισάρ, στο Εσκί Σεχίρ, την Κιουτάχεια και το Σαγγάριο ποταμό, τον αγώνα
της επιβίωσης, τις αγριότητες του Κεμάλ, τη συμβίωση με τους ντόπιους Τούρκους, την άδοξη υποχώρηση του Στρατού και την περιπετειώδη επιστροφή του
στην Ελλάδα.

ΝΩΝΤΑΣ ΦΑΡΑΖΟΥΛΗΣ:
Η ΧΟΡΩΔΙΑ Η ΖΩΗ ΤΟΥ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-960-89955-3-6
Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 220
Τιμή: 15 €

Πρόκειται για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου αιγιώτη μαέστρου, Νώντα
Φαραζουλή, που για 34 χρόνια υπηρέτησε με πάθος τη Χορωδιακή Τέχνη και
από το 1972-1989 υπήρξε μαέστρος της Χορωδίας Αιγίου. Το βιβλίο μέσα από
εικόνες, γεγονότα, διηγήσεις, χαρακτήρες και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό
μεταφέρει την ατμόσφαιρα του Αιγίου από το 1930 έως τα τέλη της δεκαετίας
του ’80 και με μυθιστορηματικό ύφος περιγράφει τη ζωή, το χαρακτήρα και το
έργο του σπουδαίου μαέστρου, δίνοντας ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες για
την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Αιγίου.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Ελένη Κουτρίκη-Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-960-89955-9-8
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 128
Τιμή: 10 €

Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει αφηγήσεις της συγγραφέως από ταξίδια σε τόπους που αγάπησε με ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή της. Προσωπικές
εμπειρίες και περιγραφές από τα ταξίδια της στην Κύπρο, την Πάτμο και τους
Αγίους Τόπους εμπλέκονται με γλαφυρό τρόπο με τα ιστορικά στοιχεία των τόπων και με τις παραδόσεις τους.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ
Ελένη Κουτρίκη-Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-960-89955-5-0
Έτος έκδοσης: 2014
Σελίδες: 278
Τιμή: 10 €

Η μυθιστορηματική αυτοβιογραφία της δασκάλας Ελένης Κουτρίκη-Παναγιωτακοπούλου κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2014. Πρόκειται για τη ζωή της στα
πρώτα διδασκαλικά της χρόνια που συμπίπτουν φυσικά με τα χρόνια της νιότης,
του έρωτα, του γάμου, της οικογένειας…

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ
Μιχάλης Δημητρίου

ISBN: 978-960-89955-8-1
Έτος έκδοσης: 2015
Σελίδες: 560
Τιμή: 15 €

Μια μυθιστορηματική αυτοβιογραφία, με πολλά λαογραφικά στοιχεία της περιοχής των Γρεβενών, από όπου κατάγεται ο συγγραφέας. Ο Μιχάλης Δημητρίου,
μαθηματικός στο επάγγελμα, αφηγείται τη ζωή του, τις δύσκολες συνθήκες που
πέρασε ως παιδί στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου, τον αγώνα του να
μορφωθεί, τη σχέση του με τον Θεό, τη Φύση, τους ανθρώπους -ιδιαίτερα τον
πάππο του- αλλά και τα Μαθηματικά, αυτόν τον “Σατανά” όπως ο ίδιος γράφει,
που είναι μόνιμα στο μυαλό του και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει. Ένα βιβλίο όπου η βιογραφία του συγγραφέα εμπλέκεται με τη λαογραφία του τόπου
του και τη μαθηματική σκέψη του μυαλού του.
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ΔΟΚΙΜΙΑ

ΘΟΡΥΒΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Anthony Iles & Mattin (επ.)
μετάφραση: Μ.Δακουτρός | Θ. Κακλιδάκη |
Φ. Νικολακόπουλος | Ι. Στανιμεράκη
ISBN: 978-618-5450-01-4
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 224
Τιμή: 10 €

BEST
SELLER

Μέσω μιας σειράς δοκιμίων από γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Bruce Russell,
o Εddie Prevost, ο Mattin, η Nina Power κ.α. το βιβλίο παραθέτει προσωπικούς
προβληματισμούς για τη θέση του πειραματισμού στη μεταπολεμική εποχή σε
συνάρτηση με την καπιταλιστική διαμεσολάβηση. Τα κείμενα κινούνται μεταξύ
μιας παιχνιδιάρικης διάθεσης, κατάθεσης προσωπικών εμπειριών και της μεθοδολογικής προσέγγισης της σύγχρονης πειραματικής μουσικής.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ
& ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΜΟ

Δημήτρης Τζεβελέκας

ISBN: 978-618-84099-8-9
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 164
Τιμή: 10 €

Δημοσιευμένα άρθρα, σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις του συγγραφέα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

GENERAL MUSIC THEORY:
SPEECH-BASED MODEL
Michael Andritsopoulos

ISBN: 978-618-5450-00-7
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 74
Τιμή: 15 €

Η ομιλία εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της μουσικής που αφορούν στο συναίσθημα,
την έκφραση και τη ρητορική της μουσικής. Αυτο αποδεικνύει η Γενική Μουσική Θεωρία, δίνοντας ταυτόχρονα μια μέθοδο ελέγχου του υλικού κάθε είδους
μουσικής. Μελωδία και αρμονία για κάθε πιθανή μουσική κατασκευή, από την
παραδοσιακή τετράφωνη αρμονία ως πολύχορδα με μικροτόνους, από ποπ και
ροκ ως ινδική και αραβική παραδοσιακή μουσική… η φαντασία είναι το όριο. Ένα
βιβλίο για συνθέτες, μουσικούς εκτελεστές και σπουδαστές.

Διατείθεται αποκλειστικά μέσω του καταστήματος της Amazon.

ΚΙΘΑΡΜΟΝΙΑ:
ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ
Μιχάλης Ανδριτσόπουλος
ISBN: 978-618-82961-1-4
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 116
Τιμή: 10 €

Μέθοδος εξισορρόπησης της θεωρίας και της πρακτικής πάνω στην κιθάρα.
Αναλύσεις του τρόπου παιξίματος και της σκέψης των σπουδαίων κιθαριστών
(Carlos Santana, George Benson, Robben Ford, Steve Vai, Yngwie Malmsteen).
Βήμα προς βήμα διαδικασία ενσωμάτωσης των στυλιστικών χαρακτηριστικών
των σπουδαίων κιθαριστών στη δημιουργία φράσεων αλλά και στη διαμόρφωση του προσωπικού ύφους κάθε κιθαρίστα.
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BEST
SELLER

ΘΕΑΤΡΟ

LEMON PIE
Πάνος Νιάγκος

ISBN: 978-618-5450-02-1
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 92
Τιμή: 10 €

Ένας ταξιδιώτης χάνει την πτήση του. Αυτό γίνεται αιτία να γνωρίσει έναν άστεγο
ζητιάνο που έχει στέκι εκεί κοντά. Αποφασίζει να περάσει λίγη ώρα μαζί του
μέχρι να φύγει με κάποια άλλη πτήση. Η γνωριμία του όμως αυτή πρόκειται να
του αλλάξει όλη του τη φιλοσοφία για τη ζωή και τελικά να τον ανακατευθύνει
σε έναν νέο προορισμό.
1ο βραβείο θεατρικού έργου για το 2018-2019
Από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ... ΘΕΑΤΡΟ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-618-5450-03-8
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 72
Τιμή: 8 €

Τέσσερα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του «άγιου των ελληνικών
γραμμάτων», διαμάντια της νεοελληνικής λογοτεχνίας, με ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη, συνυφασμένα με την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων μιας
εποχής, διασκευασμένα για θέατρο: Η «Σταχομαζώχτρα», «τα Χριστούγεννα του
τεμπέλη», «ο Αμερικάνος» και «ο Σημαδιακός».
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ΘΕΑΤΡΟ

ΣΤΗ ΒΟΣΤΙΤΣΑ ΤΟΥ ‘30
Μαρία Παναγωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-2-1
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 54
Τιμή: 8 €

Το θεατρικό έργο «Στη Βοστίτσα του ‘30» είναι ένα ηθογραφικό έργο που αναφέρεται στο Αίγιο της εποχής του μεσοπολέμου. Το έργο προβάλλει χαρακτήρες
της εποχής του ’30 και μέσα από καθημερινά γεγονότα της ζωής των ηρώων,
διαγράφεται η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της πόλης, τα προβλήματά
της, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων της, η κουλτούρα της, αλλά
και το πολιτικό σκηνικό της εποχής.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου
ISBN: 978-618-82961-7-6
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 45
Τιμή: 10 €

Πρόκειται για έναν “ποιητικό” διάλογο ανάμεσα σε δυο γυναίκες, μιας μάνας και
μιας κόρης. Δυο μονόλογοι εμπλέκονται κι ένας διάλογος δημιουργείται. Δυο γυναίκες μονολογούν «συνομιλώντας». Ένα είδος εξομολόγησης, μια απολογία της
μιας γενιάς στην άλλη, ένας εσωτερικός προβληματισμός, ένας επαναπροσδιορισμός της ύπαρξής τους και της σχέσης τους.
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜ
Αναστασία Ευσταθίου

ISBN: 978-618-84099-9-6
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 48
Τιμή: 10 €

«Με λένε Σαλάμ.
Ήρθαμε στην Ελλάδα από τη Συρία με τη μητέρα Μπαραά και την κόρη της
Αμάρ. Εγκαταλείψαμε την πατρίδα, που αφέντης της είναι τώρα ο πόλεμος. Είμαστε πρόσφυγες. Η μεγάλη φυγή, οι κίνδυνοι και η εγκατάστασή μας στον καταυλισμό του νησιού κάπου στο Αιγαίο είναι η μικρή μας ιστορία. Στα λασπόνερα
μπορούν και ανθίζουν φιλίες. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Θα τα καταφέρουμε
οι τρεις μας να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό κόσμο; Με λένε Σαλάμ. Σαλάμ σημαίνει
ειρήνη.» Μια ιστορία για το ταξίδι προς την ειρήνη και την αγάπη μέσα από τα
μάτια μιας γάτας-πρόσφυγα.

Ο ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Γιώργος Αυγέρης

ISBN: 978-618-82961-8-3
Έτος έκδοσης: 2018
Σελίδες: 44
Τιμή: 10 €

Υπάρχουν δράκοι; Και πού ζουν; Ένας δράκος καταστρέφει τη Γη με συμμάχους
τους ανθρώπους. Την κρίσιμη ώρα η πίστη δύο μικρών παιδιών θα πείσει έναν
άλλο δράκο να παλέψει για τη σωτηρία του πλανήτη. Υπάρχει ελπίδα; Το παραμύθι “Ο Υφασμάτινος Δράκος” του Γιώργου Αυγέρη μας στέλνει ένα μήνυμα
ελπίδας για τη σωτηρία του πλανήτη και του περιβάλλοντος.
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΣΕ 1001 ΗΜΕΡΕΣ
Μαρία Παναγιωτακοπούλου

ISBN: 978-960-89955-0-5
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 62
Τιμή: 8 €

Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που αγγίζει με τη μορφή του παραμυθιού το
μεγάλο πρόβλημα της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Η όμορφη Γη
προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει τον Δικαστή του Σύμπαντος ότι είναι αθώα,
λέγοντας του την ιστορία της που κρατάει ακριβώς 1000 ημέρες. Μια δίκη ατελείωτη με τον Ήλιο και τη Σελήνη μάρτυρες κατηγορίας, τ’ αστέρια και τις ηλιαχτίδες να ανησυχούν, τη Γη να απολογείται κι έναν Δικαστή να μην αντέχει άλλο.
Ένα ταξίδι της Γης, που καθώς περιπλανιέται στο όνειρο και την πραγματικότητα
φτάνει από την άρνηση στην αγάπη κι από εκεί στη δικαίωση και την ελπίδα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑΞΟ

ΟΙ ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ,
ΚΑΜΗ

Ιωάννα Κυρίτση -Τζιώτη

Αναστασία Ευσταθίου

ISBN: 978-618-84099-3-4
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 62
Τιμή: 10 €

ISBN: 978-618-82961-0-7
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 195
Τιμή: 10 €
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